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چكیده

بخشي از اسواران به عنوان جنگجويان سوارهنظام ويژۀ ارتش ساساني در آستانۀ فتوح به مسلمانان پيوستند و ضمن ادامۀ
 پس از استقرار در شهرهاي تازه تأسيس بصره و كوفه در فعاليتهاي،فعاليت نظامي و نقش در گسترش فتوحات اسالمي
 ضمن ش��ركت در، آنها پس از روي كار آمدن امويان. اقتصادي و فرهنگي اين ش��هرها س��همي عمده داش��تند،سياس��ي
جنبشهاي ضد اموي به فعاليت فكري عليه جريان جبرگرايي كه از س��وي امويان تبليغ ميش��د روي آوردندكه نتيجه آن
 فعاليتهاي ضد اموي اسواران منجر به تبعيد تعدادي از آنان به مرزهاي سوريه شدو در آنجا.پيدايش تفكر «قدري» بود
.نقش مهمی در تحوالت سياسي و فرهنگي دنياي اسالم بازي كردند
 قدريه، جنبشهاي ضد اموي، كوفه، بصره، اسواران:واژگان كليدي

The Role of Asvaran and Their Descendents in the Islamic
Period
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Abstract
A part of Asvaran as the cavalry of the Sassanid Army joined Muslims. Not only
did they continue their military activities in expanding Islamic conquests but also,
having resided in Basra and Kufa, played a major role in the political, economical and
cultural activities of these cities. At the time of the Ommayyad, they attended the antiOmmayyad movements also became interested in the intellectual movements against
determinism which were favored by the Ommayyad. Due to their support of such antiOmmayyad movements, a number of Asvaran were sent on exile to the frontiers with
Syria. In Syria, they had an important role in the political and cultural changes of the
Islamic World.
Keywords: Asvaran, Determinism, Movement, Basra, Kufa.
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مقدمه
اگرچه فرار يزدگرد به شمال شرق ايران و كشته شدن او به دست آسياباني گمنام ،آخرين اميدها را
براي نجات امپراتوري ساس��انی به يأس تبديل كرد ولي بااین وجودميراث خاندان ساسانی ،سالها
پس از غروب این سلس��له در دس��تگاه خلفا محوريتي تام داشت .واضح است كه اعراب تجاربي در
كشورداري و اداره امور نداشتند و به ناچار متوسل به اقوام سرزمينهاي فتح شده ـ بهویژه ایرانیان ـ
شدند .ايرانيان در اين زمينه با توجه به قدمت فرهنگي و تمدني خویش ،نقش برجستهای داشتند ،به
طوری که داستانهای حضور آنها در دستگاه خالفت و نقششان در پیشبرد امور و تکوین دیوانهای
حکومت از همان ابتدای زمان فتوحات در كتب مورخين مكرر ذکر شده است.
س��ير انتقال فرهنگ و ميراث ايران زمين در ابعاد مختل��ف مديريتي و اجتماعي بعد از فروكش
كردن فتوحات ش��تابي بیش��تر گرفت و دهقانان ايراني كه بازماندگان طبقات ساس��اني بودند براي
حفظ منافع گذش��ته و استمرار آن در دوران اس�لامي با فاتحان همكاري حداكثري داشتند و نقش
مهمي در انتقال مواريث ايرانی به عصر اسالمي ايفا کردند .اما تنها اين دهقانان نبودند كه ميراثدار
ساسانيان ش��دند؛ بلكه نجباي ديگري از ساسانيان يعني اسواران 5،به وضوح نقش مهمتري در اين
زمينه داشتند.
دربارۀ اين طبقۀ عصر ساساني تاكنون مقالۀ مستقلي به رشته تحرير درنيامده و در كتب تحقيقي
نیز به صورت گذرا اشاراتي به آن داشتهاند .اين مقاله در صدد است با نگاهي عميق به منابع تاريخي
به نقش اس��واران در دوران اس�لامي بپردازد .فرضيۀ اصلي پژوهش بر اين قاعده اس��توار است كه
بخش��ي از اسواران به عنوان جنگجويان س��واره نظام ويژه در امپراتوري ساساني در آستانه فتوح به
مس��لمانان پيوس��تند و همچنان به رس��الت نظامي خود تا پايان فتح سرزمين ايران ادامه دادند و در
گس��ترش فتوحات اسالمي نقش مهمي داشتند و پس از اسكان در شهرهاي تازه تأسيس اسالمي،
تجارب فكري و فرهنگي خود را به مسلمانان انتقال دادند.
به تناس��ب فرضيه ،این سواالت قابل بررسي هستند .1 :اسواران ساساني چه زماني به سپاهيان
 .5اَسا ِو َره لغتي عربي و جمع آن «اُسوار يا اَسوار» است .اصل اين كلمه اَسبار و تركيبي از  asaو  barدر ارتش هخامنشي مورد
استفاده بوده است .در زمان اشكانيان اين واژه به صورت  absarمتداول بوده و در فارسي ميانه  asbarيا  aswarبه كلمه  sawarيا
suwarتبديل شده است( .محمد بن یوسف خوارزمی ،مفاتیح العلوم ،ترجمه حسن خدیوجم (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1347 ،ص
11؛ احمد بن علی مقریزی ،امتاع االسماع بماللنبی من االحوال و االموال و الحفده و المتاع ،ج ( 14بیروت :دارالکتب العلمیه،)1420 ،
ص 535؛ ابن منصور جوالیقی ،المعرب من الکالم االعجمی علی حروف معجم (تهران :بینا ،)1966 ،ص 20؛
Mohsen zakeri, sasani soldiers early muslim society (Wiesbaden: harrassowitz, 1955 ), p.57.
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مس��لمان پيوس��تند و چه نقشي در فتح س��رزمينها داش��تند؟  .2پس از فروكش كردن فتوحات و
س��كونت اس��واران در شهرهاي تازه تأسيس اس�لامي ،تحوالت فكري در اين شهرها ،تا چه اندازه
متأثر از آنها بود؟  .3بازماندگان اسواران يمن چه نقشي در مبارزه با اسود عنسي پيامبر دروغين يمن
داشتند؟  .5دليل هجرت اجباري اسواران ساساني به شام و مناطق اطراف آن چه بود؟

اسواران در دورۀ ساساني
در كتيبههاي باقي مانده از عصر ساساني از اسواران سخني به ميان نيامده است .كريستنسن آنان
را جزئي از طبقۀ «آزادان» ميداند كه در كتيبه حاجيآباد به آنها اشاره شده است 7.طبري و صاحب
فارسنامهريش��ۀ اسواران را به عصر پادش��اهان كياني ميرسانند 8.آنان بهترين سوارهنظام ساساني و
هس��تۀ ارتش را تش��كيل ميدادند .افراد عادي نميتوانستند وارد اين دس��ته شوند و اين گروه تنها
اختصاص به اشراف و اعيان داشت 9.به دليل همين خصلت اين طبقه همواره نزد پادشاهان ساساني
مقامي ارجمند داشتند ،به طوري كه آنان ترجيح ميدادند با خانواده اسواران ازدواج كنند .دربارۀ قباد
گفته ش��ده اس��ت هنگام بازگشت از بيشاپور با دختر يكي از اس��واران ازدواج كرد كه ثمرۀ آن تولد
خسرو انوشيروان بود 10.در ابتداي دولت ساساني هنگامي كه اردشير به تنظيم طبقات مبادرت كرد،
اس��واران و ش��اهزادگان از خواص او بودند كه در طراف راست پادشاه به فاصله ده ذراع از او فاصله
داش��تند .دو طبقه ديگر يعني مرزبانان و شاهان واليات و دلقكان و بذلهگويان در مراتب بعدي قرار
داشتند 11.گاهي اوقات يكي از همين اسواران كه «خرمباش» نام داشت ،شاه را به وسيله يك پرده
از نديمان نهان ميداشت و چون شاه با نديمان و معاشران مينشست ،خرمباش يكي را ميگفت تا
6

 .6احسان یارشاطر ،تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان ،ج ،3ترجمه حسن انوشه (تهران :امیرکبیر ،)1377 ،ص
.92-93
 .7آرتور کریستنسن ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمی (تهران :دنیای کتاب ،)1377 ،ص .168
 .8محمد بن جریر طبری ،تاریخ طبری ،ج ،1ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران :اساطیر ،)1375 ،ص 290؛ ابن بلخی ،فارسنامه
(شیراز :بنیاد فارس شناسی ،)1374 ،ص 142؛ ابوعلی مسکویه ،تجارب االمم ،ج ،1ترجمه علینقی منزوی (تهران :توس،)1376 ،
ص .63
.9کنستانتین اینوسترانتسف ،مطالعاتی درباره ساسانیان ،ترجمه کاظم کاظمزاده (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1384 ،ص
.64
 .10مسکویه ،ص .155
 .11علی بن حسین مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،1ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران :علمی و فرهنگی،)1374 ،
ص .239
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از بلندترین جاي قصر بانگ بردارد و با آواز بلند بگويد كه حاضران مواظب زبان خود باشند.
13
يعقوبي به مناس��بت ذكر درجات عهد يزدگرد اول ،افس��ران لش��كر را اس��واران خوانده است.
احتم��ال ميرود كه اغلب اس��واران در زمان صلح در امالك خود میزيس��تند و مش��غول زراعت و
اداره امور و رعاياي خويش بودهاند .آنها در واقع جز نجباي درجه اول كه عدۀ قليلي بودند به شمار
14
ميرفتند و نسبت به «كذك خوذايان» يا دهقانان كه نجباي درجه دوم بودند ،مقام برتري داشتند.
عالوه بر اين ،بعضي از اسواران در پرتو لطف شاهنشاه ميتوانستند به مقامات عالي و خدمات دولتي
دسترسي پيدا كنند و بعضي از آنان مسئولیت تربيت شاهزادگان را بر عهده ميگرفتند 15و بعضي نيز
گاهي به عنوان عضو پيوسته و مشاور در دربار ظاهر ميشدند.
در عصر خس��رو انوشيروان اس��واران مقامي به مراتب مهمتر از گذشته پيدا كردند 16.سياست او
باعث تمركز قدرت و فروپاشي قدرت خاندانهاي بزرگ شد ،كه نتيجه آن رشد و قدرتيابي دستگاه
اداري و س��رداران س��پاه و اس��واران بود .عالوه بر این ،در این زمان اتفاقی رخ داد که موجب ش��د
اسواران اهمیت بیشتری در حکومت ساسانی پیدا کنند .توضیح آنکه هنگامي كه سيف بن ذي يزن
يا به قولي معديكرب به دربار ساس��اني رس��يد 17از خسرو درخواست كمك كرد تا بتواند تاج و تخت
حميري را به يمن بازگرداند .ش��اه ساس��انی بعد از مش��ورت با مرزبانان و اسواران با این درخواست
موافقت و تصميم به گسیل کردن سپاهي هشتصد نفري به یمن از اسواراني كه به دليل هواخواهي
از مزدك در زندانها بودند 18،گرفت .سرداري اين سپاه به یکی از همین زندانیان به نام وهرز ملقب
«هزار مرد» 19که قب ً
ال مرزباني گيل و ديلم را بر عهده داش��ت ،س��پرده شد 20.او همراه سپاه ايران از
12

 .12علی بن حسین مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،1ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران :علمی و فرهنگی، ،)1374 ،
ص .241
 .13ابن واضح یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ج ،1ترجمه محمد ابراهیم آیتی (تهران :علمی و فرهنگی ،)1371 ،ص .219
.14کریستنسن ،ص .168-169
 .15کریستنسن ،وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان ،ترجمه مجتبی مینوی (تهران :کمیسیون معارف،
 ،)1314ص .65
 .16تئودر نلدکه ،تاریخ ایرانیان و عرب ها در زمان ساسانیان (تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،)1388 ،ص .194
 .17عزالدین علی بن اثیر ،تاریخ کامل بزرگ اسالم و ایران ،ج ،5ترجمه ابوالقاسم حالت (تهران :موسسه مطالعات علمی،)1371 ،
ص .91-98
 .18ابوعلی بلعمی ،تاریخنامه طبری ،ج ،2تحقیق محمد روشن (تهران :سروش ،)1378 ،ص  728؛ یعقوبی ،ج ،1ص 204؛ خیرالدین
زرکلی ،االعالم قاموس تراجم الشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین ،ج( 3بیروت :دارالعلم ،)1396 ،ص .149
 .19اسماعیل بن عمر بن کثیر ،البدایه و النهایه ،ج( 6بیروت :دارالفکر1407 ،ق) ،ص .306
 .20مسعودی ،التنبیه و االشراف ،ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران :علمی و فرهنگی ،) 1365 ،ص .239
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راه دريا در ساحل عدن پياده شد و پس از كشتن مسروق و ورود به صنعا ،یمن را فتح و جریان آن
را برای خس��رو انوشيروان نوشت 21.پس از فتح يمن ،خسرو ،سيف بن ذي يزن را به پادشاهي يمن
22
منصوب كرد و به وهرز دستور بازگشت داد .اما مدتي بعد سيف توسط حبشيها در يمن كشته شد
و همین حادثه س��بب شد که خس��رو براي بار دوم ،وهرز را به همراه چهارهزار تن از اسواران از راه
خش��كي به يمن بفرس��تد 23.سپاه ايران پس از ورود به يمن تمام حبش��يها را قتلعام و آنجا را بار
دیگر فتح كرد و وهرز از طرف خسرو پادشاه يمن شد .او مدت  6سال اين سمت را بر عهده داشت
و پس از او چند فرماندۀ ديگر ايراني در يمن ،يكي پس از ديگري حكومت كردند .اخالف اس��واران
28
در يمن« ،ابناء« »،ابناء فارس« 24»،ابناء االحرار« 25»،خضارمه 26»،و «احماء» 27ناميده شدند.
قدرت اسواران در اواخر دورۀ ساسانی با ضعف این حکومت بیشتر از گذشته شد ،به طوری که
آنها در کنار دیگر گروههای متنفذ در پی آن بودند كه نفوذ خويش را بر ضد دستگاه ساساني اعمال
کنند 29.قدرت اس��واران چنان گس��ترده بود كه بعضي از پادشاهان براي ادامه سلطنت خود چارهاي
جز توزيع مال و ثروت نزد آنها نداشتند 30و حتي گاهي براي رفع مشكالت خود به بزرگان اسواران
31
روي ميآوردند.

اسواران و ابناء ايرانی يمن در دوران اسالمي
آخرين حكمران ساس��انی يمن كه س��رداري ابناء را بر عهده داشت ،باذان بود .او به محض دريافت
خبر دعوت پنهاني پيامبر (ص) به کس��ری گزارش داد كه در «در بلنديهاي تهامه صاحب دعوتي
ظاهر ش��ده اس��ت كه پنهاني مردم را به آيين خويش ميخواند ».به گفتۀ حمزه اصفهاني ،باذان اين
 .21احمد بن داود دینوری ،اخبار الطوال ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی (تهران :نشر نی ،)1371 ،ص 92؛ طبری ،ص .693
 .22عبداهلل بن مسلم بن قتیبه ،المعارف (قاهره :الهیئه المصریه العامه لکتاب ،)1992 ،ص .638
 .23مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،1ص .447
 .24مطهر بن طاهر مقدسی ،آفرینش و تاریخ ،ج ،1ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی (تهران :آگه ،) 1374 ،ص .237
 .25ابن اثیر ،ج ،8ص .30
 .26سعید نفیسی ،فرهنگنامه پارسی (تهران :رنگین ،)1319 ،ص .440-441
 .27بلعمی ،ج.735 ،2

28. G. E. Bosworth “Abna,” Encyclopaedia iranica, Vol I (New York: Mazda Publishers, 1985), p. 226-228.

 .29ریچارد فرای ،میراث باستانی ایران (تهران :علمی و فرهنگی ،)1373 ،ص .375
 .30مقدسی ،ص .521
 .31عبدالرحمن بن خلدون ،العبر (تاریخ ابن خلدون) ،ج ،1ترجمه عبدالمحمد آیتی (تهران :موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،
 ،)1363ص .503
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گزارش را در نوزدهمين س��ال حكومت خس��روپرويز 32و به گفتۀ نلدكه در بيستمين سال سلطنت او
ارسال داشته است 33.در سال ششم هجرت ،پيامبر اسالم (ص) براي گسترش اسالم نامهاي به دربار
خسرو پرويز ارسال كرد و از او خواست كه تسليم اسالم شود .پس از وصول نامه پيامبر (ص) خسرو
پرويز به باذان نوش��ت كه كس��ي را به مكه بفرستد تا رس��ول خدا (ص) را وادار کند از دين خويش
دست بردارد و اگر چنين نكند او را نزد خسرو ببرد .باذان چند نفر از افراد مشهور خود از جمله فيروز
ديلمي را به مدينه فرس��تاد .رس��ول خدا (ص) به آنها خبر داد كه خسرو پرويز توسط فرزندش كشته
شده است  34و به آنها فرمود« :به باذان بگوييد به زودي دين و قدرت من به سرزمين كسري خواهد
رس��يد ،اگر اس�لام آوري آنچه در تصرف تو اس��ت تو را ارزاني دارم و تو را بر قوم خود از ـ ابناء ـ
پادش��اهي خواهم داد ».پس از آنكه فرستادگان ،پيام پيامبر (ص) را به باذان رساندند او گفت« :اين
س��خن ،سخن پادشاهانه نيست ».اما پس از چند روز ،نامه شيرويه به وی رسيد كه خواهان اطاعت
از او ش��ده بود .باذان از فرصت اس��تفاده كرد و اسالم آورد و به دنبال وی بسیاری از ابناء ايراني كه
در يمن بودند نیز اسالم آوردند 35.پيامبر (ص) نيز طبق قول قبلي ،باذان را حكمران تمام يمن كرد
و تا زماني كه او زنده بود كسي ديگر را براي ادارۀ آنجا نفرستاد.
پس از مرگ باذان ،پیامبر ،يمن را ميان شهر بن باذان ،عامر بن شهر ،عبداهلل بن قيس ،ابوموسي
اشعري ،خالد بن سعيد ،طاهر بن ابي هاله ،يعلي بن بنياميه و عمرو بن حزم تقسيم كرد و پسر باذان
را بر صنعا گماشت .چون اسود عنسي دعوي پيامبري كرد ،نامهاي از سوي پيامبر (ص) به جشيش
بن ديلمي ،فيروز ديلمي و گشنسب و ساير پارسيان يمن رسيد كه همچنان بر دين خود بمانند و در
برابر اسود به پا خيزند و بكوشند وي را چه ناگهاني و چه با جنگ از پا درآورند 36.اولين كسي كه با
اس��ود بعد از ادعاي پيغمبري مخالفت و س��تيز كرد «شهر» بود .او در حملۀ اسود به صنعا كشته شد
و اسود با همسر او غاصبانه ازدواج كرد 37.در همان زمان كه قلمرو اسود بر يمن گسترش مييافت،
او فرماندهي س��پاه را به قيس بن عبديغوث و كار ابناء ايراني را به فيروز و داذويه واگذاش��ته بود ،اما
هر سه را تحقير ميكرد 38.گشنسب ديلمي به نزد آزاد يا مرزبانه بيوه باذان رفت .اين زن که از ابناء
 .32حمزه بن حسن اصفهانی ،تاریخ سنی ملوک االرض و االنبیاء (بیروت :دارالمکتبه الحیاه ،)1961 ،ص .114
 .33نلدکه ،ص .324
 .34ابن بلخی ،ص .256
 .35طبری ،ج ،3ص 1143؛ ابن خلدون ،ج ،1ص .436
 .36مسکویه ،ج ،1ص 237؛ ابن اثیر ،ج ،8ص .30
 .37ابن اثیر ،ج  ،2ص .180
. 38طبری ،ج ،4ص 1356؛ مسکویه ج ،1ص 237؛ ابن اثیر ،ج ،8ص .30
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بود ،با همكاري فيروز و با همدستي داذويه و قيس بن عبديغوث كه پيامبر (ص) با آنان مكاتبه كرده
بود ،اسود را از پاي درآورد 39.در اين زمينه اختالف است كه قتل اسود در حيات پيامبر (ص) يا پس
از آن صورت گرفته اس��ت 40.البته ابن خلدون قاطعانه اشاره ميكند که وقتي اسود كشته شد پيامبر
(ص) فرمود« :مردي خجس��ته به نام فيروز او را كش��ت» و هنگامي كه رسوالن ،خبر قتل اسود را
41
آوردند ،پيامبر وفات يافته بود.
پس از مرگ اس��ود ،قيس بن عبديغوث به منظور كس��ب قدرت و نيز نزديكي به طايفه پيامبر
دروغين ،توطئه قتل سرداران ايراني را طراحي كرد و داذويه را كشت 42و ايرانيان و اخالف اسواران
را از يم��ن اخراج كرد و از اطاعت ابوبكر س��رپيچيد .في��روز ديلمي اين خبر را به ابوبكر گزارش داد،
ابوبك��ر نيز مهاجر بن بنياميه را مأمور جنگ با بقاياي ارتش اس��ود و كمك به ابناء ايراني كرد .در
همان زمان ابوبكر ضمن نامهاي به ابناء از آنها خواس��ت كه در حفظ دين اس�لام و پايداري در دين
بكوش��ند و تحت فرمان فيروز باش��ند 43.ايرانيان پايداري كردند و توانس��تند لشكر قيس را شكست
داده و با كمك مهاجر كه تازه از س��وي ابوبكر به ياري آنان فرس��تاده ش��ده بود ،قيس را دستگير و
به مدينه اعزام كنند.
فرزندان اس��واران در يمن باقي ماندند و نقش مهمي در انتقال فرهنگ ايراني به يمن و از آنجا
به سراسر شبه جزيره عربستان داشتند .ابن سعد اسامي چندين نفر از ابناء را نام ميبرد كه در علوم
44
مختلف از جمله روايت حديث ،تفسير قرآن و تاريخ شهرت داشتهاند.

عملكرد اسواران در طول حملۀ اعراب
اگر چه وقايعنگاران فتوح به ندرت تمايزي بين سوارهنظام سنگين اسلحه (اسواران) و ديگر نيروهاي
ساس��اني حاضر در جنگ با اعراب قائل ش��دهاند ،اما به نظر ميرس��د كه اين نيروي ويژه در خالل
جنگه��ا نق��ش بارزي ايفا كرده و حضور جدي آنان در مقابله با اعراب تا جنگ قادس��يه به تفصيل
توس��ط مورخان شرح داده شده اس��ت .گسست اساسي وقتي در لشكر ساساني رخ داد كه بخشي از
 .39مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،1ص 659؛ مقدسی ،ج ،1ص .839-840
 .40مسعودی ،التنبیه و االشراف ،ص .255
 .41ابن خلدون ،ج ،1ص .465-466
 .42مسعودی ،التنبیه و االشراف ،ص .255
 .43ابن اثیر ،ج ،8ص  42و .88
 .44محمد بن سعد ،طبقات ،ج  ،6ترجمه محمود مهدوی دامغانی (تهران :فرهنگ و اندیشه ،)1374 ،ص ..364-431
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اس��واران از لشكر رس��تم جدا شده و به نيروهاي مسلمان پيوستند 45.عالوه بر این ،تعداد بيشتري از
اس��واران به فرماندهي سياه اس��واري پس از فرار يزدگرد از تيسفون به اعراب پيوستند .هنگامي كه
يزدگرد از حلوان به اصفهان رفت ،سياه اسواري را همراه با سيصد نفر از جنگجويان به طرف استخر
فرستاد كه در بين آنان هفتاد نفر از نجبا و افسران ارتش (اسواران) بودند .سياه چون پيروزي اسالم
و گش��وده شدن شوش و رس��يدن كمكهاي پي در پي براي ابوموسي را ديد به ابوموسي پيغام داد
كه حاضر اس��ت مسلمان شود و با ايرانيها (همرزمان سابق) بجنگد و اگر بين عرب اختالفي افتاد،
بيطرف بماند و اگر عربها عليه آنها اقدامي كردند ،مورد حمايت واقع شوند و در هر سرزميني كه
مايل باشند ،ساكن شوند 46.ابوموسي پس از مشورت با عمر خواستههاي سياه و اسواران را پذيرفت
و سياه همراه با اسواراني كه به او پيوسته بودند وارد بصره شد.

سكونت اسواران در بصره و کوفه
بصره در س��ال  16هجري بعد از جنگ جلوالء به عنوان يك كمپ نظامي در روي خرابههاي يك
ش��هر قديمي ایرانی به نام خريبيه ساخته ش��د 47.پس از آنكه عراق توسط فاتحان مسلمان گشوده
و س��پاهيان متزلزل ساساني گريخته يا نابود شدند و آثار پيروزي اعراب بر این سرزمين آشكار شد،
عمر فرمان داد پايگاههاي دائمي براي اقامت رزمندگان عرب در آن مناطق س��اخته ش��ود .او براي
س��اخت اين ش��هرها مقرراتي وضع كرد كه با نياز عربها و دولت هماهنگ باشد .او تاكيد کرد كه
اين شهرها در كنار صحراها و متصل به آنها ايجاد شوند .مكانهايي كه بين آنها ،آب واقع نشده و
داراي آب و هواي صحرايي و خشك باشد 48.اين شهرها پايگاههايي براي سكونت دائمي رزمندگان
عرب و خانوادههايشان و مراكزي براي اقامت حاكمان و ديوانها بود.
هنگامي كه سياه وارد بصره شد درصدد برآمد با قبيلهاي پيوند برقرار كند كه به پيامبر نزديكتر
باش��د .به آنان گفته ش��د بنيتميم از نزديكان پيامبر (ص) اس��ت ،لذا آنها ب��ا قبيلۀ بنيتميم متحد
شدند 49.شيرويه اسواري كه از همراهان سياه بود قصد داشت در منطقه بكر بن وائل ساكن شود؛ اما
س��ياه نپذيرفت و آنان در ناحيۀ بنيتميم جاي گرفتند .توافق موفقيتآميز س��ياه و همراهانش باعث
 .45جمشید گرشاسب چوکسی ،ستيز و سازش ،ترجمه نادر میرسعیدی (تهران :ققنوس ،)1389 ،ص .92
 .46احمد بن یحیی بالذری ،فتوح البلدان ،ترجمه محمد توکل (تهران :نقره ،)1337 ،ص .520
 .47ابن اثیر ،ج ،8ص 392؛ zakeri, p.112
 .48صالح احمد العلی ،مهاجرت قبائل عربی در صدر اسالم ،ترجمه هادی انصاری (تهران :سمت ،)1387 ،ص .33
 .49شهاب الدین یاقوت حموی ،معجم البلدان ،ج( 5بیروت :دارالصدر ،)1995 ،ص .317
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جذب گروههاي ديگر از س��ربازان ساس��اني از جمله «زط» و «س��يابجه» به اعراب مسلمان شد.
اهميت اس��واران براي قبايل عرب س��اكن در بصره به قدري زياد بود كه در جذب آنان به خود ،بين
آنها رقابت ايجاد شده بود.
اس��واران در بصره در كنار نهري موس��وم به «نهر اس��اوره» كه گفته شده خود آنان ،آن را حفر
كردند س��اكن شدند 51و عمر دستور داد از پرداخت جزيه معاف باشند .آنها در فتح فارس و كرمان و
خراسان 52و در نبرد شوشتر 53حضور داشتند .نقش سياه بهویژه در گشودن شوشتر مهم گزارش شده
اس��ت .گفته شده وقتي مسلمانان شوشتر را محاصره كردند سياه در نيمه شبي لباس ايرانيان پوشيد
و جامه خويش رنگي كرد و خود را در كنار قلعه قرار داد .هنگام بامداد اهل قلعه مردي را ديدند كه
با لباس ايراني بر كنارۀ قلعه افتاده است ،گمان كردند او از آنهاست .در قلعه را گشودند تا او را وارد
قلعه كنند ،س��یاه برجس��ت و با نگهبانان در آويخت و چندان با آنان جنگيد كه دروازه را رها كرده و
54
بگريختند و مسلمانان وارد قلعه شدند.
پس از فروكش كردن فتوحات و سكونت اسواران در بصره ،آنان نقش مهمي در فعاليت عمراني
و فرهنگي در ش��هر داش��تند .از جمله گفته ش��ده ،س��ياه در بصره حمامي س��اخت كه در آن زمان
ش��غلي سودمند بود 55.تأس��يس حمام منوط به كسب اجازه از والي بود .دادن چنين اجازهاي به سياه
نشاندهنده نفوذ و قدرت وي در آن زمان بود.
شيرويه اسواري از ديگر بزرگان اسواران با مرجانه مادر عبيداهلل بن زياد كه از شوهرش جدا شده
بود ازدواج كرد و قصري براي او ساخت كه در درهاي فراوان داشت و آن را «هزار در» ميناميدند،
زيرا به قول مدائني ،هزار در بر آن تعبيه كرده بودند كه نش��انۀ هزار اتاق بود .گفته ش��ده عبيداهلل در
همين خانه ش��يرويه بزرگ ش��ده و لهجه فارسي ياد گرفته بود و نميتوانست برخي از حروف عربي
را مانند عربها از مخارج آنها ادا كند 56.امام علي (ع) نيز یک بار زمانی که مريض بود ،براي ديدن
50

 .50بالذری ،ص .521
 .51حموی ،ج ،1ص  239؛ صفی الدین بن عبدالحق بغدادی ،مراصد االطالع علی اسماء االمکنه و البقاع ،ج( 3بیروت :دارالجیل،
 ،)1412ص .1400
 .52ابن خلدون ،ج ،1ص 564؛ بالذری ،ص .522
 .53احمد بن حجر عسقالنی ،االصابه فی تمییز الصحابه ،ج( 3بیروت :دارالکتب العلمیه ،)1415 ،ص .223
 .54عبدالحسین زرین کوب ،دو قرن سکوت (تهران :جاویدان ،)1356 ،ص  56-57؛ عبدالحسین زرینکوب ،تاریخ ایران بعد از
اسالم (تهران :امیرکبیر ،)1371 ،ص .333
 .55بالذری ،ص .495
 .56محمد محمدی مالیری ،تاریخ و فرهنگ ایران در انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی ،ج ( 3تهران :توس ،)1375 ،ص .251
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ش��یرویه به منزلش رفته بود 57.اهميت و كثرت اس��واران در بصره وقتي زياد شد كه زياد براي آنها
58
مسجدي به نام مسجد «اساوره» يا «احامره» ساخت.
به جز س��ياه و شيرويه یکی دیگر از ش��خصیتهای مهم اسواری ،موسي بن يسار اسواري بود.
جاحظ مينويس��د او از عجايب دنيا بود و زبان عربي را به فصاحت زبان فارس��ي س��خن ميگفت.
مجلس او ش��هرت فراوان داش��ت ،اعراب در دست راست او و ايرانيان در سمت چپ او مينشستند.
موس��ي آيهاي از قرآن را ميخواند و رو به س��مت راس��ت ميكرد و آن را به عربي تفسير مينمود و
59
همان تفسير را به فارسي رو به جهت راست ميكرد و خطاب به ايرانيان ميگفت.
گروههاي ديگري از اسواران كه به مسلمانان پيوستند ،در منابع به «حمراء» معروف بوده که در
كوفه ساكن شدند .بنيانگذاري شهر كوفه در سال  17هجري بدون ترديد نتيجه مستقيم فتح عراق
به دست اعراب بوده است و اين مهم در زماني صورت گرفت كه آنان كار تسلط بر عراق را به پايان
رس��انده و بازماندۀ نيروهاي ساس��اني را به فالت ايران عقب راندند .در اين هنگام بود كه آنها لزوم
برپايي يك «دارالهجره» را در حاش��يه سرزمينهاي فتح ش��ده احساس كردند ،تا هم كانوني براي
مهاجران از راه رسيده و هم پادگاني نظامي براي مقابله با دشمن باشد .بنابراين كوفه دستاورد يك
پيروزي برقآس��ا بود .پيروزيای كه با تثبيت خود بر زمين تضمين ميش��د و ادامه ميیافت .از آنجا
كه كوفه در قلب منطقۀ درگيريهاي سرنوشتساز ميان اعراب و امپراتوري ساساني واقع شده بود،
نخس��تين ساكنان آن كساني بودند كه در اين جنگها ش��ركت داشتند .از اين رو ،در عناصر اصلي
تش��كيلدهندۀ جمعيت اين شهر ،تأثير و خاطرۀ فتوحات به مراتب بيش از شهر بصره قابل مشاهده
60
است.
ساختار سياسي و اجتماعي و تحوالت فرهنگي شهر كوفه تنها متأثر از اسكان جنگجويان عرب
نبود ،بلكه در اين تحوالت اسواران ساساني به مراتب نقش مهمتري داشتند .اين دسته از جنگجويان
جزء چهار هزار اس��واري بودند كه همراه رس��تم در جنگ قادسيه شركت كردند و در منابع به «سپاه
شاهنش��اه» معروف هس��تند .آنها از جنگ كناره گرفته و طلب صلح كردند و به اين شرط كه هر جا
متمايل باش��ند اقامت كنند و با هر طايفه يا قبيله اي خواس��تند ،حليف شوند و از عطايا ،ايشان را نيز
وظيفهاي مقرر س��ازند .خواستۀ آنان پذيرفته ش��د و با زهره بن حويه سعدي از قوم بنيتميم حليف
 .57عمرو بن بحر جاحظ ،البیان و التبیین ،ج( 1بیروت :دارالمکتب الهالل ،) 2002 ،ص .79-80
 .58بالذری ،ص .519
 .59جاحظ ،البیان و التبیین ،ج ،1ص .293
 .60هشام جعیط ،کوفه پیدایش شهر اسالمی ،ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم (مشهد :آستان قدس رضوی ،)1372 ،ص .9
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ش��دند و س��عد بن ابی وقاص آنها را در كوفه در جايي كه خواس��ته بودند ،من��زل داد .در بين آنان
ش��خصي نجيب بود كه او را ديلم ميناميدند و «حمراء ديلم» از اين رو مصطلح ش��ده است 61.البته
مدائني كه خود كتابي دربارۀ اين اسواران نوشته و ابن نديم از آن ياد كرده 62ميگويد« :اسواران در
ابتدا با قبيلۀ ازد حليف شدند و سپس پرسيدند كدام يك از دو قبيله ازد و بنيتميم با پيامبر (ص) و
خلفا از حيث نس��ب نزديكتر و از جهت ياري رس��اني بيشتر است؛ به آنها گفته شد :بنيتميم ،پس با
بنيتميم حليف ش��دند و بزرگ بنيتميم در آن زمان احنف بن قيس بود 63».همچنین گفتهاند اين
اس��واران در ابتدا در نزديكي ديلم مقيم بودند ،خسرو پرويز چهار هزار تن از آنان را به تيسفون آورد
و را خدم��ه و خاصه خود قرار داد .پس از خس��رو ،آنها همچن��ان داراي منزلت بودند و هنگام ورود
اعراب ،همراه رس��تم در جنگ قادس��يه شركت كردند ،چون رستم كشته شد ،ديلميان از سپاه ايران
جدا ش��دند و گفتند« :ما از اينان نيس��تيم و پناهگاهي نداريم و اينان را بر ما نظر خوشي نباشد بهتر
آن است كه در دين مسلمانان داخل شويم و از طريق ايشان عزت يابيم ،پس جدا شدند .سعد گفت
اين جماعت چه خواهند؟ مغيره بن شعبه نزد ايشان آمد و از كارشان پرسيد ديلميان مغيره را از حال
خويش آگاهاندند و گفتند :به آيين ش��ما درآييم .مغيره نزد س��عد بازگشت و آن خبر را به وي گفت.
س��عد نيز آنها را زينهار داد .اس�لام آوردند و در جنگ مدائن و جلوال س��عد را ياري كردند و بعد در
كوفه س��اكن ش��دند 64».ابن فقيه همداني هم كه يازده سال پس از درگذشت بالذري ،البلدان را در
س��ال  290قمري نوشته از همين اس��واران و حمراء ديلم نام برده است .او آورده است كه جرير بن
عب��داهلل والي هم��دان ،براء بن عازب را والي قزوين كرد تا به آنجا رفته و با ديلميان پيكار كند .براء
بن عازب چون بر قزوينيان پيروز ش��د از آنها خواس��ت يا جزيه بدهند يا مس��لمانان شوند .قزوينيان
اس�لام را پذيرفتند .گويند آنان مانند اس��واران بصره مسلمان ش��دند كه با هر قبيله كه میخواهند
پيم��ان حماي��ت بندند .از اين رو به كوفه رفته و با زهره بن حويه پيمان بس��تند و آنان را از آن پس
65
«حمراء ديلم» خواندند.
جمعيت اس��واران (حمراء) كوفه به تدريج افزايش پيدا كرد و آنان در كوفه داراي مس��جد خاص
 .61بالذری ،ص .399
 .62محمد بن اسحاق بن ندیم ،الفهرست ،ترجمه محمدرضا تجدد (تهران :امیرکبیر ،)1366 ،ص .558
 .63بالذری ،ص .523
 .64همان ،ص .399
 .65احمد بن محمد بن فقیه ،ترجمه مختصر البلدان ،ترجمه ح .مسعود (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1349 ،ص 122؛ قدامه بن
جعفر ،الخراج و صناعه (بیجا :دارالرشید للنشر.376 ،)1981 ،
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خ��ود بودند كه آن را «مس��جد حمراء» ميگفتند و در كنار اين مس��جد چش��مه آب��ي روان بود.
نقش��هاي كه توسط البراتور نقشهكشي دانش��كده ادبيات و علوم انساني تونس بر اساس يافتههاي
باستانشناسي و تاريخی از كوفه تهيه شده است ،نشان ميدهد كه مسجد حمراء در قسمت شرقي
67
كوفه در فاصله سالهاي  100تا  120هجري قرار داشته است.
در زمان امام علي (ع) حمراء ديلم بس��يار قدرتمند ش��ده بودند ،به طوري كه مردي نزد او شكوه
كرد كه اين حمراء يعني «عجم» بر ما چيره شدند .علي (ع) فرمود :از پيامبر (ص) شنيدم كه گفت:
«ديگر بار پارس��يان در راه دين بر س��ر شما فرو كوبند چنانكه در آغاز براي دين شما بر سر آنان فرو
68
كوفتيد».
سكونت حمراء ايراني در كوفه ،شهري كه در ابتدا به عنوان يك كمپ نظامي ساخته شد ،تأثيري
به مراتب بيش از ديگر گروههاي س��اكن در آن ش��هر داشت .اهميت اين تأثير در تمام ابعاد مختلف
سیاسی ،اجتماعي و فرهنگي قابل لمس است ،زیرا آنان پیش از این براي پيوستن به سپاه ساساني
بايد او ًال از قش��ر نجباء و اش��راف باش��ند و ثاني ًا آموزشهاي الزم را براي جذب در نيروهاي نظامي
ميديدند و بعيد نيس��ت هنگامي كه آنان به مسلمانان پيوس��تند تجارب مختلف نظامي و فرهنگي
خود را به مس��لمانان انتقال دادهاند .در گزارشها آمده اس��ت كه س��پاه عرب در قادسيه متشكل از
اعشار بوده است؛ يعني به گروههاي ده واحدي تقسيم ميشده است .جعيط احتمال ميدهد كه اين
سيس��تم از نظام ايران تقليد شده بود 69.استفاده از تجارب نظامي اسواران فقط محدود به تقسيمات
سپاهيان نبود .طبري در خبري اشاره ميكند كه سعد از يكي از اسواران خواست كه براي او در فتح
بهرسير منجنيق بسازد و او موفق شد براي اين فرمانده مسلمان بيست منجنيق بسازد كه از آنها در
70
فتح شهر بهرسير استفاده شد.
فعاليت و نقش حمراء ايراني و نياز ضروري اعراب به تجارب آنان باعث شد كه عمر در دستوري
ويژه به واليان مسلمانان ،از آنها بخواهد كه حمراء را با مواليشان در يك رديف قرار دهند و آنچه كه
به رؤس��اي حمراء اختصاص ميدهند به حمراء نيز اختصاص دهند و اگر آنها ميل داش��ته باشند كه
66

 .66ابراهیم ثقفی کوفی ،الغارات ،ترجمه عزیزاهلل عطاردی (تهران :عطارد ،)1373 ،ص .262
 .67جعیط ،ص .360
 .68بالذری ،ص 166؛ ابن فقیه ،ص .166
 .69جعیط ،ص .262
 .70طبری ،ج ،5ص .1807
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خود قبيلهاي جداگانه تشكيل دهند ،واليان مانع آنها نشوند 71.عمر همچنين به عامالن مرزها نوشت
كه از چابكسواران فارسي براي محافظت از مرزها استفاده كنند و جزيه را از آنها بردارند و چون سعد
بن ابی وقاص مشغول بنيانگذاري كوفه شد و مرزداران عرب به كوفه رفتند ،به ناچار در چهار پست
72
مرزي در ش��مال عراق يعني حلوان ،موصل ،ماس��بذان و قرقيسيا از اس��واران ايراني استفاده كرد.
او در حلوان قباد بن عبداهلل ،در موصل مس��لم بن عبداهلل ،در ماس��بذان رافع بن عبداهلل و سرانجام
در قرقيس��يا از عشنق بن عبداهلل استفاده كرد .آنان همه به نوعي منتسب به عبداهلل هستند .به نظر
73
ميرسد براي پنهان كردن نسب خويش از نامهاي مشترك عربي استفاده كردهاند.
مورخان از ايراني ديگر نام ميبرند كه در كوفه قصري براي س��عد بن ابی وقاص ساخت .او كه
روزبه پس��ر بزرگمهر نام داشت ،مرزدار ساس��اني در كنار روم بود و به آنها سالح ميرسانيد .وی در
آس��تانه ورود اعراب به ايران به س��عد پيوس��ت و براي وي قصر و مسجدي در كوفه ساخت 74.قصر
س��عد بعداً به دس��تور عمر به آتش كشيده شد 75.این اسواران كه در زمان فتوحات و دوران بعد از آن
با اعراب همكاري داش��تند باالترين حقوق را دريافت ميكردن��د .طبري در خبري گزارش ميدهد
ك��ه ابوموس��ي براي يكصد تن از آنه��ا «دو هزار دو هزار» مقرري معين كرد و ش��ش تن از آنها از
جمله س��ياه ،مقالص ،شهريار ،شهرويه ،ش��يرويه و افروذين مقرري دو هزار و پانصد درهم دريافت
ميكردن��د 76.دريافت چنين مقرري نش��اندهندۀ اهميت و اعتبار اس��واران و نياز ضروري اعراب به
تجارب آنها بوده است.

نقش اسواران بصره و كوفه در مشاجرات سياسي اعراب
هنگام پيوس��تن اسواران به سپاهيان عرب آنان مقيد ش��ده بودند كه در درگيريهاي داخلي اعراب
بيطرف بمانند .اگرچه گزارشهاي تاريخي حكايت از عدم شركت آنها در جنگهاي جمل و صفين
دارد ،اما بيطرفيشان طولي نكشيد و آنان براي اولين بار در سال  64قمری عليه عبيداهلل بن زياد
در بصره دس��ت به قيام زدند .بالذري داس��تان حركت اس��واران را تحت عنوان «نبرد مس��عود» به
 .71بالذری ،ص .639
 .72طبری ،ج ،5ص 1855ـ .1854
 .73چوکسی ،ص 93؛ zakeri, p. 121
 .74طبری ،ج ،5ص .1853
 .75ابن اثیر ،ج ،8ص .354
 .76طبری ،ج ،5ص .1906
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طور مختصر ذكر كرده 77،اما طبري با تفصيل بيش��تري اين ماجرا را دنبال كرده است .او مينويسد
هنگامي كه در س��ال  64هجري يزيد بن معاويه مرد ،مردم بصره در ابتدا با عبيداهلل بن زياد بيعت
كردن��د ،اما طولي نكش��يد كه ق��درت عبيداهلل در بصره سس��تي گرفت و مردم از او حرف ش��نوي
نداش��تند .او به ناچار و مخفيانه به مس��عود بن عمر از قبيله ازد پناه برد .مسعود تالش كرد تا زمينه
بازگردان��دن عبيداهلل را به بصره فراهم كند .او به مس��جد رفت و بر ف��راز منبر به پند و اندرز مردم
پرداخت .مردم بصره به فرماندهي عبس بن طلق به مسجد روي آوردند و عبس را جمعي از اسواران
ايراني به فرماندهي ماه افريدون حمايت ميكردند .آنها توانس��تند مس��عود بن عمر را در مس��جد به
قتل برس��انند 78.عبيداهلل چون در نهانگاه خود از اين واقعه آگاه ش��د بيدرنگ از همانجا ناشناس به
79
شام گريخت.
جديترين نقش اس��واران در رويدادهاي سياس��ي ،حضور آنان در لش��كر مختار است .ابن اثير
مينويسد سياه كالهان از اتباع اسوار (به احتمال اسواران ایرانی  ،زیرا این واژه تنها درباره سربازان
س��ابق ساس��انی در آن زمان به کار می رفت ) هرگاه ميديدند عمر بن س��عد بر آنها ميگذش��ت
ميگفتند« :اين قاتل حس��ين (ع) اس��ت» 80و به همين دليل هنگامي كه مختار براي انتقام گرفتن
از خون امام حس��ين (ع) قيام كرد ،گروه زيادي از ايرانيان كوفه ،معروف به حمراء كه جمعيت آنها
81
حدود بيست هزار نفر بود ،دعوت او را پذيرفتند و با او همراه شدند.
اگرچه حركت مختار منجر به س��رنگوني حكومت اموي نش��د و تعداد زيادي از ياران او از جمله
ايرانيان كش��ته شدند و مختار نيز كشته شد ،ولي حركت اس��واران در حمايت از مختار نشاندهندۀ
تمايالت علوي آنها بوده است 82.از آنجا كه گروهي از ياران مختار با چوب نه شمشير وارد مكه شدند
به «خش��بيه» شهرت يافتند 83.خوارزمي خش��بيه را صرخابيه ناميده و آنان را جز يكي از شاخههاي
ششگانه زيديه دانسته است 84.احتمال دارد منظور خوارزمی از صرخاب ،اسواراني باشد كه در كوفه
به حمراء مشهور شده بودند .اگر اين احتمال صحيح باشد پس بايد گفت كه قيام اسواراني ايراني در
 .77بالذری ،ص .522
 .78طبری ،ج ،7ص .3141-3147
 .79محمدی مالیری ،ج ،2ص .444
 .80ابن اثیر ،ج ،12ص .104
 .81دینوری ،ص  333و .338
 .82رسول جعفریان ،تاریخ خلفا ،ج( 2تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،) 1374 ،ص .531
 .83بالذری ،انساب االشراف ،ج( 6بیروت :جمعیه المستشرقین االلمانیه ،)1979 ،ص .397
 .84خوارزمی ،ص .33-34
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كوفه نخستين قيام شيعي ايراني است كه خيلي زودتر از قيام زيد بن علي (ع) رخ داده است .مهمتر
از آن ،اس��واران ايراني در كوفه با ارتباطاتي كه با موطن اوليه خود در ش��مال ايران داشتند ،سالها
85
قبل از شكلگيري دولت علوي زيدي در شمال ايران باعث گسترش تشيع در آن ديار شدند.
س��ومين واقعه مهم ديگري كه در آن اس��واران ايراني نقش فعالي داشتند ،در ربذه و در نزديكي
مدينه به وقوع پيوست .پس از مرگ معاويه دوم ،مروان در شام توانست قدرت را به دست گيرد .در
همين زمان شهرهاي بصره ،كوفه ،مدينه و مكه در دست آلزبير بود .مروان پيش از مرگ دو سپاه
يكي به فرماندهي حبيش بن دلجه به مدينه و ديگري به فرماندهي عبيداهلل بن زياد به عراق فرستاد
ت��ا اين نواحي را از دس��ت آلزبير خارج كند .عامل عبداهلل بن زبير در بصره س��پاهي به فرماندهي
حنتف بن سجف به سوي حبيش فرستاد 86.دو سپاه در نزديكي مدينه در محلي به نام ربذه رو به رو
شدند .در اين جنگ اسواران بصره شركت داشتند و گروهي را با تيرهاي كه داشتند ،كشتند و تيري
از ايش��ان خطا نميرفت 87.يزيد بن سياه اس��واري كه ذكر پدرش در صفحات قبل گذشت ،فرمانده
س��پاه ش��ام را از پاي درآورد و باقي مانده سپاه حبيش مجبور به بازگشت به شام شدند .طبري و ابن
اثير مينويس��ند هنگامي كه يزيد بن سياه اسواري وارد مدينه شد «بر اسبي سپيد بود و لباس سپيد
داش��ت و طولي نكش��يد كه لباسش سياه شد از بس كه مردم دست به آنان زده بودند و بوي خوش
88
بر آن ريخته بودند».
يكي از كساني كه در اين جنگ حضور و بعداً نقش مهمي در تعقيب و آزار اسواران داشت ،حجاج
بن یوسف بود .او که همراه پدرش در اين جنگ شركت كرده بود 89،توانست از صحنه نبرد فرار كند.
او پس از آنكه به امارت بصره و كوفه رسيد ،در خطبهاي نسبت به مردمي كه آنها را «هذه الحمراء»
مينامي��د ،چه��رهاي كينهتوزانه گرفت و آنان را به مرگ و ناب��ودي تهديد كرد 90.اين نوع رفتار بعداً
منجر به شركت اسواران در واقعه ابن اشعث شد.
عبدالرحمان بن محمد بن اش��عث به فرماندهي س��پاه عظيمي از مردم عراق كه در آن بيس��ت
 .85عبدالرحمن عمادی« ،سرخابیان دیلم و طبرستان و قیام مختار در کوفه »،مجله آینده ،س ،7ش( 4تیر  ،)1360ص
.268 -274
 .86ابن قتیبه دینوری ،امامت و سیاست ،ترجمه سید ناصر طباطبایی (تهران  :ققنوس ،)1380 ،ص .245
 .87بالذری ،فتوح البلدان ،ص .523
 .88طبری ،ج ،7ص 3254؛ ابن اثیر ،ج ،12ص .36
 .89دینوری ،امامت و سیاست ،ص .245
 .90احمد بن محمد بن عبدربه ،العقد الفرید ،ج( 2بیروت :داراالندلس ،)1416 ،ص .186
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هزار تن از مردمان بصره و بيس��ت هزار تن از مردم كوفه او را همراهي ميكردند ،توس��ط حجاج به
سيس��تان اعزام شد .ابن اش��عث پس از كسب موفقيتهايي در جنوب شرقی ایران تصميم گرفت تا
س��ال بعد عمليات را متوقف كند .او اين موضوع را با حجاج در ميان گذاش��ت ،اما حجاج برآش��فت
و نامهاي تند به وی نوش��ت و او را به ترس و زبوني متهم کرد .اين ماجرا باعث ش��د كه س��رانجام
ابن اش��عث س��ر از فرمان حجاج برتابد و به همراه س��پاهيان خویش كه جمعي از اسواران نيز او را
همراهي ميكردند ،به س��مت عراق بازگردد 91.ابن اش��عث تا نزديكي بصره پيش آمد و س��پاهيان
عراق به طرفداري او و س��پاهيان ش��ام به طرفداري از حجاج صد روز با هم جنگيدند .در س��ال 83
قمری ابن اش��عث در نبرد ديرالجماجم شكس��ت يافت و جمعي از سپاهيانش از جمله عدهای از قراء
اس��ير و به دستور حجاج كشته ش��دند .شكست ابن اشعث نتايج بسیار ناگواری براي اسواران در پي
داش��ت .بالذري مينويسد« :پس از كمك اسواران به ابن اشعث حجاج به آنها زيان فراوان رسانيد،
خانههايش��ان را ويران كرد ،مس��تمريهاي آنان را فرو نهاد و برخي از آنان را كوچاند و گفت جزا
92
شرايط شما اين بود كه ما را در برابر يكديگر ياري ندهيد».

اسواران ساساني در سوريه
در سراس��ر دورۀ ساس��اني ،سوريه و بين النهرين ،محل مناقشه ايران و رقيب غربياش بيزانس بود؛
به همين دليل ساس��انيان در نقاط مشترك مرزي استحكامات نظامي گستردهاي به وجود آوردند و
هنگهاي س��وارهنظام خود را در آن مناطق اس��كان دادند .اين سربازان هنگام رسيدن مسلمانان به
آن مناطق با عنوان «خضارمه« »،جرامقه» و «جراجمه» ش��ناخته ش��دهاند 93.ابن فقيه معتقد است
خضارمه در جزيره و جراجمه در شام به حراست از مرزها مشغول بودهاند 94.ذاكري به نقل از ابوالفرج
اصفهاني ،خضارمه جزيره را بخش��ي از اس��واران ساس��اني ميداند 95.دليلي كه آنها خضارمه ناميده
ش��دهاند معلوم نيس��ت؛ شايد به خاطر پوست سبز رنگ آنها بوده اس��ت تا از حمراء ايراني در بصره
و كوفه متمايز ش��وند .دربارۀ خضارمه اطالعات زيادي دردس��ت نيست اما بالذري در فتوح البلدان
 .91تاریخ سیستان ،تحقیق ملک الشعرای بهار (تهران :کالله خاور ،)1366 ،ص 115؛ مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر،
ص .293
 .92بالذری ،فتوح البلدان ،ص .522
 .94ابن فقیه ،ص 93؛ محمدی مالیری ،ج ،3ص .176

93. zakeri, p.130.
95. zakeri, p.130.
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اطالعات تفصيلي دربارۀ جراجمه را بدون ذكر هويت اصلي آنها آورده است.
درباره جرامقه نيز اطالعات مختصر و گاه مبهم اس��ت .ابن اثير و صاحب تاريخ مختصر الدول،
جرامقه را قومي از ريش��ه ايراني ميدانند كه در موصل س��اكن شدند 97.ابن خلدون ريشه جرامقه را
بسيار قديميتر و آنان را فرزندان جرموق بن آشور بن سام ميداند كه در جزيره ساكن بودند 98و نيز
اشاره ميكند ،چون خسرو انوشيروان به پادشاهي رسيد ،تعدادي از جرامقه را در آذربايجان سكونت
داد 99.با وجود این اطالعات مبهم ،به نظر ميرسد آنها به عنوان واحدهاي نظامي براي مدت زماني
بعد از س��قوط ساس��انيان به عنوان سربازان امدادي در خدمت سپاه اموي درآمدند و شركت آنان در
100
جنگها ،دگرگونيهاي سياسي و اقتصادي در سوريه و عراق را تحت تاثير قرار ميداد.
گزارشها از حضور جرامقه در لش��كر ش��ام به فرماندهي حجاج عليه س��پاه عراق به فرماندهي
عبدالرحمان بن اش��عث حكايت دارد .طبري مينويس��د« :در هنگام جنگ يكي از مردم عراق به نام
قدامه بن حريش تميمي ميان دو صف س��پاه عراقي و ش��امي ايستاد و گفت :اي گروه عجمزادگان
ش��ام من ش��ما را به كتاب خدا وس��نت پيامبر (ص) وي دعوت ميكنم »...101مترجم تاریخ طبری
102
«عجمزادگان شام» را معادل «جرامقه اهل شام» گرفته است.
در زمان يزيد بن عبدالملك نیز جرامقه نقش مهمي داش��تند .هنگامي كه يزيد بن مهلب عليه
خليفه شورش و بصره را تصرف كرد بخشي از جرامقه سوريه به فرماندهي برادر خليفه براي سركوب
103
شورش به عراق فرستاده شدند.
به جز اس��واران ساساني در مرزهاي سوريه ،بخشي ديگر از اسواران پس از اسكان در شهرهاي
بصره و كوفه توس��ط خلفاي اموي مجبور به ترك س��كونت و اس��تقرار در سوريه شدند .شايد دليل
اين هجرت اجباري تمايالت ضد اموي اسواران ايراني و شركت آنان در جنبشهاي ضد اموي بوده
96

 .96فیلیپ حتی ،تاریخ عرب ،ج ،1ترجمه ابوالقاسم پاینده (تبریز :فرانکلین ،)1344 ،ص 266؛ بالذری ،فتوح البلدان ،ص
.231-236
 .97ابن اثیر ،ج ،4ص 215؛ ابن العبری ،مختصر تاریخ الدول ،ترجمه عبدالمحمد آیتی (تهران :علمی و فرهنگی ،)1377 ،ص
103؛ محمد یوسف صالحی الشامی ،سبل الهدی و الرشاد فی سیره خیر العباد ،ج( 3بیروت :دارالکتب العلمیه ،)1414 ،ص .378
 .98ابن خلدون ،ج ،1ص .71
 .99همان ،ص .203
100. zakeri, p.150.

 .101طبری ،ج ،8ص .371
 .102محمد بن جریر طبری ،تاریخ االمم و الملوک ،ج( 6بیروت :دارالتراث ،)1967 ،ص .361
 .103بالذری ،انساب االشرف ،ج ،8ص .318
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است .اولين خليفه اموي كه اسواران را مجبور به ترك سرزمين خود كرد معاويه بود .او در سال 42
قمری بخشي از اسواران بصره و كوفه را به انطاكيه و شهرهای مجاور آن منتقل كرد .فرمانده اين
گروه شخصي به نام مسلم بن عبداهلل بود .زياد بن ابيه نيز به امر معاويه برخي از آنان را به شام برد.
بالذري مينويس��د آنان را «پارسيان شام» خوانند 104.هنگامي كه سپاه اموي با روميان در سال 50
105
هجري درگير شد جمعي از ايرانيان انطاكيه و بعلبك در سپاه اموي عليه روميان ميجنگيدند.

اسواران و پيدايش انديشه قدري
مهمترين تاثير فكري كه اس��واران ساس��اني در جامعۀ اس�لامي بر جاي نهادند و بعداً در كالم اهل
تس��نن جايگاهي مهم يافت ،نقش آنها در پيدايش فرقۀ قدري بوده اس��ت .پیروان این فرقه كه از
اس�لاف معتزله هس��تند ،معتقدند كه انس��ان در پارهاي از اعمال ارادي خود اختيار دارد و ميتواند
سرنوش��ت خ��ود را رقم بزند 106.پيدايش اين تفكر در واقع واكنش��ي به تفك��ر جبرگرايي بود .تفكر
جبرگرايي توسط خاندان اموي به خصوص توسط بنيانگذار اين سلسله ترويج ميشد .معاويه آشكارا
اعالم ميكرد كه رس��يدن او به قدرت ناش��ي از تقدير الهي است و تلقين و تاكيد ميكرد كه مردم
بايد به حكومت وي كه قضاي الهي است راضي باشند و شكوه و شكايت نكنند .ظلم و ستم خاندان
اموي نس��بت به غيرعربها (موالی) منجر به واكنش تند آنان عليه این خاندان در ش��هرهاي تازه
تأس��يس اسالمي شد و موجبات شرکت آنها را در جنبشهاي فکری ضد اموي نظیر اندیشۀ قدری
ـ در کنار جنبشهای سیاسی ـ فراهم آورد.
اي��ن تفكر ب��راي اولين بار در بصره به وجود آمد 107كه محل برخ��ورد تمدنها و تالقي افكار و
نيز محل س��كونت تعداد زيادي از ايرانيها به خصوص اس��واران بوده اس��ت .بنا به قول ابن نديم
اولين كس��ي كه در انديش��ۀ قدري س��خن گفت ،ابويونس اس��واري ،مردي از اس��واران بود كه به
«سنس��ويه» شهرت داش��ت و معبد جهني از او پيروي میكرد 108.ابن س��عد در طبقات الكبري نام

.152

 .104بالذری ،فتوح البلدان ،ص  169و .399
 .105بالذری ،انساب االشرف ،ج ،5ص .86
 .106مهدی فرمانیان ،فرق تسنن (قم :نشر ادیان ،)1386 ،ص  .260و .265
 .107محمود رامیار« ،سنبویه اسواری پیشرو قدریه »،مجله علوم انسانی ـ مطالعات فرهنگی ،ش  ،)1355( 19ص - 211
 .108ابن ندیم ،ص .290
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اين اس��واري را «س��نهويه» 109و ابن اكثير در بدايه و النهايه «سوس» 110وذهبی در تاریخ اسالم به
نقل از اوزاعی«،سوسن» و پژوهشگران جديد نظیر عباس اقبال و محمود راميار نام او را «سنبويه»
آوردهاند 111.به نظر ميرسد انديشه قدري از همان ابتدا طرفداران زيادي پيدا كرده است ،به طوري
كه بعضي از آنان توانس��تند در خاندان اموي نفوذ كنند و حتي گفته ش��ده كه معاويه بن يزيد توسط
شخصي به نام «عمرو مقصوص» متمايل به اين انديشه شده است 112.اين انديشه تا زمان مقدسي
113
طرفداران زيادي در بصره داشته است.

نتيجهگیری
اسواران به عنوان نيروي ويژه در ارتش ساساني تا آغاز جنگ قادسيه ،دليرانه در مقابل تهاجم اعراب
مس��لمان جنگيدند .بخشي از آنان كه حمراء ناميده ميشدند ،در آستانه جنگ قادسيه از سپاه رستم
جدا شده و ضمن مذاكره با سعد بن ابي وقاص و پذيرش شرايط آنان از سوي اين فرمانده مسلمانان،
در ش��هرهاي تازه تأس��يس بصره و كوفه ساکن شدند و نقش مهمي در تحوالت سياسي ،اقتصادي
و فرهنگي اين شهرها بازي كردند.
پس از تش��كيل سلس��له اموي و سياس��ت ظالمانۀ آنها نس��بت به موالي (به خصوص ايرانيان)،
اسواران ضمن شركت در جنبشهاي سیاسی ضد اموي چون جنبش مختار و عبدالرحمان بن اشعث
كه منجر به تبعيد تعدادي از آنان از شهرهاي بصره و كوفه شد ،به فعاليتهاي فكري نظیر اندیشۀ
قدری روي آوردند .اس��واران با پیروی از این تفکر به مقابله با اندیش��ۀ جبرگرایی امويان که براي
مشروعيت بخشيدن به حاكميت خود استفاده میکردند ،برخاستند.
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