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نقش سياس�ي ـ نظامي ك�ردان فارس و خوزس�تان در دورۀ
*فتوح اسالمی
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كشواد سياهپور
چكیده

 این گروه که. از مهمترین گروههای ساکن در جنوب غربی ایران در سدههای نخستین اسالمی بودند،کردان فارس و خوزستان
 در دوران فتوح اسالمی در برابر مسلمانان مقاومت کردند و حتی برای جلوگیری از پیشروی،به زندگی عشایری مشغول بودند
 از آغاز، تداوم و ثبات مقاومت و مبارزۀ کردان. اجتماع یکپارچه و متحد تشکیل دادند،مس��لمانان و س��قوط والیات داخلی ایران
 تا پایان زمامداری خلفای راشدین ادامه یافت و حتی آنان در سدههای نخستین اسالمی،فتوح مسلمانان در خوزستان و فارس
 براساس روش تحقیق تاریخی و، این مقاله.تاثیرگذاری خودرا در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی غرب و جنوب غربی ایران حفظ کردند
: پرداخته و این مسأله را مطرح میکند، به بررسی و تبیین نقش کردان فارس و خوزستان در دورۀ فتوح اسالمی،با رویکرد تحلیلی
 در برابر اعراب ایستادگی کردند و در دوران فتوح اسالمی،چرا کردان فارس و خوزستان بهرغم نارضایتی از جامعۀ طبقاتی ساسانی
 این مسأله روشن میشود که،چه نقش در مقاومت علیه مسلمانان داشتند؟ بر مبنای آگاهیهای اندکی که منابع ارائه میدهند
کردان والیات فارس و خوزستان تا قرنها مقابل مسلمانان ایستادند و به تدریج سر تسلیم فرود آوردند و تالش زیادی کردند که
، اما شرایط تازه زندگی و حضور حاکمان جدید عرب و ایرانی تحت امر خالفت.فرهنگ پیشین خود را تا حد ممکن حفظ کنند
.فرهنگ و آیین جدیدی را ـ که هرچند در مواردی با اسالم واقعی فاصله داشت ـ به آنان عرضه کرد
. فتوح اسالمی، خوزستان، فارس، ُکردها:واژگان کلیدی

The Political-Military Role of Fars and Khuzestan Kurds
during the Islamic Conquests Era
Keshvad Siahpour2
Abstract
Kurds of Fars and Khuzestan were the most important ethnic groups, residing in the
southwest Iran during the early Islamic centuries. This group that had a tribal nomadic
life resisted against Muslims throughout the Islamic conquest era and even established
an integrated and united community to deny the Muslims’ progress, and prevent the
fall of the inner provinces of Iran. The perseverance and stability of their resistance and
struggle continued from the beginning of the Muslims’ conquests in Khuzestan and Fars,
up to the end of the rule of the Righteous (Rashedun) Caliphs. They even preserved their
influence on the socio-political history of the west and southwest Iran throughout the early
Islamic centuries. This article, using an analytical approach, aims to explore and explain
the role of Fars and Khuzestan Kurds, on the basis of a historical research method, and
then raise this question: Why did Fars and Khuzestan Kurds, despite their dissatisfaction
with the Sassanid’s class distinctions, resist against the Arabs and what role did they
play in the resistance against the Muslims? On the basis of the little information that the
sources provide, it is clarified that the Kurds of Fars and Khuzestan Provinces opposed the
Muslims for centuries, but gradually gave up, while making a lot of endeavor to maintain
their precedent cultural identity as much as possible. The new living conditions and the
presence of the new Arab and Iranian rulers under the caliphate imposed upon them a
new culture and faith - which were different from the real Islam in some cases.
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مقدمه
ساسانيان ،که در شرق و غرب کشور با هپتالیان و امپراتوری روم درگیر جنگ بودند ،گماننمیبردند
که به دس��ت اعراب س��قوط کنند .امپراتوري روم ب��ا تجهيزات نظامي و امكان��ات اقتصادي قوي
نتوانس��ته بود س��قوط قطعي ساسانيان را رقم بزند .اما اعراب نومس��لمان طومار حکومت  400سالۀ
ساساني را برچيدند .حمالت مسلمانان به مرزهاي ساسانيان ،در عهد خليفه ابوبكر آغاز شد .در زمان
خليفه دوم هجوم جهادي مسلمانان براي اضمحالل ساسانيان با شدت تمام آغاز شد و سرانجام به
كاميابي نهايي رس��يد .شوق شهادت و كس��ب غنيمت ،موفقيت مسلمانان را در پي داشت .به دنبال
فتح عراق و تصرف تيس��فون ،پايتخت ساسانيان ،توجه مسلمانان به استمرار حمالت و پيروزيها و
تسخير نواحي ديگر قلمرو آن حکومت ،دقيقتر و آگاهانهتر شد .خوزستان و فارس ،دو واليت مهم
پادش��اهی ساساني بود كه اعراب مسلمان خيلي زود ،پس از فتح مدائن بهسوي آن رفتند .گشودن
هر دو واليت ،البته س��الها طول كشيد و با خس��ارات و صدمات بسيار همراه شد .در اين دو ناحيۀ
مشهور ،عالوه بر ايستادگي جانانۀ شهريان و روستاييان ،عشاير منطقه ـ كه كردان خوانده ميشدند
ـ ب��ا تمام وجود از وطن خويش دفاع كردند .كردان كه اقوام دامدار و كوچنش��ين بودند ،عرق قوي
قومي و حس میهندوس��تی بر خاس��تگاه خود داشتند و مانع پذيرش سلطۀ بيگانگان بودند .بنابراين
در ايام فتوح مس��لمانان در خوزستان و فارس كه قريب دو دهه طول كشيد ،با جديت و جانفشاني
زیادی ،مقابل مهاجمان ايس��تادند و ضربات سهمگيني بر آنان وارد آوردند .هرچند مبارزات نستوه و
نويدبخش آنها ،هيچگاه به نتيجۀ قطعي نرس��يد و مانع تس��لط مسلمانان نشد؛ اما دوراني از دفاع در
برابر بيگانگان را ثبت كرد .در منابع بس��یار قرون نخستین اسالمی ،آگاهیهای اندکی دربارۀ نقش
سیاسی و نظامی کردان فارس و خوزستان در مواجهه با اعراب مسلمان بیان شده است ،اما با توجه
به اندک اطالعات باقیمانده ،و بر اساس روش تحلیلی در تحقیق تاریخی کوشش میشود تا نقش
و عملکرد کردان در آن مقطع زمانی مورد بررسی قرار گیرد.
واژهشناسی تاریخی «كرد» در بررسی خاستگاه ساسانیان
« ُكرد» نام يك قوم خاص اس��ت؛ اما در گذش��ته ،به اقوام كوچرو و دامدار ـ كه اس��اس زندگي آنها
متکی به دام و ييالق و قشالق بود ـ اطالق ميشد و فراتر از قومی خاص معنا میداد .اين اصطالح
بهويژه در فارس و خوزس��تان مختص ايالت و طوايف دامدار و ش��بانكاره بود ،كه بخشي از گسترۀ
فارس ،خوزس��تان ،بوشهر ،بختياري ،كهگيلويه و بويراحمد كنوني را محل توطن و سكونت موقتي
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در فصول س��ال داش��تند و آنگونه كه منابع مهم جغرافيايي در قرن چهارم قمري ضبط كردهاند ،از
اقتدار سياس��ي و اقتصادي بااليي برخوردار بودند 3.از مضمون مطالب این منابع چنين بر ميآيد كه
آنچه امروز «عش��اير» خوانده ميشود ،در گذشته « ُكرد» ناميده ميشد .برخي از محققان داخلي و
خارجي ،بر اين معني متفقالقولند كه اصطالح كرد ـ خاصه در چهار سدۀ نخست اسالمی ـ معنايي
عام داشت و بر تمام ايالت و قبايل چادرنشين ،كوچرو و دامدار اطالق ميشد .احمد كسروي ،سعيد
نفيس��ي ،عبدالحسين زرينكوب و مستشرقاني چون بارتولد و جان لمبرت ،در آثار خويش اين مهم
4
را متذكر شدهاند.
مولف كتاب الفصول الفخريه در قرن نهم قمري بيان ميکند كه چون كردان «چهارپا داش��تند
ايش��ان را كرد خواندند و ُكرد در لغت ايشان چوپان است 5».جالب است كه از گذشته تاكنون ،مردم
ايالت كهگيلويه ،بويراحمد ،بختياري ،ممس��ني و س��رخي فارس ،لباس مخصوص چوپانان را كه از
6
پشم گوسفند تهيه ميكردندُ « ،كر َدك» ناميدهاند.
منابع عربي س��دههاي دوم و س��وم قمري ،آنجا كه از ساسانيان سخن ميگويند ،واژههاي ُكرد
و چوپ��ان را معادل و مترادف بهكار بر دهاند .مولف ناش��ناختۀ نهاية االرب في اخبار الفرس و العرب
ـ ك��ه ظاهراً در اواخر قرن دوم قمري ت ًاليف ش��ده ـ ميگويد كه ساس��ان را «ساس��ان ُ
الكردي» و
«ساس��انالراعي» (=چوپان) ميناميدن��د 7.دينوري در اخبار الطول نيز تعبير تحقيرآميز و س��رزنش
8
كننده «ساسانالكردي و ساسانالراعي» را در بارۀ فرزندان ساسان تا زمان خود ذکر میکند.
 .3برای نمونه نک :ابواسحق ابراهیم اصطخري ،مسالك و ممالك ،به كوشش ايرج افشار (تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب،
 ،)1340ص104ـ 103؛ ابنحوقل ،صورةاالرض،ترجمه جعفر شعار (تهران  :اميركبير ،)1366 ،ص 039-40
 .4احمد كسروي« ،كردها و لرها از يك تبارند »،كاروند كسري ،به كوشش يحيي ذكاء (تهران :كتابهاي جيبي،)2536 / 1356 ،
ص245؛ سعيد نفيسي ،تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر ،ج( 1تهران :بنياد ،)1376 ،ص18؛ عبدالحسين زرينكوب،
تاريخ مردم ايران (تهران :اميركبير ،)1367 ،ص332؛ آ .بارتولد ،تذكره جغرافياي تاريخي ايران،ترجمۀ حمزه سردادور (تهران :توس،
 ،)1372ص183؛ جان لمبرت« ،منشأ و پيدايش كردها در ايران پيش از اسالم»،ترجمه حجتاهلل الريجاني ،فصلنامه عشايري ذخاير
انقالب ،ش ،)1367( 5ص.103
 .5جمالالدین احمد ابنعنبه ،الفصول الفخريه ،به اهتمام جاللالدين محدث (تهران :علمي و فرهنگي ،)1363 ،ص .35
 .6تحقيقات ميداني نگارنده .همچنین ،نک :عبداهلل شهبازي ،ايل ناشناخته (تهران :نشر ني ،)1362 ،ص.164
 .7نهايه االرب في اخبار الفرس و العرب ،به كوشش محمدتقي دانشپژوه (تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،)1375 ،
ص .88پژوهشگرانی هم که به تبار و نام ساسانخودای پرداختهاند ،به این موضوع بیتوجه بودهاند ،برای نمونه ،نک :شهرام جلیلیان،
«ساسانخودای ،چهرهای افسانهای یا تاریخی؟» فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ ایران ،دانشگاه شهید بهشتی ،شماره  5پیاپی 63/5
(بهار  ،)1389ص  54ـ .27
 .8ابوحنيفه احمد بن داوود الدينوري ،االخبار الطوال ،تحقيق عبدالمنعم عامر (قاهره :داراالاحياء الكتب العربي ،)1960 ،ص 27؛
ابوحنيفه احمد بن داوود دينوري ،اخبار الطوال ،ترجمۀ مهدوي دامغاني (تهران :نشر ني ،)1368 ،ص.52
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طبری بیان میکند که اردوان پنجم ،پادش��اه اش��كاني به اردشيربابکان نوشت« :اي كردتربيت
ش��ده در خيمه كردان ،از حد خود برون رفتهاي و مرگ خويش را پيش خواندهاي 9».بس��طام نيز در
نامه به خس��روپرويز عنوان كرد كه« :نياي ش��ما ساسان گوس��پندچران بود 10»...و اشاره به پیشینۀ
زندگی ش��بانی دارد .مؤلف تاريخ بيهق ـ كه آن را در اوايل نيمۀ دوم قرن شش��م قمري ت ًاليف کرده
ـ بيان ميكند« :ملوك عجم از اوالد ساسان» بودند و «ايشان را ملوك ديگر سرزنش كردندي و...
فرزندان ساس��ان ش��بان خواندندي 11».با اين اوصاف معلوم است كه پيشۀ شباني ساسان ،مشهور و
متواتر بود .اين موضوع ،حتي در منابع ساساني نظير كارنامه اردشير بابكان آمده است .بر مبناي اين
شبان بابك بود و همواره با
منبع« :بابك مرزبان و ش��هريار پارس بود و گماردۀ اردوان ...و ساس��ان ِ
گوسفندان بود و از تخمه دارا پسر دارا ...و با شبانان كرد بهسر ميبرد 12».مدتي بعد ،به دنبال خوابي
كه بابك ديد و در تعبير آن گفتند که ساسان از نژاد شاهان پيشين است و بنابراين دختر خود را به
13
او داد و از آن دختر ،اردشير مؤسس سلسله ساسانيان متولد شد.

طوايف كردان فارس و خوزستان و ويژگيهاي آنان
آگاهیهایی که منابع تاریخی و جغرافیایی از کردان و تیرهها و طوایف و ویژگیهای آنها بهدس��ت
میدهند ،هرچند اندک ولی ارزش��مند است .گزارشهای این منابع در خصوص کردان فارس ،بسیار
بیش��تر و دقیقتر از دیگر مناطق اس��ت .بهنظر میرس��د کردان فارس از قدرت ،جمعیت و ش��هرت
بس��یاری برخوردار بوده و تاثیرگذاری و نقش آنها در وقایع سیاسی ،نظامی و اجتماعی عصر از بقیۀ
گروهها و طبقات اجتماعی بیش��تر و موثرتر بود .اش��تهار «اکراد فارس» چنان بود که حتی در قرن
شش��م قمری ،مؤلف تاریخ بیهق کردان را «منس��وب» و مختص فارس شمرده است .وی در فصل
مربوط به «ذکر مضاف و منسوب به هر شهری» آورده و «اکراد فارس» را خاص آن والیت شمرده
« .9ايها ُ
المربي في خيام االكراد» محمد بن الجریر الطبري ،تاريخ الرسل و الملوك ،ج( 2طهران :مكتبهاالسدي ،بيتا)،
الك ْردي
َ
ص817؛ محمد بن جریر طبری ,تاریخ رسل و ملوک (تاریخ طبری) ،ج ،2ترجمه ابوالقاسم پاينده (تهران :اساطیر ،)1390 ،ص.583
 .10الدينوري ،ص« .133و انما كان ابوكم ساسان راعي غنم »...؛ متن عربي ،همان ،ص.103
 .11ابوالحسن علي بن زيد بيهقي (ابنفندق) ،تاريخ بيهق ،تصحيح احمد بهمنيار (تهران :كتابفروشي فروغي ،)1361 ،ص .42
همين نويسنده ميگويد« :و الي يومنا هذا ،هر فرومايه را كه عيب و سرزنش كنند ساسي خوانند ،و گدايان را ساسي و ساساني گويند».
يكي از معاني ساسان را در فرهنگ لغات فارسي« ،گدا و گداييكننده» بیان کردهاند :محمد حسين بن خلف برهان تبريزي ،برهان
قاطع ،چ ،6به اهتمام محمد معين (تهران :اميركبير ،)1376 ،ص .1072
 .12كارنامه اردشير بابكان ،به اهتمام محمد جواد مشكور (تهران :اميركبير ،)1376 ،ص .10
 . 13همان،ص .177 -188
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است ،و همچنانکه برخی از اقوام و کاالها خاص منطقهای است ،چنانکه «در هیچ موضع دیگر مثل
ای��ن چیزه��ا که یاد کرده آمد نبود ،مگر در این نواحی و والیات 14».از این رو ،پیداس��ت که کردان
فارس را شهرتی بسیار بوده است.
بیش��ترین آگاه��ی از طوایف و تیرهه��ای کرد فارس و ویژگیهای آنه��ا ،مربوط به قرن چهارم
قمری و مأخوذ از منابع جغرافیایی اس��ت .اس��تخری ،ابنحوقل و تا حدودی ،مقدسی این اطالعات
ارزشمند را در اختیار میگذارند .گزارشهای استخری و ابنحوقل ـ که به احتمال زیاد ابن حوقل از
استخری اخذ کرده ـ تقریب ًا یکسان است .هر دو ت ًاکید دارند که کردان ،همچون اعراب برای یافتن
چراگاه و مراتع به سردسیر و گرمسیر کوچ میکنند و دارای گله و رمۀ گوسفند و اسب هستند ،ولی
شتر کم دارند .آنها جمعیت کثیری بودند که «بیش از پانصد هزار خانوادهاند» و آگاهی از طوایف و
تیرههایش��ان «جز از دیوان صدقات» امکانپذیر نیس��ت .به عالوه ،مردمی با نشاط و توانگرند ،و از
چنان ساز و برگ جنگی و آلت و عدت نظامی و ستور و دواب و نیرو و مردان رزمی برخوردارند که
مقابل سالطین میایستند و هر پادشاهی که به سرزمین آنها حمله کند ،کار بر وی دشوار بود و در
15
واقع خود مستقل و اختیارات خاص دارند.
َزم َ(رم) قلم��رو ک��ردان بود و هر یک از نواحی کردان ،حاکم و سرپرس��ت جداگانه داش��ت که
همیشه «بر درگاهایشان هزار سوار کمتر و بیشتر باشد ».از جمله میتوان به «گیلویه» حاکم «رم
گیلویه» اش��اره کرد که بنا به نقل اس��تخری ،دارای چنین قدرتی بود 16.نهتنها حاکمان ،بلکه کسان
دیگر از کردان بودند «کی دویس��ت مرد پیوس��ته دارد از چوپان و مزدور و شاگرد و غالم و آنچه به
این ماند 17».طوایف کردان ،همواره از نیروی جنگی و آماده برخوردار بودند .استخری میگوید« :از
18
یک قبیله باشد کی دو هزار سوار بیرون آید و هیچ قبیله کم از صد سوار نبود».
هر کدام از رؤسای کردان در واقع نماینده سلطان بودند که جمع و جبابت خراج منطقه خویش
و «اصالح امور آنجا و فرس��تادن کاروانها و نگاهداری راهها و انجام دادن امور سلطان ـ هرگاه که
 .14ابنفندق ،ص.28
 .15نک :ابواسحق ابراهیم اصطخري ،ممالك و مسالك ،ترجمه محمد بن عبداهلل تستري ،به كوشش ايرج افشار (تهران :بنياد

موقوفات دكتر محمود افشار ،)1373 ،ص102 ،99 ،89؛ ابنحوقل ،ص.40 ،39 ،35
 .16اصطخري ،مسالك و ممالك ،ص.126
 .17همان ،ص .97
 .18همان ،ص .103
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بدانجا بیاید ـ و اجرای فرمانهایش [را] برعهده» داش��ته است 19.اصطخری مینویسد« :خراج هر
اقلیم��ی» را «رئیس کردان آن موضع اس��تیفا میکنند و جماعتی چن��د را جهت بدرقۀ قوافل نصب
کرده تا محافظت جوانب و طرق میکنند و اگر وقتی سلطان را به مدد و معاونت احتیاج افتد در دفع
20
و قهر اعدا غایت جهود مبذول میدارند و آن مانند ممالکی است».
اصطخ��ری و ابنحوق��ل از تعداد طوایف مقیم فارس  33طایف��ه را ذکر میکنند ،که جز دو نام،
بقیه مش��ابهاند 21.مقدسی در حالی که معتقد به «س��ی و سه ایل کرد» در فارس است ،تنها  28نام
را ضبط کرده اس��ت 22.مؤلف نخبه الدهر (متوفی به س��ال  ،)727حدود چهار قرن بعد آورده اس��ت
23
که در س��رزمین فارس «بیش از یکصد هزار خانوار است که سی و دو قبیله را تشکیل میدهند».
بدینگونه میتوان حدس زد کردان فارس جمعیت زیادی را از نفوس فارس تشکیل میدادند که از
تیرهها و طوایف متعددی ش��کل مییافتند و از اختیار و قدرت فراوان سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
برخوردار بودند.

فتوح مسلمانان در قلمرو غربی ساسانیان
روایات مربوط به حمالت مس��لمانان و فتوح آنها در ایران ،مبالغه و گزافهگویی و جانبداری بس��یار
دارد 24.اما این نکته مهم را نمیتوان انکار کرد که بهرغم مقاومت ایرانیان ،شهرهای قلمرو ساسانی
یکی پس از دیگری سقوط کرده و تسلیم مسلمانان شدند.
اعراب مس��لمان چون ضعف و فتور ساس��انیان را تا حدودی درک کردند ،از همان دوران خلیفه
اول (13ـ  11ق) به س��رحدات شاهنشاهی ساسانی دس��تبرد زدند .اینبار برخالف گذشته ،اعراب
دریافتند که مقاومت پادگانهای مرزی ،قدرت و ش��وکت پیشین را ندارد و نیروهای ساسانی خیلی
زود میدان رزم را خالی میکنند .اعراب مس��لمان به فرماندهی خالد بن ولید ،مس��یر توس��عه قلمرو
اسالم را بهسوی دو امپراتوری بزرگ عصر ،ایران و روم ،هموار میکردند و پی در پی پیروز و موفق
 .19ابنحوقل ،ص .39
 .20اصطخري ،ص .99
 .21اصطخري ،ص100 -101؛ ابنحوقل ،ص .40
 .22محمد بن احمد مقدسی ،احسن التقاسم فی معرفه االقالیم ،چ ،2ترجمه علینقی منزوی (تهران :کومش ،)1385 ،ص
.664 -665
 .23محمد بن ابي طالب دمشقي ،نخبه الدهر في عجايب البر و البحر ،ترجمه حمید طبيبيان (تهران :اساطير ،)1382 ،ص.281
 .24برای آگاهی بیشتر از روایات متناقض منابع و نقد آنان ،نک :عبدالحسین زرینکوب ،تاریخ ایران بعد از اسالم ،چ( 5تهران:
امیرکبیر )1368 ،ص .283 -286

نقش سياسي ـ نظامي كردان فارس و خوزستان در دورۀ فتوح اسالمی 103 /

میش��دند .در تم��ام جنگهایی که پراکن��دهوار میان مرزداران ایرانی و مس��لمانان رخ داد ،پیروزی
مس��لمانان مسلم و هزیمت ایرانیان آشکار شد .تسخیر ش��هرهای مهم ایرانی از حیره و تیسفون تا
25
نهاوند ،سریع و برای ایرانیان همواره با شکست همراه بود.
بص��ره و کوف��ه به عنوان اردوگاههای نظامی اعراب مس��لمان در بینالنهرین ،برای تداوم فتوح
س��اخته ش��دند و مهاجران عرب ،از اقوام مختلف در آنجا س��کونت گزیدند و به تدریج بهشهرهایی
بزرگ در نزدیکی فارس و خوزستان تبدیل شدند .به نوشته یعقوبی کوفه «نخستین شهر در عراق»
بود «که مس��لمین در سال چهارده ،برای ساختمان خطکشی کردند و خطهها را برای خود نشاندار
س��اختند ».این اقدام بهدس��تور خلیفه عمر انجام گرفت و به هر یک از «اصحاب رسول خدا (ص)»
قطعه زمینی اهدا کرد .و شماری از یاران پیامبر هم در آن ساکن شدند .قبایلی چون ازد ،طی ،کنده،
همدان ،بکر ،اس��د ،تمیم ،بجیله ،قیس ،عبس ،بنیعامر ،ثقیف ،بنییشکر ،اشجع و ..در کوفه ساکن
شدند و به ساختمانسازی پرداختند .بصره نیز در سال  17قمری تأسیس شد و همین جریان در آن
اتفاق افتاد 26.مراکز نظامی بصره و کوفه جایگاه مهم و مطمئنی بودند که جنگجویان مس��لمان مقر
خود قرار داده و از آنجا عملیات نظامی گس��تردهای علیه ایران سازماندهی کردند .بخشی از قلمرو
غربی ایران نیز برای تأمین هزینۀ این دو شهر از طریق تعلق یافتن خراج و مالیات به «ماهالکوفه»
و «ماه البصره» لقب یافتند .هر چند اکثر منابع سدههای سوم و چهارم قمری ،نهاوند و دینور را ماه
بصره و ماه کوفه ضبط کردهاند 27،اما ابنبلخی در آغاز قرن شش��م قمری ،ش��هرهای زیادی را نام
میبرد که جزو والیات ماه بصره و ماه کوفه بهش��مار میرفتند و در قبالهها نوش��ته و ثبت میشدند.
28
بر مبنای گزارش وی «پارس و خوزستان» جزو «ماهالبصره» به شمار آمدند
مرکزیت بصره و اهمیت سیاسی ـ نظامی آن ،از همان آغاز حمالت اعراب مسلمان به خوزستان
و فارس ،آش��کار ش��د .فرمانداری و حاکمنش��ینی آن در نزد خلیفه عمر و مسلمانان اهمیت و ارزش
فراوان یافت و خلفای بعدی راشدین و نیز بنیامیه به اهمیت آن وقوف کامل یافتند .حاکمان اصلی
 .25برای آگاهی بیشتر از درگیریهای مسلمانان و ایرانیان از آغاز تا تصرف مدائن ،نک :احمد بن یحیی بالذری ،فتوح البلدان
(بخش مربوط به ایران) ،ترجمۀ آذرتاش آذرنوش (تهران :سروش ،)1364 ،ص 26ـ 23؛ طبری ،تاریخ رسل و ملوک (تاریخ طبری)،
ج ،4ص 1658ـ  1587و 1523ـ 1487؛ دینوری( ،متن فارسی) ،ص .142 -161
 .26ابنواضح یعقوبی ،البلدان ،ترجمه محمدابراهیم آیتی (تهران :علمیو فرهنگی ،)1381 ،ص  85ـ .72
 .27نک :بالذری ،ص .67دینوری ،ص66؛ یعقوبی نیز در آثار مهم خویش ،ماهالبصره را همدان ضبط کرده است،
یعقوبی ،ص .39همچنین ابنواضح یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ج،2ترجمه محمدابراهیم آیتی (تهران :علمی و فرهنگی،)1366 ،
ص .166
 .28ابنبلخی ،فارسنامه ،به اهتمام گای لسترنج و نیکلسون (تهران :دنیای کتاب )1363 ،ص .120
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خلفا برای اداره و کنترل داخلی ایران در بصره و کوفه مستقر شدند و تا سالهای بعد ـ در قرن دوم
قمری ـ عامالن و کارگزاران خویش را به نواحی اعزام ميکردند .راههای آبی و خش��کی بصره به
خوزستان و فارس ،سهولت دستیابی و تسلط مسلمین را بر هر دو منطقه تأمین و تسهیل میکرد.

فتح خوزستان و نقش سیاسی ـ نظامی کردان
والی��ت خوزس��تان ک��ه از ش��هرها و نواحی مهمی نظی��ر اهواز ،شوش��تر ،رامهرمز ،گندیش��اپور،
ایرانشهرش��اپور ،عسکر مکرم،ایذج ،نهر تیری ،مناذر ،زط ،سنبیل ،جبی و ...تشکیل میشد و دروازه
ورود به ایران از جنوب و جنوب غربی همین والیت بزرگ و حاصلخیز بود .بالذری ،س��ال حمله به
والیت خوزستان را در سال پانزده و آغاز سال شانزده قمری برشمرده که «عتبه بن غزوان از بصره
برف��ت [و] به س��وقاالهواز حمله کرد ».حاکم منطقه با اع��راب نبرد کرد ،اما چون قدرت خود را در
ضعف و سس��تی دید ،طلب مصالحه و پرداخت مال کرد .مس��لمانان پذیرفتند ،ولی مدتی بعد پیروز
حاکم اهواز «عهد خود بشکست» و با مسلمانان از سر ستیز درآمد 29.دینوری ،دلیل اعزام سپاه عرب
به فرماندهی عتبه را همین س��تیز میداند که عمر گفت «آهنگ مردم اهواز کن و ایش��ان را بهخود
30
مشغول دار تا نتوانند به یاری ایرانیان ناحیه عراق بروند و آنان را بر ضد برادران شما یاری دهند»...
در س��ال  17قمری ،ابوموسی اش��عری از جانب عمر والی بصره شد و توانست با جنگ و زورآزمایی
سوقاالهواز و نواحی نهر تیری را فتح کند .این دومین حمله مسلمانان به والیت خوزستان بود .در
برابر حمالت مسلمانان به فرماندهی ابوموسی ،ظاهراً پارسیان مقاومت زیادی نشان ندادند و موجب
31
ش��دند که ابوموس��ی بر تمامی سرزمین اهواز ،بهجز شوش و شوشتر و مناذر و رامهرمز چیره شود.
طبری س��ال فتح س��وقاالهواز و مناذر و نهر تیری را به یک قول  17قمری و به قولی دیگر 16
32
قمری ضبط کرده است.
براساس گفتۀ بالذری ،مقاومت مردم مناذر و شوش بسیار شدید و سرسختانه بود .در درگیریهای
طرفین ،نهب و کش��تار زیادی صورت گرفت و شهرنشینان ایرانی ،خسارات فراوان دیدند .در هر دو
ناحیه ،فرماندهان مس��لمان ،ابوموس��ی اش��عری و ربیع بن زیاد ،عالوه بر کشتار جنگجویان ایرانی،
 .29بالذري ،ص .133
 .30دينوري ،ص.148
 .31بالذري ،ص.133
 .32طبري ،ج ،5ص.1883
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«زنان و کودکان را به اسارت» بردند 33.به احتمال زیاد ،مقاومت و کوشش جدی و جسورانه ایرانیان
در مقابله با مهاجمان عرب و ضربه زدن به آنان ،در عصبانیت مسلمانان و برافروختن خشم و غضب
آنها ،تأثیر زیادی داش��ت .ایرانیان به فرماندهی هرمزان در برابر مسلمانان ایستادند و چون شکست
خوردند ،تقاضای مصالحه کردند ،که پذیرفته ش��د .ولی اندکی بعد ،بر س��ر «حدود اراضی اختالف و
دعوی افتاد» که داوران عرب «هرمزان را بیحق دانس��تند» و به دنبال آن هرمزان خصومت خود
را ادامه داد «و قلمرو خود را به روی مس��لمانان بس��ت و از کردان کمک خواست و سپاهش فزونی
گرفت 34».هرمزان از تجدید قوای خود و حضور کردان ،اس��تفاده کرد و با اعراب در س��وقاالهواز
جنگید ،ولی موفق نش��د و به ناچار به رامهرمز عقب نشس��ت .در رامهرمز ،دوباره هرمزان متقاضی
مصالحه با مس��لمانان ش��د .فرماندهان مس��لمان ،اجازه از خلیفه خواس��تند و او هم «دستور داد که
دربارۀ آنچه گشودهاند یعنی رامهرمز و شوشتر و شوش و جندیشاپور و بنیان و مهرگان قذق با وی
صلح کنند ».این اقدام هرمزان ،با مخالفت و تعارض کردان مواجه شد .طبری نقل میکند که پس
از مصالح��ه و پای��داری هرمزان بر پیمان خویش ،امیران عرب در اه��واز «بر قلمرو خویش بودند و
هرمزان ...بهسوی آنها میآمد و در حمایت آنها بود ،و اگر از جانب کردان فارس به او حمله میشد
35
کمکش میکردند و به دفاع از او برمیخاستند».
ميتوان حدس زد كه ميان هرمزان و كردان منطقه ،بر سر سازش با مسلمانان اختالف افتاده و
درگيري رخ داده است .در اين ميان ،مسلمانان كه با هرمزان پيمان بسته بودند ،از او حمايت كرده و
مانع كردان ش��دهاند .با وجود اين ،هرمزان مجدداً پيمانشكني كرد و با یک دسته از سپاه عرب در
نزدیکیهای رامهرمز درگیر ش��د .حمایتی که از سوی پارسیان به او شده بود ،موجب امیدواری وی
در شکست مسلمان گردیده بود .نبرد طرفین ،مانند قبل به نفع مسلمانان خاتمه یافت .طبری روایت
میکند که« :آنگاه خدای عز و جل هرمزان را هزیمت کرد که رامهرمز را رها کرد و س��وی شوشتر
رفت 36».لش��كريان مسلمان ،پس از گشودن رامهرمز ،بهسمت ایذه گسیل شدند ،که حاکم ایذه ،به
نام تیرویه ،از در صلح درآمد .گزارشي كه بالذري از فتح ايذه ارائه داده ،حاكي از جنگي شديد است
كه مسلمانان پس از آن ،موفق به گشودن شهر شدند 37.اين درگيريها ،تنها مربوط به سال نخست
 .33بالذري ،ص.134
 .34طبري ،ج ،5ص .1886 -1887
 .35همان،ج ،5ص  1889ـ .1888
 .36همان ،ص .1896
 .37بالذري ،ص .138
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هجوم اعراب نبود ،بلكه سالهاي بعد نيز ادامه يافت.
طبري ،در ذكر حوادث س��ال  29قمري ،به ش��ورش «مردم ايذه و كردان» اشاره دارد كه «كافر
ش��دند ».بنابراين ،ابوموس��ي اش��عري «ميان مردم ندا داد و تحريك كرد و دعوتشان كرد كه راهي
ش��وند 38».البته طبري به نتيجۀ تهاجم اعراب براي فرونش��اندن ش��ورش مردم ايذه و كردان اشاره
نكرده اس��ت .حضور مداوم و فعال كردان خوزس��تان و درگيري با اعراب ،محدود به منطقه خاصي
نبود .بالذري ،از دو ناحيۀ «س��نبيل و زط» ن��ام ميبرد كه «گروهي از كردان» به مردم اين نواحي
پيوس��ته و «اهل آن عهد خود شكس��ته» و رو در روي مسلمانان ايستادند .ولي در نهايت مسلمانان
به فرماندهي عبداهلل ابن عامر ،موفق به فتح آنجا ش��دند و ايرانيان را شكست دادند 39.اتحاد كردان
خوزس��تان و فارس در دفاع از وطن ،از سياس��تهايي بود كه مردم منطق��ه و فرماندهان آنها براي
جلوگيري از پيشروي اعراب اتخاذ كردند .نمونۀ آشكار آن ،اجتماع ايرانيان ـ خاصه كردان ـ در ناحيه
40
اي به نام بيروذ (بيروت) بود ،كه ميان اهواز و شهر طيب در خوزستان بود.

اجتماع بيروذ و اتحاديه کردان خوزستان و فارس
از نکات مهم در دورۀ فتوح اعراب در فارس و خوزستان ،اتحاد ایرانیان است .طبری نقل میکند که
چون نواحی خوزس��تان مورد هجوم و تصرف تدریجی مسلمانان واقع شد« ،مردم فارس بجنبيدند و
با مردم اهواز نامه در میان رفت و پیمان کردند و اطمینان دادند که همدیگر را یاری کنند ».وی ،به
نقش نامههای تحریکآمیز یزدگرد به مردم فارس اش��اره دارد و مینویسد «...کینهها را به یادشان
آورد و مالمتش��ان کرد که ای مردم فارس! عربان ،س��واد و قلمرو مجاور و اهواز را از شما گرفتند»
و اکنون ،رو س��وی «دیار ش��ما و درون خانه شما درآمدند 41».جنگجویان فارس ،از جمله کردان ،به
حمایت خوزس��تانیها ش��تافتند و در درگیری با مهاجمان عرب مش��ارکت کردند .یکی از مهمترین
اجتماع اتحادآمیز فارس و خوزس��تان که کردان نیز حضوری چش��مگیر داشتند «اجتماع بیروذ» بود
که طبری با عنوانی مستقل از آن سخن رانده است« :وقتی سپاهها سوی والیات روان شد گروهی
بس��یار از کردان و دیگران در بیروذ فراهم آمدند ...اجتماع بیروذ همان بود که عمر از آن بیم داش��ته
 .38طبري ،ج ،5ص .2210
 .39بالذري ،ص .138
 .40مقدسي ،ص.610
 .41طبري ،ج  ،5ص .1895
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بود و ابوموس��ی [اشعری] سست جنبیده بود تا فراهم آمده بودند 42».بر مبنای روایات طبری ،تجمع
بزرگ بیروذ ،خطر عظیمی برای توقف پیشروی و حمالت مکرر مسلمانان بود و عمر تاکید بسیار بر
پراکندگی و متالشي کردن آن داشت.
ظاهراً ایرانیان نیز امید فراوان داشتند که از طریق این اتحاد اقدام موثری انجام دهند« :دلیران
مردم فارس و کردان آنجا آمده بودند که با مسلمانان کیدی کنند ،یا فرصتی بجویند و تردید نداشتند
که کاری خواهند س��اخت ».اما این اقدام هماهنگ فارس��یان و خوزستانیان ،که در آن کردان نقش
عمدهای داش��تند ،طبق معمول نتیجۀ قطعی نداد و عاقبت آن پیروزی مسلمانان و شکست ایرانیان
بود« ،خدا مش��رکان [ایرانیان] را سس��ت کرد که اندک و زبون ،حصاری شدند» و سرانجام هزیمت
43
یافتند.
از دیگر اقدامات هماهنگ مردمان فارس و خوزس��تان در دفاع از وطن ،نبرد «شوشتر» بود که
ب��ه فرماندهی هرم��زان انجام گرفت .هرمزان که در مقابله با تهاجم مس��لمانان به اهواز و پیرامون
آن ن��اکام مانده ب��ود ،در رامهرمز موضعگیری کرد .وی امید داش��ت که مس��لمانان را در رامهرمز
«درهم بش��کند ».زیرا «مردم فارس ...س��وی وی روان شده بودند و نخستین کمک آنها به شوشتر
رس��یده بود ».اما این امیدواری ،به ی ًاس مبدل ش��د .در جنگ سختی که میان ایرانیان و عربها در
نزدیکیهای رامهرمز رخ داد ،هرمزان شكس��ت خورد و به شوش��تر گريخت .جنگ شوش��تر که در
پی پیش��روی مس��لمانان و تعقیب ایرانیان صورت گرفت ،یکی از س��نگینترین نبردها بود .فرمانده
«هرم��زان و س��پاه وی ،مردم فارس و جب��ال و اهواز ،در خندقها بودن��د» و چندین ماه ،مبارزه و
مقاومت کردند .ولی ،س��رانجام شکس��ت خورده و تسلیم شدند 44.در اینجا نیز اتحادیهای از مردمان
ف��ارس و خوزس��تان و ایالت جبال ش��کل گرفته و برای دفاع از موطن ت�لاش کردند .هر چند این
کوششها ،هیچ کدام ثمر قطعی نداشت.

فتوح مسلمان در فارس و نقش سياسي ـ نظامي كردان
هر چند عمر خليفۀ مس��لمين «به مردم بصره گفته بود :س��واد و اهواز شما را بس [است] چه خوش
بود اگر ميان ما و فارس كوهي از آتش بود كه به ما نرس��ند و ما نيز به آنها نرس��يم 45».اما مبارزان
 .42طبري ،ج  ،5ص .2017
 .43همان ،ج  ،5ص  2018ـ .2017
 .44همان ،ج  ،5ص.1896
 .45همان ،ج ،5ص .1890
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مس��لمان مصمم بودند ،فارس خاستگاه و مهد ساسانيان را نيز تسخير کنند .بنابراين ،جمعي از آنان
حمله به سمت فارس را آغاز كردند و در نخستين يورش ،شكست خوردند .به موجب روايات مندرج
در تاريخ طبري ،رقابت و همچشمي دو تن از سران سپاه مسلمان ـ عالء بن حضرمي و سعد بن ابي
وق��اص ـ عل��ت هجوم اعراب به فارس بود .عالء بن حضرمي در عهد ابوبكر ،حاكم بحرين بود ،اما
خليفه او را عزل كرد و البته اندكي بعد ،دوباره وی را به مقام سابق گماشت .او كه موفقيتهاي سعد
را باالتر از اقدامات خود ميديد ،تالش کرد دست به كاري سترگ زند تا همطراز او شود .فتح فارس،
تصميمي بود كه تحقق آن ارزش و اهميت فتح عراق را داش��ت .عالء ،مردم بحرين و مس��لمانان
مستقر در آن را جمع كرد و از طريق دريا ،حمله به فارس را آغاز کرد و چون وارد خاك فارس شد،
46
با مقاومت سرسختانه اهالی آنجا مواجه گرديد و در محاصره قرار گرفت و هزيمت يافت.
منابع موجود شكست مسلمانان را با نهايت اختصار و تخفيف ضبط كردهاند .اما بهنظر ميرسد،
هزيمت مس��لمانان ،سنگين و پر هزينه بوده اس��ت .براي نجات مسلمانان ،عمر به عتبة بن غزوان
نوشت« :كه عالء بن حضرمي سپاهي از مسلمانان را فرستاد و به چنگ مردم فارس دارد و نافرماني
من كرد .كس��ان سوي آنها فرس��ت و پيش از آنكه نابود شوند به خويش ملحقشان كن ».به دنبال
آن «عتبه مردم را پيش خواند و مضمون نامه عمر را به آنها خبر داد 47».پس ،جمعي از فرماندهان
و جنگجويان مش��هور مسلمان «با دوازده هزار كس بر استران روان شدند» و از طريق ساحل براي
نجات همكيش��ان شتافتند و موفق شدند بسياري از آنها را سالم برگردانند .در پي اين جنگ سخت
كه اعراب هزيمت يافتند ،عمر ،عالء بن حضرمي را عزل كرد .طبري ،محل نبرد را در مكاني به نام
«طاووس» ذكر ميكند و آورده كه نجاتيافتگان جنگ طاووس را «به انتساب جنگ ،اهل طاووس
ميگفتند 48».احتما ًال شكس��ت اعراب در نبرد طاووس كه به گفته طبري در سال  17قمري رخ داد
و چند س��الي حمله به فارس را به تأخير انداخت .زيرا جنگ «توج» و فتح آن بنا به نقل بالذري در
49
سال  19قمري اتفاق افتاد.
البته طبري سال حمله به توج را  23قمري ثبت كرده است 50.بهنظر ميرسد ،ناكامي مسلمانان
 .46طبري ،ج ،5ص 1890 -1894؛ ابوعلی مسكويه ،تجارب االمم ،ج ،1ترجمه ابوالقاسم امامي (تهران :سروش،)1369 ،
ص333 -335؛ عزالدین علی بن محمد ابناثير ،تاريخ كامل ،ج ،4ترجمه حسين روحاني (تهران :اساطير ،)1378 ،ص 1460 -1462؛
ابنمسكويه و ابناثير ،دقيق ًا مطالب طبري را نقل كردهاند.
 .47طبري ،ج  ،5ص.1892
 .48همان ،ج ،5ص 1894ـ .1890
 .49بالذري ،ص .142
 .50طبري ،ج ،5ص.2007
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در هجوم نخستين به فارس ،لزوم تدبير و توجه دقيقتر و نيز عِده و ُعده بيشتر را طلب ميكرد .به
تبع اين تصميم و تدبير ،مس��لمانان البته موفقيتهاي فراوان كسب كردند و توانستند فتح فارس را
نهايي کنند .اما اين كاميابي ،هم ده سالي طول كشيد و هم صدمات و خسارات بسياري بر دو طرف
وارد آورد .فتوح مس��لمانان در توج ،ريش��هر ،ارجان ،شاپور ،اس��تخر ،گور ،دارابگرد و نواحي متعدد
كورههاي اردش��ير ،ش��اپور ،داراب ،قباد و استخر ،به كندي پيش رفت .در طي ده ـ دوازده سالي كه
دائم ًا در گس��ترۀ فارس درگيري و جنگ و جدل بود ،بیش��تر مردم از شهر گرفته تا ده و كوه در برابر
اعراب مقاومت كردند و سرسختي و لجاجت نشان دادند .در اين ميان ،عالوه بر بیشتر شهرنشينان
كه در دفاع از شهر خويش مبارزه ميكردند ،عشاير فارس كه همان كردان معروف بودند ،در بسياري
از مقاومتهاي مردمي و جنگهاي برون و درون شهري ،حضور چشمگير و موثر داشتند .متأسفانه،
منابع تنها به اختصار به اين حضور و نقش اشاره دارند ،اما همين اشاره و تأكيد ،نشان از برجستگي
مقاومت و مبارزۀ كردان دارد.
در ش��هر شاپور و نواحي كوهستاني آن ـ شامل ممس��ني و كوهمرۀ سرخي كنوني ـ گروهی از
كردان س��كونت داشتهاند .بالذري ،نخس��تين گزارش را از نقش فعال و موثر آنان در همين نواحي
ارائه ميدهد ...« :در س��ال بيس��ت و دو ،عمر بن خطاب فرمان داد كه جارود عبدي به فتح دژهاي
فارس رود .در ميان راه جره و ش��يراز ،س��حرگاهان ...جهت قضاي حاجت از سپاه جدا شد و در پس
ماهوري رفت .در آنجاي ،گروهي از كردان گرد وي را گرفته به قتلش رس��انيدند .پس آن ماهور را
عقبه جارود خواندند 51».معلوم اس��ت كه كردان (عشاير) منطقه ،شبانهروز ،خود را موظف و مشغول
ضربهزدن به اعراب و جلوگيري از پيش��رفت مهاجمان کرده و هر جا مقاومتشان شكسته ميشد ،با
جن��گ و گريز و كمين کردن ،منتظر نبرد و ضربۀ بعدي به اعراب بودهاند .قتل جارود در س��حرگاه
حاكي از آن اس��ت كه كردان به شيوۀ مرس��وم و معهود خويش ـ كه تاكنون بازماندگان آنها چنين
شيوهاي را حفظ و رعايت كردهاند ـ از تاريكي شب استفاده کرده و در كمين مهاجمان صبر و حوصله
به خرج داده تا در موقع مناسب ضربه ي خود را وارد کنند.
با اینهمه ،كردان نتوانس��تند مانع س��قوط شهر شاپور شوند و اعراب با تصرف شهر به پيشروي
خ��ود ادامه دادند .کردان به فكر افتادند كه در ك��وه و كتلهاي كازرون و كوهمره به اعراب صدمه
و خس��ارت وارد كنند .البته بايد توجه داش��ت كه شهرهاي فارس از جمله شهر شاپور چندينبار فتح
و نهب ش��دند .بالذري مینویسد كه چون «پس از چندي ،اهل شاپور پيمان شكستند و شوریدند...
 .51بالذري ،ص .145
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در سال بیست و شش قمری ،ابوموسی به همراهی عثمان بن ابی العاصی که پیشرو سپاه وی بود،
ش��هر را به جنگ فتح کرد 52».یعقوبی نیز به فتح ش��هر شاپور در سال  26قمری به دست «عثمان
بن ابی العاص ثقفی» اشاره دارد 53.مولف ناشناس تاريخ سيستان نیز فتح شاپور و كازرون و تسخير
قلعه جره در س��ال  26قمري را ذکر اس��ت 54.به احتمال فراوان ،قلعۀ جره و اطراف آن در دس��ت
کردان منطقه بود.

استمرار حمالت اعراب و مقاومت کردان و شهرنشینان
پس از تصرف ش��هرهای توج و ش��اپور ،دیگر نواحی فارس و کورههای پنجگانه آن عرصۀ حمالت
اعراب مسلمان شد .این حمالت که از سال  23تا  29قمری مدام در جریان بود ،همچنان با مقاومت
مردم فارس بهخصوص ش��هریان و عشایر مواجه شد .بیتردید ،در تمام نواحی کورههای پنجگانهی
ش��اپورخوره ،اردش��یرخوره ،قبادخوره ،اس��تخر و دارابگرد ،جنگجویی و مبارزهطلب��ی کردان مؤثر و
ش��اخص بوده اس��ت .از مجموع روايات منابع ،چنين بر ميآيد كه شهرها و نواحی فارس ،جز موارد
اندک ،همه با جنگ فتح ش��دند .این مهم حاکی از آن اس��ت که مقاومت مردم فارس ،سرس��ختانه
و زیاد بوده اس��ت .به همین علت ،مس��لمانان برای گش��ودن شهرها و س��رکوب مجدد شورشها،
قتلعامهای بسیار کردهاند.
ش��هر اس��تخر ،از جمله مناطقی بود که از س��ال  23تا  28یا  29قمری چندینبار مورد هجوم
و ویرانی قرار گرفت .دالیل ویرانی ش��هر و خس��ارات و قتلعامهای خونین و سنگین آن ،مقاومت
فراوان و ش��ورشهای مکرر مردم ش��هر و یاریدهندگان آنها بود که در اثر آن شمار بسیاری کشته
ش��دند .آنگونه که بالذری به نقل از ابومخنف آورده ،قبل از رس��یدن س��پاهیان مس��لمان به شهر
اس��تخر ،جنگجویان «لش��کر اس��تخر» در ناحیۀ رامگرد که چندین کیلومتر با شهر فاصله داشت با
مهاجمان درگیر ش��دند و موفقیتهایی کس��ب کردند .از جمله توانستند «عبداهلل بن معمر تمیمی...
فرمانده س��پاه پیشرو» مسلمانان را مقتول کنند و آنان را متوقف سازند .چون اخبار نبرد به «عبداهلل
بن عامر» فرمانده کل مس��لمانان و والی بصره رسید ،بیدرنگ و با شتاب خود را به منطقه رساند و
س��پاه خود را به «میمنه و میس��ره و پیاده و سوار» تقسیم کرد و چون «جنگ درگرفت ...پارسیان را
 .52بالذری ،ص .144
 .53يعقوبي ،تاريخ يعقوبي ،ص.57
 .54تاريخ سيستان ،تصحيح ملكالشعراي بهار (تهران :دنياي كتاب ،)1381 ،ص .125

نقش سياسي ـ نظامي كردان فارس و خوزستان در دورۀ فتوح اسالمی 111 /

شکست داد و به استخر بازگردانید 55».میتوان حدس زد که در این درگیریها ،کردان مبارز ،نقش
و حضور تاثیرگذار داش��تهاند .مش��ارکت موثر کردان در جنگهای نامنظم صحرایی ،بیشتر و مهمتر
بوده است.
در کوره دارابگرد ،مسلمانان سختیها و صدمات بسیاری متحمل شدند تا پس از چند سال موفق
به فتح نهایی آن گردیدند .لش��کر مس��لمانان به فرماندهی فردی به نام ساریه بن زنیم به محاصره
«فس��ا و دارابگرد» پرداخت .اما ،چون «کردان فارس» به کمک هموالیتیهای خود شتافتند «کار
مسلمانان سخت شد که گروهی عظیم بر ضد آنها فراهم آمده بودند 56».در پی درگیریهای طرفین،
مس��لمانان عقبنش��ینی کردند و نتوانس��تند در نبرد صحرایی مقابل پارسیان مقاومت کنند .پس به
کوهها پناه بردند و مدتی بعد پیروزی یافتند .روایت فرمانده مس��لمانان از داس��تان درگیری ،جالب
توجه است .طبری مینویسد« :در مدینه ،مردم درباره ساریه و فتح از او پرسیده بودند که آیا به روز
جنگ چیزی ش��نیدید؟ گفت :آری شنیدیم که ای ساریه به طرف کوه! نزدیک هالک بودیم ،سوی
57
کوه پناه بردیم و خدا ما را ظفر داد».
بلعم��ی درترجمۀ خویش ،اطالعات بیش��تری ارائه میدهد .وی میگوی��د که ...« :عجم خیل
کردان را که به حدود پارس اندر بودند به مدد و یاری خواس��تند و س��پاهی گران از کردان به یاری
ایش��ان رفتند وایش��ان [پارس��یان] از حصار بیرون آمدند و حرب کردند حربی سخت و از مسلمانان
بس��یار کشته شدند 58».طبری روایت میکند که چون «کار مسلمانان سخت شد »،عمر «به خواب
دیده بود که مس��لمانان در صحرایی بودند که اگر میماندند محاصره میش��دند و اگر به کوهی که
پشتسرش��ان بود پناه میبردند حمله از یکس��و بود ».پس در حین سخن گفتن ،ندا داد «یا ساریه
الجبل الجبل» (ای ساریه ،به طرف كوه ،به طرف کوه ).در همین اثنا ،مسلمانان صدای او را شنیدند
59
و به کوه پناه بردند و با تجدید قوا و نظم دوباره به درگیری پرداختند و در نهایت پیروزی یافتند.
پیروزی مس��لمانان آس��ان بهدس��ت نیامد .مختصر اطالعات و روایات مندرج در منابع اسالمی،
 .55تاریخ سیستان ،ص  146ـ .145
 .56طبري ،ج  ،5ص .2011
 .57همان ،ج  ،5ص .2014
 .58ابوعلی بلعمی ،تاريخنامه طبري (ترجمۀ تاریخ طبری) ،ج ،3گردانيدۀ منسوب به بلعمي ،تصحيح محمد روشن (تهران:
سروش ،)1377 ،ص .544
 .59طبري ،ج  ،5ص 2011 -2012؛ تاريخنامه طبري ،ص 544؛ مجملالتواريخ و القصص ،به تصحيح ملكالشعراي بهار
(تهران :دنياي كتاب ،)1383 ،ص 278؛ حمداهلل مستوفي ،تاريخ گزيده ،به اهتمام عبدالحسين نوابي (تهران :اميركبير ،)1381 ،ص
.182

 / 112تاریخ ایران

نشان از چندین ماه جنگ و کشتار دارد .نقش جنگجویی کردان فارس ،نیز کام ً
ال آشکار و تاثیرگذار
بوده ،اما منتج به نجات شهر و والیت نگشته است.
بالذری که گزارشهای مهمتری ضبط کرده ،هیچ اشارهای به فرماندهی ساریه و قصۀ «الجبل
الجب��ل» عمر نکرده اس��ت .وی ،در بارۀ فتح دارابگرد مینویس��د :متولی دارابگ��رد بهنام هربذ مال
بسیاری به عثمان بن ابی العاص فرمانده مسلمانان داد «و زنهار خواست و شرط چنان کرد که مردم
آن ش��هر با دیگر مردمان فارس ...برابر باش��ند 60».همین نویسنده ،به فتح مجدد دارابگرد به دست
61
عبداهلل بن عامر احتما ًال در سال  28یا  29قمری اشاره دارد.

تأکید عمر به سرکوب کردان
حضور اعراب در خوزستان و فارس و درگیریهای بسیاری را با کردان منطقه در پی داشت و حتی
با آن دسته از سران و بزرگان ایرانی که با اعراب مصالحه و مماشات میکردند ،مخالفت و تعارض
داش��تند .نمونۀ آن را منابع در وقت صلح هرمزان با مس��لمانان گزارش دادهاند 62.این گزارشهای
اندک ،نش��ان میدهد که عش��ایر فارس و خوزس��تان ،با اعراب مس��لمان ،تضاد و تعارض زیادی
داش��تهاند .ش��یوۀ مرسوم و معهود عشایر حاکی از آن اس��ت که چون در جنگهای منظم و آراسته
هزیمت مییافتند ،به اقدامات ایذایی و نبردهای نامنظم تواًم با جنگ و گریز روي ميآوردند .کردان
در برابر اعراب سرس��ختی نش��ان میدادند .ابنبلخي در قرون ششم قمری ،اما با مبالغه بیان کرده:
«در عهد اس�لام همه در جنگها كش��ته ش��دند و در جهان آواره ماندند و هيچ كس از اين كردان
نماند مگر يك مرد »...هر چند اين گفته ،گزاف است ،اما ابنبلخي ،تمام «شوكت» لشكر فارس را
63
از كردان ميداند كه «سخت بسيار بودند» و اسباب و سالح و چهارپايان فراوان داشتند.
از مضمون مطالب برخی منابع بر میآید که بهدلیل شکستهای مکرر ایرانیان از اعراب ،کردان
مبارز ،چارۀ کار را در حمالت ناگهانی و نامنظم و ش��بیخونهای ش��کننده میدانس��تند و در مواقع
مناس��ب و مختلف به این ش��یوه عمل میکردند .بکارگیری این ش��یوۀ مبارزه ،مؤثر و تعیینکننده
بود .دس��تبردهای ش��بانه و غارت اموال و اثاثیه و مرکوب معاندان ،از جمله اعمال کردان در ماللت
متج��اوزان ب��ود .بنابراین میتوان احتمال داد که چون اعراب از دس��ت اقدامات پیشبینینش��ده و
 .60بالذري ،ص .144
 .61همان ،ص.146
 .62طبري ،ج  ،5ص.1888 -1889
 .63ابنبلخي ،ص .168
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ناگهانی عش��ایر فارس و خوزس��تان رنجور شده ،به خلیفه مس��لمین منعکس کرده و او هم دستور
اکید به س��رکوب آنها داده و س��پاهی مخصوص اعزام داش��ته اس��ت .طبری در عنوانی مستقل ،به
«ذکر خبر س��لمه بن قیس االش��جعی و االکراد» پرداخته ،كه عمر دستور صريح اعزام سپاه به دفع
و قمع كردان را صادر كرده اس��ت .بلعمی نیز اطالعات ارزش��مندی در این باره ارائه داده است .وی
مینویس��د« :بدین سال اندر عمر رضیاهلل عنه به حرب کردان سپاه فرستاد از هر سویی پراکنده».
زیرا «خبر آمده بود که به حد اهواز و پارس کردان باشند و خلق را ره زنند و دزدی کنند ،و مسلمان
نش��وند و لش��کر اسالم را از ایش��ان مضرتها بود ». ...بنابراين ،خليفه ،سلمه بن قيس االشجعي را
«بخواند و او را خبر آن كردان بگفت و گفت :ايدر بر من س��پاه بس��يارند گرد آمده مردمان حربي و
مبارز ،ايش��ان را گرد كن به حرب اين كردان را ،تا بروي و ايش��ان را مس��لمان كني و رنج ايشان از
64
مسلمانان برداري».
عالوه بر بلعمي ،مؤلف مجمل التواريخ و القصص نيز در عنوان مستقلي به «فتح كردان پارس»
پرداخته و توضيح داده كه اين كردان «جماعتي بسيار بودند در زمين فارس ،و مسلمانان را رنج همي
نمودند ،پس عمر سلمة بن قيس االشجعي را از مدينه بفرستاد تا ايشان را بپراكند و در آنجايهاشان
65
خواستها يافت و مسلمانان از ايشان برستند».
به دنبال دس��تور صريح خليفه مس��لمين ،سلمه و س��پاه همراهش براي س��ركوب كردان وارد
خوزس��تان و فارس ش��دند و به گفته منابع موفق شدند آنها را منكوب کنند .بلعمي گزارش ميدهد
كه چون س��لمه «با جماعتي از كردان برابر ش��د» آنها را به «اسالم» فرا خواند؛ اما نپذيرفتند .پس
«جزيت خواس��ت» كه قبول نكردند و سرانجام «با ايشان حرب كرد و ايشان را بگرفت و بشكست
66
و بسيار خواسته يافت و غنيمت كرد و آن خمس بفرستاد».
بهرغ��م مطال��ب پراكنده منابع و اعتقاد آنان به س��ركوب كردان ،بيتردي��د تعارض و رویارویی
كردان فارس و خوزس��تان با اعراب مس��لمان تا عهد عباسيان ادامه داشت .مبارزه و مقاومت کردان
عش��ایر در عصر خلفاي راشدين و امويان با شدت و ضعف نسبي و در لباس ملي يا مذهبي استمرار
داش��ت .منابع موجود ،عالوه بر عهد عثمان ،به دوران خالفت امام علي (ع) اش��اره دارند كه براي
فرو نشاندن شورش كردان ،زياد بن سميه را مأمور و حاكم فارس کرد .زياد پس از سركوب موقتي
 .64بلعمی ،ج ،3ص .554
 .65مجملالتواريخ و القصص ،ص.279-280
 .66بلعمی ،ج ،3ص .555
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كردان «در استخر اقامت» گزيد 67.بهعالوه برخي گزارشهای طبري حاکی از آن است كه از همان
آغاز شكلگيري خوارج و فرار و حضور آنها در خوزستان و فارس ،جمعي از ايرانيان ،از جمله كردان
68
در دستههاي ايشان داخل شده و در نبرد با اعراب حاكم مبارزه کردند.

نتيجهگیری
در دوران ضعف و زوال ساسانيان كه قدرت جنگي سپاه ساساني به حداقل رسيده بود ،اعراب فتوح
خود را در ایران به س��رعت پیش بردند و بس��یاری از مناطق ایران اگرچه مقاومتها و شورشهایی
علیه اعراب داش��تند ،اما چندان که باید نتوانستند در برابر اعراب ایستادگی کنند .در دو واليت مهم
فارس و خوزس��تان ،اعراب با مقاومتهاي مردمي در ش��هرها ،روستاها و نیز از سوی عشاير مواجه
ش��دند .در اين ميان مقاومت و مبارزۀ كردان جنگجوي خوزس��تان و فارس ،يعني عش��اير منطقه از
اهميت و ارزش فراواني برخوردار اس��ت .كردان هر دو واليت از همان آغاز حمالت مس��لمانان ،با
حضور مؤثر و فعال ،نقش برجس��ته سياس��ي ـ نظامي خود را در معرض ديد مهاجمان قرار دادند و
هر چه زمان طوالنيتر و يورشها س��نگينتر ميش��د ،مقاومت آنان نيز بيشتر ميشد .گهگاه عشاير
منطقه با اتحاد و يكپارچگي به تالش براي توقف حمالت اعراب و جلوگيري از س��قوط ش��هرها و
نواحي دست ميزدند و يا بهصورت مستقل و محلي به جنگ و گريز مرسوم ادامه ميدادند.
مناب��ع مس��لمانان به اختصار نقش ك��ردان را در مقاومت در برابر اعراب ضب��ط كردهاند ،اما در
همين اندك اطالعات ،نكات ظريف و پر ارزش��ي نهفته اس��ت .مبارزه و مقاومت كردان واليات تا
س��الهاي چندی اس��تمرار يافت و حتي در عهد امام علي (ع) و خلفاي اموي و عباسي ،نشانههاي
آن برجاي ماند .بهاحتمال قوي تا قرون بعد ،بخشي از عشاير (كردان) فارس و خوزستان ،ضديت و
نارضايي خود را از حاكميت اعراب مسلمان ،به شکلهای مختلف ابراز داشتند و با حفظ گوشههايي
از فرهنگ باس��تاني ايران ،تداوم آنرا حيات نس��بي بخش��يدند .مقاومت و مقابلۀ كردان با اعراب تا
آنجا که در منابع مطرح ش��ده اس��ت ،نشاندهندۀ سرسختي و س��ازشناپذيري آنان در برابر اعراب
مسلمان است.
بر مبناي اندك مطالب منابع ميتوان اظهار نظر صريح کرد كه كردان واليات فارس و خوزستان
تا قرنها مقابل مس��لمانان ايس��تادند و بهتدريج سر تس��ليم فرود آوردند و تالش زیادی کردند كه
 .67طبري ،ج  ،7ص  .2722مقايسه شود با ج ،6ص .2657
 .68طبري ،ج ،8ص.2658 -2659
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فرهنگ پيشين خود را تا حد ممکن ،اما در سایۀ دین نو حفظ کنند.
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