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دربارهی نویسنده
فلکررر پررپ  Volker Poppدر سررال  1922زاده
شرررد و تحصررریالت خرررود را از سرررال  1956در
رشرررتههرررای قرررومشناسررری ،آفریقاشناسررری،
اسررالمشناسرری ،ترررکشناسرری و ایرررانشناسرری در
دانشررگاههررای مرراینتس و فرانکفررورت آغرراز کرررد و
سررپس در آنکررارا و تهررران ادامرره داد .او چنرردین
سال بره عنروان اسرتاد مشراور در ترکیره ،کویرت و امرارات عربری مشر ول بره
کار بود و همچنین در پایره گرذاری مروزه هرای کویرت ،قطرر و ریراض شررکت
فعال داشت.
فلکررر پررپ در سررال  1956در رشررتهی ایرررانشناسرری و اسررالمشناسرری در
شررهر مرراینتس مشرر ول برره تحصرریل شررد .در آن زمرران ،پروفسررور ریچررارد
فرای از آمریکا برای دیرداری بره آلمران آمرد و بره پروفسرور هلمروت هومبرا
که در آن زمان استادِ پرپ برود پیشرنهاد کررد کره دانشرجوی پرکرارش یعنری
فلکر پپ را بررای یرک مأموریرت تقرریبن ناشردنی آمراده کنرد .قررار شرد کره
پررپ سرررنگنبشرررتههررایی کررره در گذشرررته توسرر پژوهشرررگرِ انگلیسررری
رولینسررون  Rowlinsonدر پررایکولیِ کردسررتان (عررراق) کشررش شررده بررود و
در سررال  1914مرریالدی توسرر باسررتانشررناسِ آلمررانی ارنسررت هرتسررفلد
مورد مطالعه قرار گرفرت برا وسرایل انردازهگیرری مردرن یرک برار دیگرر پیردا
کند و یافتههای خرود را برا ابرزار نروین آرشریو و مسرتند سرازد .قررار برر ایرن
شد که پرس از انجرام ایرن مأموریرت بره پپرپ بورسری بررای ادامرهی تحصریل
در دانشررگاهِ هرراروارد داده شررود .پررپ جررذب ایررن ایرردهی پرچررالش شررد و برره
ترردارک سررفر خررود پرداخررت .او پرریش از رفررتن ،مرردتی در نررزد پروفسررور
هومبررا زبرران پهلرروی آموخررت ،سررپس ازدواج کرررد و راهرریِ محررل مأموریررت
خررود شررد .ابترردا در ترکیرره یررک سررال تمررام امکانررات را بررسرری کرررد تررا برره
گونررهای برره شررمال عررراق کرره برره دلیررل جنررگ میررانِ کردهررا و دولررت عررراق
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بسیار خطرناک برود راهری پیردا کنرد .چرون امکرانِ رفرتن از آنجرا بره شرمال
عراق ناممکن بود ،از ترکیه بره تهرران رفرت .در ایرران یرک سرال توقرش کررد
و سپس روانرهی عرراق شرد .در آنجرا ،دکترر فروآد صرفر مردیر مروزهی ب رداد
برره او کمررک کرررد تررا برررای حفرراری در یادگررار ساسررانیان در پررایکولی اجررازه
بگیرد .مدتی بعد دکتر فوآد صرفر طری یرک حاد رهی سراختگیِ راننردگری برا
اتومبیرل خرردمتش کشررته شررد .او برررای پرپ تعریررش کرررده بررود کرره ترراکنون
ِ
هیچ همکارِ عراقری موفرق نشرده کره پرایکولی را طبرق توضریحات رولینسرون
و هرتسفلد پیدا کند .فلکر پرپ موفرق شرد یرک برار دیگرر پرایکولی را کشرش
کند و از صرخرههرای کنردهکراری شرده در سریتو  situعکرسبررداری کنرد و
یرک گررزارش علمرری تهیره نمایررد .پررس از مردتی ،کردهررا ایرن فریلمهررا را برره
تهررران انتقررال دادنررد .در ایررن زمرران ،همسررر پررپ در شرررکت هوخسررت در
تهران کار میکررد و از ایرن طریرق هزینرههرای سرفرهای پژوهشری شروهرش
را تأمین مریکررد .پروفسرور هومبرا از نترای بره دسرت آمرده بسریار راضری
بررود .البترره شرروربختانه او زحمررات پررپ را برره نررام دانشررجو محبرروب و
پسرررخواندهی خررود ارایرره داد و دانشررگاه هرراروارد نصرریب پسرررخواندهی
پروفسررور هومبررا شررد .هومبررا جایگرراهِ پررپ را در ایررن پررروحه تررا حررد یررک
«مسافر» کراهش داد و بعردها از هرر گونره ارتبراط برا دانشرجوی سرابق خرود
پرهیز کرد.
به هرر رو ،از آن پرس پرژوهش هرای فلکرر پرپ فقر برر اسراس تصرمیمات و
عالیررق شخصرریاش صررورت مرریگرفررت .سرررانجام دانررش گسررتردهی او در
سکه شناسی بره ویرژه سرکه هرای اسرالمی و همچنرین آگراهی هرای حرف او از
تراریخ ایررران و اسررالم و منطقرهی خاورمیانرره او را برره ایرن نتیجرره رسرراند کرره
اسررالمشناسرریِ کنررونی یررک آمرروزهی هرردایتشررده اسررت کرره از پشررتیبانی
دولتی برخروردار مری باشرد .بره عنروان یرک انسران اندیشرمند او توانسرت راه
خود را برای درکِ دیگری از اسالم باز کند.
پررس از یررک تصررادف راننرردگرری برره منطقررهی مرروزل نقررلِ مکرران کرررد و هررم
اکنون در برجی کوچک در کنار رودخانهی موزل زندگی میکند.
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دربارهی کتاب حاضر
کترراب حاضررر تجربررهای نرروین در پررژوهشِ ترراریخِ آغررازینِ اسررالم اسررت .برره
خالفِ پژوهش هرای تراکنونی دربراره ی تراریخ اسرالم کره همرواره برا اتکرا بره
روایرات اسرالمی صرورت گرفتره اسرت ،ایرن کتراب تکیره خرود را برر مردارک
واقعی گذاشته است :سکهها و سرنگنبشرتههرا .نویسرنده ترالش کررده کره برا
اسررتفاده از مرردارک موجررود ،آغرراز اسررالم را بازسررازی کنررد و در مسرریر ایررن
بازسازی ،غیرتاریخی بودن روایات اسالمی را آشکار نماید.
مسیر بازاندیشریده شرده ی تراریخ آغرازین اسرالم ،ایرن دسرته از پژوهشرگران
را برره ایررن نتیجرره رسرراند کرره سرچشررمهی اسررالم امررروزی ،مسرریحیت شرررق
بوده کره در قلمررو ایررانِ ساسرانی ،بره ویرژه در میرانرودان و خراسران برزرگ
برریش از چهررار سررده ریشرره دوانررده بررود .در ایررن رونررد بسرریار پیچیرردهی
دگردیسی از مسریحیت بره اسرالم ،مکره و مدینره اصرلن نقشری نداشرتهانرد و
به پیرو آن نیز پیامبری به نام محمد وجودِ تاریخی نداشته است.
فُلکررر پررپ بررا موشررکافی نشرران داده اسررت کرره ترراریخ اسررالم بررا یررک بپرررش
ناگهانی در تاریخ از سوی فردی بره نرام محمرد آغراز نشرده برل کره برر بسرتر
یررک تررداوم ترراریخی شررکل گرفترره اسررت .هسررتهی ج رافیررایی ایررن ترراریخ،
قلمروی ایران ساسرانی بروده اسرت .ایرران ،نره تنهرا چهرار راه کشرمکشهرا و
آشتیهای اقوام گوناگون بروده برل کره مهرمتررین نقطرهی تقراطع ادیران نیرز
بوده اسرت :مزدایسرنا ،یهودیرت ،مانویرت ،مسریحیت و سررانجام بودیسرم کره
در خراسررران برررزرگ آن روزگرررار برررزرگتررررین بخرررش بودیسرررم شررررق را
نمایندگی میکرد.
درک ترراریخ اسررالم ،برردون آشررنایی بررا مسرریحیت شرررق دشرروار اس رت .زیرررا
تازه با شناخت این مسریحیت و گفتمرانهرای درونری آن هرا از یرک سرو و برا
ادیان دیگر از سوی دیگر است کره مریتروان پریشزمینرههرای اسرالم کنرونی
11

را شناسررایی کرررد .برره همررین دلیررل برره شررکل کوترراه در پررایین اشرراراتی برره
مسیحیت شرق شده است.
پرراورقیهررای کترراب را برره شررکل اصررلیاش گذاشررتهام (البترره برره زبرران
انگلیسرری) و برره آخررر کترراب انتقررال دادهام .برره دو دلیررل اساسرری :دلیررل
نخسرت فنری اسرت :بررای آسریب وارد نکررردن بره منرابع اعرالم شرده کرره در
البهالی پانویسها بره آنهرا ارجرام مری شرود و بره هنگرام ترجمره نابسرامانی
ایجرراد مرریکرررد .دلیررل دوم ایررن اسررت کرره پرراورقیهررا در اصررل برررای
پژوهشگران مهرم و تعیرینکننرده هسرتند .از آنجرا کره بریشترر پژوهشرگرانِ
ایرانرری بررا زبررانهررای انگلیسرری و آلمررانی آشررنا هسررتند ،تصررمیم گرررفتم
پانویسها را به زبان انگلیسی باقی بگذارم.
اشاراتی دربارهی مسیحیت شرق
امررروزه ایررن پنداشررت کرره در روزگررار ساسررانی و برره ویررژه در پایرران ایررن
سلسررله مسرریحیت در ایررران برره رقیررب اصررلی دیررن زرتشررت [در ایررن جررا
منظررور از «دیررن زرتشررت» نسررخهی ساسررانی آن اسررت] تبرردیل شررده بررود
باور نکردنری اسرت .عبدالحسرین زریرنکروب در کتراب «تراریخ ایرران بعرد از
اسالم» مرینویسرد« :امرا در پایران روزگرار ساسرانیان کره در آتشرگاه و دربرار
همه جا ضعش و فتور پدیرد آمرده برود آیرین عیسری در ایرران روز برروز نفرو
بیشتر مرییافرت و مری تروان پنداشرت کره اگرر اسرالم بره ایرران نیامرده برود
شاید چلیپرا خرود انردک انردک آتشرگاه را م لروب مریکررد ».همرین نظرر را
تاریخپژوهان دیگر از جمله نویسندهی همین کتاب نیز دارند.
آن چررره امرررروز زیرررر نرررام مسررریحیت در ایرررران درک مررریشرررود ،همررران
«مسیییحیت شییرق» اسررت کرره سرچشررمهاش در «مکتییب انتاکیییه» در
سرروریه بررود و در سرردهی هفررتم مرریالدی برره مسرریحیت نسییتوری شررهرت
یافت .این جریران مسریحی ،از کهرنتررین گرروه هرای مسریحی اسرت کره در
شرررق ،برره ویررژه در قلمرررو ساسررانی ،ت بیررت شررده بررود .پررس از برره فرجررام
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ریدن رونرردِ دگردیسرریِ مسرریحیت شرررق برره اسررالم و کشررتار گسررتردهی
رسر ِ
بازمانرردگررانِ ایررن جریرران دینرری ،برره ویررژه در سرردههررای  15و  19مرریالدی،
امررروزه احتمررالن چیررزی حرردود  62تررا  122هررزار مسرریحی نسررتوری در
جهان زندگی میکنند.
مسیحیت از زمران اشرکانیان وارد ایرران شرد ولری پریش از آن کره ایرن دیرن
در زمررران کنسرررتانتین ( 717مررریالدی) بررره دیرررن رسرررمی امپراتررروری روم
تبرردیل شررود ،در ایرررانِ ساسررانی ت بیررت شررده بررود .بنررا بررر ارزیررابی
ترراریخپژوهرران ،مسرریحیت از میانررهی سرردهی سرروم مرریالدی در ایررران جررا
افترراده بررود .کشررمکشهررای سررخت بررین کلیسرراهای یونررانی و رومرری در
سده ی دوم مریالدی پیرامرون مسری شناسری ،باعرث جردایی ایرن دو جریران
اصلی شرد .بره دنبرال همرین بحرران ،هرر جریران مسریحی االهیرات خرود را
سرررامان داد و بررررای دیرررنگسرررتری رهسرررپار سررررزمینهرررای شرررناخته و
ناشناخته شد .ولی از سوی دیگر ،بایرد بره ایرن نکتره ی مهرم اشراره کررد کره
مسرریحیان همررواره برره دلخرواه وارد قلمرررو ایررران نشرردند .بخشرری از آنهررا در
آغاز به دلیل سرکوب امپراتروری روم بره سروی شررق مهراجرت کردنرد ،ولری
بخررشِ بزرگرری از آنهررا از طریررقِ کرروچهررای اجبرراری از منطقررهی شررام برره
میررانرودان (بررینالنهرررین) ،خوزسررتان و خراسرران بررزرگ انتقررال داده شرردند.
به ویرژه شراپور اول [ 972ترا  932مریالدی] و شراپور دوم در ایرن کروچهرای
اجبرراری برره سرربک پادشرراهان آشررور و بابررل ،راه افررراط پیمودنررد .شرراپور اول
در جنررگ سرروم خررود بررا روم توانسررت شررهر انتاکیرره را اش ر ال کنررد و طبررق
گزارش خود شراه در کتیبرهای ،تقرریبن تمرام شرهر را از سرکنه خرالی کررد و
برره خوزسررتان کوچانررد .او در خوزسررتان شررهر دیگررری سرراخت برره نررام «وه
انررردر شررراهپوهر» یعنررری «انتاکیرررهی بهترررر شررراپور» .ایرررن شرررهر بعررردها
«گُنرردیشرراپور» نررام گرفررت کرره مپعرررب آن «جنرردیشرراپور» اسررت .اک ریررت
سررکنهی آن مسرریحی بودنررد .روی هررم رفترره ،مسرریحیت شرررق چهررار مرکررز
بررزرگ در قلمرررو ایررران داشررت :نصرریبین ،ادسررا [یررا رپهررا کرره امررروز برره آن
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اورفرره مرریگوینررد] ،تیسررفون و گنرردیشرراپور کرره هررم مرکررز کالمرری و هررم
علمی بود.
شرراپور دوم [ 729تررا  ]739کرره برره شرراپور واالکترراف شررهرت دارد تمررام
عمرررش شرراه بررود .زمررانی کرره در شررکم مررادرش بررود ترراجگررذاریش کردنررد،
یعنی تاج را برر شرکمِ مرادر آبسرتن نهادنرد؛ او رسرمن هفتراد سرال پادشراهی
کرررد .در ایررن دوره ،برراز هررم مسرریحیان سپررریانی فراوانرری برره قلمرررو ایررران
کوچانررده شرردند .دورهی پادشرراهی شرراپور دوم ،یکرری از پررر دردترررین دورههررا
برررای مسرریحیان ایررران بررود .سرردها سررند دربررارهی احرروال شررهدای نصرررانی
رت
(مسرریحی) در همررین دوره برره زبرران سپررریانی یررا یونررانی نوشررته شررد .علر ِ
نخستین ایرن کروچ هرای اجبراری و سررکوب هرا از سروی شراپور دوم ،تبردیل
شرردن مسرریحیت برره دیررن رسررمی امپراترروری روم بررود کرره باعررث گردیررد
یکباره مسیحیان به عنوان ستون پنجم امپراتوری روم نگریسته شوند.
البته در کنار مسریحیان نسرتوری یرک جریران دیگرر مسریحی وجرود داشرت
کرره برره آنهررا منوفیزیررت مرریگفتنررد .منوفیزیررتهررا [شرراخهی سپررریانی آن
«یعقرروبی» نررام داشررتند] در سراسررر امپراترروری روم (یعنرری روم غربرری و
بیررزانس) پیررروان خررود را داشررتند .در دورهی خسرررو دوم [ 492تررا 596
مرریالدی] کرره برره خسرررو پرویررز شررهرت دارد ،ایررن شرراخهی مسرریحی مررورد
توجهی خاص دربار ساسانی قرار گرفت.
خسرو دوم کره بره دلیرل کودترای بهررام چروبین نتوانسرت بره تخرت شراهی
بنشرریند ،نررزد امپراتررور بیررزانس ،موریکیرروس ،پناهنررده شررد و چهررار سررال در
آنجررا بررود .سررپس بررا کمررک دوسررت و حررامیِ خررود ،موریکیرروس ،توانسررت
قرردرت را در ایررران بگیرررد .خسرررو دوم بررا دختررر موریکیرروس ،مررریم ،کرره
ِ
همسررر
مسرریحی منوفیزیررت بررود ازدواج کرررد .البترره شرراه [خسرررو پرویررز]
دیگری به نرام شریرین داشرت کره او نیرز مسریحی (ارمنری منوفیزیرت) برود.
داسررتانهررای خسرررو -شرریرین و شرریرین -فرهرراد در ادبیررات فارسرری نیررز
بازترراب یافترره اسررت .برره هررر رو ،در ایررن دوره پررای منوفیزیررتهررا برره دربررارِ
خسرو دوم براز شرد .منوفیزیرت هرای دربراری ،بره البری هرای پرنفرو ی بررای
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سیاسرری
ِ
همکیشرران خررود در ایررران تبرردیل شرردند و موقعیررتِ اجتمرراعی و
ِ
رب انتاکیرره را برره خطررر انداختنررد .همررین ،باعررث
راگون مکتر ِ
شرراخههررای گونر ِ
رقابتهای سخت و خونینی بین نستوریان و منوفیزیتها شد.
برره سررخن دیگررر ،مسرریحیان از حرردود سررال  942مرریالدی در ایررران جررا
افتاده بودنرد و ترا سرال  547مریالدی (پایران رسرمی ساسرانی) یعنری چهرار
سده در ایران زندگی میکردنرد .طری ایرن مردت دراز عملرن سرریانیزبرانهرا
و آرامیزبانان که بخرش چشرمگیرری از جمعیرت ایرران را تشرکیل مریدادنرد
در فرهنگ ایرران ساسرانی حرل و ادغرام شرده بودنرد .تراریخپژوهران بره ایرن
مردمان ،عربهای ساسانی میگوینرد .بره سرخن دیگرر ،طری ایرن چهرار سرد
سال ،عربهرای ساسرانی بره واسرطهی ازدواج برا ایرانیران و تبرادل فرهنگری-
دینرری فشرررده بررا محرری خررود ،عملررن جررزو جرردا ناپررذیری از ایررران شررده
بودنررد .همررین تلفیررق فرهنگرری -دینرری ،موجبررات گسررترش مسرریحیت در
ایران را سراده ترر کررد .یعنری در اواخرر روزگرار ساسرانی آنچنران ایرانیران برا
عررربهررا سپررریانی آمیخترره شررده بودنررد کرره نمرریترروان آنهررا را از هررم جرردا
ساخت.
کترراب «مسرریحیت در ایررران تررا صرردر اسررالم» تعررداد
ِ
سررعید نفیسرری در
کلیسراهای مسرریحی در میررانرودان را در آخرررِ کترراب لیسررت کرررده اسررت کرره
شرراملِ  191کلیسررا اسررت .البترره ایررنهررا فقر بخررش کرروچکی از کلیسرراهای
ایران است .اگر کلیسراهای شررق و جنروبِ شررقی ایرران ترا جزیررهی خرارک
را به آن بیفزائیم تعداد کلیساها به چند سد تا میرسد.
مسیحیت در ایرران تنهرا مخرت سرامیهرا نبرود .بخرشِ وسریعی از ایرانیران
نیررز  -علرری رغررم حکررم مرررگ برررای خررروج از دیررن زرتشررت -برره مسرریحیت
گرویده بودند .ترجمره ی نمراز هرا و مزامیرر مسریحی از سپرریانی بره پهلروی از
سدهی پنجم میالدی به بعد خود نشانگرِ نیاز اجتماعی بدان بوده است.
یکرری از نررومهررای ادبرری [حانررر] در زمرران ساسررانیان ،نگررارش و برره بررت
ربک سیاسرری -
رسراندن «شررهیدنامه»هرا یررا «نامررههرای شررهدا» بررود .ایرن سر ِ
دینرری  -ادبرری [ماننررد خرراطرات زنرردان در دورهی کنررونی] بسرریار گسررترده
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بررود ،برره طرروری کرره مررا امررروز سرردها سررند برره زبرران سپررریانی از شررهدای
مسیحی ،ایرانری و سرامی ،در دسرت داریرم .اوج نگرارشِ «شرهیدنامره»هرا در
دورهی هفترراد سررالهی شرراپور دوم برروده اسررت .دکتررر اسررکار بررراون Dr.
 Oskar Braunبیسررت و یکرری از ایررن «نامررههررای شررهدا»ی ایرانرری را کرره
اک رن از اقشار براالی اجتمرام بودنرد گرردآوری کررد و بخشری از آنهرا را بره
آلمررانی ترجمرره کرررده اسررت .رو آوردن افررراد از طبقررات برراالی اجتمرراعی برره
مسیحیت ،گرویردنِ مرردم متعلرق بره طبقرات پرائین را بره ایرن دیرن بسریار
ساده میکرد [روندی که در امپراتوری روم نیز پیموده شد].
خالصرره ایررن کرره مسرریحیتِ شرررق (نسررتوری) در فرهنررگ ایرررانِ ساسررانی
نهادینرره شررده بررود و جمعیررتِ مسرریحیان در پایرران ساسرانیان اگررر از پیررروان
زرتشت بیشتر نبود ،کمتر هم نبود.
چند نکتهی کلیدی
اسالم شناسی سنتی با اتکرا بره روایرات اسرالمی ایرن نظرر را جرا انداختره کره
گویرا «دیرن اسرالم» در مکره و مدینره شرکل گرفتره و از آنجرا پرس از مرررگ
«محمد» ،طی مردتِ کوتراهی ،ابتردا بره ایرران و سرپس بره کشرورهای دیگرر
صررادر شررده اسررت .همررانگونرره کرره در پررائین خررواهیم دیررد مبررانی کالمرری و
شرررعی «اسررالم کنررونی» در فعررالترررین محرری دینرری آن زمرران یعنرری در
ِ
قلمرو ایران شکل گرفرت و انسرجام یافرت .مکره و مدینره کره جمعیرت آنهرا
روی هم رفته بره انردازه ی گنردیشراپور هرم نبروده از لحراه فرهنرگِ دینری
در مقایسرره بررا ایررران عملررن یررک برهرروتِ فرهنگرری -دینرری بررود .زیرررا مررا تررا
کنررون هرریچ مرردرک مسررتندی نیافتررهایررم کرره نشرران بدهررد یهودیررت،
مسیحیت ،بودیسم ،مانویرت ،مزدکیران و شراخه هرای متنروم هرر یرک از ایرن
جریانات اصلی در مکره و مدینره نهادینره شرده بودنرد و گفتمرانهرای دینری
را فعاالنه پیش میبردنرد .حرال ببینریم سرچشرمهی آنچره کره امرروز بره نرام
اسالمِ مکه و مدینه و محمرد بره برت رسریده در کجرا و توسر چره کسرانی
بوده است:
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 -1مسیییحشناسییی :مبنررای مسرری شناسرری قرررآن ،مسرریحیت نسررتوری
است .نسرتوریان کره بررای مسری دو طبیعرت قایرل مریشردند برر ایرن براور
بودند که مسری از یرک سرو دارای طبیعرت انسرانی اسرت یعنری عیسرا پسرر
مررریم مرریباشررد و از سرروی دیگررر بررا حلررول لوگرروس (روح/کلمرره) در او
رسررالت
ِ
طبیعررت االهرری برره خررود مرریگیرررد ،یعنرری طبیعررت االهرری او در
پیرامبریش نهفتره اسرت .بره سرخن دیگرر ،ایرن ایرده کره مسری «پیررامبر» و
درک مسرری شناسرری
ِ
«برگزیررده»ی خداسررت [یعنرری پسررر خرردا نیسررت]،
«اسررالمی» نیسررت بررل کرره از مسرری شناسرری نسررتوری سرچشررمه مرریگیرررد.
ایررن مسرری شناسرری ،اسرراسِ فرهنررگ دینرریِ مسرریحیتِ ساسررانی برروده اسررت.
یعنررری ترررا آنجرررا کررره بررره مسررری شناسررری ( )Christologyبرمررریگرررردد،
مسی شناسری اسرالم کنرونی ادامرهی همران مسری شناسری نسرتوریان اسرت
کرره پافشرراریاش ،برره خررالفِ منوفیزیررتهررا ،بررر انسررانی بررودن مسرری برروده
اسررت .یکرری از مخالفررتهررای سرسررختانهی نسررتوریان بررا دیگررر شرراخههررای
مسیحی بر سر «مرریم ،مرادر خردا» برود .نسرتوریان ایرن درک از مرادرِ عیسرا
را کفر میدانستند .عجیرب نیسرت کره در قررآن حرداقل  94برار از عیسرا نرام
برده مری شرود برا تأکیرد برر ایرن نکتره کره «عیسرا ابرن مرریم»اسرت [یعنری
«عیسی پسر مریم است»].
 -9ازدواج روحانیییان :بنررا بررر تصررمیم شررورای مسرریحیان در الررویرا Elvira

در سررال  729و پررذیرش آن توسرر شررورای نیقیرره در سررال  794مرریالدی
رسررمن از ازدواج روحانیرران مسرریحی جلرروگیری برره عمررل آمررد .البترره تررا
سردهی  9مریالدی ایرن قرانون از سروی روحانیران مسریحی در غررب سرد در
سررد اجرررا نمرریشررد .مسرریحیت شرررق ،برره ویررژه نسررتوریهررا ،از ایررن قاعررده
پیررروی نمرریکردنررد ،زیرررا آنهررا اسرراسِ شررورای الررویرا و نیقیرره را قبررول
نداشررتند .بعرردها همررین سررنت (ازدواج روحانیرران) توسر روحانیرران اسررالمی
نیز ادامه داده شد.
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 -7گوشت خیو  :یکری از بحرث هرای دینری کره برین مسریحیان سپرریانی
و مسرریحیان ایرانرری وجررود داشررت ،مس ر لهی خرروردن گوشررت خرروک بررود.
مسرریحیان سپررریانی کرره تحررت تررأ یر تررورات بودنررد و همررواره بررا روحانیرران
یهررودی سرراکنِ ایررران درگیررر بحررثهررای شرررعی بودنررد ،خرروردن گوشررت
ِ
خوک را حرالل نمری دانسرتند در صرورتی کره بررای مسریحیان ایرانری کره از
رت خرروک حررالل بررود .حرررام
سررنت دیگررری (زرتشررتی) آمررده بودنررد ،گوشر ِ

بررودن گوشررت خرروک در اسررالم کنررونی در واقررع ادامررهی همرران تحررریم
نستوریان است کره گوشرت خروک نمری خوردنرد و آن را حررام مریدانسرتند.
از سوی دیگر باید اضافه کررد کره خروک در مکره و یرا مدینره بره دالیرل آب
و هوایی نمی توانست زنردگی کنرد کره بتروان برر سرر حررام برودن یرا حرالل
بودنِ گوشت آن بحث کرد و مقررات گذاشت.
 -2صییی ه و چنیید همسییری ( )Polygamieدر زمرران ساسررانیان امررری
عررادی و از لحرراه حقرروقی ت بیررت شررده بررود .هررر مررردی کرره توانررایی مررالی
داشررت مرریتوانسررت چنررد همسر ِر دایررم و غیررردایم (صرری های) داشررته باشررد.
این فرهنگ را هم پادشراهان ساسرانی بره کرار مریبسرتند و هرم «رعایرا»یری
که بنیرهی مرالی داشرتند [در ایرن زمینره بره پرژوهشهرای وسریعپ پروفسرور
دکتر ماریا مَتسو  Pro. Dr. Maria Macuchنگاه کنید].
رازات
 -4خییروج از دییین :خررروج از دیررن زرتشررتی برابررر بررا مرررگ بررود .مجر ِ
(پررادافره) «مرررگ ارزان» [شایسررته و در خررور مرررگ] برررای مرترردان در نظررر
گرفترره شررده بررود .از سرروی دیگررر ،ارتررداد از یررک بررار سیاسرری نیررز برخرروردار
بود :خروج از دیرن زرتشرت بره عنروان خرروج از ایرانیرت نیرز تلقری مریشرد.
البترره مجررازات «مرررگ ارزان» همررواره اجرررا نمرریشررد .اصررولن حکررم مرررگ
برررای مرترردان در اوضررام بحرانرری ماننررد جنررگ بررا بیررزانس یررا آشرروبهررای
اجتمرراعی بررهروز و اجرررا مرریشررد .همررین سررنت ،یعنرری حکررمِ مرررگ برررای
خروج از دین ،از سوی دین بعدی یعنی اسالم ادامه داده شد.
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 -5جزیییه :در روزگررار ساسررانی هررر کررس کرره پیرررو دیررن رسررمی یعنرری
زرتشتی نبرود ،بایرد مالیرات اضرافییری پرداخرت مریکررد کره «گزییت» یرا
«سرگزیت» نام داشرت .بعردها ایرن واحه معررب شرد و بره جزیره ت ییرر کررد.
اسالم نیز همین قانون را ادامه داد.
 -3تقیییه :تقیرره از فرهنررگِ دینرری سپررریانیهررا مرریآیررد .ساسررانیان برره ویررژه
موبرردان زرتشررتی در اخترررام انرروام شررکنجه ،مبتکررران بزرگرری بودنررد .برررای
بازگرداندن مسیحیان بره دیرن زرتشرت ،آنهرا را زیرر شرکنجههرای گونراگون
قرار میدادند .در همرین شررای فشرار برود کره «پنهران کرردن دیرن خرود»
به روشی برای نجات جان خود بره کرار بسرته مریشرد« .چنرد ترن از بزرگران
کشررور ماننررد نرریهرمررزد کرره از ردان بررود ،شرراهین کرره سرررکردهی پاسرربانان
بررود و تهمررین کرره سرررکردهی لشررگریان بررود ایمرران آورده بودنررد و از ترررس
مقامات دربراری دیرن خرود را پنهران مریکردنرد» [سرعید نفیسری ،همانجرا]
البترره در «نامررههررای شررهدا»هررای سپررریانی همررواره تقیرره مررذموم شررمرده
میشده ولی همین نشان مریدهرد کره ایرن «پنهرانکراری» بره امرری عرادی
تبرردیل شررده بررود .تقیرره در میرران یهودیرران نیررز رایر بررود و برره آن دسررته از
یهودیرران کرره برره زور دیررن خررود را ت ییررر مرریدادنررد ولرری هنرروز در عمررل
یهودی باقی مانده بودند آنوسی אנוסים [مجبورشدگان] میگفتند.
 -6سنگسییار و مصییلوب کییردن :سنگسررار در عصررر ساسررانی یکرری از
معمولترین شیوههای اعردام برود .مرتهم را یرا برر صرلیب یرا در گرودالی قررار
مرریدادنررد و سنگسررار مرریکردنررد .بسرریاری از شررهدای مسرریحی ،از طریررق
سنگسررار اعرردام شرردند .قابررل توجرره ایررن کرره در پررادافرههررا /مجررازاتهررای
شررریعت زرتشررتیِ ساسررانی از بسرریاری شررکنجههررا و مرررگهررای طرروالنی
سخن رفته ولی به سنگسار اشرارهای نشرده اسرت (یرا مرن ندیردهام!) .برا ایرن
وجررود ،حکررم مرررگ از طریررق سنگسررار در روزگررار ساسررانی بسرریار متررداول
بوده است .بعدها همین رسم وارد قوانین جزایی اسالمی شد.
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همان گونه که مریبینریم مروارد براال از ابتکرارات و اختراعراتِ دیرن اسرالم یرا
الهامات پیامبری به نام محمرد نبروده اسرت .در واقرع ،اسرالمی کره بعردها بره
یک دین نوین تبردیل شرد ،اساسرن ادامرهی مناسربات دینری -سیاسری رایر
قلمرو مسیحی -زرتشتی ساسانیان بوده است.
ِ
در
مفاهیم اسالم و محمد و عبداهلل
اسالم در اصل به معنری «آشرتی» یرا صرل اسرت .آشرتی برا چره کسرانی؟ برا
خدا؟ با یهودیان ،مسیحیان ،زرتشتیان  ...با چه کسانی؟
برردون آگرراهی از پرریشزمینررههررای فرقررههررای مسرریحی و اختالفررات شرردید
بررین آنهررا نمرریترروان مفهرروم «اسررالم» را درک کرررد .فراخرروانِ «اسررالم» از
سوی فرقه های مسریحی ،فراخروانی برود بررای «آشرتی» و وحردت .زیررا ایرن
فرقههای مسیحی به ویرژه فرقره هرای وابسرته بره نسرتوریان ،ماننرد مصرالیان
(از ریشررهی صررلوه یعنرری نمررازگزاران) و حنانیرران همررواره در کشررمکش بررا
یکرردیگر بودنررد [نسررتوریان برره مصررالیان و حنانیرران ،منییافقین مرریگفتنررد].
بعرردها کرره شرریرازهی حاکمیررت ساسررانی از هررم پاشرریده شررد ،اختالفررات
فرقههای مسریحی [فرقرههرای گونراگونِ نسرتوری و یعقروبی] در ایرران بررای
کسب قدرت هر چره بریشترر گردیرد .همرین اختالفرات باعرث شردند کره از
هررر سررو ،نرردای «آشررتی» [اسررالم] بلنررد شررود .در همررین فرآینررد بررود کرره
فرقه هایی که برا هرم وحردت مریکردنرد ،خرود را «مسرلمان» ،یعنری کسرانی
کره برره آشررتی (وحرردت) رسرریدهانرد ،مرریخواندنررد .حررداقل  922سررال طررول
کشید ترا صراحبان نروین قردرت در ایرران توانسرتند زیرر نرام «اسرالم» بررای
خود یک هویت نروین بسرازند ترا از یرک سرو خرود را از گذشرتهی مسریحی-
زرتشررتی جرردا سررازند و از سرروی دیگررر بررا هویررت نرروینی در برابررر بیررزانس
مسیحی عرض اندام کنند.
در خصوص مفهوم «محمید» یرا «محمرت» یرک نکتره بسریار مهرم ،گفتنری
اسررت .پررس از کشررش شررهر اوگاریررت در سرروریهی کنررونی در سررال ،1996
باسرتانشناسرران برره چنررد سرد کتیبرره برره زبرران اوگراریتی [برره خر میخرری]
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دست یافتند .برای نخسرتین برار آشرکار شرد کره نرام محمرد در ایرن منطقره
از سده ها پریش مترداول بروده اسرت« .محمرد» در زبران اوگراریتی بره معنریِ
«برگزیررده» اسررت [در عربرری امررروز «سررتایش شررده»] .نررام محمررد در
کتیبههای اوگراریتی در ارتبراط برا «طرال» آمرده و از او بره عنروانِ کسری نرام
برررده مرریشررود کرره مرریتوانررد درجررهی نرراب بررودن طررال را تشررخی بدهررد.
بعرردها مسرریحیان شررام و میررانرودان برره طررور نمررادین ایررن نررام را برررای
«مسی » به کرار مریبردنرد .یعنری بره مسری  ،محمرد (برگزیرده) مریگفتنرد.
نخستین بار در سرال  21عرربهرا [بره اصرطالح «هجرری»] در زرنر  ،مرکرز
سیسررتان ،سررکهای کوبیررده شررد کرره بررر آن نوشررته شررده :محمررد رسررولاهلل
[برگزیده پیامبر خداست] .مسریحیت شررق بررای تمرایز خرود از شراخه هرای
دیگر مسریحیت بره ویرژه مسریحیت ت لی ری رومری همرواره برر ایرن نکترهی
مسی شناسی تأکیرد داشرت کره «برگزیرده» [یعنری مسری ] فقر «رسرول»
است و پسر خدا نیست.
مفهوم «عبداهلل» بسیار جرا افتراده ترر برود و در میران مرردم عرادی مسریحی
رواج داشت« .شرهر حیرره از سرال  212مریالدی بره بعرد یرک اسرقش داشرته
است .نصرارای ایرن شرهر را عبید یعنری بنرده مریگفتنرد«[ ».مسریحیت در
ایران تا صدر اسالم» ،سرعید نفیسری] نره تنهرا ایرن مسریحیان سرریانی خرود
را «عبررد» مرریخواندنررد بررل کرره برره مسرری عبدالییه (معرررب آن عبررداهلل)

میگفتند .از ایرن رو ،دو واحهی محمرد و عبرداهلل  -کره بعردها بره محمرد برن
عبررداهلل یعنرری نررامِ ترراریخی پیررامبر عررربهررا دگرگررون شررد ،از دو مفهرروم
مسی شناسیِ مسیحیت شرق استخراج شدهاند.
تلفیق فرهنگ ساسانی و مسیحیت شرق
همانگونرره کرره مسرریحیت شرررق در فرهنررگ ایرررانِ ساسررانی نهادینرره شررده
بررود ،فرهنررگِ ساسررانی نیررز در رگِ و پرریِ مسرریحیت ایرانرری رسرروب کرررده
بود .پس از حدود چهرار سرده ،ایرن دو آن چنران برا هرم تلفیرق شرده بودنرد
کرره عملررن مرریبایررد فرهنررگِ دینرریِ ساسررانی را مسرریحی -زرتشررتی نامیررد.
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شرراید بترروان گفررت کرره مسرریحیت کنررونی در غرررب ،دگردیسرری مسرریحیت
نخسررتین اسررت کرره از فیلتررر فرهنگرری امپراترروری روم گذشررته و بررا آن
ری
تطبیررق داده شررد و اسررالم ،مسرریحیت شرررق اسررت کرره بررا فرهنررگِ ایرانر ِ
ساسانی آمیخته و هماهنگ شده است.
شرراهان ساسررانی خررود را بییاغی («خرردایی یررا از نررژاد خرردایان»  /از واحهی
«برر » یعنرری خرردا) مررینامیدنررد .در ایررن دوره از ترراریخ ایررران برروده کرره
«حاکمیررت و آئررین» بررا هررم گررره خوردنررد .ایررن فرهنررگ ،یعنرری «خرردایی»
بررودن شرراه یررا رهبررر (روی هررم رفترره شررخ نخسررت کشررور) هنرروز هررم در
ایررران اعتبررارِ فرهنگرری خررود را حف ر کرررده اسررت .در ادبیررات اسررالمی برره
شاهان« ،ظلاهلل» یعنی سرایهی خردا مریگوینرد کره ادامرهی همران فرهنرگِ
ساسررانی اسررت .حکومررت در روزگررار ساسررانی یررک حکومررت شرردیدن دینرری
بوده است .شاه نه تنها «براغی» برل کره از «فرره ایرزدی» نیرز برخروردار برود.
پس از شاه -یا شراید ماننرد شراه -موبرد موبردان از قردرت برخروردار برود .بره
دلیررلِ رقابررتهررای سیاسرری بررین امپراترروری ساسررانی و بیررزانس ،مسرریحیان
همواره ،به ویرژه بره هنگرام جنرگ ،چونران سرتون پرنجم امپراتروری بیرزانس
مورد بردرفتاری و خشرونت قررار مریگرفتنرد .عجیرب نیسرت کره در ادبیرات
سپریانی شاهِ ساسانی برا فرعرونِ انجیلری برابرر دانسرته مریشرود .البتره پیکران
انتقادِ مسیحیان بریش ترر متوجره شراپور دوم اسرت ،در صرورتی کره دربرارهی
یزدگرد اول که برا مسریحیان بسریار مردارا رفترار مریکررد و فرمران نخسرتین
مجمررع مسرریحیان شرررق در تیسررفون [ 212مرریالدی] را صررادر کرررد ،برره
خوبی یاد میشود.
بسیاری از ایرانیران نیرز ،حترا از الیرههرای اشررافی ،بره مسریحیت گرویدنرد و
تعداد نه چندان کمی از آن هرا بره قترل رسریدند کره نرام بخشری از آنهرا در
«نامررههررای شررهدا» آمررده اسررت .ولرری گرویرردن زرتشررتیان برره مسرریحیت از
لحاه تاریخی یرک ضررورت نیرز برود .بره خرالفِ کلیسراها کره درهرایش هرم
برره روی شرراه برراز بررود و هررم رعایررا ،در مررورد آتشررگاههررا ایررن چنررین نبررود.
رعایای ایرانی اجازه ورود بره آتشرگاههرا را نداشرتند .درهرای آتشرگاههرا فقر
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برررای کاسییتهییای اشرررافی [کرره دهقانرران/دهگانرران الیررهی پررائین آن را
تشکیل میدادند] براز برود .در واقرع یکری از کرارکردهرای دیرن ،ایردئولوحی و
یررا هررر نظریررهی سیاسرری ماننررد دموکراسرری ،تقویررتِ پیونرردِ بررین حاکمیررت و
رعایرررا [و در شرررکل مررردرن آن «دولرررت و شرررهروندان»] اسرررت .درهرررای
آتشررگاههررا برره روی مررردم عررادی ایررران بسررته بررود و سرررانجام همررین
ایرردئولوحی «کاسررتی» حاکمیررت ،شررکافی پپرنشرردنی بررین حاکمرران و رعایررا
ِ
بوجود آورد.
گفتنرری اسررت کرره فرهنررگ «شررهیدپررروری» از ابتکارهررای نسررتوریان برروده
است که در ادبیرات مقاومرت آنهرا یعنری همران «نامرههرای شرهدا» بازتراب
یافته است .سدها «شرهیدنامره» بره زبران سپرریانی و یونرانی نوشرته شرده کره
تاکنون فقر بخرش بسریار کروچکی از آنهرا ویراسرتاری و یرا بره زبرانهرای
دیگر ترجمه شده است.
تأثیرات نستوریان بر فرهنگ ایران
روی هررم رفترره ،ایرانیرران فرهنررگِ نوشررتاری نداشررتند .ایررن هررم دالیررل قابررل
فهررم و منطقرری دارد کرره در ایررن جررا مجررال بررسرری آن نیسررت .ریشررهی
فرهنررگِ نوشررتاری ایرانیرران در مررردم آرامرری و سپررریانیزبرران سرراکن ایررران
نهفترره اسررت .ایررن فرهنررگِ نگارشرری برره ویررژه در زمرران ساسررانیان توسرر
سپریانیزبان هرا برا پیگرری خاصری دنبرال مریشرد .بررای نمونره مرا اطالعرات
بسرریار انرردکی دربررارهی دورهی شرراپور سرروم ( 767تررا  766مرریالدی) و
بهرام چهرارم ( 766ترا  799مریالدی) داریرم .علرتش ایرن اسرت کره در ایرن
زمران برره دلیررل حمرالت قبایررل هفتررالی [هفتالیران] ،میررانِ ایرررانِ ساسررانی و
روم جنگرری صررورت نگرفررت و برره همررین دلیررل از یررک سررو ،نویسررندگان
رومی دربارهی ایرران بسریار کرم نوشرتند؛ و از سروی دیگرر ،بره دلیرل همرین
صررل  ،سرررکوب مسرریحیان در ایررران متوقررش شررد ،زیرررا دیگررر بهانررهای برررای
اتهررام همکرراری مسرریحیان ایررران بررا روم وجررود نداشررت .در ایررن دوره کرره
مسرریحیان سپررریانی در آرامررش برره سررر مرریبردنررد ،برره جررای پرررداختن و
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رت
مسررتند کررردن امررور سیاسرری  -دینرری (اوضررام داخررل ایررران) فقر بره بر ِ
امور دروندینی خود میپرداختند.
ِ
همانگونرره کرره در برراال گفترره شررد ،شرراپور اول شررهر بررزرگ و پیشرررفتهی
انتاکیرره در سرروریه را تصرررف کرررد و تقررریبن همررهی سرراکنان آن و وسررایل
منقررول آن را بررا خررود برره خوزسررتان آورد و شررهری دیگررر بنررا کرررد برره نررام
«گنرردیشرراپور» کرره البترره در آن زمرران برره آن «انتاکیرره بهتررر شرراپور» [وه
اندر شاپور] میگفتند .سپرریانیهرا علریرغرم تعصربِ دینری خرود ،مرردم اهرل
پزشررکی
ِ
علررم و کترراب و نوشررتن بودنررد .همررینهررا بودنررد کرره مدرسرره
گنرردیشرراپور و بیمارسررتان آن یعنرری مارسررتان را پایررهگررذاری کردنررد و
توانسررتند در بسرریاری از شرراخههررای پزشررکی از پزشررکی یونررانی پیشرری
بگیرنررد .بسرریاری از دانشررمندان سپررریانی بررر زبررانهررای یونررانی ،پهلرروی و
عربرری تسررل داشررتند و آ ررارِ فراوانرری را از یونررانی برره سررریانی ،پهلرروی و
بعردها عربرری ترجمرره کردنرد .از چهرررههررای سرشرناس نسررتوریهررا ،پرراولوس
پارسی [پولس ایرانی نیز گفتره مریشرود] اسرت کره کتراب منطرق را بره نرام
حرف
سررنت ِ
ِ
خسرررو اول [انوشرریروان ساسررانی] نوشررته اسررت .برره عبررارتی،
پزشکی و ریاضی در ایران مدیون سپریانیها است.
همچنررین مسرریحیان نسررتوری در شررهر ادسررا (رپهررا) مدرسررهای پایررهگررذاری
کردنررد برره نررام «مدرسرره پارسرریان» کرره حرردود  622دانشررجو داشررت .زمررانی
که این شرهر بره دسرت امپراتروری بیرزانس افتراد ،مدرسره منحرل شرد .ولری
دانشررجویان در جاهررای دیگررر ایررران دوبرراره بررا همررین نررام مدرسررههررای
دیگررری را بنررا کردنررد .ایررنهررا فقر نمونررهی کرروچکی از خرردمات نسررتوریان
به ایران بوده است.
روی هم رفته می تروان ادعرا کررد کره مسریحیان نسرتوری هسرتهی علمری و
کتابررت در ایررران بودنررد و باعررث شرردند کرره عالقررهی خوانرردن و نوشررتن در
میان ایرانیان رشد و گسترش داده شود.
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تاریخنویسی اسالمی
تاریخ نگراری اسرالمی کره حردود  922سرال پرس از فروپاشری ساسرانی آغراز
شد ،تاریخنگراریِ وقرایعِ واقعری نیسرت .امرروز بررای اسرالمشناسری مشرخ
شده است کره تراریخنگراریِ اسرالمی در حقیقرت «تراریخ رسرتگاری» [تراریخ
نجررات] اسررت« :ایررن ترراریخ بررا گررزینش و بررازگزینش از مجموعررهای کهررن از
موضرروعات یهررودی -مسرریحی ،دیررن عربرری خاصرری را صررورتبنرردی کرررده
اسررت کرره آغرراز آن را بترروان در عربسررتان قرررن هفررتم قرررار داد .ونزبرررو
 wansbroughدر ابترردای کترراب مطالعررات قرررآن شررواهد فراوانرری از قرررآن
ررف مفرراهیم آنهررا در قرررآن نشرران
کررر مرریکنررد ،دالِ بررر ایررن نظررر کرره صر ِ
می دهرد کره در برافتی کرامالو یهرودی -مسریحی قررار دارنرد[ ».زبران قررآن،
تفسیر قررآن ،ترجمره دکترر مرتضری کریمری نیرا] در همرین کتراب دربرارهی
«تاریخ رستگاری» آمرده اسرت« :تمرامی اجرزای سرازندهی ایرن تراریخ نجرات
اسالمی به قصد بیان یرک نکترهی عقیردتی تعبیره شردهانرد :فهرم و شرناختی
از ترراریخ کرره نقررش خداونررد را در هرردایت امررور بشررر نشرران دهررد  ...ترراریخ
نجررات [رسررتگاری] ،روایترری از حرروادت بررت شررده برررای بررسرری مورخرران
نیست ،تاریخ نجات اتفاق نیفتراده اسرت؛ تراریخ نجرات شرکلی ادبری برا بافرت
تاریخی خاص خود است» [زبان قرآن ،تفسیر قرآن ،ص ]194
روی هم رفتره تراریخنگراری اسرالمی ،تراریخ صردرِ اسرالم را در یرک حفررهی
سرریاه ترراریخی  22سرراله (از سررال  599تررا مرررگِ دامررادِ «پیررامبر»551/9
مرریالدی) سرراخته و پرداخترره اسررت .هررر آنچرره کرره م را از ایررن چهررل سررال
مرریدانرریم فقر و فقر از روایررات اسررالمی اسررت وگرنرره مررا تررا کنررون هرریچ

سررنگنبشررته یررا سررکهای کرره متعلررق برره ایررن دورهی چهررل سرراله باشررد و
بتوانند حترا بخرش کروچکی از ایرن روایرات را تأییرد کنرد در دسرت نرداریم.
نخسررتین اطالعررات واقعرری مررا از زمرران معاویییه اسررت کرره ایررن هررم دالیررل
منطقرری و ترراریخی خررود را دارد .برره همررین دلیررل مرریبایررد ترراریخ نرروین
«عربها» را از معاویه آغازید و نه از محمد.
حال به دو نمونهی غیرتاریخی از تاریخنگاری اسالمی اشاره کنیم:
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امیرالمیینمنین :ترراریخنگرراری اسررالمی ایررن را جررا انداخترره اسررت کرره گویررا
«امیرالمررنمنین» برراالترین مقررام دینرری برررای مسررلمانان برروده و معنرری آن
«سرررور منمنرران» اسررت .شرراخهی اسررالمی شرریعه پررا را فراتررر گذاشررته و
مرردعی اسررت کرره ایررن لقررب فق ر ویررژهی علرری ابررن ابرریطالررب اسررت .آیررا
سنگنبشتهها و سکهها این داستان را تأیید میکنند؟
عنوان «امیرالمرنمنین» برر سرکههرای معاویره ،عبردالملک مرروان و قطرر برن
فجاء و دیگر حاکمران عررب (ترا «هرارون الرشرید») آمرده اسرت .ایرن عنروان
نخستین بار بره زبران پهلروی و خر آرامری برر سرکه هرا آمرده اسرت :ماآویرا
امیرررری وریوشرررنیگان [ ]Maawia Amir-i-Wurroyishniganکررره معرررادل
همرران «امیرالمررنمنین» اسررت .معاویرره (معرررب نررام آرامرری ماآویررا) ،همررین
عنوان را در سرنگنبشرته ی قردره و طرائش نیرز بره کرار بررده اسرت .در واقرع
عنوان «امیرالمرنمنین» نره یرک عنروان دینری برل کره نمایرانگرِ یرک عنروان
اداری بوده است ،یعنری «رئریس تأمینرات» .ادبیرات شریعه کره فقر علری را
امیرالمنمنین می داند تاکنون حترا یرک مردرک واقعری کره درسرتی ایرن ادعرا
را تأیید کند به دست نمریدهرد .در واقرع ،سرنگنبشرتههرا و سرکههرا مسریر
تاریخی را به گونهای در تناقض با تاریخنگاری اسالمی بیان میکنند.
سییال هجییری :طبررق روایررات اسررالمی از زمرران عمررر -در بعضرری روایررات از
زمان خود پیامبر عرربهرا -سرال هجرری بررای تقرویم اسرالمی ت بیرت شرده
بود .ما حتا ترا  922سرال پرس از ساسرانیان در هریچ سرکه ،سرنگنبشرته یرا
سررندی نشررانی از سررال هجررری نمرریبینرریم .فقر عرردد نوشررته شررده اسررت.
معاویره آغراز تراریخ عرربهرا را در سرنگنبشرتهی قردره KATA ARABAS
«بعد از [آمردن] عررب هرا» برت کررده اسرت ،نره هجرری! [یعنری «پرس از
آن که عربهرا قردرت را گرفتنرد»] چگونره مریشرود در صردر اسرالم تقرویم
برره هجررری ت ییررر مررییابررد ولرری تررا  922سررال پررس از آن کسرری از چنررین
تقویمی آگاهی نردارد و هریچ کردام از حاکمران بره اصرطالح اسرالمی مفهروم
هررویتی «هجررری» را در اسررناد خررود برره کررار نمرریبرررد؟ «هجرررت» محمررد از
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مکرره برره مدینرره حتررا یررک بررار هررم در قرررآن نیامررده اسررت .ت ییررر ترراریخ
خورشرریدی برره ترراریخ مرراهی (قمررری) و هجررری در زمرران خلفررای عباسرری
صورت گرفرت ،یعنری درسرت زمرانی کره حاکمران وقرت در پری یرک هویرت
دینی -سیاسی نوین برای خود بودند.
معرفی چند کتاب دربارهی مسیحیت در ایران
 -1مسیحیت در ایران تا صدر اسالم ،سعید نفیسی
 -9تاریخ تفکر مسیحی ،نویسنده :تونی لین ،ترجمه :روبرت آسریان
 -7تررراریخ کلیسرررای قررردیم در امپراتررروری ایرررران ،نویسرررنده :و .م .میلرررر،
ترجمه :علی نخستین و عباس آرینپور
 -2دینهای ایران ،نویسنده :گ و ویدنگرن ،ترجمه :منوچهر فرهنگ
The Assyrian Church, W.A.Wigram -4
The Church of the East; Wilhelm Baum and Dietmar W. -5
Winkler
Das Orientalische Christentum; Wolfgang Hage -3
Christians in Asia befor 1500; Ian Gillman and Hans- -6
Joachim Klimkett
Märtyrerakten: Ausgewählte Akten persischen Märtyer; -9
Dr. Oskar Braun
Auszüge aus syrischen Akten persischen Märtyrer; Georg -12
Hoffmann
The Legend of Mar Qardagh; Joel Thomas Walker -11

-19

Inkulturation des Christentums im Sasanidenreich; Hg.

und G. Sophia
Vashalomidze

Tubach

Jürgen

29

Mustafa,

Arafa

von
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پرتوی بر ناروشنیهای آغاز اسالم
کارل -هاینتس اولیگ
در سرررال  1922ایگنررراز گلررردزیهر ،یکررری از «پررردران» اسرررالمشناسررری،
سررخنرانیاش را در سرروربون ایررن گونرره آغرراز کرررد« :از مرردتهررا پرریش همرره
به این ادعای ساده و راحت بسرنده کرردهانرد کره اسرالم یکبراره ظهرور کررده
و برریدرنررگ پررا برره عرص رهی ترراریخ نهرراده اسررت 1».او هشرردار داد کرره نبایررد
«مررواد و اطالعررات فراوانرری» را کرره از سررنت اسررالمی برره مررا رسرریده چونرران
منابعِ قابل اتکا برای روشنساختن «آغاز اسالم» مورد توجه قرار داد.
احتمررالن نقررد ترراریخی تررا حرروالی سررال  1922مرریالدی هنرروز روشرری مرردرن
بود ,چیزی کره البتره بعردها بره فراموشری سرپرده شرد .هشردار گلردزیهر در
شناسرری
ِ
برابررر ایررن راهِ راحررت و آسرران ،گرروشِ شررنوایی نیافررت و اسررالم
گذشته ،علیرغم ابرراز شرک و شربهههرا و نگراههرای انتقرادی نراپیگیر ،هنروز
هم تفاسیر و نتیجرهگیرری هرای خرود را برا تکیره بره زندگینامرههرای محمرد
[سیرهها] و تاریخ طبری انجام میدهد.
ولرری از آنجررا کرره هنرروز دو سرردهی نخسررت ترراریخ اسررالم از روشررنایی الزم
برخوردار نمیباشند و منرابع مرورد اسرتفاده یعنری روایرات اسرالمی هرم قابرل
2
تکیرره نیسررتند ،عرردهای از پژوهشررگرانِ غربرری در کترراب «آغرراز ناروشررن»
تررالش کررردهانررد ،جنبررههررای گونرراگون ایررن ترراریخ آغ رازین را بررا ابررزارِ نقرردِ
تاریخی مرورد بررسری قررار بدهنرد .بردین گونره ،نخسرتین گرام موفرق بررای
بررسیها و مطالعات بعدی برداشته شد.

Vgl. u. Ignaz Goldziher, Islam und Parsismus.

1

2

Karl-Heinz Ohlig/Gerd-R. Puin, Die dunklen Anfänge. Neue Forschungen
zur Entstehung und frühen Geschichte des Islam, Berlin 2005, 2007
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کترراب حاضررر بررر اسرراس همررین شرریوهی ترراریخی -انتقررادی نوشررته شررده
اسررت .مررا برررای دو سرردهی آغررازین اسررالم منررابع اسررالمی معاصررر نررداریم-
صرف نظر از قرآن .همچنرین بایرد گفرت کره منرابع مسریحی معاصرر برا ایرن
کرره از عررربهررا ،ساراسررینهررا ،اسررماعیلیان و غیررره سررخن گفتررهانررد ،ولرری از
یک دین جدید و فرآیندی کره منطرق برا تراریخنگراری بعردی اسرالمی باشرد،
گزارش ندادهانرد .3از ایرن رو ،بررای بازسرازی رونرد شرکلگیرری اسرالم فقر
مرریترروان برره شررواهد و مرردارک واقعرریِ بررت شررده کرره ترراریخ و محررل آنهررا
مشخ است ،رجوم کرد :یعنری سرکه هرا و سرنگنبشرته هرا .در ایرن کتراب،
فُلکررر پپررپ  Volker Poppبررر پایررهی ایررن شررواهد و مرردارک واقعرری ،ترراریخ
اسالم را مورد مطالعره و تشرری قررار داده اسرت .4بره دلیرلِ کمبرودِ نمرادهرا
و متون واقعری برت شرده ،طربعن بعضری از اظهرارات در برارهی مسرایلِ ریرز
و جنبرری برره شررکل فرضرریه بیرران شرردهانررد .بررا ایررن وجررود ،مرریترروان مبررانی
شکلگیرریِ تراریخ و االهیرات اسرالمی را در دو سردهی آغرازینِ شرکلگیرریِ
اسالم نشان داد.
سکهها روشن میسازند کره محمرد بررای زمرانی طروالنی نره یرک نرام خراص
بررل کرره یررک لقرربِ مقرردس برروده و برره عنرروان صررفتی برررای عیسررا مسرری -
همرران گونرره کرره در سررنگنبشررتهی قبررهالصررخره آمررده -برره کررار مرریرفترره و
هسته ی اصلی یرک برنامره ی دینری را تشرکیل مریداده اسرت .ایرن برنامرهی
دینرری توسرر عبرردالملک از منرراطق شرررق میررانرودان آورده و تررا غرررب
رعار محمررد برره ترردری
سرروریه گسررترش داده شررد .در سرردهی  6مرریالدی شر ِ
کیفیرت ترراریخی بره خررود گرفرت و سرررانجام در سردهی  9مرریالدی ایرن نررام
مجهز به یک زندگینامه شد.5
3

Vgl. u. den Beitrag: Karl-Heinz Ohlig, Hinweise auf eine neue Religion in
der christlichen Literatur „unter islamischer Herrschaft“?.
4
Vgl. u. den Beitrag:Volker Popp, von Ugarit nach Samarra. Eine
archäologische Reise auf den Spuren Ernst Herzfelds.
5
Vgl. u. den Beitrag: Karl-Heinz Ohlig, Vom muhammad Jesus zum
Propheten der Araber. Die Historisierung eines christologischen Prädikats.
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همچنین این عبدالملک مرروان برود کره برا خرود مرواد و نوشرتههرای قرآنری
همرررراه
ِ
را از شررررق بررره غررررب [از خراسررران بررره سررروریه/م] آورد .او بررره
همکیشررانش در شرررق [خراسرران/مرررو] توانسررت در انررزوای ج رافیررایی،
ِ
مسرری شناسرری و علررم کررالمِ مسرریحیِ پرریش از شررورای نیقیرره را پاسررداری
کنررد و عمررق ببخشررد .ایررن متررونِ آرامرری (و پارسرری میانرره؟) در زمرران
عبدالملک به زبانِ عربرییری کره از زبران سپرریانی نشرأت مریگرفرت  -عربریِ
آمیختره برا سپررریانی و آرامری -ترجمره شررد .6ایرن «قررآن اصررلی» کره حجررم
دقیررق آن برررای مررا ناروشررن اسررت ،در طرری سرردهی  6مرریالدی (شرراید هررم
سدهی  9میالدی) بس داده شد.
مررواد و اظهررارات قرآنرری نرره فق ر نشرران مرریدهنررد کرره آنهررا از پیشررینهی
شفاهیِ زبان سپریانی برخروردار برودهانرد ،برل کره ترجمرهی آنهرا بره عربری،
آشررکارا از روی منررابعِ مکترروب برروده اسررت .بررا اتکررا برره خطاهررای رونویسرران،
کریستوف لوکزنبرگ ابرت مریکنرد  -ترا حردودی «تجربری» -کره آن مترون
از روی نوشتههای سپریانی رونویسی شدهاند.9
حترررا ایگنررراز گلررردزیهر نمونرررههرررایی را در اسرررالم برمررریشرررمرد کررره از
پنداشتهای دینی ایرانیان وام گرفتره شردهانرد .9گرچره ایرن سررنخهرا هنروز
هم پیگیری نشده اند ،با این حرال ،مری تروان بره یرک کمبرود اشراره کررد :نره
تررراریخنگررراری متکلمرررانِ مسررریحی توضررریحی دربرررارهی نهادینررره شررردن
مسرریحیت (سرروری و عربرری) در فرهنررگ ایرانرری دادهانررد و نرره اسررالمشناسرری
برره اشررارات ایگنرراز گلرردزیهر توجرره الزم را کرررده اسررت .فلکررر پررپ ایررن
تأ یرپررذیریهررا را بررا کمررک نمونررههررای مشررخ مررورد مطالعرره قرررار داده
است.3
6

Vgl. Christoph Luxenberg, Die syro-aramäische Lesart des Koran. Ein
Beitrag zur Entstehung der Koransprache, Berlin 200, 2004, 2007
7
Vgl. u. den Beitrag: Christoph Luxenberg, Relikte syrischer Buchstaben
in frühen Higasi- und Kufi-Koranhandschriften.
8
Vgl. u. I. Goldziher, a.a.O.
9
Vgl. u. Volker Popp, Der Einfluss persischer religiöser Raster auf
Vorstellungen im Koran.
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شرناختی تطبیقرری کره مبتنرری
ِ
مرارکوس گرروس از طریررق یرک بررسرری زبران
بررر متررون شررفاهی و کتبرری در تعرردادی از فرهنررگهررا و ادیرران اسررت،
تحلیرلهررای ترراکنونی زبررانِ قرررآن را مرورد ترردقیق قرررار داده و برردین ترتیررب
آن را در یک بافتار وسیعتری طبقهبندی کرده است.11
روی هررم رفترره ،رونررد سیاسرری _ دینرری در سرردههررای  3و  6مرریالدی بسرریار
پیچیده است .در اینجرا بایرد بسریاری از جنبره هرا مرورد توجره قررار بگیرنرد.
به عنوان نمونره :تراریخ کشرورهای آسریای نزدیرک ،درگیرریهرای سیاسری و
نظررامی بررین امپراترروری بیررزانس ،ساسررانیان و عررربهررا ،نقررش مردمررانی کرره
در ایررن امپراترروریهررا مرریزیسررتند ،ترراریخ دیررن و دیررنگسررتری (تبشرریر)،
سررنتهررای متنرروم فرهنگرری و تررأ یرات آنهررا بررر باشررندگرران آن قلمروهررا و
غیررره .برره همررین دلیررل ،بسرریاری از پرسررشهررا ،ن ره فق ر آنهررایی کرره برره
جزییات مربوط مریشروند ،برل کره آن هرایی هرم کره بره موضروعات مرکرزی
مرتب اند ،هنوز قابل حل و پاسخدادنی نیستند.
ولی دورنمرای روشرنی بررای یرافتن پاسرخهرای تراریخی -انتقرادی مسر والنه
وجررود دارد و اگررر پژوهشررگران از آن صرررفنظررر کننررد ،آنگرراه فق ر راه را بررر
رتی
خررود مرریبندنررد .بررا تمررام قیررد و شرررطهررا و امررا و اگرهررایی کرره از درسر ِ
ترراریخی و ترراریخی_دینرریِ احادیررث اسررالمی سرردهی  7هجررری [ 9مرریالدی]
به عمرل مریآیرد ،هنروز هرم اسرالمشناسرانی وجرود دارنرد کره ارزیرابیهرای
خررود را محرردود برره روایررات اسررالمی مرریکننررد و بررر آن نیسررتند کرره
آمرروزههررای بنیررادین اسررالمی را مررورد تردیررد قرررار بدهنررد .ایررن آمرروزههررا
عبارت هسرتند از )1 :قررآن ،بشرارت و پیرامِ پیرامبر عررب ،محمرد ،اسرت کره
از سررال  432تررا  579مرریالدی مرریزیسررته و موعظرره مرریکرررده اسررت؛ )9
تمررام ترراریخ آغررازین اسررالم در شرربهجزیرررهی عربسررتان ،یعنرری در مکرره و
مدینرره ،ر داده اسررت؛  )7گررردآوری نهررایی قرررآن درسررت پررس از مرررگ
10

Vgl. u. Markus Groß, Neue Wege der Koranforschung aus
vergleichender sprach- und kulturwissenschaftlicher Sicht.
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محمررد صررورت گرفترره اسررت؛  )2اسررالم از همرران سرردهی  3مرریالدی یررک
دین کامل و جدید بوده اسرت و  )4زبران قررآن ،زبران عربریِ نراب [روشرن یرا
مبین] است.
شیوه ی علمی برخورد برا ایرن آمروزه الزمره اش ایرن اسرت کره ابتردا آنهرا را
روشرری شررکاکانه مررورد بررسرری قرررار داد و سررپس درسررتی و نادرسررتی
ِ
بررا
آنها را با اتکا به شواهد و مردارک معاصرر و ویرژگریهرای ادبری مترون ،مرورد
سنجش قررار داد .اگرر ایرن اظهرارات درسرت باشرند ،آنگراه مرا یرک نقطرهی
آغررازین محکررم و ملمرروس داریررم ،و در صررورتی کرره نادرسررت باشررند بایررد
آنگاه پژوهشرگران ترالش کننرد کره منرابع قابرل دسرترس را بهینره و اصرالح
کرده ،و سپس تحلیل و تفسیر کنند.
کترراب حاضررر تررالش مرریکنررد ایررن روش را سرمشررق خررود قرررار بدهررد .روی
هررم رفترره ،ایررن کترراب نشرران خواهررد داد کرره آغرراز جنرربش قرآنرری شررکل
ویررژهای از مسرریحیت برروده و ایررن جریررانِ دینرری نرره از شرربه جزیرررهی
سرنت
ِ
عربستان بل که از منراطق شررقی میرانرودان ریشره گرفتره اسرت .ایرن
دینرریِ ویررژه توانسررت پررس از پیررروزی هراکلیرروس در سررال  599مرریالدی،
عملررن پررس از فروریررزی ساسررانیان ،راه خررود را از شرررق برره غرررب ،برره
اورشررلیم و دمشررق ،برراز کنررد و در آنجررا برره یررک زبرران تلفیقرری عربرری -
سپررریانی ت بیررت شررود .ایررن جنرربش دینرری در خرراللِ حرروادت و فرآینرردهررای
یر
قابررل درکرری ،ابترردا برره شررکلگیررری شرریعه (کرره هنرروز تحررتِ تررأ ِ
دسررتمایههررای مسرریحی بررود) منجررر شررد و پررس از مرردتی نیررز ،احتمررالن
حوالی پایران سردهی  6مریالدی و در دهرههرای نخسرت سردهی  9مریالدی،
برره یررک دیررن مسررتقل ،یعنرری اسررالم ،تکامررل یافررت .روایررات اسررالمی کرره
بعرردها طبررق الگوهررای دینرری -داسررتانی ایرانیرران برره نگررارش در آمدنررد،
توانسررتند سرررانجام بررا تکیرره برره ایررن سررط «دانررش» و آگرراهی ،دو سرردهی
گذشته را مورد تفسیرِ جامع قرار بدهند.
بررسرریهررا و مطالعررات دیررنشررناختی ،در ایررن مررورد اسررالمشررناختی ،زمررانی
معنررا مررییابررد کرره مررا ایررن موضرروعات را بررا روشهررایی مررورد سررنجش قرررار
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برردهیم کرره بتواننررد در برابررر نقررد ترراریخی دوام بیاورنررد .در اینجررا طرربعن
امکررانِ ر دادن خطاهررا وجررود دارد کرره بایررد در مسرریر بحررثهررای علمرری
متعاقب آن رفع شروند .نویسرندگران ایرن سلسرله کتراب هرا بره ایرن موضروم
آگاهی دارند و به آموزههای خرود بره م ابرهی نترای نهرایی نمرینگرنرد .ولری
آنها معتقدند که منابع معاصرری کره تراکنون در اختیرار مرا قررار گرفترهانرد،
تنها راه دسترسی ممکن مرا بره تحروالت ،ویرژگریهرا و دسرتمایههرای تراریخِ
دینرری -سیاسرری سرردههررای  3و  6مرریالدی در خرراور نزدیررک و منرراطق
همجوار آن میباشد.
البته از سدهی  19یک سلسرله مطالعرات موشرکافانه بره جرا مانرده کره هنروز
اهمیت نتای آن پرژوهشهرا شرناخته نشردهانرد و حترا مرورد توجرهی برخری
از پژوهشگران قرار نگرفته اند .مشرکل اساسری در ایرن پرژوهش هرا ایرن اسرت
کرره هررر یررک از شرراخههررای علمرری مربرروط برره ایررن موضرروم فقر برره خررود
مشرر ول و محرردود برروده اسررت .در اینجررا مرریبایررد کارشناسرران ترراریخ
مسررریحیت و االهیرررات مسررریحی ،اسرررالمشناسررران ،ایررررانشناسررران و
زبانشناسان برا هرم همکراری کننرد ،زیررا ایرن پدیرده هرای در هرم تنیرده را
نمرریترروان برره طررور جداگانرره و منفرررد مررورد بررسرری قرررار داد .در پررژوهش،
گونرراگون علمرری برررای پاسررخگررویی برره ایررن
ِ
همکرراری میرران شرراخههررای
موضوعات اجتنابناپذیر است.
هدف باید این باشرد کره پدیردههرای تراریخی را همران گونره درک کررد کره
واقعن بوده انرد .در کرارِ پژوهشری اساسرن هردف ایرن نیسرت کره بره دینری-
در ایررن مررورد اسررالم -آسرریب وارد آیررد .همررهی ادیرران در علررم دیررنشناسرری
اینگونره مرورد بررسری قررار مریگیرنرد ،چره آن دیرن هرایی کره در گذشرته
وجود داشتهانرد و چره آن هرایی کره هرم اکنرون وجرود دارنرد ،و حترا ادیرانی
کرره در آینررده از قرردرت برخرروردار خواهنررد شررد .عصرررِ روشررنگری _ برره جررز
انحرافررات اولیررهاش_ برره مسرریحیت آسرریب نرسرراند ،بررل کرره ورودِ آن را برره
جهرران مرردرن آسرران کرررد .مشررکالت در آنجررایی پدیررد مرریآینررد کرره دوبرراره
روششناسی انتقادی به فراموشی سپرده شود.
34

درکِ آغاز تاریخ اسرالم -بررای اسرالمشناسری بره عنروان یرک اصرل بردیهی،-
االهیرات آن آسریب نخواهرد رسراند ،برل کره خردمتی خواهرد
ِ
به اسرالم و بره
بررود برررای برداشررتن گررامی ضررروری برره سرروی جهررانی مرردرن و جهررانی
ک رتگرا.
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از اوگاریت به سامره
سفری باستانشناختی با اتکا به سرنخهای ارنست هرتسفلد

1

اشارههایی دربارهی پیشینهی قرآن و «اسالم»

منشأ محمد ،صمد و عربستان اصلی
سفرِ باستانشناختی برا یرک یرادآوری تراریخی و تراریخِ زبران آغراز مریشرود.
اوگاریرت ،شررهری کنعررانی کرره در سرردهی  17پریش از مرریالد ویررران شررد برره
مفرراهیمی اشرراره دارد کرره از همرران زمرران در فرهنررگهررای آسرریای نزدیررک
حفر شررده و بعرردها دوبرراره بکررار گرفترره شرردهانررد .بررا اتکررا برره هترررا Hatra
[الحضررر] مرریترروان نشرران داد کرره عربسررتان در اصررل هرریچ رابطررهای بررا
شرربهجزیرررهی عربسررتان نرردارد ،بررل کرره مرریبایررد ج رافیررای آن را در
میانرودان (و در منطقه نبطیه) جست و جو کرد.

دربارهی اوگاریت
در سررال  ،1996ویرانررهی ایررن دولررت  -شررهر در منطقررهای برره سررط
2/79کیلررومتر مربررع در سرراحل دریررای مدیترانرره در سرروریه برره طررور اتفرراقی
کشش شرد .در سره قصرری کره تراکنون حفراری شرده آرشریوِ وسریعی یافرت
شده است .این یافتههرا شراملِ لروح هرایی بره زبران اوگراریتی برا خر میخری
اسرت .مضررمون ایررن لرروحهررا ،سرررودهای اسررتورهای و آیینرری کنعانیرران اسررت
که همسانیهایی با متون انجیلی دارند.
در این متون ،مفاهیمی ماننرد «محمرد» نیرز یافرت مریشروند .نرام محمرد در
ار تباط با طال بررده شرده اسرت و گرزارش شرده کره او مریتوانرد درجره نراب
بودنِ طرال را تشرخی بدهرد .2محمرد در زبران اوگراریتی یعنری «برگزیرده»
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و این معنی ترا آغراز «اسرالم» نیرز حفر شرده برود .همچنرین پردران سرنت
نام محمد ،همان «برگزیده» را درک میکردند.
اسالمی تحتِ ِ
در ایرررن بررراره شررراید الزم باشرررد ببینررریم کررره آلیررروس اشرررپرنگر Alios
 Sprengerدربارهی آغاز اسالم چه میگوید:
«اگر نرام محمرد در میران عررب هرای کرافر یرک نرام رایر بروده ،پرس شراید
بترروان ایررن را برره م ابررهی حاد ررهای تلقرری کرررد کرره پیامبرشرران نیررز چنررین
نامی داشرته اسرت .ولری ببینریم کره متکلمران مسرلمان دربرارهی ایرن نرام -
که البتره در ایرن زمران کسری دیگرر از پریشزمینرههرای تراریخی آن آگراهی
نداشررت -کرره برره هنگررام بحررث و جرردل بررا یهودیرران و مسرریحیان از آن برره
بهترین نحو بهرره مریبردنرد ،چره مریگوینرد .ابرن مسریب (کره در سرال 92
هجرری در سررن  62سررالگی درگذشرت) مرریگویررد :عرربهررا از اهررل کترراب و
پیشگویرانشران شرنیده بودنرد کره پیرامبری در میران آنهرا ظهرور خواهرد
کرد که نامش محمد خواهد برود .بره همرین دلیرل بعضری پردران نرام محمرد
مقرام
ِ
را بر فرزنردان خرود مرینهادنرد بره ایرن امیرد کره آنهرا روزی بره ایرن
3
برگزیده نایل آیند».
در متونِ اوگاریتی ما برا یرک مفهروم دیگرر روبرهرو مریشرویم« :صرمد» .ایرن
نام تقریبن دو هزار سرال بعرد دوبراره در پیونرد برا قررآن آشرکار مریشرود .در
4
سورهی  119قرآن ،خدا به عنوان «صمد» توصیش میشود.
راجم «مردمررران دریرررا»
حررردود سرررال  1912پررریش از مررریالد ،آفرررت تهرر ِ
[مهاجمرران دریررانورد/م] بررر سررر اوگاریررت فرررود آمررد .5پررس از آن ،کسرری
دیگررر در ایررن ویرانررههررا سرراکن نشررد .آگرراهی از وجررودِ اوگاریررتهررا تررازه در
سردهی  92مرریالدی بوجرود آمررد و سررانجام بررا کشرشِ رمررز مترون اوگرراریتی
به خ میخی بود کره مرا دربرارهی آن آگراهی یرافتیم .برر پایرهی ایرن اسرناد
هم اکنون می توان به بعضری از الگوهرای دینری کره قردمت آنهرا بره هرزاران
سال میرسد ،دسترسی پیدا کرد.
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دربارهی هترا
ویرانه هرای هنروز برا شرکوهِ هتررا در منطقرهی جرزرهترا  ،Gazaratâیعنری در
منطقره ای کره فررات و دجلره آن را از میرانرودان شرمالی جردا مریکنرد و برره
عربرری جزیررره (در آنجررا معنرری ررانوی آن« :جزیررره» [ ]Inselیررا «شرربه
جزیره») نامیده میشرود ،واقرع اسرت .ایرن سررزمینی اسرت کره میران فررات
و دجله قررار گرفتره اسرت .خرودِ شرهر توسر صرحرای الترترر  al-Tartarبره
دجله وصل مریشرود .ارتبراط هتررا برا آبهرای حرف (البحرر) ،مراهیگیرری و
کشررتیرانی را برررای سرراکنان آن ممکررن مرریسرراخت .ایررن شررهر همچنررین برره
شبکهی راههای روم نیز وصرل شرده برود .شرکوفایی هتررا مربروط بره سردهی
 9مرریالدی اسررت ،یعنرری زمررانی کرره رومیرران در میررانرودان بودنررد ،ولرری
نتوانستند بر دیوارهای شهر هترا چیره شوند.
ایررن شررهر تقررریبن توس ر دیررواری گرررد محافظررت مرریشررد .در مرکررز ایررن
دایررره ،معبررد خرردای خورشررید قرررار داشررت .6نرروم معمرراری شررهر هترررا برره
منزلرهی یررک شررهر گررد بررا مکررانی مقرردس در مرکرز آن ،الگررویی شررد برررای
پنداشرتهررای بعردی از ب ررداد بره م ابررهی یررک شرهر گرررد .ب رداد هرگررز برره
مانند شهری گرد سراخته نشرد ،ولری ایرن پنداشرت ایردهآلری بره بقرای خرود
ادامرره داد تررا سرررانجام المعتصررم برررادر خلیفررهی عباسرری مررأمون ،برره هنگررام
سرراختن شررهر اسررتراحتگاهش یعنرری سررامره ایررن پنداشررت را در سرردهی 9
میالدی متحقق کرد.
عنروان «ملرک حضرر» mlk
ِ
سرنگنبشرتههرای آن زمران ،از حراکم هتررا بره
 hdrنام میبرند و تمام آن منطقه را «عرب» معرفی میکنند.
در زبرران هترایرری «عرررب» یعنرری «غرررب» .م ر لن اگررر از اسرررائیل برره سرروی
اروپررا پرررواز کنرریم ،یعنرری برره سرروی «عرررب» پرررواز کررردهایررم .از منظررر
اسرائیلیها ،اروپا «عرب» است.
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پادشرراه هترررا بررر خررودِ شررهر و منرراطقِ پیرامررونی آن حکومررت مرریکرررد .ایررن
نیررز بررا سرراختار حاکمیررت کرره حرراکم جایگرراه و مقررر خررود را در شررهر قرررار
مرریداد و بررر منرراطقِ پیرامررونی آن هررم حکومررت مرریکرررد ،سررازگار اسررت .در
رورد سرروریهی سرردهی  3مرریالدی برایمرران روشررن اسررت کرره برررای شررهر
مر ِ
تبریه در کنار دریاچه ی جلیرل سرکه کوبیرده شرده برود و بره مروازات آن نیرز
سکههایی برای مناطق پیرامرونیاش .بره همرین دلیرل ،سرکههرای مربروط بره
ررب
منرراطقِ پیرامررونی بررا واحهی اضررافی «قُطررری» آراسررته شررده بررود کرره معر ِ
واحهی فارسرری «کررورا» ( kuraمنطقرره یررا محلرره) اسررت کرره خررود آن نیررز از
واحهی یونررایی  choraیعنرری «پیرامررون» گرفترره شررده .افررزون بررر ایررن ،در
عربرری یررک جمررع از ایررن واحه نیررز سرراخته شررده :کررووار 9.همچنررین منرراطق
پیرامونی شهر هترا« ،عرب» نامیرده مریشرد .زیررا از دجلره کره بنگرریم ،ایرن
منراطق در سرمتِ غررب قررار دارنررد .بردین ترتیرب« ،عربسیتانِ جزیییره» در
میانرودان واقیع بیود .ایرن نیرز برا اظهرارات گزنفرون مربروط بره زمرانی کره
9
رومیان منطقهی نبطیه را استان عرب نامیدند ،سازگار است.
ساکنان ایرن «عربسرتانِ جزیرره» واقرع برین فررات و دجلره ،تازیرانی نیسرتند
راکن «غرررب»
کرره برره زبرران عربرری ،بررل کرره «عررربهررا»یرری هسررتند کرره سر ِ
میباشند .به همین دلیرل ،آنهرا نره بره زبران ترازی (لسران العررب) ،برل کره
«عربی» ،یعنی به زبان استان هترا سخن میگویند.
در این براره مریتروانیم برا قاطعیرت بگروییم کره زبران مرردم هتررا ،یونرانی و
التررین هررم نبرروده اسررت .زیرررا نویسررندگرران آن زمرران مرریتوانسررتند ایررن
تفاوتهای اساسری را درک کننرد و بره نسرلهرای آینرده انتقرال دهنرد .ولری
آنچرره کرره زیررر عنرروان زبرران «عربرری» یعنرری زبرران منطقرره عرررب [منطقررهی
غرب کره براال بره آن اشراره رفرت] فهمیرده مریشرود اسرناد تراکنونی بره مرا
چیررزی نمرریگوینررد .حتررا در قرررآن هررم روشررن نیسررت کرره منظررور از زبرران
عربرری کرردام زبرران عربرری اسررت .طبررق درک و توضرریحات متعررارف کنررونی،
زبرران قرررآن ،زبرران روشررن عربرری [ ...و هررذا لسرران عربرری مبررین ،س  ،15آ
 ]127مرریباشررد (رودی پررارت ،مترررجم قرررآن برره آلمررانی) .ولرری در جررایی
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دیگررر (سرروره  ،9آیرره  )92رودی پررارت« ،العرررب» را «بادیررهنشررین ،کرروچی،
صحرانشررین» ترجمرره کرررده اسررت .اگررر مطررابق آن چرره رودی پررارت گفترره،
«عرررب» برره معنرری «بادیررهنشررین» اسررت و زبررانِ کرروچیهررای صررحرا طبررق
سررنت شرررقشناسرری رومانتیررک هررم عربرری [تررازی] باشررد ،آنگرراه هنرروز
ِ
نمی دانیم که چگونه عرب هرای عربسرتان در جزیرره  ،برین فررات و دجلره ،بره
3
زبان تازی [لسان العرب] رسیدهاند.
فقرر آگرراهی از رونرردهای ترراریخی در منطقرره مرریتوانررد مررا را برره نتیجرره
برساند .زبان شناسی قادر بره حرل ایرن موضروم نیسرت ،زیررا فاقرد یرک ابرزار
اساسرری یعنرری «واحهنامررهی ریشررهشناسرری عربرری» اسررت .بررا کمررک چنررین
واحهنامهای می تروان وارسری کررد کره چره پیونردهایی برین «عربری» هترایری
و لسرران العررربِ کنررونی وجررود دارد و از لحرراه ترراریخِ زبرران چگونرره قابررل
توضی هستند.
روشن ساختن تروالیِ حروادت تراریخی در منطقرهی تحرت بررسری مریتوانرد
نشان بدهرد کره در چره مقیاسری جمعیرت سراکن آنجرا ،قربرانیِ جنرگهرا و
فاجعههای طبیعی شردند و بره مررور زمران ،چره کسرانی جرای سرخنگویران
اصلیِ زبانِ قرآنری را گرفتنرد .در ایرن مرورد ،بعردها کسرانِ دیگرری جرایگزین
سررخنگویرران اصررلیِ زبرران قرآنرری شرردند؛ و یررا ت ییرررات جمعیترری در خررالل
عصر اسالمی ،آن لسران العررب را جرا انرداخت کره رودی پرارت معتقرد اسرت
زبان اصلی قرآن بوده است .بررای ایرن کره لسران العررب بتوانرد ترا سردهی 9
خود را جرا بینردازد ،مریبایسرت حروادت و اتفاقرات تراریخی فراوانری ر داده
باشررند تررا شرررای را برررای ظهررور تازیرران عررربزبرران [لسرران العرررب] در ایررن
منطقه فرراهم کررده باشرند .ترازه پرس از ایرن مسریر طروالنی تراریخی بروده
که سیبویهی ایرانی در بصره دستور زبان عربی را برای آنها نوشت.
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ظهور ساسانیان (حدود  922تا [ 577؟] میالدی) و زوال هترا
( 921میالدی)
خاسررتگاه ساسررانیان ماننررد هخامنشرریان در اسررتان پررارس برروده اسررت.
مطالعهی تاریخ این سلسله سرانجام بره ایرن جمرعبنردی منجرر مریشرود کره
ساسررانیان مرریخواسررتند طبررقِ الگرروی هخامنشرریان (حرردود  522تررا 772
پرریش از مرریالد) حاکمیررت ایررران در خرراور نزدیررک را بس ر و توسررعه دهنررد.
استورهی بنیادین سلسرلهی ساسرانیان حراوی عناصرریسرت کره بره م ابرهی
پارامترهررای ابررت همررواره تررا برره امررروز در ترراریخ ایررران و شرربه جزیرررهی
پیوند حاکمیت و آئین.
ِ
عربستان عمل کردهاند:
آغرراز ایررن سلسررله بررا ازدواج ساسرران ،موبررد بررزرگ معبررد آناهیتررا در اسررتخر
پارس برا دخترر یکری از امیرران محلری ،برازرنگی ،بروده اسرت .پسرری کره از
روان خررود
ایررن ازدواج حاصررل شررد بابررک نررام داشررت کرره توانسررت پسررر جر ِ
(اردشرریر) را برره مقررام فرمانرردهی دح ،ارگبرردِ دارابگرررد برسرراند .ایررن نگررارهای
اسررت کرره داسررتان اردشرریر پابکرران برره مررا مرریدهررد .ایررن داسررتان همچنررین
11
پایهگذاری امپراتوری ساسانیان را در شکل ادبی روایت میکند.
برردین ترتیررب ،ترراریخ آغررازین و افسررانهوار ایررران در عصررر ساسررانیان برره
گونرهای نظراممنررد در آمرد .ایررن تراریخنگرراری در نرزد ساسررانیان بره م ابررهی
بخشی از تاریخ نویسی ایرران جرا افتراد .بره دنبرال آن ،بعردها نیرز بخرشهرای
دیگر تاریخ ایران نیز بره شرکل ادبری تردوین گردیرد :یعنری تراریخِ جانشرینان
«عرب» ساسرانیان؛ بره عبرارتی ،تراریخنگراری عرربهرا در سردهی  9مریالدی
ادامررهی ترراریخنگرراری ساسررانی برروده اسررت .در ایررن شرررح و توصرریشهررای
ترراریخی ،بسرریاری از عناصررر و اجررزای ترراریخی بررا روح ترراریخنگرراری ایرانرری -
که کمتر با روح تراریخنویسری اروپرایی /آمریکرایی سرازگار اسرت -بره نگرارش
در آمد.
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آغاز ساسانیان برا مالکیرت [حاکمیرت] برر دارابگررد گرره زده شرد .از ایرن رو،
کسرری کرره حاکمیررت در ایررران ساسررانی را در دسررت مرریگرفررت مرریبایررد
دارابگرررد را نیررز در اختیررار مرریداشررت .ایررن مررورد ،برره یررک عنصرررِ پایرردارِ
سیاسرری -دینرری در ترراریخ ایررران ت بیررت گردیررد .همچنررین عررربهررای
جانشررینِ ساسررانیان برررای ایررن کرره از سرروی امیررران ایرانرری برره رسررمیت
شناخته شوند ،میبایست ابتدا دارابگرد را بهدست میآوردند.
شررراپور اول ( 921ترررا  939مررریالدی) هتررررا را تسرررخیر کررررد .اطالعررری از
سرنوشررت مررردم آنجررا در دسررت نیسررت ،ولرری ظرراهرن مررردم آن منطقرره برره
شررکل وسرریعی برره زور کوچانرررده شرردند .تررازه در سرردهی  92مررریالدی
حفاریهای باستانشناسی در این منطقه آغاز شد.

کوچهای اجباری نظاممند چونان
بخشی از رویکردِ سیاسیِ پادشاهان ساسانی
ترراریخ پیررروزیهررای ساسررانیان در بخررشِ شرررقی امپراترروری روم ،بعرردها
بیررزانس ،پیوسررته بررا ایررن رویکرررد همررراه بررود کرره شکسررتخوردگرران را بررا
کوچ هرای اجبراری بره سروی شررق ،یعنری بره درون قلمررو امپراتروری خرود
میراندند .بخشی از مردم هتررا کره بره زور بره شررق ایرران کوچانرده شردند،
مسرریحی بودنررد .ایررن رانرردهشرردگان کرره اک رررن مسرریحی بودنررد احتمررالن
انجیل دیاتسرونِ تاتیان را بره همرراه خرود بره منراطق زیرر فرمرانروایی ایرران
بردند.
شرراپور اول در کنررار هترررا و دورا -اروپرروس در سرراحل فرررات ،انتاکیررهی
سرروریه را برره تصرررف در آورد و برره دنبررال آن اسررقش انتاکیرره را برره همررراهِ
جماعررتِ مسرریحیاش برره شررهر نوبنیرراد گنرردیشرراپور در خوزسررتان انتقررال
داد .برردین ترتیررب ،گنرردیشرراپور برره وطررن جدیررد علررم کررالم (االهیررات
شناسی) انتاکیه تبدیل شد.
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از میانررهی سرردهی  7مرریالدی ،شرررکت مسرریحیان انتاکیرره و سرروری در
بحثهای دینیِ درون ایران بره برت رسریده اسرت .بره عبرارتی ،مرا اینجرا برا
تلفیررق فرهنررگِ مسرریحیان سرروری در فرهنررگ و تفکررر ایرانرری رو برره رو
هسررتیم .برره همررین سرربب ،شررگفتانگیررز نیسررت وقترری مررا در قرررآن بررا
الگوهای دینری ایرانری (دیرن ابرراهیم و معضرلِ شرک) و برخرورد اخالقری برا
پراتیکِ دینی مواجره مریشرویم ،یعنری همران گونره کره در ادبیرات زرتشرتی
11
سدهی  9میالدی قابل مشاهده است.
سربازانِ اسیر رومی نیرز مجبرور بودنرد در آنجرا سردِ سرزار را بسرازند (حروالی
شهر شوشتر که هنوز هم مورد استفاده است).
طرری سرره جنررگِ بررزرگ علیرره روم و متحرردانش بررین
ِ
اسرریرانی کرره شرراپور
سالهای  921تا  952مریالدی گرفتره برود ،بره منراطقِ پرارس ،ایالرت پرارت،
خوزسررتان و مکررانهررای دیگررر انتقررال داد .شرراپور اول در سررنگنبشررتهای
دربارهی این جنگ هرا بره زبران پرارتی برر کعبره ی زرتشرت در فرارس (نقرش
12
رستم در مرودشت فارس) گزارش میدهد (سطر  ،15به زبان پارتی).
اوج ایررن رویکررردِ سیاسرری ،برراز هررم کرروچ اجبرراری تقررربین همررهی جمعیررت
انتاکیرره بررود .در سررال  422مرریالدی خسرررو اول ( 471تررا  439مرریالدی)
تمام مردم آن شرهر را بره اسرارت گرفرت و بره میرانرودان ،جرایی کره او یرک
انتاکیررهی جدیررد سرراخت ،انتقررال داد .ایررن شررهر« ،برره -انتاکیرره خسرررو»
(انتاکیهی بهترر خسررو) نرامگرذاری شرد .در ضرمن ،ایرن شرهر هنروز هرم در
عصررر اسررالمی برره نررام «رومیررا» مشررهور بررود .سررالن ورودی کررا ِ عظرریم در
تیسررفون کرره یکرری از پایتخررتهررای ساسررانی بررود و امررروزه برره ویرانررهی آن
تختِ کسرا میگویند ،با نگرارههرایی از ایرن کروچهرای اجبراری مرنقش شرده
13
بود.
طررول
ِ
ولرری بخررشهررایی از مررردم شهرنشررین سرروریه برره طررور هدفمنررد در
جاده ی نظامی بابرل بره بلرخ کره هنروز در آنجرا بعضری از شرهرهای ترازهسراز
اسررکندر برررزرگ وجرررود داشرررتند ،اسررکان داده شررردند .اردشررریر ،پادشررراه
ساسررانی ( 992تررا  921مرریالدی) و شرراپور اول مرریخواسررتند طبررق الگرروی
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اسررکندر عمررل کننررد .آنهررا نیررز شهرسررازان بزرگرری بودنررد .هررر جررا هررم کرره
نمیتوانسرتند پایره گرذار شرهر باشرند ،شرهرهای قردیمی را طبرق میرل خرود
نامگذاری میکردند.
از ایررن رو ،شررگفتانگیررز نیسررت کرره مفرراهیم غیرایرانرری  -کرره ریشررهشرران در
راه سرروریهررای کوچانررده شررده قرررار داشررت -بررا نزدیررک شرردن پایرران
زادگر ِ
سلسررلهی ساسررانی برره جررای نررام شاهنشرراه بررر سررکههررا حررک مرریشررد :در
شرررق ،دقیررقتررر گفترره شررود در سیسررتان ،در سررال  551مرریالدی سررکهای
راه
کشررش شررد کرره بررا نررام «محمررد» آراسررته شررده بررود و جررایگزینِ نررام شر ِ
14
ساسانی شده بود.

کشمکشِ بیزانس و ساسانی بین سالهای  492تا  572میالدی
فرار پادشاه ساسانی خسرو دوم [خسرو پرویز] به بیزانس
در طی آشفتگیها و درگیرری هرای طروالنی برر سرر تراج و تخرت کره پرس از
مرررگ هرمررز چهررارم ( 439تررا  492مرریالدی) ر داد ،جانشررین او ،خسرررو
دوم ،مجبور شد به امپراتوری بیرانس فرار کند.
ظرراهرن در همررین رابطرره حاد ررهای جنبرری ر داد کرره بعرردها امپراتررور
بیررزانس ،هراکلیرروس ،از آن اسررتفادهی تبلی رراتی کرررد و آ ررار آن در قرررآن
نیررز یافررت مرریشررود :دربررارِ امپراترروری بیرررانس از خسرررو اسررتقبال برره عمررل
آورد و موریکیرروس ( 469تررا  529مرریالدی) امپراتررور بیررزانس قررول داد کرره
در پررس گرررفتنِ ترراج و تخررت از خسرررو پشررتیبانی کنررد .موریکیرروس از ایررن
فرصت اسرتفاده کررد ترا جنرگ بیسرت سرالهی برین ایرران و روم را ،ترا آنجرا
کرره ممکررن بررود ،برره نفررع خررود پایرران بدهررد .برردین ترتیررب ،او بررا فرسررتادنِ
سررپاه بیررزانس ،بازگشررت خسرررو را برره تخررت و ترراج تضررمین کرررد .در مقابررلِ
این حمایت ،ایرانیران حاضرر شردند بررای یرک صرل پایردار از بخرشِ بزرگری
صرف نظر کنند.
ِ
از ارمنستان شرقی
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از این تراریخ بره بعرد ،خسررو دوم دوسرت و شرخ مرورد حمایرت امپراترور
بیررزانس شررد و در همررین رابطرره موریکیرروس ،دختررر خررود را برره همسررری
خسرررو دوم در آورد .بنررا بررر گزارشرری از حنرررال ت وفوالکترروس ،ترراریخنگررار و
منشرری هراکلیرروس ،خسرررو دوم ایررن پرریشبینرری را در حضررور او برره زبرران
آورد« :قبیلررهی بابلیرران سرره دورهی هفررتسرراله بررر حکومررت بیررزانس حرراکم
خواهررد شررد .ولرری در دورهی پررنجم رومیرران بررر ایرانیرران چیررره خواهنررد
شررد »...نویسررندهی گُمنررامِ ایررن پیشررگویی کرره تصرررفات خسرررو دوم را
پرریشبینرری کرررده اسررت ،ظرراهرن قصررد داشررته کرره پیررروزی آترری و نهررایی
هراکلیرررروس را پرررریشبینرررری کنررررد و آن را بررررا کمررررک اسررررتخاره
( )Wochenschemaا بررات نمایررد .اگرچرره ت وفوالکترروس ایررن پیشررگویی را
بیارزش جلوه میدهد و مریگویرد کره ایرن بره «نرادانی سرتارگان کلردانیان»
برمیگردد ،ولری بردون شرک همرین نویسرندهی روشرنفکر نیرز برر ایرن نظرر
بوده که این پیشبینری بررای پادشراه ایرران از یرک نیرروی اعتقرادی ویرژهای
برخوردار بروده اسرت .احتمرالن ایرن «پریشبینری» دربرارهی جنرگ آینردهی
ایران و بیزانس فق ابزارِ تبلی راتییری برود بررای جلرب مسریحیان ایرران بره
15
سوی بیزانس.
اطالعات بیشترر دربرارهی ایرن پیشرگویی را گریرت جری .راینیرک Gerrit J.
ِ
 Reininkجمررعآوری کرررده اسررت 16.مخاطبررانِ ایررن پیشررگویی چرره کسررانی
ِ
طروالنی
هستند؟ در اینجا به چره کسرانی گفتره مریشرود کره در ایرن جنرگِ
ایررران و بیررزانس مرریبایررد روی پیررروزی بیررزانس حسرراب کرررد؟ طرربعن
مسیییحیان .یعنرری مسرریحیانی کرره در قلمرررو حاکمیررت ایررران زنرردگرری
مرریکردنررد .یعنرری همرران کسررانی کرره برره دلیررل اختالفررات حرف کالمرری
[االهیرراتی] جررزو متحرردان طبیعرری بیررزانس محسرروب نمرریشرردند ولرری در
نهایت مانند بیزانس جزو پیروان مسی به حساب میآمدند.
در اینجا ابتردا الزم اسرت بره «منمنران سرنتی» سروری نیرز اشراره شرود کره
سنت دینریِ پریش از شرورای نیقیره را حفر کررده بودنرد و حراال بره عنروان
«عرربهررای» ایرانرری در شررهرهای گونرراگونِ ایررران مرریزیسررتند (از سرردهی 7
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میالدی که بره اجبرار کوچانرده شردند ،همران عنصرر اعتقرادی اولیرهی خرود
حف کررده بودنرد) .از ایرن رو ،عجیرب نیسرت کره پیشرگوییِ بیرزانسپسرند
راه خررود را در متررونِ قرآنرری ایررن جماعررت عرررب [عررربهررای ساسررانی] پیرردا
کرده اسرت .احتمرالن ایرن پریشگرویی در خردمتِ ا برات همکراری آنهرا برا
معتقرردان برره ت لیررث برره دالیررل فرصررتطلبانرره برروده اسررت .همانگونرره کرره
هراکلیرروس مرریبایسررت صررل عقالنرری خررود را در بیررزانس توجیرره مرریکرررد،
جماعررت عررربهررای ساسررانی نیررز مرریبایسررت هررواداری خررود را از
ِ
سررران
بیزانس توجیه میکردند؛ زیررا بررای ایرن همکراری مریبایرد یرک راه طروالنی
را پشت سرر مری نهادنرد ترا سررانجام در فرصرت مناسرب بره عنروان متحردان
روم (بیررزانس) وارد معرکرره شرروند و برره قررریش بپیوندنررد (واحهی «قررریش»
معرب واحهی آرامی برای متحد است  /متحدان بیزانس).
رودی پررارت ایررن پیشررگویی در قرررآن را ایررن گونرره ترجمرره مرریکنررد ،سرروره
 .9« :72رومیرران شکسررت خوردنررد .7 ،در نزدیررکترررین سرررزمین ،ولرری بعررد
از شکستشران ،پیرروز خواهنرد شرد .2 ،در ظررف چنرد سرال[ .فرجرام] کرار
در گذشررته و آینررده از آن خداسررت ،و در آن روز اسررت کرره منمنرران از یرراری
خرردا شرراد مرریگردنررد .4 .هررر کرره را بخواهررد یرراری مرریکنررد ،و اوسررت
19
شکستناپذیر و مهربان».

قتلِ خانوادهی امپراتور در بیزانس
و لشکرکشیِ خونخواهانهی خسرو دوم
حررامی خسرررو ،موریکیرروس امپراتررور بیررزانس ،سررالهررای سررال چونرران یررک
سررردار نظررامی در برابررر رقیررب خررود ساسررانیان در شرررق ایسررتادگرری کرررد و
جنررگ را برره قلمررروی ساسررانی کشرراند .بررر اسرراس همررین تجربیررات نظررامی،
یک کتاب استراتژیک بره نگرارش در آمرد کره زیرر نظرر موریکیروس پرردازش
و ویرررایش شررد .ایررن کترراب برره مررا کمررک مرریکنررد تررا بررا شرریوهی جنگرری
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بیررزانس آشررنا شررویم .19موریکیرروس ولرری از فکررر امپراترروری جهررانی بیررزانس
دست برنداشت ،13اگرچره او مجبرور شرد در غررب ،سررزمینهرای متعلرق بره
بیزانس را جمرع و جرور و منسرجم کنرد و در شررق نیرز ،فقر بره واسرطهی
فرار خسرو دوم بره دربرارش ،بره صرلحی پایردار برا ایرران برسرد و براالخره از
این طریق به یورشها و خطرات از سوی ایران پایان بدهد.
ولی حوادت سال های بعرد ترا  572مریالدی مریبایسرت بررای بیزانسریهرا از
اهمیررت تعیررینکننرردهای برخرروردار برروده باشررند .در پایرران ایررن رونررد،
بیزانسرری کرراملن جدیررد بوجررود آمررد کرره امپراتررورش خررود را خییادم مسیییح
 servus christiمینامید.
وضعیتِ حسراس بیرزانس بره ویرژه ز مرانی آشرکار شرد کره فشرار دیگرری برر
نظررام وارد گردیررد :یعنرری جنررگ ده سررالهی پررر هرررج و مرررج بررا بررردگرران
منطقهی بالکان در دانوبِ پرایینی کره برا ناکرامی ارترش بیرزانس همرراه برود.
درمانرردگرری و فرسررایش بیررزانس در ایررن جنررگ علیرره بررردگرران ،برره شررورش
سربازان در ارتش منجرر شرد .سرال  529مریالدی خشرم و شرورش همره جرا
را فرررا گرفررت ،موریکیرروس در قسررطنطنیه از مقررامش برکنررار شررد و برره
همراه مابقیِ خانوادهاش به قتل رسید.
ِ
خسرررو دوم برررای خونخررواهی از قتررل موریکیرروس برره بیررزانس اعررالم جنررگ
داد .او در سرررال  524مررریالدی قلعرررهی دارا را بررره تصررررف خرررود در آورد؛
بدین ترتیب ،میرانرودانِ بیرزانس بره تصررف خسررو دوم در آمرد .ایرانیران ترا
کالسردون کرره در بخررش آسرریایی قسررطنطنیه قرررار داشررت ،پیشررروی کردنررد.
قاترررل و جانشرررین موریکیررروس قربرررانی یرررک توط ررره شرررد و در پررری آن
هراکلیرروس ،پسرررِ فرمانرردار کارترراح ،در سررال  512مرریالدی برره تخررت و ترراج
امپراتوری رسید.
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حاکمیت اسکندر جدید (هراکلیوس)
هراکلیرروس دو سررال مش ر ول جنررگ بررا طرف رداران امپراتررور پیشررین بررود .او
حتا در سال نخستِ حکرومتش بره موفقیرتهرایی علیره ایرران دسرت یافرت و
توانسررت نیروهررای نظررامی ایررران را از کاپادوکیرره بیرررون برانررد .ولرری دوبرراره
اقبررال جنررگ از او برگشررت .ایرانیرران در سررال  512مرریالدی اورشررلیم را
ِ
اش ر ال کردنررد 21و سررپس در سررال  516مرریالدی مصررر را کرره انبررار غلررهی
امپراتوری بیزانس محسوب میشد به تصرف در آوردند.
دربررار
ِ
خسرررو دوم برره منزلررهی یررک فررراری سیاسرری چهررار سررال مهمررانِ
بیررزانس بررود .او از پشررتیبانی موریکیرروس برخرروردار بررود و طرری اقررامتش در
دربار بیزانس با ایردئولوحی حاکمیرت روم بره خروبی آشرنا شرد .او برا اتکرا بره
تجرراربش در بیررزانس ،بعرردها توانسررت عملیررات نظررامیاش را برره خرروبی
سررامان دهررد و از هررر امکررانی اسررتفاده کنررد تررا برره مشررروعیت امپراتررور
بیزانس (هراکلیوس) آسریب برسراند .بره همرین دلیرل ،خسررو دوم برا ربرودن
نمررادهررای دینرری حاکمیررتِ مسرریحیِ بیررزانس از اورشررلیم ،برره گونررهای
امپراتررور را از مشررروعیت محررروم کرررد .او در یررک عملیررات سیاسرری نمررادین،
صررلیب مقرردس را از اورشررلیم ربررود و کلیسررای مقبرررهی مقرردس [کلیسررای
رسرررتاخیز] را کررره هسرررتهی مقررردس مسررریحیت ارتررردوکس را تشرررکیل
دلیرل تجربره و شرناختی کره از دربرار
ِ
میدهد ،ویران سراخت .خسررو دوم بره
بیررزانس برره دسررت آورده بررود و همچنررین از طریررقِ مسرریحیانِ پیرامررونش
رر وزیررر
ماننررد همسرررانش شرریرین و مررریم ،وزیررر مسرریحیاش یررزدین و پسر ِ
شمتا ،پزشکِ مسریحی دربرار ،گابریرل سرینجاری ،کره همره پیرروِ مسریحیت
منوفیزیررت [یعقرروبی] بودنررد ،برره خرروبی از حساسرریتهررای دینرری -سیاسرری
بیررزانس آگرراهی یافترره بررود .برره عبررارتی ،خسرررو دوم از اهمیررت صررلیب
مقرردس و مقبرررهی مسرری [مقبررره رسررتاخیز] اطررالم دقیقرری داشررت .طررولی
21
نکشید که پیامردهای قابرلِ انتظرار ایرن دسرتدرازی خرود را نشران دادنرد.
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در همررین اوضررام نابسررامان بررود کرره هراکلیرروس در سررال  516مرریالدی
تصمیم گرفت از مناطقِ شرقیِ بیزانس دست بکشد.
برره هررر رو ،هراکلیرروس در سررال  516مرریالدی بررر آن شررد کرره قسررطنطنیه را
رها کنرد و پایتخرت را بره سیسریل انتقرال بدهرد و بیرزانس را در شرکلِ یرک
ماگنررا گریسرریای [ Magna Graeciaیونرران بررزرگ] مسرریحی بررا بقایررای
قلمروهررایش در ایتالیررا ،اسررپانیا و شررمال آفریقررا از نررو سررازماندهی کنررد.
اعتراضررات مرررردم در شرررهرهای مرکرررزی سرررانجام مرررانع از آن شرررد کررره
هراکلیروس بتوانررد برنامرهی خررود را متحقررق کنرد .البترره بایررد بره ایررن نکترره
اشرراره کرررد کرره هراکلیرروس برره ادامررهی امپراترروری برره آن شررکل و عظمترری
که موریکیوس در وصیتنامهاش قید کرده بود ،اعتقادی نداشت.
برره دلیررلِ همررین مخالفررتهررا ،برنامرره برررای تجدیرردِ سررازمان امپراترروری در
شررکل ماگنررا گریسرریا اجبررارن برره کنررار گذاشررته شررد؛ ولرری برنامررهی تجدیررد
نظررر اساسرری در ایرردئولوحی امپراترروری برره قرروت خررود برراقی مانررد .عمررل یررا
رویکرررد
ِ
نرراعملی هراکلیرروس در سررال  574مرریالدی در شرررق بیررزانس بررا
ِ
بیزانسرریهررا در همررین زمرران در ایتالیررای شررمالی (سررفال) یررا اسررپانیا
همخرروانی داشررت .مطررابق بررا ایررن رویکرررد ،شرررق بیررزانس برره منصرروبین
[پرتررورینهررای محلرری] سررپرده شررد .آنهررا برره منزلررهی فرمانررده کررل قرروا
 magister militumانجررام وظیفرره مرریکردنررد و در منرراطقِ شرررقی خررود را
امیرالمرنمنین مرینامیدنرد .وظیفرهی ایرن فرمانردهان در یرک رویدادنامره بره
ترراریخ  342مرریالدی برره عنرروان [ omnia prospere gerensکسرری کرره
وظیفهاش شکوفا کردن یرا رونرق دادن اسرت/م] توصریش شرده اسرت .چنرین
گمرراردگرران یررا فرمانرردارانی ماننررد غسررانیان بررا عنرراوینی ماننررد patricius
[عنرروان افتخرراری در سررط فرمانرردهی بررزرگ یررا سپهسرراالر /م] آراسررته
مرریشرردند .آنهررا از سرردهی  5مرریالدی در سرروریه و غرررب شرربه جزیرررهی
عربسررتان برره عنرروان گمرراردگرران یررا منصرروبین بیررزانس ،آن منرراطق را اداره
میکردند.
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چه چیز این اسکندر جدید (هراکلیوس) ،جدید است؟
مررورخین دربرررارهی اقررداماتِ حکرررومتیِ هراکلیررروس موضررعگیرررریهرررای
گونرراگون و حتررا متناقضرری دارنررد .از یررک سررو ،گ ررورگ اوستروگورسررکی
 Georg Ostrogorskyقررررار دارد؛ او هراکلیررروس را بررره گونرررهای معرفررری
مرریکنررد کرره در آغرراز بسرریار مررردد و نررامطم ن بررود ولرری سرررانجام برره یررک
نرروآور نظررامی تبرردیل مرریشررود (جنررگهررای غیرقرینررهای)؛ همچنررین او
ِ
کسیست کره در طریِ جنرگ ،بررای پیردا کرردن یرک راه حرل دراز مردت در
دعواهررای دینرری و رسرریدن برره ترروافقی (اجمرراعی) در مسررایل مسرری شناسرری
راه مذاکره را پیشهی خرود کررد .از سروی دیگرر تاکتیرکهرای سیاسری او بره
گونررهای بودنررد تررا همررهی ت ییرررات کوچررک در ی رک «مسرریر طرروالنی» برره
اصررالحات سرراختاری منتهرری شرروند .یعنرری سرراختارهایی کرره برردون دخالررت
مستقیم حاکم بتواند از پس این ت ییرات برآیند (.)Haldon, Brandes
زمرانی کره مرا تحلیرلهرای آخررین مرورخین نرامبرده را پیگیرری مریکنریم،
برایمرران نگررارهی هراکلیرروس چونرران یررک هراکلیرروس جدیررد روشررنتررر
مرریشررود؛ زیرررا او نرره تنهررا انسررانی دارای مسرر ولیت و نماینرردهی منررافع
امپراترروری ،بررلکرره شخصرریتِ ترراریخیایسررت کرره انگیررزههررایش برررای مررا
پنهرران برراقی مرریمانن رد .هررر آنچرره کرره فکررر مرریکنرریم دربررارهی هراکلیرروس
میدانیم ،براز هرم کُرنشهرای او را بره عنروان یرک امپراترور پیروزمنرد و ایرن
کرره چرررا در سررال  572مرریالدی راهرری اورشررلیم شررد ،توضرری نمرریدهررد.
سرانجام او در پایانِ یک کشرمکشِ فرجرامشرناختی بره یرک صرل مبتنری برر
عقل بسرنده کررد و یرک سرال بعرد ،از لقربِ امپراترور /آتوکراترور صررفِ نظرر
نمررود .او بررا عنرروان خررادم مسرری  22برره اورشررلیم رفررت و در آنجررا برره همررراه
مرتدان شررقی [منظرور مسریحیان شررقی هسرتند کره از نظرر رومیران مرترد
محسوب مریشردند/م] بازگردانردنِ صرلیب مقردس را از چنرگ آترشپرسرتان
جشن گرفت.23
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بازگرداندن صرلیب مقردس بره اورشرلیم یرادآور بازگردانردن «صرندوق عهرد»
نررام
یهودیرران توسرر داود برره اورشررلیم ( 9سرراموئل  )5اسررت .هراکلیرروس ِ
ربررار
پسرررش را کرره در همررین زمرران متولررد شررد ،داود گذاشررت .شرراعرِ د ِ
هراکلیرروس ،گ ررورگ پیسرریدینی برره مناسرربتِ برراز گردانرردنِ صررلیب مقرردس
رول ایررن
برره اورشررلیم شررعری مرریسررراید کرره پنرردارها و خیررالبررافیهررای حر ِ
حاد ه را پر و بال مریدهرد :در ایرن سرروده ،ورود هراکلیروس بره اورشرلیم برا
ورودِ مسرری در روزِ یکشررنبهی نخررل [عیررد سررعانین] مقایسرره مرریشررود؛ او
همچنررین ب ره سررانِ یاسررون /جیسررون  Jasonاسررت کرره «پشررم زریررن» را برره
زادگررراهِ خرررود مررریآورد؛ بازسرررتانیِ صرررلیبِ مقررردس از آنچنررران اهمیتررری
برخرروردار شررد کرره حتررا کشررشِ نخسررتین آن توس ر کنسررتانتین در سررایهی
رل «فرزنررد»ش کرره صرلیب را از «آتررش تنررور ایرانیرران» 24نجررات داد،
ایرن عمر ِ
قرار میگیرد.
پن سالِ بعد کره کلیسرای بازسرازی شردهی مقبرره ی مقردس بردون حضرور
امپراتور گشایش یافرت ،صرلیب مقردس بره قسرطنطنیه آورده شرد و زنردگری
در شرق بیزانس روال عرادی خرود را پریش گرفرت .همانگونره کره او حراال بره
صررل ِ پیروزمندانررهی خررود بررر ساسررانیان بررا نگرراهی نرره چنرردان افتخررارآمیز
می نگریست ،به همان انردازه نیرز بره فرمرانروایی برر مردمران دیگرر 25کره نره
در برنامررهاش و نرره در بیررزانس مرریگنجیدنررد ،برره چشررم تحقیررر نگرراه
26
میکرد.

کلیسا مقاومت را سازماندهی میکند
برنامه ی هراکلیروس بررای رهرا کرردن قسرطنطنیه و آغرازی دوبراره در غررب
[ایتالیا] ،برای کلیسرای بیرزانس یرک ضرربهی برزرگ برود .کلیسرا نسربت بره
ایررن برنامرره ،واکررنش نشرران داد و هررر چرره در ترروانش بررود در اختیررار
هراکلیرروس قرررار داد تررا از برنامررهاش دسررت بکشررد .پاتریرراک سرررگیوس و
رت سررلطنت را برره عهررده گرفتنررد (برره جررای
یررک پاترسررین (شهسرروار) نیابر ِ
52

فرزنررد خردسررال هراکلیرروس) تررا در غیررابِ امپراتررور برره امررور کشررورداری
بپردازنررد .قرررار شررد جنررگ در یررک حررال و هرروای پررر هیجرران مررذهبی آغرراز
شود که تا آن زمان کسی ندیده بود.29
منرررابع معاصرررر بیزانسررری ،هراکلیررروس را پیشرررمرگِ خررردا و ارترررش او را
«پیروان مسری » مری نامنرد و جنرگ او را بره منزلرهی جنگری علیره «خسرروِ
آتررشپرسررت» توصرریش مرریکننررد .شررمایل مسرری کرره خررود «سرراختهی
دسررتان بشررری نبررود» ،درفررشِ ایررن لشکرکشرری علیرره ایرانیرران بررود .ایررن
جنررگ برره م ابررهی جنررگ مقرردس توصرریش شررده ،و ایررن پیررروزیِ باشررکوه
هراکلیرروس برره خرردا نسرربت داده شررد کرره دسررت حمررایتش را بررر سررر
29
هراکلیوس و ارتشش قرار داد.
بررا اسررتفاده از ررروت و منررابع مررالی کلیسررا هراکلیرروس توانسررت ارتررش
وسرریعی جمررع و جررور کنررد ،بررا آنهررا برره سرروی ارمنسررتان رهسررپار شررود و
آنجررا در پشررت جبهررهی دشررمن در آسرریای کوچررک چررادر بزنررد .ایرانیرران از
آسیای کوچک عقربنشرینی کردنرد و طری همرین عقربنشرینی در سررزمین
ارمنستان شکست خوردند.
ایرررن رویرررداد در سرررال  026/2مررریالدی ر داد .پیرررروزی در دشرررتهرررای
ارمنستان ،نقطه عطرشِ ایرن جنرگ برود .ترأ یر روانری ایرن پیرروزی هنروز ترا
به امروز وجرود دارد؛ عرربهرا نیرز دو دهره پرس از ایرن پیرروزیِ هراکلیروس
متوجرره چرخشرری در سرنوشررت خررود شرردند؛ آنهررا متوجرره شرردند کرره راه
برررای حاکمیررتِ دوبررارهشرران در سرروریه و میررانرودان [برره عنرروان گمررارده یررا
منصرروب] برراز شررده اسررت .و برره بییدین ترتیییبل سییال  022میییالدیل آغییازِ
سال عربها شد [سالی که دو سده بعد به «هجری» ت ییر یافت  /م].
در سررال  592مرریالدی ،قلمررروی ساسررانیان در غرررب (شررام تررا فلسررطین)
یک بار دیگر به چنران توسرعه ای رسریده برود کره تقرریبن هرزار سرال پریش
مرزهررای امپراترروری هخامنشرریان را تشررکیل مرریدادنررد .همررین نقطررهی اوجِ
قدرت ،آغراز رونرد فروپاشری ساسرانی شرد ،آن هرم درسرت بره دسرت کسری
ماننررد هراکلیرروس کرره چهررار سررال پرریش از پیررروزیاش ،قصررد داشررت از
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بخررشهررای بزرگرری از امپراترروری دسررت بکشررد و برره سرروی غرررب [ایتالیررا]
برود.

نیروهای هراکلیوس
از سررال  514مرریالدی گزارشرری در دسررت داریررم کرره یررک فرمانررده کررل قرروا
 magister militumارمنرری در آنرراتولیِ شرررقی و مرکررزی علیرره ایرانیرران
میجنگیرد .در ایرن زمران ،فرمانردهی کرل قروا در پشرت دروازههرای کلیکیره
مش ر ول جنررگ بررود و هنرروز تررا انرردازهای انسررجام نیروهررای بیزانسرری وجررود
23
داشت.
فرانک آر .ترامبلری پژوهشری را انجرام داد ترا پری ببررد کره آیرا هراکلیروس از
سپاه موریکیوس در جنرگِ علیره ایرران اسرتفاده کررد یرا خیرر .ترامبلری 159
سررنگنبشررته از آرامگرراههررای مربرروط برره یررک مقطررع زمررانی معررین را -از
گررالینوس تررا سرردهی هفررتم -مررورد مطالعرره و ارزیررابی قرررار داد .طبررق ایررن
ارزیررابیهررا ،سررنِ متوسرر یررک افسررر ارتررش  76,2سررال برروده و متوسرر
خدمت او  92,9سرال .ایرن ارزیرابی ولری نصریبِ خروشاقبراالن بسریار کمری
میشد که اساسرن روی سرنگ قبرر آنهرا اطالعراتی یافرت شرده برود .نیمری
از گُمنررامهررا مجبررور بودنررد احتمررالن هررر ده سررال تعررویض بشرروند و جررای
خررود را برره تررازهنفسرران بدهنررد .فرانررک ترامبلرری نتیجررهگیررری مرریکنررد کرره
نیروهررای جنررگ آزمررودهی موریکیرروس کرره شخصررن توسر خررود او علیررهی
قبایررل آوار  Awarenفرمانرردهی مرریشرردند ،برره هنگررام قرردرت گرررفتن
هراکلیوس دیگرر وجرود نداشرتند .ترامبلری در همرین رابطره بره ایرن نتیجره
مرریرسررد کرره مرریبایررد بخررش بزرگرری از نیروهررای هراکلیرروس از جنگجویرران
31
محلی  -قومی تشکیل شده باشد.
برره چرره دلیررل سرراکنان قفقرراز و ایررران در جنررگهررا ،جانرربِ هراکلیرروس را
گرفتنررد؟ احتمررالن یررک دلیررل ایررن بررود کرره هراکلیرروس منررابع مررالی بررزرگ
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کلیسرررا را در اختیرررار داشرررت [ ،]Kirchensilberو دلیرررل دیگرررر ،کررره
درازمدتتر و سرنگینترر اسرت ،ناخرسرندی بخرش هرایی از سراکنان ایرران از
طرررز حاکمیررت شرراهان ساسررانی برروده اسررت .هراکلیرروس برررای ایررن کرره
ناراضیان را به سوی خرود جلرب کنرد یرک نروم سیاسرت نمرادینِ مرذهبی را
پیشه کرد ،یعنری همران سیاسرتی کره خسررو دوم بره هنگرام فرت اورشرلیم
در سرررال  512مررریالدی بررره اجررررا در آورده برررود .خسررررو دوم ،کلیسرررای
مقبرهی مسی را ویران کرد و شهر را به یهودیان واگذار کرد.
در سررال  597مرریالدی هراکلیرروس یررورشهررای نظررامی خررود را برره شررهر
گنجررک [در نررواحی دریاچرهی رضررائیه ،بررین تبریررز و مراغرره/م] ادامرره داد .در
آنجرا مقررِ نخسررتین پادشراه ساسررانی ،اردشریر ،و آتشررکدهی او قررار داشررت.
31
به فرمان هراکلیوس این آتشکده ویران شد.
در کنارِ قبایرل قفقرازی ،ماننرد الزان ،ابخراز و ایبریرا [گرجریهرای شررقی/م]،
هراکلیرروس همچنررین توانسررت خزرهررا را کرره در بخررش شررمالیِ دریررای خررزر
زنرردگی مرریکردنررد ،وارد برنامررهی اسررتراتژیک خررود کنررد .حضررور مررداوم
امپراتررور در خطررهی مرررزی امپراترروری ساسررانی ،ایررن امکرران را برره او داد کرره
بتوانررد برره یررک سلسررله اطالعررات از دربررار ساسررانی دسررت یابررد .ایررن نرروم
جنگ که سنتِ شیوه هرای جنرگ آن روزگرار را زیرر پرا مریگذاشرت و همرراه
با جنگ های پراکنرده و کوتراه برود ،باعرث آشرفتگی و نگرانری دربرار ساسرانی
می شرد .حضرور هراکلیروس بره عنروان یرک مهمران همیشرگی ،ماننرد آفتری
بود که در سراسر قلمرو ساسانی گسترش مییافت.
هراکلیوس بررای مسریحیان ایرران ماننرد یرک اسرکندر جروان برود ،دلیرل آن
هم تبلی ات دینی -روانری بیزانسریهرا برود .رقیرب او ،خسررو دوم ،بره عکرس
تا آن زمان  73سال حکومت میکرد .زمان آمادهی یک ت ییر بود.
وقترری هراکلیرروس در پررائیز سررال  593مرریالدی در جهررت دجلرره برره سرروی
تیسفون رهسپار شد ،دیگرر بره یراری خزرهرا نیازمنرد نبرود .رفترار خزرهرا در
طرری لشکرکشری برره ایررن منجررر شررد کرره آنهررا در پنداشررتهررای آخرزمررانی
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[آپوکالپسی] بعدی مسلمانان جایگاه مشخ خود را پیدا کردند.
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در میررانرودان ،متحرردان دیگررری نیررز وجررود داشررتند :عررربهررای مسرریحی
آنجا به عنروان «متحردِ» [قُرریش] هراکلیروس وارد کرار شردند («قرریش» یرا
«متحررد» از واحهی آرامرری َقرَمرره وام گرفترره شررده و معرررب آن «قررریش»
است) .قلمروی پادشراهی آنهرا کره پایتخرتشران حیرره برود توسر خسررو
دوم فررت شررد .خسرررو دوم پررس از آن کرره بررا کمررک بیزانسرریهررا در سررال
 492میالدی توانسرت برر کودترایی کره علیره اش صرورت گرفتره برود ،چیرره
شررود ،پررن سررال بعررد در سررال  494مرریالدی ،دیگررر برره هرریچ یررک از
پادشرراهیهررای زیررر سررلطهی ساسررانی اعتمرراد نداشررت .پررس از نررابود کررردن
سلسررلهی لخمرریهررا در حیررره 529 ،مرریالدی ،دیگررر عررربهررای میررانرودان
خود را به عنوان متحدان مطیع ساسانیان نمینگریستند.
در آغرراز مرراه دسررامبر  593مرریالدی در حرروالی نینرروا جنررگِ سررختی در
گرفت که به نفع بیزانسی هرا بره پایران رسرید .ولری خسررو دوم هنروز حاضرر
به صل نبود .بردین ترتیرب جنرگ ادامره یافرت ،ترا سررانجام بره غرارت مقررِ
حکررومتی خسرررو دوم در دسررتگرد [ 123کیلررومتری تیسررفون/م] منجررر
شد.
درسررت پررس از ایررن واقعرره ،خسرررو دوم از قرردرت برکنررار شررد ،از دیررن طرررد
گردیررد و سرررانجام ب ره قتررل رسررید .در سررال  596مرریالدی پسررر خسرررو دوم
بررا امپراترروری بیررزانس وارد یررک قرررارداد صررل شررد .ایررن صررل  ،یررک صررل
عقالنرری بررود .خواسررت هراکلیرروس ایررن بررود کرره دوبرراره وضررعیت گذشررتهی
مرزهررای دو امپراترروری بازسررازی بشررود ،یعنرری وضررعیتی کرره پرریش از
حملهی خسرو دوم به بیزانس وجود داشت.

بازتاب تحوالتِ تاریخی همعصر در قرآن
در کجای قرآن به هراکلیوس اشاره میشود؟
تاکتیررک جنررگ بیررزانس یررک تاکتیررک سیاسرری -مررذهبی بررود؛ هراکلیرروس
برردین وسرریله مرریخواسررت کرره حمایررت مسرریحیان ایرانرری را بدسررت بیرراورد.
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عملی کردن این سیاسرت البتره بسریار دشروار برود ،زیررا شراه ساسرانی برا آن
جریانررات مسرریحی کرره مررورد تعقیررب و سرررکوب بیررزانس قرررار مرریگرفتنررد
ارتبرراط خرروبی داشررت و دسررت آنهررا را در مقابررل دیگررر جریانررات مسرریحی
باز گذاشته بود .به عبرارتی ،آنهرا فقر مسریحیانی را تحمرل مریکردنرد کره
بررا کلیسررای بیررزانس تفرراوتهررای کالمرری و مسرری شناسرری اساسرری داشررتند.
این بخش از مسیحیان نیرز سپاسرگزاری خرود را برا سرازگاری کامرل خرود برا
وضعیت موجود نشان میدادند.
مسرریحیان نزدیررک برره خسرررو دوم اک رررن منوفیزیررت بودنررد و در گذشررته در
سوریه توس امپراتوری بیزانس به شکل خونینی سرکوب شده بودند.
شراهان ساسررانی نیرز برره نوبره خررود در انتخراب پاتریرراک (جرا لیق) کلیسررای
سرروری در تیسررفون دخالررت مرریکردنررد یررا از اشرر ال کرسرری ایررن مقررام
جلوگیری به عمل میآوردنرد ترا بردین وسریله بررای منوفیزیرتهرا تسرهیالت
فررراهم کرررده باشررند .ایررن منوفیزیررتهررا نزدیکرران بالواسررطهی خسرررو دوم
بودنررد .همسرررش شرریرین ،پزشررکاش گابریررل سررینجاری ،وزیرررش یررزدین و
پسر وزیر ،شمتا ،همه منوفیزیت بودند.
ِ
هراکلیوس ترالش مریکررد کره از ایرن وضرعیت ،نهایرتِ اسرتفاده را بکنرد .او
خود را در نوشرتههرای سیاسری -دینری بره عنروان حرامی مسریحیان سروری،
یعنی اک ریرت مسریحیان سروری در ایرران ،نشران مریداد .از آغراز کروچهرای
اجبرراری در زمرران شرراپور اول در سررال  921مرریالدی ،آمرروزههررای مکتررب
انتاکیه [جریران مسریحی نسرتوری از همرین مکترب بیررون آمرد/م] در ایرران
نسرربت برره منوفیزیررتهررا کرره بعرردها از سرروریه برره میررانرودان آمررده بودنررد،
بسیار گستردهتر برود .گابریرل سرینجاری بره منوفیزیرتهرا گرویرده برود و در
دربرررار از آنهرررا حمایرررت مررریکررررد .از ایرررن رو ،هرررواداران ایرررن درک
مسی شناسی قردیمی (مکترب انتاکیره) در پری نزدیکری بره هراکلیروس برود.
عررربهررا و عررربهررای ایرانرری نیررز برره ایررن دسررته یعنرری شرراخههررای مکتررب
انتاکیه تعلق داشتند .ولری عرربهرای ایرانری و عرربهرایی کره در سردههرای
 7تررا  4مرریالدی مسرریحی شررده بودنررد ،برره عنرروان «منمنرران سررنتی» خ ر
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مشرری کلیسررای سرروریه در ایررران را از زمررانِ شررورای تیسررفون در سررال 212
مبرانی
ِ
میالدی نماینردگری مریکردنرد .از زمران شرورای تیسرفون ،بره تردری
االهیرراتی تصررویب شررده در شررورای نیقیرره ( 794مرریالدی) در ایررران نیررز
گسررترش یافررت .وقترری در سررال  572مرریالدی پاتریرراک سرروری تیسررفون برره
همرررراه هراکلیررروس در اورشرررلیم بازگردانررردنِ صرررلیب مقررردس را جشرررن
مرریگرفررت ،بررر ایررن نظررر بررود کرره بررین او و امپراتررور بیررزانس دیگررر هرریچ
33
اختالف کالمی وجود ندارد.
البته این واقعره از نظرر عرربهرای ایرانری و عرربهرای غسرانی طرور دیگرری
برداشت می شرد ،ولری هنروز برر ایرن امیرد بودنرد کره بتواننرد بره یرک درک
واحرد از کترراب [انجیررل] برا کلیسررای رومرری برسررند؛ وگرنره تأکیررد آنهررا بررر
اسررالم [یعنرری «آشررتی» یررا «صررل »] هرریچ معنررایی نداشررت« .منمنرران
سررنتی» از یررک سررو برره واسررطهی شررکلگیررری رونررد دگماتیررک [آمرروزهی
لیررث رومرری] در کلیسررای سرروریه پررس از سررال  212مرریالدی دیگررر از
ِ
ت
جماعررت مسرریحی پاتریرراک تیسررفون خررارج شرردند ،ولرری از سرروی دیگررر برره
عنوان صاحب مواد قرآنری ،خرود را بره م ابرهی منمنران حقیقری ،حنیرشهرا و
هواداران دین ابراهیم مینگریستند.

دیررن ابررراهیم در قرررآن ،اصررلن هرریچ ربطرری بررا ادیرران ابراهیمرری متررداول
امروزی که پایه ای برای یگانره پرسرتی اسرت ،نردارد .یرک چنرین تفاسریر مپرد
روز شرردهای فقر زمررانی ارزش مررییابررد کرره مفهرروم دیررن برره معنررایی درک
34
شود که در دانشنامهی اسالمی آمده است.
واحهی دیررن در قرررآن را نبایررد در معناشناسرری اسررالمی آن درک کرررد ،بررل
کررره بایرررد آن را در معناشناسررری ایرانررری سررردهی  3مررریالدی فهمیرررد.
مسیحیانی کره در قلمرروی حاکمیرت ایرانیران زنردگری مریکردنرد ،واحههرا و

معانی را نره برا درک و پنداشرتهرای امرروزی اسرالمشناسری مردرن برل کره
سرنتی گفتمررانهررای مرذهبی در درون ایررران ساسرانی برره کررار
ِ
طبرق کرراربردِ
ِ
مرریبردنررد .از ایررن رو ،دیررن هرریچ ربطرری بررا مفهرروم مرردرن دیررن Religion
وم تفکررر ابررراهیم در موضرروعات اعتقررادی برمرریگررردد.
نرردارد ،بررل کرره برره ن ر ِ
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نراب (خرال ) ابرراهیم اسرت 35.ایرن اعتقراد یرا
دین ابرراهیم ،براور یرا اعتقرادِ ِ
برراور ،خررود را در انعطررافناپررذیری و شررکناپررذیری متمررایز مرریکنررد .و ایررن
یک خصیصهی ایرانی از باور ناب است.
ولرری هراکلیرروس چگونرره مرریخواهررد دلِ مسرریحیان سرروری در ایررران را
بدست بیاورد؟ بدین ترتیرب کره او خرود را برا کمرک یرک افسرانه بره عنروان
اسررکندر جدیررد معرفرری مرریکنررد ،یعنرری کسرری کرره هدفمنررد ،سرسررختانه و
انعطررافناپررذیر ،علیرره خسررروِ فرعررون اعررالم جنررگ مرریکنررد .برردین ترتیررب
مبارزه ی هراکلیوس علیره خسررو دوم برا جنرگ اسرکندر مقردونی علیره شراه
هخامنشی [داریوش سوم/م] در یک سط قرار داده شد.
افسررانهی سرروری اسررکندر یررک بررار دیگررر در حرردود سررال  572مرریالدی
توس ر فررردی گمنررام از میررانرودان شررمالی برراز پرداخررت مرریشررود .قررراردادِ
این صرل ناخوشرایند بررای ایرانیران در پایران جنرگ برین دو قردرت جهرانی
باسررتانِ متررأخر ،زمینررههررای افسررانهی سرروری اسررکندر و سرررودههررای بعرردی
سپررریانی دربررارهی اسررکندر را فررراهم کرررد .سرررود اسررکندر ،برره پیمرران صررل
سررال  596مرریالدی بررین بیررزانس و ایررران برره م ابررهی بازسررازی مرزهررای
کهررن در زمرران اسررکندر مقرردونی مررینگرررد .در ایررن سررروده ،اسررکندر جدیررد
(هراکلیررروس) پرررس از دریافر رتِ رهنمودهرررای دقیرررق و مفصرررل از سررروی
فرشررتهی االهرری ،مرزهررای جدیررد را تأییررد مرریکنررد .تقسرریم دوبررارهی
قلمروهای امپراتوریهای خاور میانه مریبایرد بره فرجرام برسرد ،زیررا ایرن بره
36
ارادهی خدا به هنگام تأسیس امپراتوری اسکندر اصلی برمیگردد.
رق سرررودهی اسررکندر ایررن مرررز ابرردی میررانِ امپراترروریهررا در کجررا
ولرری طبر ِ
سرررود
ِ
قرررار دارد؟ عمرردتن در شرررق بیررزانس .برشررماریِ اسررتانهررا در ایررن
سپریانی ،ماننرد :مصرر ،سررزمین یبوسریهرا ،فلسرطین ،اسرتان عررب ،سروریه،
میررانرودان ،فینیقیرره ،سیسررل ،کاپادوکیرره ،گاالتیررا ،فریگیرره ،آسرریا ،داردانررل و
سررلوکیه ،همرران منرراطقیانررد کرره پررس از سررال  522مرریالدی توسرر
39
ساسانیان مورد تجاوز قرار گرفتند.
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چگونرره هراکلیرروس برره عنرروان والقرررنین در قرررآن وارد شررده اسررت (سرروره
 ،16آیه )67؟
در دانشرررنامهی اسرررالمی ،جلرررد دو ،ص  921زیرررر نرررام « والقررررنین» ،بررره
اسکندر اشراره مریشرود  ،البتره بردون آن کره بره ارتبراط برین ایرن مفهروم و
اسررکندر بررزرگ بپررردازد .در همررین برراره مپ رراد و .هرروفمن توضرری مرریدهررد:
«مردِ دو شا یا "مردی از دو عصرر" .ایرن بره اشرتباه بره اسرکندر برزرگ ربر
داده شررده ،زیرررا نگررارهی او بررر سررکههررا چونرران حوپیتررر عمررونی Jupiter
39
 Ammonبا دو شا نقش بسته است».
برردون تردیررد مپررراد و .هرروفمن کرره شخصرریتِ دو شررا قرآنرری را موجررودی
کررافر نمرریدانررد ،حررق دارد .صرراحبانِ مرروادِ قرآنرری قضرریه را نیررز همررین طررور
مرریدیدنررد .زیرررا آنهررا نیررز افسررانههررای سپررریانی دربررارهی اسررکندر را در
اختیرار داشررتند .در ایررن متررون ،هراکلیرروس ،اسررکندرِ جدیررد بررود .شررا هررای
او نه آمونیت ،بل که بره پنداشرتهرایی برمریگرردد کره در پیشرگویی دانیرل
آمده است.
اسررکندر -هراکلیرروسِ والقرررنین در عبررادتی ،در آغرراز افسررانهی سپررریانی
اسکندر ،دربرارهی دلیرل اصرلیِ اقردامات خرود سرخن مریگویرد .دغدغرهی او
ایجررراد امپراتررروری جهرررانی مسررریحی اسرررت .اسرررکندر از ایرررن وظیفرررهی
منمنانررهی خررود ک ره مرریخواهررد نررام خرردا را در میرران ملررل جهرران عظمررت
بخشد ،آگاه اسرت؛ و او بره هنگرام طلرب کمرک از خردا بره پیشرگویی دانیرل
رجرروم مرریکنررد 33.در ایررن سررروده ،جررانور چهررارم شرراخدار در کترراب دانیررل،
بند  ،3مانند بپز نر در بخرش  6همران کتراب ،هرر دو بره اسرکندر تعبیرر شرده
41
است.
شخصریت دو شررا اسررت،
ِ
هراکلیروس برردین ترتیرب طبررق پیشرگوییِ دانیررل،
همان اسکندر افسانهای سال  572میالدی.
در همررین برراره گریررت راینیررک مرریگویررد« :در آخرررین مرراههررای سررال 599
مرریالدی ،هراکلیرروس در ادسررا [رپهررا] توقررش کرررده بررود .در ایررن "شررهر
مقرردس" یررا شرراید در اَمیرردا ،برره هررر رو در منطقررهای در شررمال میررانرودان،
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فرررد گمنررامی زنرردگی مرریکرررد کرره برره عنرروان طالیررهدار سیاسررت کلیسررایی
هراکلیرروس وارد صررحنه شررد .ولرری او ماننررد معاصرررِ بیزانسرریاش گ ورگیرروس
پیسرریدیس سررتایشنامررهای دربررارهی پیررروزی امپراتررور بررر خسرررو دوم
نیافریرد .او دربرارهی اسرکندر ،داسررتانِ بزرگری آفریرد کرره خواننرده مریتوانررد
هراکلیرروس
ِ
کررردار تحسررینبرانگیررز ایررن اسررکندر،
ِ
در شخصرریتِ پرشررکوه و
پیروزمنررد و آرمررانهررای یررک حرراکم مررنمن را برراز شناسرری کنررد .او الگرروی
اسکندر -هراکلیوس را آفرید ترا بردین وسریله بره خواننردگرانش تکررارِ تراریخ
اسکندر و وحدت تراریخ نجرات االهری را نشران بدهرد و بره مرردم بگویرد کره
بیررزانس جایگرراهی منحصررر بفرررد داشررته و مررردم برره ایررن برراور برسررند کرره
یگرانگی در روی زمرین ،برره یگرانگی سیاسرری و کلیسرایی منجررر خواهرد شررد.
در ایررن افسررانه ،اسررکندر و هراکلیرروس ،هررر دو ،ایررن اشرریا نمررادینِ دینرری را
که نشانگرِ وحدت هسرتند بره اورشرلیم مریبرنرد :طبرق افسرانههرای اسرکندر
بزرگ ،اسرکندر تخرت پادشراهی نقرره ای را بررای مسری ِ آینرده بره اورشرلیم
41
میبرد و هراکلیوس صلیب مقدس را.

بازآفرینی افسانهی اسکندرِ سوری در قرآن
برررای ب ره دسررت آوردن یررک نگررارهی کلرری از درونمایررهی افسررانهی اسررکندر،
آن را بررا مررتن قرررآن کرره درک عررربهررای ساسررانی در آن بازترراب یافترره،
مقایسه میکنیم.
درونمایهی کوتاه شدهی این افسانه چنین است:
اسکندر در سرال دوم یرا هفرتم حکرومتش بره بزرگران امپراتروری و حنررالهرا
رود
اعرالم مریکنررد کره مریخواهررد رازهرای آسرمان و زمررین را بکراود .برا وجر ِ
ررانوس
ِ
سررران حکررومتی کرره نمرریترروان از اوک
ِ
پنرردهای هشررداردهندهی
[خدای اقیانوسها] مرتعفن و مرگبرار عبرور کررد ،اسرکندر تصرمیم مریگیررد
بررا سررپاهیانش برره آن مکرران برررود ( .)943,12 - 944,2پررس از یررک نیررایشِ
طوالنی که اسکندر طری آن از خردا طلربِ پشرتیبانی مریکنرد و برا خردا نیرز
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پیمرررانی مررریبنررردد ( ،)176,9 - 943,11رهسرررپار اوک رررانوس مررریشرررود.
شرررای مرگبررار ،گررذر از اقیررانوس را نرراممکن مرریسررازد ،برره گونررهای کرره
اسررکندر نمرریتوانررد برره آنجررایی برسررد کرره پایرران آسررمان اسررت (- 949,7
.)952,1
از آنجا سفر به جایی آغراز مریشرود کره خورشرید غرروب مریکنرد .در اینجرا
مرردار گررردشِ خورشررید توصرریش مرریشررود ( .)952 :1-14سررپس اسررکندر
حرکررت خررود را برره سرروی سرچشررمهی فرررات و دجلرره ادامرره مرریدهررد و از
آنجا به سروی شرمال ،و از ارمنسرتان ترا یرک رشرته ی کروه برزرگ راهرش را
ادامرره مرریدهررد .در گررذرگاه ایررن کوهسررتان ،ارتررش اسررکندر اردو مرریزنررد
( 952 :14و  .)951 :17اسررکندر قاصرردهای صررل مرریفرسررتد و مرریگویررد
کرره بایررد  722نفررر از ریررشسررفیدان آن سرررزمین نررزد او بیاینررد .ایررن
ریررشسررفیدان برره اسررکندر از پادشرراه ایررران کرره بررر ایررن سرررزمینهررا حرراکم
اسررت ،از وضررعیت ج رافیررایی رشررته کرروههررای وسرریع ،از هررونهررا و عررادات
وحشرریانهشرران و غررارتهررایی کرره آنهررا در قلمررروی رومیرران و ایرانیرران
مرتکب میشروند مریگوینرد ،و سررانجام از مردمرانی کره آن سروی منطقرهی
هررونهررا زنرردگی مرریکننررد؛ و از جایگرراه بهشررت و نهرررهررای بهشررت برررایش
حرف میزنند ( 951 :7و .)953 :1
برره دنبررال ایررن گررزارش اسررکندر بررا کمررک آهنگررران مصررری یررک دروازه در
تنگه ی این کوهستان مری سرازد ،ترا از فررار هرونهرا جلروگیری کنرد )...( .در
پایرران ،خرردا دروازهی اسررکندر را ویررران مرریکنررد تررا برردین وسرریله هررونهررا
چررون سرریلی بررر جهرران سرررازیر شرروند .جنگرری عظرریم بررین مردمرران جهرران
روی مرریدهررد .امپراترروری بیررزانس از ایررن جنررگ برره عنرروان امپراترروری
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جهانی مسیحی سرفراز بیرون میآید.
در سنتِ عربهای ایرانری ،افسرانهی اسرکندر بره ایرن شرکل بازتراب مرییابرد
(قرررآن سرروره  ،6آیررات  67تررا  )67(« :)93و از تررو دربررارهی والقرررنین
میپرسرند .بگرو :بررای شرما از او چیرزی مریخروانم )62( .مرا او را در زمرین
مکانررت دادیررم و راه رسرریدن برره هررر چیررزی را برره او نشرران دادیررم )64( .او
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نیررز راه را پرری گرفررت )65( .تررا برره غررروبگرراه خورشررید رسررید .دیررد کرره
چشمهای گلآلود و سریاه غرروب مریکنرد و در آنجرا مردمری یافرت .گفتریم
ای والقرنین ،مری خرواهی عقوبتشران کرن و مری خرواهی برا آنهرا بره نیکری
رفتار کن .او بر این نظر بود که میباید در آب گلآلود نابود شوند.
در آن جررا یررک قرروم را مررییابررد .مررا گفترریم :ای والقرررنین! یررا ایررن قرروم را
مجازات کن یا با آنها به نیکری رفترار کرن )63( .او گفرت :امرا هرر کرس کره
ستم کنرد مرا عقروبتش خرواهیم کررد .آنگراه او را نرزد پروردگرارش مریبرنرد
تررا او نیررز برره سررختی عررذابش کنررد )66( .و امررا هررر کررس کرره ایمرران آورد و
کارهررای شایسررته کنررد ،اجررری نیکررو دارد و دربررارهی او فرمررانهررای آسرران
خررواهیم رانررد )69( .برراز هررم راه را پرری گرفررت )92( .تررا برره مکرران برآمرردن
آفترراب رسررید .دیررد بررر قررومی طلرروم مرریکنررد کرره غیررر از پرتررو آن برایشرران
هرریچ پوششرری قرررار نرردادهایررم [نویسررنده :پررس ایررن قرروم یررا مررردم خانرره
نداشتند ،کوچی هرای بردون خانره بودنرد] )91( .چنرین برود .و مرا برر احروال
او احاطرره داریررم )99( .برراز هررم راه را پرری گرفررت )97( .تررا برره میرران دو کرروه
رسررید .در پررس آن دو کرروه مردمرری را دیررد کرره گررویی هرریچ سررخنی را
نمرریفهمنررد )92( .گفتنررد :ای والقرررنین ،یرراجوج و م راجوج در زمررین فسرراد
میکننرد .مری خرواهی خراجری برر خرود مقررر کنریم ترا ترو میران مرا و آنهرا
سدی برآوری؟»
[نویسرنده :در ایررن ا نررا راوی فرامرروش کرررده کره پادشرراه مصررر برره اسررکندر-
هراکلیرروس  3222آهنگررر داده بررود تررا دروازهی آهنررین را بسررازند .برردین
ترتیررب ،راوی مرریگررذارد کرره خررود دو شررا ( والقرررنین) دروازه را برره ماننررد
غولها یا پهلوانران بسرازد ،او تمرام درههرا را برا آهرن پرر مریکنرد ،سرپس برا
دمِ آهنگری همهی آهنها را بره تفرتن در مریآورد و بعرد برا قیرر مرذاب آنهرا
را آببندی میکند]
«( )94گفت :آنچره پروردگرار مرن مررا بردان توانرایی داده اسرت بهترر اسرت.
مرا به نیروی خویش مردد کنیرد ،ترا میران شرما و آنهرا سردی بررآورم)95( .
برای من تکههای آهن بیاورید.
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شررکاف) بررین هررر دو (دیرروارهی کوهسررتان) را پررر کرررد ،گفررت:
ِ
و وقترری او (
«بدمید!»
و زمانی که او آهرن هرا را گداختره کررد ،گفرت« :بررایم قیرر گداختره بیاوریرد
تررا روی آن بریررزم» ([ )93و آنهررا] نرره توانسررتند از آن برراال برونررد و نرره در آن
سررورا کننررد[ .نویسررنده :ادامررهی افسررانهی اسررکندر در یررک جررای دیگررر
قرررآن نیررز ظرراهر مرریشررود (سرروره  ،91آیررات  95و  .])93همانگونرره کرره
پرریشبینرری شررده ،یررک روز خرردا ایررن دروازه را مرریگشرراید و جنررگِ نهررایی
بررزرگ آغرراز مرریگررردد ،جنگرری کرره سرررانجام بیررزانس از آن برره عنرروان
امپراتوری جهانی مسیحی سربلند بیرون میآید.
سوره  )95(« :91ترا آنگراه کره یراجوج و مراجوج گشروده شروند و آنران را از
بلندیها بره شرتاب سررازیر کردنرد )93( .و آن وعرده راسرتین نزدیرک گرردد
و چشرمان کررافران همچنرران خیررره مانررد :وای بررر مررا ،مررا از ایررن حررال غافررل
بودیم .نه ،کره سرتمکار مریبرودیم!»[ 43ترجمره سرورههرای قررآن از «آیتری»
هستند/م]

دربارهی زمانِ بازنویسی افسانهی اسکندر در قرآن
از آنجررا کرره افسررانهی اسررکندر از صررل ِ سررال  596مرریالدی بررین بیررزانس و
ایرانیرران آگرراهی دارد ،گریررت جرری .راینینررک برره حررق مرریگویررد کرره ایررن
افسررانه حررداقل بایررد در سررال  599مرریالدی نوشررته شررده باشررد .درونمایررهی
ایررن افسررانه بررر اسرراس پنداشررتهررای فرجررامشررناختی [آخرررتشناسرری]
امپراتوری بیزانس نگاشته شده است.
ولرری در قرررآن برره جررای فرجررامشناسرریِ بیررزانس ،فرجررامشناسرریِ عررربهررای
ساسانی مسریحی آمرده اسرت .برا اتکرا بره ایرن موضروم ،بره صراحبان مترون
قرآنرری نشرران داده مرریشررود کرره آنهررا بررازیگران رویرردادهای تحررولآمیررزی
هسررتند .آنهررا از پنداشررتهررای آخرررِ زمررانیای برخوردارنررد کرره در اصررل،
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روند شرکلگیرری امپراتروری جهرانی مسریحیِ بیرزانس را دنبرال مریکننرد و
تررأ یرات آن را بررر سرنوشررت جماعررات خررود بازترراب مرریدهنررد .یررک چنررین
روند تعبیری نمیتواند طی یک امروز و فردا اتفاق افتاده باشد.
انتقال افسانه اسرکندر در مترون قرآنری برا معیارهرای کالمری و پنداشرتهرای
آخرِ زمانی عرب های ساسرانی صرورت مریگیررد .ظراهرن هنروز در سردهی 9
میالدی بر همگان آشرکار برود کره منظرور از والقررنین نره اسرکندر مقردونی
بررل کرره اسررکندر -هراکلیرروس بیزانسرری برروده اسررت .ویلفرررد مادلونررگ
 Wilferd Madelungدر همررین برراره یررک حرردیث نقررل مرریکنررد .در ایررن
حرردیث موضرروم بررر سررر داسررتانی از زنرردگیِ پیررامبرِ عررربهاسررت .در ایررن
حدیث ،محمد موضروم سروریه را پریش مریکشرد ،طربعن برا ایرن قصرد کره
می بایرد آن دیرار را نیرز بره تصررف در آورد .سرپس از او پرسریده شرد« :چره
بایررد بکنرریم کرره بررر ایررن سرروریهررا غلبرره کنرریم ،رسررولاهلل؛ چررون آنجررا
رومریهررای دوشرا وجررود دارنررد؟» منظرور از الررروم در اینجرا نرره روم غربری،
44
بل که روم شرقی ،یا دقیقتر گفته شود ،بیزانس است.

فرعونِ قرآن چه کسی است؟
فرعررون ،شرراهِ ایررران اسررت .مسرریحیانِ نخسررتین نیررز پنداشررتِ عهرردِ عتیررق از
مستبدِ بری مالحظره یعنری فرعرون را مرورد اسرتفاده قررار مریدادنرد 45.برابرر
نهررادن شرراه و فرعررون ،بررا ت ییررراتِ انرردکی در توصرریفات انجیلرری [عهررد
عتیق] دربارهی فرعون صورت گرفته است.
ردان نخسررتینِ یهررود ،از کشررتار عمررومی
ولرری در اینجررا برره جررای نجررات فرزنر ِ
پسررران گررزارش داده مرریشررود« :و برره یرراد آریررد آنگرراه کرره شررما را از
فرعونیرران رهانیرردیم :شررما را شررکنجههررای سررخت مرریکردنررد ،پسرررانتان را
مریکشرتند و زنانتران را زنرده مریگذاشرتند .و ایرن ،آزمرونی برزرگ از سروی
46
پروردگارتان بود( ».سوره  ،9آیه )29
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ایررن گررزارش بررا رفترراری کرره بررا تبعیرردیان و کوچیرران اجبرراری در خرراور
نزدیک از هزاران سرال صرورت مریگرفرت سرازگار اسرت .ترازه در دهرهی اول
سده ی بیسرتم اسرالم شناسران ایرن فرصرت را یافتنرد کره ایرن حروادت را در
محل وقروم ،در جزیرره ،مرورد مطالعره قررار بدهنرد .همچنرین در ایرن زمران
مسیحیان بسیاری نیز به اجبار بره سروی شررق کوچانرده شرده بودنرد .زنران،
در صورتی کره مری توانسرتند کاشرانه ای بررای خرود پیردا کننرد ،جران سرالم
به در میبردند.
در عهررد عتیررق ،یهودیررانِ مصررر در بوتررهی چنررین آزمررایش سررختی قرررار
نگرفتنررد .از ایررن رو ،سرنوشررت عررربهررای ساسررانی بسرریار غررمانگیزتررر از
فرزنرردان اسرررائیل در مصررر برروده اسررت .ایررن سرنوشررت فق ر زمررانی برررای
آزاردیرردگرران قابررل پررذیرش و تحمررلپررذیر مرریبررود کرره برره م ابررهی یررک
آزمایش االهی درک میشرد .زیررا کسری کره از ایرن آزمرایش سرربلند بیررون
آیررد ،مرریتوانررد برره ت ییررری در سرنوشررت خررود امیرردوار باشررد .ایررن امیررد در
موسا تبلور مییابد .ولری واقعرن موسرای قررآن چره کسری اسرت؟ چره کسری
فرزندان اسرائیل را به ارض موعود هدایت میکند؟
بعدها همان بالیی برر سرر ایرانیران مریآیرد کره روزی برر سرر مصرریان آمرد.
«آنهررا لشررکری هسررتند کرره غرررق خواهررد شررد (سرروره  ،22آیرره  .)92ولرری
تقاص االهری ادامره مرییابرد .آنهرا وطرن خرود را نیرز از دسرت خواهنرد داد
رر خررود چرره برراغهررا و چشررمهسررارها بررر جررای
(سرروره  )94(« :)22پشررت سر ِ
گذاشررتند )95( ،و کشررتزارها و خانررههررای نیکررو )93( ،و نعمترری کرره در آن
غرررق شررادمانی بودنررد )96( ،برردین سرران بودنررد و مررا آن نعمررتهررا را برره
مردمرری دیگررر واگذاشررتیم ».امررروزه از ایررن فرآینررد یعنرری افتررادن میرررات
ساسررانی برره دسررت عررربهررا برره م ابررهی تصرررف ایررران توس ر مسررلمانان
رت
برداشررت مرریشررود .ولرری از لحرراه ترراریخی موضرروم بررر سررر آغرراز حکومر ِ
عربهای مسریحی پرس از پایران سلسرلهی ساسرانیان اسرت ،یعنری ایرن کره
قربانیان فرعون (= شاه) وارت حاکمیت ساسانی شدند.
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بررر همگرران روشررن اسررت کرره کسررانی کرره در برراغهررای پرچشررمه زنرردگی
مرریکردنررد ،مصررریان باسررتان انجیررلِ عهررد عتیررق نبودنررد ،بررل کرره منظررور
ایرانیرران هسررتند .برررای یهودیرران ،زنرردگی در برراغهررای محصررور کرره ایرانیرران
آن را «پرادئزه»  Paradaezaمرینامیدنرد ،آنقردر شرگفتانگیرز برود کره آنهرا
پارادیس را با داسرتان آدم و حروا گرره زدنرد .بردین ترتیرب ،براغهرای بهشرت
در عصر آفرینش سررانجام بره جرایی ملمروس و واقعری تبردیل مریشرود کره
میتواند برای آفرینش مکانی مناسب باشد.
در برراغهررای پررر سررایه ،مررردم توسر لقمرران مررورد اسررتقبال و پررذیرایی قرررار
میگرفتند .لقمران از یکری از مجموعره داسرتان هرای کهرن ،نسرخه ی هنردی
از احیقییار ،وارد قرررآن شررده اسررت .سررنت اسررالمی مرررز نمرریشررناخت ،هررر
آنچرره را کرره «اخالقرری» مرریپنداشررت برره وام مرریگرفررت و وارد مررواد قرآنرری
مرریکرررد « :آرام گررام بررردار و صرردایت را برراال نبررر ،زیرررا براسررتی کرره
نرراخوشترررین صررداها ،صرردای االغ اسررت» (سرروره  ،71آیرره  .)19همچنررین
لقمان بره عنروان رئریس میزبانران مریدانسرت کره چگونره شرأن آن مکران را
پاس بدارد و طبق ایرن پنرد نیرز عمرل مریکررد« :و تحقیرآمیرز روی از مرردم
برنگررردان ،و خودپسررندانه بررر زمررین گررام برنرردار ،زیرررا خداونررد اصررلن
متکبران فخرفروش را دوست ندارد( ».سوره  ،71آیه )16
او با شکیبایی ،دمدمریمزاجری مهمانران را تحمرل مریکررد ،زیررا کره بررایش
در کتابچه [داسرتان احیقرار/م] نوشرته بودنرد« :ای پسررم ،نمراز بگرزار ،و امرر
به معروف و نهی از منکرر کرن و هرر چره برر ترو رسرد صربر کرن کره ایرن از
49
کارهایی است که نباید سهلش انگاشت» (سوره  ،71آیه .)13
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برپایی حاکمیت عربها در سوریه و میانرودان
پس از عقبنشینی نیروهای نظامی ساسانی ،قدرت به دست نیروهای
عربِ متحد بیزانس میافتد
پررس از پیمرران صررل بررین بیزانسرریهررا و ساسررانیان در سررال  596مرریالدی،
برراز هررم مررذاکراتی بررین هراکلیرروس و جانشررینان خسرررو دوم یعنرری قبرراد
دوم ،شرررهروراز و پورانررردپخت ( 596ترررا  571مررریالدی) صرررورت گرفرررت.
هراکلیرروس بررا شررهروراز توافررق کرررد کرره صررلیب مقرردس را برره اورشررلیم
بازگرداند و نیروهای نظامی ایران را از شرق بیزانس خارج کند.
درباره ایرن عقربنشرینیِ نیروهرای نظرامی ایرانری چره مریتروان گفرت؟ ایرن
نیروها شاملِ هنگهرای زرهری سرواره و بخرشهرای دیگرری از ارترش مرنظم
ساسررانی بودنررد .ولرری آنگونرره کرره ترراریخ روابرر بیررزانس و ساسررانی نشرران
می دهد ،نیروهای کمکری وابسرته [عررب هرای وابسرته بره ساسرانی و بیرزانس
 /م] برره سررادگی حاضررر نبودنررد برره چنررین توافقرراتی تررن در دهنررد .در
پیمررانهررای صررل بررین ایررن دو امپراترروری بررزرگ همررواره مرریبایسررت
تبصرههایی قید مری شرد کره مجرازات ایرن اقروام را تصرری مریکردنرد ،زیررا
اگر آنها فرصتی برای جنرگ و غرارت مرییافتنرد ،دسرتِ کرم بره نماینردگری
از سوی رؤسرای خرود (ساسرانی یرا بیزانسری/م) وارد عمرل مریشردند و کرل
49
پیمان صل را نق میکردند.
اشررعار ستایشرری (مرردحهررا) کرره دربررارهی حملررهی هراکلیرروس برره ایررران و
پیروزی سال  599میالدی سرروده شرده بودنرد بره ایرن پیمرانهرای اتحرادی
نیز اشراره مریکننرد 43.در ایرن جرا از حنرالری عررب کره در جبهرهی ایرانیران
میجنگید و به نیروهای هراکلیوس پیوست ،سخن میرود.
طبرق ایرن سرتایشنامره و از نظرر شراعر ،عرربهرا متحردانِ طبیعریِ بیررزانس
ِ
بودند ،است ناها در این جا بره عنروان امرری عمرومی تلقری مری شردند .حنررال
عرررب کرره در جبهررهی دشررمن مرریجنگیررد مررورد عنایررت هراکلیرروس قرررار
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گرفت .این برای عرربهرای منوفیزیرت در شررق بیرزانس کره تقرریبن حردود
نیم سده بره عنروان مرترد تحرت پیگررد بیرزانس قررار گرفتره بودنرد نشرانهی
پرررچم
ِ
م بترری بررود؛ آنهررا امیرردوار بودنررد کرره حررال و روزشرران در زیررر
امپراترروری هراکلیرروس بررهتررر خواهررد شررد .پیوسررتن یررک حانرررل ایرانرری برره
دشرمن بریشترر بررای نشران دادن ترنشهرای روزافرزونِ درونری در جبهررهی
ایرانیان بوده اسرت .ایرن موضروم در سرروده هرای ستایشری بره تاکتیرکهرای
استادانهی هراکلیوس رب داده میشود.
ایررن عررربهررایی کرره هراکلیرروس پیررروزی خررود را بررر ایرانیرران مرردیون
آن هاست ،چره کسرانی بودنرد؟ نخسرت عربهرای میرانرودان و سرپس عربهرای
سوری.

لخمیها
ررب خررارج از شرربهجزیرررهی عربسررتان را
وجررود ترراریخی و ملمرروس قبایررلِ عر ِ
مرریترروان در میییانرودان ا بررات کرررد .در شررمال غربرری ش ر العرررب منرراطق
مسکونی قبیلرهی لخرم قررار داشرتند .پرس از برین برردن دولرت  -شرهرهای
پرالمیر [تردمر] ،رپهرا [ادسرا] و هتررا توسر قردرتهرای برزرگ در سرردهی 7
مرریالدی ،حیررره در منطقررهی لخمرریهررا برره یررک مرکررز پررونررقِ برررای غیررر
ایرانیانِ ساکن میانرودان تبدیل شد.
جالب اینجاست کره سرنت رویردادنگاری اسرالمی نیرز شرکلگیرری قرومی در
ایررن بخررش از میررانرودان را گررزارش مرریدهررد .طبررق ایررن رویرردادنگاری،
نخسررتین پادشرراه سلسررلهی محلرری در نقررش یررک فررات در عربسررتان آشررکار
میشرود کره لشکرکشریهرای خرود را از حیرره سرازماندهی مریکنرد .پسرر و
جانشررین ایررن پادشرراه ،امرررؤ القرریس ،ایررن لشکرکشرریهررای فاتحانرره را ادامرره
مرریدهررد .امرررؤ القرریس طرری همررین جنررگهررا ،وارد کشررمکش بررا سررران
ساسانی میشرود .علرت ایرن کشرمکشهرا روشرن نیسرت .البتره مریتروان ترا
اندازه ای گمانه زنی کرد کره بره علرت چره بروده اسرت .یرک دلیرل مریتوانرد
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گرویرردن امرررؤ القرریس برره مسرریحیت باشررد .شررهر حیررره در زمرران او یکرری از
مراکز گسترشِ مسیحیت در میان عرربهرا بروده اسرت .آنهرا از یرک سرو برا
شررهر بپصررری در سرروریه و از سرروی دیگررر بررا مرکررز تبعیرردیان مسرریحیان
انتاکی ره در گنرردیشرراپور در ارتبرراط بودنررد .شرراید امرررؤ القرریس نیررز پررس از
رمام منطقررهاش برره بیررزانس برره دلیررلِ مالحظررات سیاسرری برره مسرریحیت
انضر ِ
بررردنامی
ِ
گرویرررده باشرررد ،ولررری پررریش از آن در مررروطناش نیرررز برررار
مسرریحیدوسررتی را حمررل مرریکرررد .پادشرراه ایررران خطررر بررالقوهی ایررن
وضررعیت را شررناخت :یررک واسررال یررا پادشرراه خراجگررزار برره عنرروان حررامی و
قرریمِ مسرریحیان در ر س قرررار مرریگیرررد و برردین وسرریله از دیررن جدیررد در
ایران ،یعنی دین رومیانِ دشرمن ،پشرتیبانی مریکنرد .ایرن بره معنرای حملره
برره دیررن دولترری مزدایَسررنه و برردین ترتیررب یررک حملرره برره ایرردئولوحی
حاکمیت ساسانی بود.
برره پرردر امرررؤ القرریس نقررش حررامیِ مانویرران نسرربت داده مرریشررود .چنررین
رفترراری جررزو وظررایشِ طبیعرری یررک پادشرراه خراجگررزار اسررت :یعنرری او برره
عنوان حامیِ یرک اقلیرت دینری مریتوانسرت در کرلِ امپراتروری عررض انردام
کنررد و ایررن حررق را برررای خررودش قایررل شررود .در اینجررا ،نخسررتین نطفررهی
«امررت» شررکل مرریگیرررد .نخسررتین پادشرراه افسررانهای حیررره برره عنرروان
سررخنگوی [خلفررا  kalphâبرره زبرران آرامرری یعنرری سررخنگو  /واحهی عربرری
ن
خلیفررره از همرررین مشرررتق شرررده اسرررت] مانویررران در ایرررران وارد میررردا ِ
اجتمررراعی مررریشرررود و بعررردها پسررررش در مقرررامِ سرررخنگوی ()kalphâ
مسیحیان بر صحنه میآید.
سرانجام شرکیباییِ پادشراه برزرگ ایرران بره سرر آمرد و امررؤ القریس مجبرور
شررد برره همررراه قبیلررهاش فرررار کنررد و جرران خررود را نجررات بدهررد .او برره
منطقررهی بیزانسرریهررا در سرروریه رفررت و همانجررا سرراکن شررد .در ایررن زمرران
پررذیرش مسرریحیت برررای متحرردان روم امررری اجبرراری بررود .زیرررا هررر کررس
مرریخواسررت در منرراطق تحررت کنترررل روم زنرردگی کنررد ،بایررد برردون برررو
برگرررد برره مسرریحیت مرریگرویررد .امرررؤ القرریس در سررال  796مرریالدی برره
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عنوان یک طرفردار روم مریمیررد .قبیلرهی او توانسرت در سروریه بررای خرود
وطرن جدیردی پیردا کنرد .سررنگنبشرتهی آرامگراهش ،او را «پادشراه همررهی
اعراب» نامیده است.
منطقررهی غربرری حیررره و هترررا مشررترک اسررت .هترررا در بخررش غربرری دجلرره
قرررار دارد ،حیررره در غررربِ فرررات ،یعنرری در حاشرریهی کررویر در نهایررت غربرری
میررانرودان .پادشرراه حیررره ماننررد پادشرراه هترررا ،حرراکم منرراطقی ب رود کرره در
غرب میانرودان واقع بودند.
ِ
در سردهی  4مریالدی مررا یرک بررار دیگرر بررا یرک سلسررلهی محلری در حیررره
مواجه میشویم .آنهرا پیرروان و دنبالرههرای اربابران [لخمری] گذشرته بودنرد
که دوباره نام سرابق یعنری حیرره را کره اجداشران در آن زنردگی مریکردنرد،
برگزیدند .به عنروان قبیلره ،آنهرا مهراجر بودنرد ،ولری حراال دوبراره حاکمران
آن منطقرره شررده بودنررد ،تقررریبن ماننررد قلمروهررای پررروس یررا اتررریش کرره
پرریش از آن کرره برره ایررن سرررزمینهررای تحررت حاکمیررت خررود کرروچ کننررد و
نام آن مناطق را بر خود بگذارند ،هوهنسولرن و هابسبورگر بودند.
این هرا پیرروان یرا دنبالرههرای وار ران پادشراهان فرراری حیررهای بودنرد کره
وطررنشرران در کررویر عربسررتان یعنرری یکرری از عربسررتانهررایی کرره بطلمیرروس
به آن اشاره کرده بود ،قرار داشت.

کوششی برای بازسازی الگوی حاکمیت
پادشاهان عرب در حیره
وقتی بره الگروی تجراری فینیقیره مری نگرریم ،بریدرنرگ تجرارت دریرایی آن
در مرکز توجه قررار مریگیررد .روی هرم رفتره ،شربکهی ارتبراطیِ برین صرور
صرریدا (لبنرران کنررونی) و کارترراح ،و بررین سرراردین ،سیسررل و اسررپانیا از لحرراه
ترراریخی بررر همگرران روشررن اسررت .فینیقیرران بررا مررواد خررام از سرررزمینهررای
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دیگررر و کاالهررای لرروکس سرراختِ مانوفاکتورهررای خررود ،ماننررد شیشرره و
مادهی رنگی ارغوانی [معروف به ارغوانی صوری] تجارت میکردند.
ولرری ایررن الگرروی تجرراری در حیررره وجررود نداشررت .الگرروی اقتصررادی حیررره
بیشتر به الگوی اقتصرادی اوگاریرت شرباهت داشرت .اوگاریرت از محلره هرای
مصریان و اکردیان (بابلیران) تشرکیل شرده برود .بنردرِ ایرن شرهر اساسرن بره
عنوانِ انبارِ کاالهرا مرورد اسرتفاده قررار مریگرفرت .مصرریانِ سراکن اوگاریرت
بررا مصررریان تجررارت مرریکردنررد و اکرردیانِ اوگاریررت ،تجررارت خررود را بررین
میررانرودان و مدیترانرره انجررام مرریدادنررد .منبررع زنرردگرری و تجرراری اوگاریررت،
بندر بود .آنجا یک مرکز تجاری [ ]Emporiumبود.
هر کس بر حیره حکومرت مریکررد ،تمرام تالشرش ایرن برود کره برارگیری و
توزیررع کرراال در آنجررا برردون اصررطکاک پرریش برررود .وظیفررهی او امنیررت
رد ایررن سررازماندهی از روی
راههررای ارتبرراطی حیررره بررود .چگررونگی پیشرربپ ِ
الگوی نبطیره صرورت مریگرفرت :آنهرا فقر بررای امنیرت راه هرای تجراری
تجررارت
ِ
منطقررهی خودشرران وارد عمررل مرریشرردند و برردین ترتیررب امکرران
کُنرردر (عررود) تررا حجرراز و از آنجررا تررا دمشررق را فررراهم مرریکردنررد .سررودهای
ناشی از تجارت باعث شرد کره آنهرا از شریوهی زنردگیِ کروچی خرود دسرت
بردارند و در شهرها بررای سرکونت خرود کرا بسرازند کره ایرن خرود نشرانگرِ
فرهنگ مادی پررونق آنهاست.
ولی ساکنان ایرن بناهرای باشرکوهِ شرهری ،شریوهی زنردگی شخصری خرود را
ت ییرر ندادنرد .آنهرا فقر برردههرای کمترری نگرره مریداشرتند و کشرراورزی
هم نمی کردند ،پادشراه بره هنگرام غرذا خروردن از خرودش پرذیرایی مریکررد
و خررودش بهترررین غررذاها را در برابررر مهمانرران مرریگذاشررت ،ولرری شررراب
نوشرریدن ممنرروم بررود .مجررامعی وجررود داشررت کرره طرری آن شرراه مرریبایررد
کارهررای سیاسرری خررود را توضرری داده و برره پرسررشهررا ،پاسررخ بدهررد.
جمعیررت منطقررهی نبطیرره بررین حجرراز و دمشررق برره ده هررزار نفررر هررم
نمیرسید .موضوم در اینجرا برر سرر شربکهای از کاالهرای اقتصرادی برود کره
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سرراختارها و منررافع موجررود محلرری را برره طررور گسررترده تحررت پوشررش قرررار
51
میداد.
ایررن رونررد در حیررره برردین شررکل صررورت گرفررت :پررس از فرررارِ لخمرریهررا،
مشتریان سابق امرور تجراریِ بره جرای مانرده را ادامره دادنرد .تجرار عررب در
عربسررتان برره رهبرررانِ تجرراری در حیررره تبرردیل شرردند .کسرری کرره تضررمین
امنیت را به عهده داشت ،عنروانِ «امیرر المرنمنین» را حمرل مریکررد کره بره
معنای رئیس تأمینات [برقراری امنیت] بود.
ترراریخ ناروشررنِ دورهی بررین سلسررلهی نخسررت و دوم در حیررره ،برره همررین
روند اشراره مریکنرد .در ایرن دوره ،غسرانیان حیرره را تصررف کردنرد و آن را
بره آتررش کشرریدند .هردف ایررن بررود کره دسررتِ حیررره را بره عنرروان رقیررب از
بپصری [امروزه در  162کیلومتری دمشق/م] کوتاه کنند.
سلسررلهی دوم کرره از لحرراه ترراریخی مشررخ و ملمرروس اسررت ،دومررین
آرایررش اجتمرراعی بررود کرره مشررروعیت خررود را از ادامررهی ترراریخِ لخمرریهررا
میگرفت .خالصه ایرن کره عرربهرایی کره بره عربری سرخن مریگفتنرد و از
شررمال شرربهجزیرررهی عربسررتان آمررده بودنررد ،جررای اربابرران کلرردانی [بررابلی]
گذشررته را اشرر ال کردنررد .سلسررلهی دوم لخمرری تررا سررال  529مرریالدی
وجرررود داشرررت .بعررردها خسررررو دوم کررره خطررررات ناشررری از منصررروبین
[گمرراردگرران] مسرریحی را متوجرره شررد ،آن را برره تصرررف در آورد .پررس از
سرررکوب منصرروبِ [گمرراردهی] حیررره ،خسرررو دوم دسررت برره کررار شررد تررا
کرسرریِ پاتریرراک (جررا لیق) سرروری در شررورای مسرریحیان تیسررفون توسرر
نمایندهی آنها اشر ال نشرود .و بردین ترتیرب ،منوفیزیرتهرا بره نماینرده یرا
البی مسیحیان در دربار خسرو دوم تبدیل شدند.
همین باعث شرد کره برین پادشراه برزرگ ساسرانی و شرورای تیسرفونِ تحرتِ
کنترررلِ او از یررک سررو و هررواداران کلیسررای سرروریه شرررقی و «منمنرران
سنتی» عرب های ساسرانی از سروی دیگرر ،شرکاف عمیقری بوجرود آیرد .شراه
ساسانی فق مسریحیان پیرامرونِ خرود را کره از سروی بیرزانس مرورد پیگررد
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شرردید قرررار داشررتند ،تحمررل مرریکرررد :یعنرری منوفیزیررتهررا .مرکررز آنهررا در
51
تکریت ،در شمال تیسفون بود.
ری جنررگِ بیررزانس و ساسررانی ،هراکلیرروس از اختالفررات بررین گررروههررای
در طر ِ
مسیحی ایرانی بررای اهرداف خرود بهررهمنرد شرد .بره یراری تبلی رات فرراوان
موفررق شررد کرره مسرریحیان مخررالشِ شرراه ایررران را برره جبهررهی خررود بکشرراند.
افسانه ی اسرکندر کره ا ررات آن در قررآن بره جرای مانرده ،مریبایسرت بررای
خدمت به این هدف به نگارش در آمده باشد.

غسانیان
مرکررز غسررانیان خررارج از شرربهجزیرررهی عربسررتان در شررهر قرردیمی نبطیرره
یعنی بپصری ،اسکی -شام امروزی ،در نزدیکی دمشق قرار داشت.
عرفرران شرراهد ،52منشررأ ایررن قبیلرره را یررک اتحررادِ قبیلررهای در عربسررتان
جنرروبی برره نررام «ازد»  Azdمرریدانررد .برره اعتقرراد او ،ایررن قبیلرره در صررحرای
شرربهجزیرررهی عربسررتان کرروچ مرریکرررد تررا ایررن کرره سرررانجام در سررال 292
مررریالدی در مرزهرررای دفررراعی امپراتررروری روم  Limes arabicusاسرررکان
یافررت .پررس از آن کرره غسررانیان اعررالم گرویرردون برره مسرریحیت کردنررد،
رومیان به آنها اجازهی سکونت دادند و جزو خراجگزاران روم شدند.
در اینجررا دوبرراره بررا یررک اسررتورهی شررجرهنامررهای مررردم پسررند روبررهرو
شرمالی
ِ
میشرویم :ریشرهی عرربهرای جنروبی .ولری ایرن کره گرویش عربریِ
آنها از کجا سرچشمه مریگیررد ،نره توضری داده مریشرود و نره حترا مرورد
بحث قرار میگیرد.
ایررن ادعررا کرره منشررأ ایررن مهرراجران اشرررافی برروده برره یررک فکررر عمررومی و
مترداول تبرردیل شررده اسررت و شررگفتانگیررز ایررن کرره اسررالمشناسرری هررم برره
چنین دامی افتاده اسرت .الزم نیسرت بره عربسرتان بررویم ترا ببینریم چگونره
میتوان برای یک گذشتهی ناروشن اصل و نسب واال جعل کرد.
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بایررد از ایررن نقطرره بیاغررازیم کرره نمرریدانرریم عررربهررایی کرره در سررال 292
مرریالدی در مرزهررای دفرراعی روم  Limes arabicusقرررار گرفتنررد و اجررازه
ورود میخواستند ،از کجا آمده بودند.
مطالعررات باسررتانشررناختی در سررال  1935نشرران مرریدهنررد کرره رومرریهررا
پرریش از آن یعنرری طرری سرردههررای چهررارم و پررنجم مرریالدی پایگرراههررای
نظررامی خررود را ترررک کرررده بودنررد .پررس از ترررکِ دحهررای فتیرران ،یاسررر و
احتمررالن بصررر ،مجتمررع نظررامی الجررون نیررز پررس از زلزلررهی سررال 441
مررریالدی تررررک شرررده برررود .در پایررران حکومرررت حوسرررتینین یکرررم (454
مریالدی) دو اردوگراه از لژیرونهرای مسرتقر ،شرانزده ترا از بیسرت و چهرار دح
(قلعرره) و دوازده تررا از برررجهررای دیرردبانی ترررک شررده بودنررد .یعنرری ،یررک
خطرررهی مررررزی تقرررریبن سرررد کیلرررومتری از وادی هسرررا ترررا ادوم دیگرررر
محافظت نمی شد؛ در آنجا هریچ اردوگراه نظرامی یرا بررجهرای دیردبانی یافرت
نشرردهانررد .ظرراهرن بیررزانس دیگررر در آنجررا اعمررالِ قرردرت نمرریکرررد ،زیرررا در
آنجررا هرریچ سرراختمان یررا ویرانررهای کرره مربرروط برره سرردهی ششررم باشررد و
حضررور بیزانسرریهررا در آن خطرره را تأییررد کنررد پیرردا نشررده اسررت .اگررر
بخررواهیم بنررا بررر یافتررههررای باسررتانشررناختی ارزیررابی کنرریم ،ایررن گونرره
مرریشررود :بیررزانس سررد سررال پرریش از آغرراز تهرراجمِ ساسررانیان در سررال 522
مرریالدی ،از سرروریه عقرربنشررینی کرررده بررود و از خررود چنررد پادگرران نظررامی
برره جررای گذاشررت .سرراختمانهررایی کرره بعرردها در سرروریه سرراخته شرردند
توسر منصرروبین یررا گمرراردگرران عرررب وابسررته برره بیررزانس یعنرری غسررانیان
صورت گرفته بود .بررای گرواهی ایرن مرورد مری تروان بره سرنگنبشرتههرایی
اتکا کرد که این عربها بر جرای گذاشرتهانرد .یرک سرنگنبشرتهی عربری برر
برجِ دیرِ قصرر الخیررِ غربری هنروز وجرود دارد .تراریخ ایرن سرنگنبشرته 449
مرریالدی اسررت و سررازندهی ایررن دیررر یررک حرراکم عرررب برره نررام الحررارت بررن
جبله غسانی میباشرد .در ایرن سرنگنبشرته نرامی از رئریس یرا اربراب رومری
53
برده نشده است.
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ایررن برردین معناسررت کرره غسررانیان پررس از یررک دوره زنرردگرری در قلمرررو
بیررزانس برره م ابررهی پیررروان صررال  ،یکرری از اتحادهررای قبیلررهای کرره در
گذشررته در خرردمت رومیرران قرررار داشررتند ،بررر اوضررام چیررره گشررته و وارت
قرردرت شرردند .54ایررن رونررد تقررریبن بررا مسرریر ترراریخی کرره بررا ظهررور دو
سلسلهی لخمی در حیره مربوط میشود ،همخوانی دارد.
عنرروان متحرردان جدیررد
ِ
در سررالهررای  429و  427مرریالدی ،غسررانیان برره
روم قلمررداد مرریشرردند .طرریِ پیمررانی ایررن مناسرربات دو طرفرره تنظرریم شررده
بود .برر مبنرای همرین پیمران رسرمی  ،foedusآنهرا سرالیانه یارانره دریافرت
میکردند که با لحن دوستانه  annonae foederaticaنامیده میشد.
ایررن متحرردان رومرری را قَریشررا  qarishâمررینامیدنررد کرره از واحهی آرامرری
َق َرمرره  qaramaیعنرری «گرررد هررم آوردن» مشررتق شررده اسررت .بعرردها ایررن
ترجمررهی آرامرری از واحهی التررین فررودراتی  foederatiمعرررب شررده و برره
قییریش  quarayshتبرردیل شررد .قریشرریهررایی کرره در رویرردادنگاری اسررالمی

آمررده در واقررع هرریچ کررس برره جررز متحرردان بیررزانس در عربسررتان و سرروریه
نبودند.
سررران محلرری غسررانی نیررز در سلسررلهمراتررب بیزانسرری راه یافترره بودنررد .برره
روان «رئرریس قبیلرره»  phylarchو
آنهررایی کرره شایسررتگیاش را داشررتند عنر ِ
رل
حتررا مرتبررهی عررالیِ سررناتوری  clarissimusداده مرریشررد؛ و برره رئرریس کر ِ
قبایررل متحرردِ روم در اسررتان عربیررای روم لقررب پاتریسرریوس [فرمانررده کررل]
بخشیده مری شرد و بعردها بره ایرن عنروان ،لقربِ «باشرکوه» gloriosissimus
نیز اضافه شد .در کنار این ،او مریتوانسرت تراج یرک پادشراهِ گمرارده یرا امیرر
محلرری را بررر سررر بگررذارد و برردین ترتیررب او نیررز یررک بررازیلوس [شرراه]
 Basileusبررود ،برره جررز او فقرر شرراه اَکسرروم در اتیرروپی از چنررین حقرری
برخوردار بود که او نیز همپیمان بیزانس به حساب میآمد.55
مناسبات برین امپراترورِ بیرزانس در قسرطنطنیه و واسرالهرای عررب (امیرران
یررا منصرروبین عرررب) در سرروریه و غرررب شرربهجزیرررهی عربسررتان برره همرران
انرردازه از مشررکالت سرراختاری در رن ر بررود کرره رابطررهی شاهنشرراه ایررران و
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منصرروبینِ عررربش در حیررره و در شرررق شرربهجزیرررهی عربسررتان .همررین
مشررکالت اساسرری ،سرررانجام باعررثِ پایرران دادن برره حاکمیررتِ ایررن منصرروبین
در غرررب و شرررق گردیررد :منصرروبین برره م ابررهی نماینرردگرران مررذاهب رقیررب
در درون هررر دو امپراترروری عمررل مرریکردنررد ،زیرررا هررر دو امپراترروری برره
آنها به م ابهی جوامع موازیِ خود مینگریستند.
غسرررانیان ،هررروادارِ شررراخهی مسررریحی منوفیزیرررت بررراقی ماندنرررد؛ ایرررن
(منوفیزیسم) شکلی از مسریحیت برود کره ابتردا رومیران بره آن براور داشرتند
و برره هنگررام اش ر ال سرررزمینهررای عررربنشررین برره سرراکنان آنجررا تحمیررل
میکردنرد .ولری عررب هرای غسرانی حترا پرس از شرورای کالسردون در سرال
 241میالدی برر همران اعتقرادات اولیرهی خرود یعنری مسریحیت منوفیزیرت
باقی ماندنرد .آن هرا بره یرک نمراد مقاومرت در شررق بیرزانس تبردیل شردند.
موضررعگیررری آنهررا ،آشررفتگی و اشررتقاقِ امپراترروری بیررزانس در مسررایل
مسی شناسی را به خوبی نشان میدهد.

مسیحیان در شرق و غرب
زمانی که خسررو دوم در دربرار بیرزانس پناهنرده شرده برود حراکم لخمریهرا
پررس از سررال  491مرریالدی برره مسرریحیت گرویررد .بررا ایررن گررام ،او برره یررک
رهبرر طبیعرری مسرریحیان سپررریانیزبران در امپراترروری ساسررانی تبرردیل شررد و
برره دلیررل گسررترش فزاینرردهی مسرریحیت در میرران مررردم ،برره خطررری برررای
شاهنشرراه ایررران کرره نماینرردهی مررزدایَسررنه بررود ،تبرردیل گردیررد .نخسررتین
واکررنش شرراه ایررران ایررن بررود کرره فقرر دسررتِ یررک اقلیررت مسرریحی از
منوفیزیت های شرمال میرانرودان کره حرول و حروش اش بودنرد براز بگرذارد و
فضررا را برررای اک ریررت مسرریحی سرروری تنررگ بکنررد .در همررین رابطرره ،شرراه
اجازه نرداد کره کرسری پاتریراک سروریهرا در تیسرفون بره نماینردهی آنهرا
داده شررود .خسرررو دوم همچنررین در سررال  529مرریالدی علیرره لخمرریهررا
لشکر کشید و بر آنهرا پیرروز شرد .ولری منوفیزیرتهرا کره رقیربِ مسریحیان
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سروری محسرروب مریشرردند ،نرره تنهرا باعررث تقویررت آیرین حکررومتی نشرردند
بررل کرره آرام آرام موجبررات ریررزش حکومررتِ شرراه ساسررانی را فررراهم نمودنررد.
مسرریحیت یررک دیررنِ تبلی رریِ پررر جنررب و جرروش بررود و ایررران در مسرریر
مسیحیشردن کامرل قررار داشرت .موفقیرت حملره بره بیرزانس در سرال 522
مریالدی و کشورگشرایی ایرران تررا مصرر ،فقر توانسررت بررای مردت کوترراهی
روند فروپاشی خزنده در مرکز قدرت ایران را به تأخیر بیندازد.
برره هنگررام جن رگ ،هراکلیرروس موفررق شررد مسرریحیان سرروریه و ایررران را برره
سوی خود جلرب کنرد .او در طریِ جنرگِ برزرگ همرواره بره دنبرالِ امکانراتی
بررود تررا بتوانررد بررا مسرریحیان سپررریانیزبرران و ایرانرری بررر سررر مسررایل
مسی شناسی به یک اتفاقِ نظرر برسرد و ترالش مریکررد کره بره اختالفرات و
تناقضررات دروندینرری نقررش درجرره دوم بدهررد و آن را تررابعی از پیررروزی
کامل بر دشمن دینری تبلیر بکنرد .در یرک جنرگ بره اصرطالح آخررِ زمرانی
بررین مسرریحیان و آتررشپرسررتان ،برررای مرردتی اختالفررات جریررانهررای
متخاصم مسیحی کمرنگ شدند.
تررازه پررس از مرررگ هراکلیرروس در سررال  521مرریالدی ،یعنرری در بیسررتمین
رزرگ [سررال  599مرریالدی] بررود کرره جهررتِ پانرردول سررد و
سررال پیررروزی بر ِ
هشتاد درجه ت ییر کرد .ترا زمرانی کره جنرگ ادامره داشرت و برا کمرک ابرزار
تبلی رراتی ،شرراه ایررران برره عنرروانِ فرعررون مررورد هرردف بررود ،هراکلیرروس در
رگویی
چشرررم مسررریحیان سررروری یرررک والقررررنین برررود کررره طبرررق پیشرر ِ
مکاشررفهای دانیررل ،امپراترروریهررا را ن رابود مرریسررازد .برردین ترتیررب ،پیررروزی
بیزانسی ها بر ساسانیان به پیرروزی مسریحیت برر کرافران تعبیرر مریشرد .بره
عنوان سهامدارانِ ایرن پیرروزی برزرگ برر دشرمن مشرترک ،امیرران عررب در
سرروریه ،میررانرودان و ایررران دوبرراره برره قرردرت رسرریدند ،یعنرری توانسررتند
دوبرراره قرردرتهررای محلرریای کرره در گذشررته برره واسررطهی کشررمکشهررای
درونرری دو امپراترروری ساسررانی و بیررزانس از دسررت داده بودنررد ،برره دسررت
بیاورند.56
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آغاز یک دورهی نوین

حاکمیت عربها از چه زمانی آغاز شد؟
سررال 596
ِ
پیامرردِ فروریررزی حاکمیررتِ ساسررانیان پررس از پیمرران صررل
مریالدی ،ایررن امکران را برررای هراکلیروس فررراهم کررد تررا خرود را یررک بررار و
برررای همیشرره از بررار سررنتِ امپراترروری روم شرررقی رهررا کنررد .تررالش او در
سررال  516مرریالدی برررای انحرراللِ قسررطنطنیه تررا انرردازهای حررال و هرروای
دینررری آن زمررران را بررررایش روشرررن سررراخت« .امپراتررروری آخرررر زمرررانی
مسیحیِ» 59او نه مدیونِ اراضرییری کره تصررف کررده برود ،برل کره ناشری از
پیررروزی او بررر دشررمنی دینرریاش بررود .پررس از ایررن پیررروزی ،هراکلیرروس
دیگر نره بره م ابرهی امپراترور ،سرزار و یرا آگوسرتوسِ امپراتروری هزارسرالهی
روم ،بل کره بره منزلرهی شرخ ِ اولری  dominatusبرود کره مسری را سررور
خود میدانست و مانند گمارده /منصوب او [مسی ] عمل میکرد.
در اینجا تکیرهگراهِ اصرلی هراکلیروس ،کلیسرایش برود .هرر جرا کلیسرا اسرت،
امپراتررور نیررز هسررت .هررر جررا کرره کلیسررا وجررود نرردارد ،طرربعن امپراتررور هررم
نمرریتوانررد برره ایرردئولوحی امپراترروری خرردمت نمایررد .بررا ایررن حررال ،نگررارهی
ِ
داودی
خودسرراختهی هراکلیرروس کرره او را چونرران پایررهگررذار یررک سلسررلهی
نرروین و نجرراتدهنرردهی صررلیب حقیقررت [صررلیب دار] معرفرری مرریکرررد،
االهیرررات خرررود را از
ِ
نتوانسرررت آن کسرررانی را کررره ماننرررد نیاکانشررران
پنداشررتهررای انجیررل عهررد عتیررق برمرریگرفتنررد و مرررگ صررلیب [مسرری ] را
فق به م ابهی پیامرد زنردگیِ مسریحی مرینگریسرتند ،ولری امیردشران را برا
تولد مسی و رستاخیز او گره میزدند ،متقاعد سازد.
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شکل  :1باالی واحهی  Mدر پشت سکه به جای صلیب ،نگارهی یک درخت خرما آمده است که یادآور
تولد مسی در زیر درخت خرما است

هراکلیرروس برررای مسرریحیانِ شرررق بیررزانس کرره برره طررور غیررر مسررتقیم زیررر
حاکمیت ایران قررار داشرتند ،امکرانی فرراهم سراخت کره «فرعرون» ایرران از
دادن آن خررودداری مرریکرررد :او اجررازه داد کرره تبعیرردیان برره وطررن خررود
بازگردند.
آخرررین تررالش او برررای وحرردت مسرریحیان هررم ناکررام مانررد .حکررم دینرری
رتی ایررا صرروفیا [کلیسررای حاجیررا
[ ]Ekthesisسررال  576مرریالدی کرره در هشر ِ
صرروفیا] از سرروی هراکلیرروس اعررالم شررد آب در هرراون کوبیرردن بررود .ایررن
حکم از سوی ارتردوکس هرا و منوفیزیرتهرا رد شرد .بردین ترتیرب ،سروریه و
مصر برای همیشه از دست رفتند.
هراکلیرروس عقرربنشررینی نظررامی همرره جانبررهای را از میررانرودان ،سرروریه و
مصررر آغرراز کرررد .البترره خررأِ ناشرری از عقرربنشررینی تررا حرردودی از طریررق
پیمان هایی کره برا فرمانرده هرای وابسرته محلری عررب یعنری پروترورین هرای
 Prätorianerبسته شد ،پپر گردیرد .پیمران صرل برا مصرر ترازه پرس از مررگ
هراکلیوس به اجررا در آمرد ،زیررا بررای مردتی کسری حاضرر نبرود از مارتینرا
همسر هراکلیوس که عملن جانشین او بود ،پیروی کند.59
اشرر ال پرری در پرریِ سرروریه و برره دنبررال آن مصررر از سررال  517تررا 599
مرریالدی از سرروی ایرانیرران منجررر برره ت ییراترری گردیررد کرره امکررانِ دوبررارهی
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حاکمیررت بیررزانس در آنجررا را باعررث شررد ،بررا توجرره برره ایررن کرره در گذشررته
حاکمیررت بیررزانس در اینجررا چنرردان کامررل و محکررم نبررود .روی همرره رفترره،
ایررن منطقرره توس ر اشرررافیت کلیسررا اداره مرریشررد .آنهررا [اشررراف کلیسررا]
جنگجویرران و مررزدوران گونرراگونی را در جنررگ بررزرگ برره خرردمت خررود
گرفته بودند تا نگذارنرد یرک برار دیگرر وضرعیتِ پریش از سرال  517مریالدی
بوجررود آیررد .جنررگهررای میرران بقایررای نیروهررای کمکرری اعررراب ساسررانی و
صرراحبان قرردیمی آن منطقرره یعنرری غسررانیانِ برراز گشررته از بیررزانس در سررال
 572مرریالدی در حرروالی غررزه و جنررادین و در نزدیکرری درهی یرمرروک در
سال  575مریالدی ،نشرانگرِ اوضرامِ آشرفته پرس از پایران جنرگ برزرگ برین
بیزانس و ایران است.
بعرردها وقررایعنگارهررای اسررالمی زنرردگرری و کارهررای پیررامبر عرررب را در ایررن
حفررهی سرریاه زمررانیِ ترراریخ جررای دادنرد .مورخرران اروپررایی و آمریکررایی نیررز
برره گونررهای شایسررته و بایسررته پیامرردهای اشرر ال ایررران و ویرانرری شرررق
نخسررت سرردهی هفررتم مرریالدی متوجرره
ِ
بیررزانس را در طرریِ یررکچهررارم
نشرردند .اوضررام سرروریه پررس از مرررگ هراکلیرروس ،پیامرردِ جابررهجرراییهررا و
گسل های پس از بیررون رانردن ایرانیران از آنجرا برود و بره هریچ وجره پیامردِ
تهاجمِ اقوام عرربِ شربهجزیرره ی عربسرتان بره رهبرری «محمرد» بره سروریه
و مصر نبوده اسرت .وقرایعنگراران اسرالمی صرحنهی وقرایع جهرانی و تراریخی
سررال  599مرریالدی را بررا نمررایشِ یررک فرررد فررراری اهررل مکرره آراسررتند و
ِ
سرانجام از پیرروزی برزرگ نظرامی بیرزانس در سرال  599مریالدی برر ایرران،
داستان فرار پیامبر عربها از دشمنانش یعنی «هجرت» را ساختند.
ِ
رت
ولرری سررال  599مرریالدی از لحرراه ترراریخی ،آغررازِ دورانرری نرروین از حاکمیر ِ
عررربهررای مسرریحی و عررربهررای ساسررانی بررود کرره سرچشررمهی اسررتقالل
خرررود را در پیرررروزی هراکلیررروس برررر ایرانیررران در سرررال  599مررریالدی
میدانستند.
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رویدادهای سال  92بنا به درکِ عربها
بیسییتم پیررروزیاش بررر ایرانیرران [ 599مرریالدی در
ِ
هراکلیرروس در سررال
ارمنستان] میمیرد .با مررگش ،پیمرانهرایی کره او شخصرن برا امیرران عررب
و عربهای ساسرانی بسرته برود نیرز از برین مریرونرد .همچنرین برا مررگ او
سوگندِ وفراداری متحردانش [قریشران] کره در جنرگ برزرگ بیرزانس و ایرران
در کنارش بودند نیز به پایان میرسرد .از زمیان میرگِ هراکلییو بیه بعیدل
امیران ایران برای نشان دادن اسیتقالل نویافتیهی خیود شیروب بیه ضیربِ
سکه می کنند .این سرکههرا بره سربکِ آخررین پادشراهان ساسرانی و پادشراه
پرریش از آنهررا یعنرری خسرررو دوم کوبیررده شرردند و ترراریخ آنهررا سررال  92را
نشان میدهرد .سرالِ بیسرتم پیرروزی ،منطبرق اسرت برا سرال  521مریالدی،
یعنی سال مرگ هراکلیوس.
رور ایررن جنرربش اسررتقاللطلبانرره عمرردتن در شرررق
جالررب اینجاسررت کرره تبلر ِ
53
ایران یعنی در خراسان (مرو) و سیستان بود .
تررازه پررس از مرررگ هراکلیرروس اسررت کرره گمرراردگرران [پروتررورینهررا] عررربِ
وابسته به بیزانس در منراطق تحرت نفرو خرود و نیروهرای عررب وابسرته بره
ضرب سکههای تقلیدی بیزانسی اقدام کردند.
ِ
او در ایران به
امیران عرب از سال 25عربهیا بره بعرد بره طرور مرنظم و پری در پری دسرت
سرال
ِ
به ضرربِ سرکههرای نقررهای در ایرران زدنرد .بره عبرارتی ،ترازه پرس از
 92اسررت کرره شررواهدِ مسررتند و کتبرری از حاکمرران نرروین در قلمرررو سررابق
بیزانس یافرت مریشرود .عررب هرای غسرانی کره از سردهی  5مریالدی سرنتِ
عربررینویسرری داشررتند ،ایررن سررنت عربررینویسرری را در نوشررتن اسررناد اداری
ادامرره دادنررد .در مررتنِ کهررنترررین سررند برره زبرران عربرری ،از روی امضررای
طرفین قرارداد میتروان دیرد کره زبران عربری هنروز وابسرته بره زبران آرامری
است و این سند در پایان به زبانِ آرامی ختم میشود.
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در مرتن بَررردی [پرراپیروس یررا برگررههرای حصرریری] بره دسررت آمررده از سررال
( 99کذا!) موضروم برر سرر آ وقرهرسرانی بره نیروهرای نظرامی اسرت .در ایرن
سند دو زبانرهی عربری /یونرانی ،یرک خلیفره بره نرام ایسرتفان رسریدِ تحویرل
تعدادی گوسفند را بت مریکنرد .بره جرز ایرن رقرمِ [سرال] یعنری  99هریچ
اطالعرراتی دیگررری دربررارهی مقطررع زمررانی یررا دوره گفترره نشررده اسررت .ایررن
عدد کاملن به صورت مجزا و منزوی نوشته شده است :سال .99

شکل  :9سکههای ایرانی با نگاره ی حاکم بیزانس که شاهدی بر اش ال ایران توس بیزانس است
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ضرب سکه توس حاکمیت عربهای ایرانی و عربها در سال  92پیروزی بیرانس بر ایران که
ِ
شکل :7
منطبق است با سال  521میالدی.

سند با عبارتِ «بسماهلل الرحمن الرحیم» آغاز میشود .اشارهای بیشتر از
«بسماهلل» و اظهارات امضاکنندگان چیز دیگری وجود ندارد .تاریخ دقیقِ سند
را میتوان با کمک بخش یونانیِ سند که تاریخ را بر حسبِ سال مالیاتی بیزانس
درج کرده مشخ نمود .طبق این ارزیابی ،سند در تاریخ  94آوریل 527
میالدی نگارش شده است .این سال منطبق است با سالِ  99پیروزی
هراکلیوس بر ایرانیان.
در بخررشِ یونررانیِ سررند همچنررین منشررأ گیرنررده نوشررته شررده اسررت .طبررق
آن ،نام ایرن فررد عبدالره (عبرداهلل) از مَجرریهرا ) magar(i)t(aisبروده اسرت.
از آنجررا کرره کاتررب ایررن بَررردی [پرراپیروس] آشررنایی درسررتی بررا ایررن مفهرروم
نداشررته ،نررام امیررر را مپهرراجر  muhâjirو نیروهررای همررراهش را مپهرراجرون
 muhâjirunنوشررته اسررت .ایررن مفرراهیم برریدرنررگ آن کسررانی را در هررن
تررداعی مرریکننررد کرره برره همررراه محمررد از مکرره برره مدینرره کرروچ کردنررد و
همچنین همره ی آن کسرانی کره بررای لشکرکشری بره اردوگراه برزرگ آمرده
بودند.61
البته در زبان یونرانی مشرکالت معینری بره هنگرام بازنویسری نرام هرای عربری
توسرر کاتبرران نرراآزموده ظرراهر مرریشرروند .اگررر در اینجررا مشررکل ویررژه
یونانیها با تلفر واجهرا و نرام هرای بیگانره را بپرذیریم ،آنگراه دیگرر ایرن واحه
نه بره خویشراوندان مجررتهرا [ ]Magareteبرل کره بره خویشراوندان هراجر،
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یعنرری مپهاجریررتهررا  m(uh)âgaritaisبرمرریگررردد .ایررن نررامگررذاری ریشرره
روم «دختررران لرروت» از منظررر
انجیلرری دارد و متررداول برروده ولرری ماننررد مفهر ِ
تاریخی و قومشناسی درست نمیباشد.

چرا هیچ سکه و سند تاریخداری از امیران عربِ استقاللیافته
پیش از سال  521میالدی وجود ندارد؟
پیررروان وقررایعنگرراری اسررالمی یررک سررکهی تقلیرردی بررا حکرراکی تقلبرری کرره
سررال  13هجررری را نشرران مرریدهررد برره سررکهخانررهای در دمشررق ربرر
رقرم شاخصری
میدهنرد .البتره در ایرن جرا فرامروش مریشرود کره در براالی ِ
 )Nummia 40 =( Mبررر پشررت ایررن سررکه ،حرررفنگررارهی [منرروگرام]
هراکلیوس قرار دارد.61
در این جا اسالمشناسری برا مشرکالت عدیردهای روبرهرو مریشرود کره حاضرر
به پذیرش آنها نیست:
 -1چگونرره مرریترروان از اش ر ال اسررالمی در سررال  13هجررری سررخن گفررت،
وقترری مرریدانرریم کرره مفهرروم «اسررالم» برررای نخسررتین بررار در سررال  52برره
صورت سنگنبشته کر شده است؟
ررت
 -9چگونرره مرریترروان یررک عرردد را روی یررک سررکه بررا دوران پررس از هجر ِ
پیررامبرِ عررربهررا از مکرره برره مدینرره گررره زد ،زمررانی کرره صررفت مقرردس
«محمد» که بره عنروان نرام پیرامبر آمرده ،ترازه پرس از  05سرال بره صرورت
سنگ نبشرته کرر شرده اسرت؟ ایرن صرفت مقردس نخسرتین برار برا حرروف
آرامی به صورتِ «محمرت» نوشرته شرده برود کره در اصرل بره زبران و تلفر
پارسی میانه «محمد» خوانرده مری شرد .ایرن سرکه در زرنر  ،مرکرز سیسرتان
در جنوب شرقی ایران کوبیده شده بود.62
هنگررامی کرره وقررایعنگرراران اسررالمی شررروم کردنررد کرره ایررن صررفت مقرردس
[محمد] را به یک شخصیت تراریخی تبردیل کننرد ،بره ایرن فکرر نمریکردنرد
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که روزی با ارزیرابیِ یافترههرای باسرتانشرناختی امکران بازسرازی رویردادهای
تاریخی فراهم خواهد شرد .شراید بره همرین دلیرل ،منمنران چنردان میانرهای
خوبی با باستانشناسی ندارند.
ترراکنون برره روشررنی و صررراحت گفترره نشررده کرره ارقررام حررک شررده روی
سکهها به هیچ دورهی معینی اشاره نمیکنند.
نبودِ اشراره بره یرک دوره بره شرکل پرس از مریالد  Anno Dominiیرا دورهی
بیزانسی یا دورهی تراریخیِ یرک شرهر ،باعرث شرده کره تعرابیر از ایرن اعرداد،
درهررا را برره روی ترراریخنگرراری اسررالمی برراز بگررذارد .ولرری علرریرغررم ایررن
شعبدهبازی ،اسالم شناسری موفرق نشرده کره تفراوت هرای فراحش برین ارقرام
داده شررده و توصرریفات رویرردادنگارهای اسررالمی را از میرران بررردارد .برردین
ترتیررب ج .واکررر  J. Walkerدر سررال  1921برره ایررن نتیجرره مرریرسررد کرره
ارقررام ترراریخی بررر سررکههررا در بسرریاری از مرروارد بررا اطالعررات ترراریخنگرراری
اسررالمی همخرروانی ندارنررد .63از زمرران حاکمیررت معاویرره ،نخسررتین حرراکم
عرب پس از مرگ هراکلیوس ،سه نوم حکاکی موجود است:
ضرررب سررکههرراییسررت کرره برره مناسرربت
ِ
 -1نخسررتین سررند ،مربرروط برره
انتصررابِ معاویرره برره عنرروانِ امیرالمررنمنین در دارابگرررد در سررال  21عررربهررا
کوبیده شردند .در وسر ایرن سرکههرا در کنرار نگرارهی حراکم ساسرانی ،بره
زبرران پهلرروی و خرر آرامرری آمررده اسررت :ماآویررا امیررری ویورویشررنیگان
[.]MAAVIA AMIR-i WURROYISHNIGAN
نام معاویه در ایرن جرا آرامری نوشرته شرده اسرت .ایرن برا سرنگنبشرتههرای
بعدی همخوانی دارد.
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شکل  :2سنگنبشتهی معاویه در حمامِ شهر قدره در سال  29عربها .درIsrael Exploration :
Journal, vol. 32 (1982), p. 94

 -9سررنگنبشررته در حمررام شررهر قرردره [هررم اکنررون اُم قرریس] برره سررال 29
عربها .در آنجا نام نخستین حراکم عررب هرا ،معاویره ،بره زبران یونرانی آمرده
اسرررت .MAAVIA AMIR AL-MOMENIN :در اینجرررا نیرررز گونرررهی
آرامرری نویسرریِ نررام معاویرره یعنرری ماآویررا برره چشررم مرریخررورد .فق ر ایررن
سنگنبشته به یرک دورهی تراریخی اشراره مریکنرد کره حکومرت معاویره در
آن وجود داشته اسرت :تراریخِ ایرن سرند مطرابق برا اسرناد محلری دکراپولیس
[اتحرراد ده شررهر رومیرران] در اسررتان عربیررای روم نوشررته شررده اسررت .یعنرری
ایررن کرره :در آغرراز ،ترراریخ امپراترروری کنسررتانس دوم آمررده ،سررپس ترراریخ
محلرری و پررس از آن ترراریخ حکومررت حرراکم محلرری یعنرری پروتررورین کرره
رقرم تراریخِ امپراتروری بیرزانس در مرتن حکراکی ،سرال ششرم
معاویره باشردِ .
امپراترروری ،روز دوم هفترره ،روز پررنجم دسررامبر مرریباشررد .ایررن مطررابق اسررت
با سال  557میالدی.
همچنین برت تراریخ طبرق «تراریخ کلونیرا» را مریتروان وارسری کررد .شرهر
قررردره جرررزو دکررراپولیس یرررا «اتحادیرررهی ده شرررهر» امپراتررروری بیرررزانس
محسوب مریشرد .سرکههرای قردره نیرز از تراریخ برخوردارنرد .در مجموعرهی
دیرِ فرانسیسکانها در اورشلیم برا سرکهای برخرورد مریکنریم کره مربروط بره
سررال اول اش ر ال اورشررلیم توس ر روم اسررت .سررال اولِ روم برابررر اسررت بررا
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 52/57پرریش از مرریالد .در سررنگنبشررتهی معاویرره ،ترراریخ شررهر  395رومرری
کر شده که این برابر است با  557/559میالدی.
سررال  29عررربهررا
ِ
ترراریخ حرراکم محلرری یعنرری معاویرره در سررنگنبشررته،
) KATA ARABA(Sقید شرده اسرت .ایرن تراریخ منطبرق اسرت برا چهرل و
دومررین سررالِ پیررروزی هراکلیرروس بررر دشررمنِ دینرریاش یعنرری خسرررو دوم.
29مرررین سرررالِ پرررس از پیرررروزی  599مررریالدی ،برابرررر اسرررت برررا 557/2
میالدی .از طریق همین تراریخ ،مرا همچنرین بره ایرن نتیجره مریرسریم کره
طبررق ترراریخ امپراترروری [بیررزانس] و ترراریخ شررهر و ترراریخ حرراکم محلرری
تقرویم مراهی
ِ
[معاویه] ،هنروز مرا برا تقرویم خورشریدی سرر کرار داریرم و نره
(قمری) .ایرانیران طبرق تقرویم خورشریدی محاسربه مری کردنرد ،همرین نیرز
مورد بیزانسیها و رومیها صدق میکند.64
در ِ
 -7سررنگنبشررتهی طررائش برره ترراریخ  46عررربهررا حررک شررده اسررت .ایررن
سررنگنبشررته ،معاویرره را امیرالمررنمنین نامیررده اسررت .معاویرره ،طبررق ایررن
سرررنگنبشرررته «امیرالمرررنمنین» نامیرررده شرررده کررره معنررری آن بنرررا برررر
رویرردادنگاریِ اسررپانیا از سررال  omnia prospere gerens 342مرریباشررد.65
متن سنگنبشته به زبان عربی حکاکی شده است.66
این سه نوم حکاکی از حاکمیرت معاویره اطالعرات روشرنی بره مرا مریدهنرد.
طبررق سررنتِ پادشرراهان ساسررانی برره عنرروان
ِ
معاویرره همچنررین در ایررران
اسررتان
ِ
فرمانرردهی کررلِ تأمینررات (امیرالمررنمنین) انتخرراب شررد؛ یعنرری او در
پررارس در اسررتراحتگاه یررا پایتخررت آیینرری ساسررانی ،دارابگرررد ،برره عنرروان
حاکم تعیین گردید.
سررنت ترراریخگررذاری اسررناد رسررمی امپراترروری
ِ
معاویرره در سرروریه نیررز از
بیررزانس پیررروی مرریکرررد و سررنتهررای محلرری پیشررامسرریحیِ شررهر را ادامرره
مرریداد و ترراریخ حکومررت خررود را در مرتبررهی سرروم مرریآورد .ایررن دورهی
ترراریخی کرره معاویرره در آن بسررر مرریبرررد از یررک نررام برخرروردار شررد :دورهی
«عررربهررا» [) .]KATA ARABA(Sایررن دورهی ترراریخی قرینررهوار بررا
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سالهرای خورشریدیِ تراریخ امپراتروری [بیرزانس] و تراریخ شرهر قردره برت
گردیده است (یوحنرا ابرن فنقری در کترابِ تراریخ جهرانی سپرریانیاش نوشرته
اسررت کرره ایررن ا ررر در 53مررین سررال حاکمیررت عررربهررا برره پایرران رسرریده
است .در اینجا هیچ اشارهای به زندگی پیامبر عربها نشده است).
در شرربه جزیرررهی عربسررتان ،در منطقررهی حاکمیررت سررابق غسررانیان در
رنت
عربسررتان غربرری ،سررنگنبشررتهی طررائش حرراوی برخررورد محترمانرره بررا سر ِ
آنجاسررت .ایررن سررنگنبشررته برره عربرری نوشررته شررده ،چیررزی کرره در نررزد
عربهای غسانی در سدهی  5میالدی در سوریه نیز معمول بوده است.
بررا کمررک ایررن سرره نرروم حکرراکی مرریترروان اغتش راشِ بعرردی رویرردادنگاری
اسالمی را در روندِ تاریخی توضی داد:
همهی اطالعاتِ ارقرامیِ سرالهرا ،تراریخگرذاریهرایی هسرتند کره بره دورهای
معین مانند «اسالمی» یرا «هجرری» اشراره نمریکننرد .فقر سرنگنبشرتهی
قدره است کره بره روشرنی نشران مریدهرد کره دادههرای ارقرامی معاویره بره
«تاریخ عربها» برمیگردد[).]KATA ARABA(S
روان دورهی
برردین ترتیررب 142 ،سررال پررس از آن ،یعنرری دورهای کرره برره عنر ِ
هررارونالرشررید و پسرررش مررأمون بررت شررده ،دیگررر زیرراد دشرروار نبررود کرره
«سال عرب ها» را با سرال «هجرری» پیرامبر عررب تعرویض کررد .بره مروازاتِ
تبدیل سال خورشیدی عربهرا بره سرال هجرری ،تقرویم خورشریدی نیرز بره
تقویم اعیراد عررب کره برر حسرب مراه محاسربه مریشرد ،ت ییرر یافرت .ترازه
پررس از کشررشِ سررنگ نبشررتهی قرردره 69اسررت کرره مررا مرریترروانیم برره ت ییررر
رال مرریالدی برره
تقررویم خورشرریدی برره مرراهی (قمررری) و همچنررین ت ییررر سر ِ
هجری پی ببریم.
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دورهی معاویه

ظهور و سقوط معاویه
منراطق
ِ
معاویه متوجه شده بود که فقر زمرانی مریتوانرد وحردت عرربهرای
غربی و شررقی [شرام و ایرران] را متحقرق کنرد کره همرهی بلنردپروازیهرا و
اختالفرراتِ محلرری را در زیررر چترررِ یررک امپراترروری گرررد هررم آورد و سررامان
ران «آتررش
دهررد .در اینجررا پیشررینهی جنررگ بررزرگ بررین مسرریحیان و ایرانیر ِ
خررالل
ِ
پرسررت» ،یعنرری جنررگ بیررزانس و ایررران ،نشرران داده بررود کرره در
جنگ ،اختالفات دروندینی به فراموشی سپرده میشوند.
پس از آن که بیرزانس خرود را  -پرس پیرروزی برر ایرران -از نرو تعریرش کررد
و توانست خرود را از برار میرراتِ امپراتروری رهرا سرازد ،حراال نوبرتِ عرربهرا
شررده بررود کرره میررراتِ امپراترروری ساسررانی را در جامررهی یررک امپراترروری
عررب برازتعریش نماینرد و بررای برره فرجرام رسراندن حرقِ رهبرری ایررران وارد
صحنه شوند .ایرن رویکررد همچنرین برا ایرن پنداشرت گرره خرورده برود کره
میتوان با اش ال قسطنطنیه ،رهبری دینی را نیز به دست آورد.
در سررال  526مرریالدی امپراتررور بیررزانس ،کنسررتانس دوم ،تررالش کرررد از
ناکررامیهررای درگیررریهررای کالمرری گذشررته فاصررله بگیرررد .در ارتبرراط بررا
همررین تصررمیم ،او فرمرران داد کرره حکررم دینرریِ هراکلیرروس را از هشررتی
کلیسررای حاجیررا سرروفیا [ایاصرروفیا] پرراک کننررد تررا برردین ترتیررب ،عملررن
موضوعات دینیِ مرورد مشراجرهای کره باعرث یرک سلسرله شرورش در شرمال
ماکسررموس
ِ
آفریقررا شررده بودنررد [ 525مرریالدی] زدوده شرروند .در اینجررا
کشیش ،یکی از مهم تررین متکلمران زمران خرود ،شروراهایی برگرزار کررد کره
طی آن ،سازش برا مونولیرتهرا یرا مونروگرتهرا را کره از سروی مرکرزِ دینری
در قسررطنطنیه پیشررنهاد شررده بررود مررورد حملرره قرررار داد .برررای پایرران
بخشیدن بره کشرمکش هرای پایرانناپرذیرِ مسری شناسری برین قسرطنطنیه و
بخررش شرررقی سررابق بیررزانس ،کنسررتانس دوم در سررال  526مرریالدی طرری
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یررک فرمررانِ دینرری ( )Typhosهررر گونرره بحررث دربررارهی موضرروم ات االهرری
و ات انسانیِ مسی را ممنوم اعالم کرد.69
احتمررالن معاویرره نیررز بررا کمررک چنررین پررروحههررایی موفررق شررده بررود کرره
عربهای غررب و شررق را برا هرم متحرد کنرد .شراید او برا تکیره برر منشرأ و
اصررلیت خررود از شرررق یررا دقیررقتررر گفترره شررود از میررانرودان  -نررام آرامرری او
شرراهدی بررر آن اسررت -توانسررته بررود ایررن پررروحهی وحرردتسررازی را پرریش
ببرررد .ایررن کرره او چگونرره در غرررب یعنرری شررام مرردارج ترقرری را طرری نمررود،
معلرروم نیسررت .احتمررالن او برره عنرروان متحررد بیررزانس (قررریش) برره ریاسررت
سوریه رسریده برود .ترقری شر لیِ او ترا سرال  96عرربهرا ناروشرن اسرت .در
سررال  523مرریالدی ،معاویرره تررا نزدیکرری کاپادوکیرره پیشررروی کرررد .پرریش از
آن هم در ارمنستان در عملیات نظامی درگیری داشت.
ایررن گزارش رات ،متکرری بررر اطالعررات مررور بیزانسرری ت وفررانس Theophanes
است .ولی در اینجا باید انردکی مکرث کررد ،زیررا بره احتمرال زیراد گزارشرات
سررنت
ِ
ت وفررانس دربررارهی عررربهررا ،اسرربهررای تروایرری هسررتند کرره از
تاریخ نگاری عررب هرا وارد گزارشرات او شردهانرد .رویردادنگاریهرای ت وفرانس
که مهمترین منبرع دربرارهی مناسربات عرربهرا و بیزانسری هرا در ایرن عصرر
است ،برین سرالهرای  612ترا  612مریالدی بره نگرارش در آمردهانرد ،یعنری
درسرت زمرانی کرره تراریخنویسرری اسرالمی در دربرارِ هررارونالرشرید ،خلیفررهی
مشررهور عباسرری ،از نررو تأویررل و برره نگررارش در آمررده بررود .از ایررن رو ،بررهتررر
اسررت کرره برره اسررناد بیررزانس کرره توسر دوگلررر  Döglerفهرسررت شرردهانررد،
توجرره کرررد؛ یعنرری اسررنادی کرره بررا کرررِ آتررشبررسهررا ،پیمررانهررای صررل ،
تقسرریم قلمررروی حاکمیررت (قبرررس) ،پرداخررت خررراج و غیررره ،ایررن امکرران را
فراهم میکننرد ترا نگرارهای روشرنترر از پیوسرتگیهرای آغرازین برین دربرارِ
دمشق و بیزانس به دست بیاوریم.
معاویه در سرال  549مریالدی برر آن شرد ترا برا بیرزانس بره سرازش برسرد و
آمادگی خرود را بررای پرداخرت خرراج اعرالم کررد .63او بره عنروانِ یرک نراظر
بیرونرری مرریتوانسررت برره خرروبی دریابررد کرره چگونرره برخررورد مسررتبدانهی
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کنستانس دوم بررای پایران دادن بره بحرثهرا و مجرادالت مسری شناسری برا
شکست مواجه شده بود.
یررک سررال پررس از فرمرران امپراتررور کنسررتانس دوم ،مررارتین پرراپ جدیررد،
شررورای بزرگرری در کررا ِ التررران ترتیررب داد .ایررن شررورا ،هررم حکررمِ دینرری
هراکلیرروس و هررم فرمررانِ کنسررتانس را محکرروم کرررد .مرردتی پررس از ایررن
شرررورا ،امپراترررور در سرررال  547فرمررران داد کررره پررراپ [مرررارتین] را بررره
قسطنطنیه بیاورنرد؛ در آنجرا او را بره خیانرت علیره امپراتروری مرتهم کردنرد.
مارتین [اول] ابتدا به مرگ محکروم شرد ،ولری سرپس حکرم مررگ بره تبعیرد
به کریمره کراهش یافرت .او در همانجرا برر ا رر بیمراری و گرسرنگی در سرال
 545مریالدی مرریمیرررد .طرولی نکشررید کرره ماکسریموس کشرریش را هررم برره
دادگاه کشاندند .البتره برا او ،در مقایسره برا امپراترور ،نررمترر برخرورد کردنرد،
زیرا او به هرر حرال  ،زمرانی رهبرر معنروی کلیسرای یونرانی اورتردکس برود .او
در محررل تبعیررد خررود در غررربِ گرجسررتان ،پررس از سررالهررا دادرسرری و
بدرفتاریهای سخت در سال  559میالدی درگذشت.
در ایررن س رال کنسررتانس دوم از ایررن کرره نیررروی خررود را در دعواهررای دینرری
افررق
ِ
فرسرروده کرررده بررود ،سررخت افسرروس مرریخررورد .او در مقابررل خررود
دیگررری را مرریدیررد .ماننررد هراکلیرروس مرریخواسررت از پایتخررتِ قسررطنطنیه
غرب بیزانس ،زادگاهِ خانوادهاش ،بود.
دست بردارد .هدفش ِ
معاویه از ایرن آرامرش کره پیامردِ صرل برا بیرزانس برود اسرتفاده کررد ترا برا
رقیب های خرود وارد یرک اتحراد شرود .مونوفیزیرت هرای سروری و مصرری برا
بیزانس حسرابهرای تسرویه نشرده داشرتند .عرربهرای ایرانری نیرز احتمرالن
گرایشرری دشررمنانه بررا بیررزانس داشررتند ،برره ویررژه آن بخررش از عررربهررای
ساسانی یرا عرربهرایی کره از شربهجزیررهی عربسرتان آمرده بودنرد  .ایرن دو
بخررش از عررربهررا از االهیرراتِ مسرریحیای برخرروردار بودنررد کرره برره االهیرراتِ
انتاکیه و پیش از شورای نیقیه تعلق داشت.

در همرران سررالی کرره امپراتررور مرریخواسررت دسررت از پایتخررت خررود بررردارد
معاویه بره عنروانِ نخسرتین « امیرالمرنمنین» تعیرین شرد .مجمرعِ امیرران در
32

دارابگررردِ اسررتان فررارس [پایتخررتِ آیینرری ساسررانی] در سررال  21عررربهررا
( 559میالدی) برگزار گردید.91
معاویرره ایررن احسرراس را بوجررود آورد کرره گویررا تحررت رهبررری او مرریترروان از
این فرصرت اسرتفاده کررد و قسرطنطنیه را بره اشر ال در آورد .همره برر ایرن
باور بودند که با اتکرا بره تجرارب برهدسرت آمرده در سروریه و مصرر مریتروان
چنررین پررروحهای را پرریش برررد .کنسررتانس دوم قسررطنطنیه را برره حررال خررود
رهررا کرررد و برره سرروی غرررب (شررهر رپم) حرکررت کرررد .ظرراهرن اوضررام برررای
انضمام قسطنطنیه به امپراتوری عرب آماده شده بود.91
راه تسررالونیکی  Thessalonikiبرره سرروی شررهر رپم رفررت .پررس
کنسررتانس از ِ
از یررک توقررش دوازده روزه ،در روز  13حوئررن سررال  557مرریالدی برره سررفر
خود ادامه داد ،ابتردا بره شرهر ناپرل و سرپس بره سریراکوز رفرت و مقرر خرود
را در همانجا برپا نمود.

همزمان با این سفرِ کنسرتانس ،معاویره بررای اجررای برنامره خرود دسرت بره
کررار شررد .او بررا سررپاهیان خررود وارد آسرریای کوچررک شررد .از سررال 557
میالدی به بعرد سرپاهیان معاویره هرر سرال در ایرن بخرش ظراهر مریشردند.
ایررن قلمرررو برره ویرانرره تبرردیل شررده بررود و مررردم آنجررا برره شرررق کوچانررده
شدند .سپاهیان معاویره ترا کالسردون پیشرروی کردنرد ،درسرت ماننرد ارترش
ساسانی.
ولی برخالف ساسانیان ،معاویره از شررای برهترری برخروردار برود .بره هنگرام
درگیررریهررای بیررزانس و ساسررانی ،ایرانیرران اساسررن مرریبایررد برره نیررروی
زمینی خود اتکا مریکردنرد و همیشره موفقیرتهرای آنهرا بره دلیرلِ برترری
نیررروی دریررایی بیررزانس بررا شکسررت مواجرره مرریشررد .هرگرراه ایرانیرران برره
کالسرردون ،در نزدیکرری قسررطنطنیه مرریرسرریدند مجبررور مرریشرردند کرره برره
نیروهای متفق محلی خرود کره در تنگره ی بپسرفر و دریرای مرمرره برا ناوگران
از آنهررا حمایررت مرریکردنررد ،متکرری بشرروند .در ابترردا ،ایررن نیروهررای کمکرری
ارتشِ ساسانی ،آوارهای ارواسریایی بودنرد ولری بعردها اسرالوهرا ایرن نقرش را
به عهده گرفتنرد .ولری هرر حملره بره قسرطنطنیه سررانجام بره دلیرلِ برترری
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نیررروی دریررایی بیررزانس متوقررش مرریشررد و برردین ترتیررب نیروهررای دشررمن
نمرریتوانسررتند ارتبرراط بررین پایتخررت و راههررای تررأمین غررالت از چرسررون را
قطع کنند.
معاویه به عنروان حراکم سروریه و مصرر توانسرت ناوگرانهرای ایرن دو قلمررو
را برررای اهررداف خ رود برره کررار بگیرررد .از طریررقِ دور زدن جزایررر ،یعنرری یررک
حرکررت کورمررالی بررر مسرریرِ آبرریِ قبرررس -رودوس -کرروس ،معاویرره برره
شرربهجزیرررهی کیزیکرروس در حرروالی قسررطنطنیه رسررید .در سررال 539
مرریالدی ،شررهر سررمیرنا اش ر ال شررد و سررواحل آنجررا زیررر کنترررل نیروهررای
معاویه در آمد.
ال
علرریرغررم ایررن موفقیررتهررای ظرراهری ،پررروحهی عررربهررا برررای اشرر ِ
قسطنطنیه بره دلیرلِ ت ییرراتِ سیاسری در بیرزانس بره خطرر افتراد .در سرال
 556مرریالدی ،امپراتررور کنسررتانس دوم در سرریراکوز برره قتررل رسررید .برردین
ترتیب ،تالش امپراتور برای انتقرال امپراتروری بیرزانس بره غررب ،برا شکسرت
سیاسررت
ِ
شکسررت
ِ
ِ
طبیعرری
ِ
پیامررد
مواجرره گردیررد .ایررن تررالش در واقررع،
امپراتررور بررود کرره مرریخواسررت در کشررمکشهررای دینرری در شرررق ،نقررش
میانجی بازی کند.
پسررررش ،کنسرررتانتین چهرررارم ( 556ترررا  564مررریالدی) حاکمیرررت را در
قسررطنطنیه برره دسررت گرفررت .حرراال دیگررر معاویرره نمرریتوانسررت روی یررک
پایتخت بیحاکم و طعمهی بیصاحب حساب کند.
سرررانجام هنگررامی کرره حملررهی نهررایی برره قسررطنطنیه آغرراز شررد ،معاویرره بررا
چیزی مواجره شرد کره انتظرارش را نداشرت :او نتوانسرت شرهر را فرت کنرد.
«آترش یونرانی»  greek fireناوگران معاویره را بلعیرد .سررانجام هرر دو طررف
جنررگ مجبررور شرردند در پرراییز همرران سررال ،برره جنررگ در پررای دیوارهررای
نیرومنرردترین دحهررای آن زمررانِ جهرران [دحهررای قسررطنطنیه/م] پایرران دهنررد.
برره هنگررام بازگشررت ،مررابقی ناوگرران معاویرره طرریِ توفررانی از بررین رفررت و
پیادهنظام او در آسیای کوچک به سختی شکست خورد.
34

معاویه متعهد شد بره بیرزانس سرالیانه خرراج بپرردازد کره شراملِ طرال ،اسرب
و برده میشد.
پس از این شکسیتل بنید اتحیاد بیین عیرب هیای غیرب (شیام) و شیرق
(خراسان) پیاره شید .ایرن شکسرت دو پیامرد داشرت :از یرک سرو قررار برود
برررای تضررمین پیررروزی در ایررن یررورش ،ضررعشهررای حمررالت ساسررانیان برره
قسررطنطنیه برطرررف شرروند کرره البترره ناکررام مانررد ،و از سرروی دیگررر ،ایررن
شکسررت باعررث شررد کرره االهیرراتِ امپراترروری بیررزانس از وزنررهی برریشتررری
برخرروردار شررود و همررین ،ا رررات دارازمرردتی برره جررای گذاشررت .دیگررر برررای
معاویرره امکررانپررذیر نبررود کرره حاکمیررت خررود را بررا کمررک برپررایی یررک
کلیسررای نرروین شرررقی مشررروعیت ببخشررد .مسرریحیان امپراترروریاش دیگررر
حاضر نبودند به رهبریرت او تمکرین کننرد .میران آنهرا شرکاف افتراده برود و
در مسایل کالمی دوباره نگاهها به قسطنطنیه معطوف شد.92

شکل  :4سکههای مربوط به دورهی کنستانتین پنجم .سولیدوس [سکه طال] از یک
سکهخانهی امپراتوری و دو سکهی تقلیدی از عربها
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مخالفان معاویه
پررس از شکسررتِ معاویرره در قسررطنطنیه عررربهررای شرررق [میررانرودان و
خراسرران/م] از معاویرره جرردا شرردند و در دارابگرررد« ،امیرالمررنمنین» دیگررری
رال  47عررربهررا.
را برگزیدنرد .شکسررت سررالِ  532مریالدی برابررر اسررت برا سر ِ
در همررین سررال ،نخسررتین سررکههررای «عبررداهلل بررن زُبیررر» در دارابگرررد
کوبیده شردند .او برا عنروانِ «عبرداهلل امیرری وریوشرنیگان» برر روی سرکههرا
به زبران پهلروی و بره خر آرامری معرفری شرده اسرت .از سرال  47ترا سرال
عنرروان «عبررداهلل» در دارابگرررد یافررت
ِ
 52عررربهررا ،سررکههررای دیگررری بررا
شدهاند.93
آن چه در سکههای دارابگرد قابلِ توجره اسرت ایرن نکتره مریباشرد کره فقر
عنرروان «امیرالمررنمنین» برره زبررانِ پهلرروی منتشررر شررده
ِ
در اینجاسررت کرره
است .سکه هایی کره عبردالملک مرروان از سرال  52بره نرام خرود کوبیرد نیرز
منطبق برر همرین شریوه اسرت :برر سرکههرای سرالهرای  52و  51عرربهرا
ایررن حکرراکی برره چشررم مرریخررورد :عپرردالملک امیررری وریوشررنیگان .بررر
سررکههررای معاویرره ،عبررداهلل بررن زُبیررر و عبرردالملک مررروان هرریچ اطالعرراتی
دربرارهی نرامِ خانردان یررا تبرار آنهرا مشرراهده نمریشرود .زیرررا ایرن سرکههررا
سنت سکهزنی ساسانی زده شدند.
ِ
منطبق با
از آنجا که ما از معاویره فقر سرکههرای دارابگررد ،سرنگنبشرتههرای قردره و
طررائش را بررا نررام ماآویررا در دسررت داریررم ،از ایررن رو نمرریترروانیم تبررار او را از
روی این دادهها بازسرازی کنریم .ایرن کره آیرا او واقعرن از تبرار سرفیان بروده
یا نه نمیتوان توضی داد.
سررکههررای محلرریِ عبررداهلل بررن زُبیررر در خررارج از دارابگرررد ،او را از تبررار
زوپیران  Zupiranمعرفی میکنند.94
ضرررب سررکههررایی کرره
ِ
ایررن شررکلِ ایرانرری نررامگررذاری ،ماننررد زُبیررران ،بررا
عبردالملک مررروان در منطقررهی خراسرران برره نرام خررود منتشررر کرررد ،سررازگار
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است .بر این سرکه هرا عبردالملک برا لقربِ «مروانران» کرر شرده اسرت .95بره
ویژه ایرن کره ایرن نروم نرامگرذاری برر سرکه هرایی نقرش بسرته کره در مررو
کوبیرده شردهانرد .ایرن مرکرز فرهنگری کهرن در خراسران ،زادگراهِ عبرردالملک
برروده اسررت .منشررأ خررانوادگی او یعنرری مرررو برره شررکل مروانییان بررر سررکههررا
آمده است.
از این رو ،مری تروان در مرورد معاویره و دو جانشریناش از ایرن نقطره حرکرت
طبررق
ِ
کرررد کرره آنهررا در دارابگرررد برره مقررام امیرالمررنمنین نایررل آمدنررد و
سنتِ شراهانِ ساسرانی بره نرام خرود سرکه زدنرد .96سرکههرایی کره حاکمران
محلی بره نرام خرود مریزدنرد ،نرام تبرار خرود را کرر مریکردنرد ولری هریچ
عنوان یا لقبی بر خود نمیگذاشتند.
از ایررن جهررت قابررل فهررم اسررت کرره چرررا عبرردالملک برره عنرروان حرراکم مرررو
راکم محلرری] بررر سررکههررایی کرره در سررال  34عررربهررا ،برره نررام خررود زد،
[حر ِ
عنوانِ امیرالمنمنین را ندارد ولری نرام تبرار خرود [مروانران] را کرر مریکنرد.
همچنرین قابررل درک اسررت کرره چرررا برررای زیراد بررن ابرری سررفیان [زیرراد بررن
بیره] در سررال  21عررربهرا در دارابگرررد سررکههرایی کوبیررده شرردند .بررر روی
ایررن سررکههررا ،او برره عنرروانِ زیرراتی ابوسررفیان  Ziyâti-i-Abusfiyânمعرفرری
شده است.99
در سال  21عربها ،زیراد برن ابری سپرفیان حراکم اسرتانی بروده کره دارابگررد
مرکز آن برود .دارابگررد بره عنروان یکری از پایتخرت هرای کهرن ساسرانی ،بره
مرکرررزی تبررردیل شرررده برررود کررره در آنجرررا «امیرررری وریوشرررنیگان» یرررا
«امیرالمنمنین» انتخاب مری شرد .بره همرین دلیرل شرگفت انگیرز نیسرت کره
روان اداری یررا
سررکههررای معاویرره ،عبررداهلل بررن زُبیررر و عبرردالملک مررروان ،عنر ِ
دولتی ای کره در دارابگررد بره آنهرا داده شرده برود ،حمرل مریکننرد ،یعنری
امیرالمنمنین.
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پایانی در عربستان؟
زمانِ حکِ سنگنبشتهی معاویره برر سردِ طرائش در سرال  46عرربهرا کمرک
مریکنررد تررا بتروانیم پایررانِ زنرردگیِ سیاسرریِ معاویره را بازسررازی کنرریم .او برره
شکسررت
ِ
عنرروان حرراکم دمشررق ،وارتِ غسررانیان بررود .پررس از فاجعررهی
قسررطنطنیه و پیمررانِ صررل ِ شرررمآور بررا بیررزانس و از دسررت دادن شرررق و
واگررذاری عنرروانِ امیررری وریوشررنیگان [امیرالمررنمنین] برره بررن زُبیررر برررای او
فق میررات غسرانیان بره جرا مانرد .بخرشهرایی از شربهجزیررهی عربسرتان،
جررزو ایررن میرررات بررود .در اینجررا سرردِ طررائش یررادبودی اسررت از کارهررای
خیرخواهانررهی او در سررال  46عررربهررا ( 559مرریالدی) .ولرری در سرروریه
محبوبیت او در رویدادنگاری عربها بت شده است.
ِ
پس از مرگش،
پایررانِ زنرردگی معاویرره ناروشررن اسررت .زنرردگینامررهی پسرررانش کرره پررس از او
آمدنرررد ،سررراختهی داسرررتانهرررای مسرررلمانان مرررنمن اسرررت .طبرررق
ردوی
رویردادنگاریهرای اسرالمی ،ایررن مررد همیشره عاقررل ،سراده زیسرت و بر ِ
نامنمن ،مجرازات االهری را در وجرود پسررش کره همرهی مرزهرای اخالقری و
سنتی را زیرر پرا گذاشرته برود دریافرت کررد .پرس از آن کره مجرازات االهری
زنرردگرری و خرردمات معاویرره را ایررن چنررین ویررران سرراخت ،برره دنبررال آن
نابودی نهرایی ایرن نسرلپ نرامنمن آغراز گردیرد .پسرر دوم او قرادر بره زنردگی
نبود ،او بیمار و جوانمرگ شد.
بدین ترتیب ،در روایرات اسرالمی ترداوم تراریخ بره ایرن سربکِ انجیلری برازگو
میشود .گزارشات دربرارهی کرردارِ گنراهآلرود معاویره ،پیشراپیش بره خواننرده
این حس را میدهنرد کره پایران مراجرا چره خواهرد شرد .جانشرینان معاویره
نیررز دچررار مجررازات االهرری مرریشرروند .همچنررین روایررت اسررت کرره آغرراز
حکومررتِ امویرران بررا حملرره برره مکرره گررره خررورده اسررت ،و در ایررن رابطرره
عبداهلل بن زُبیر امیدوار اسرت کره بتوانرد بره حکومرتِ غاصربان پایران بخشرد.
روایت شده که امویران ،حجراج برن یوسرش قفری را کره یرک مرتردِ دو آتشره
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و در باطن مرانوی برود بررای مقابلره برا برن زبیرر راهری مکره مریکننرد .ایرن
مرردرس سررابق ظرراهرن منطقرره را خرروب مرریشررناخت ،سررنت اسررالمی او را
اهل طائش مریدانرد .گویرا او قرویتررین اسرلحهی آن زمران را علیره مکره بره
کار میگیررد :برا منجنیرق مکره را سرنگبراران کررده ترا ببینرد کردام سرنگ
یعنرری سررنگهررای منجنیررق یررا سررنگ کعبرره ،قررویتررر اسررت .کعبرره آتررش
میگیرد و ویران میشود.99
بدون تردید کسی که چنرین مریکنرد ،بایرد پایرانِ بردی هرم داشرته باشرد و
این طرور هرم شرد!! سررانجام در سرال  172عرربهرا ،در وادیِ الگروا Wadi
 l`Aguâدر حرروالی آنتیپرراتریس همرره چیررز برره پایرران رسررید .بسرریاری از
مسیحیانِ آنجا بره عنروان خویشراوندان ِ امویران قترل و عرام شردند .93پرس از
ایررن حرروادت ،امویرران کررار خررود را در انرردلس ادامرره دادنررد .انرردلس از کعبرره
خیلرری دور بررود و برره همررین دلیررل [دور از دعواهررای دروندینرری/م] در آنجررا
دربارهی امویان فق به خوبی یاد میشد.
مشر ر لهی اسرررالمشناسررری برررا ایرررن دوره و موضررروعات مربررروط بررره آن،
کتابخانههرا را پرر کرردهانرد .هنروز هرم معلروم نیسرت کره پررداختن بره ایرن
موضوم چقدر طول بکشد .به ویرژه ،بره ایرن دلیرل کره ظراهرن تراریخ امویران
در اسررپانیا الگرروی مرروفقی برررای انتگراسرریون [سررازگاری اجتمرراعی] اسررالم
در اروپررا برروده اسررت .البترره در اینجررا ،اسررالمشناسرری توجرره نمرریکنررد کرره
«اسالم» امویران برر اسراسِ درکِ آنهرا از «کتراب» [عهردین/م] اسرتوار برود.
دینرری درون
ِ
درکِ ویررژهی آنهررا از «کترراب» ،بررر پیشررینهی گفتمررانهررای
ایررران برروده کرره در متررون قرآنرری نیررز بررت شررده اسررت .همررواره روی
جمررعآوری متررون قرآنرری کررار مرریشررد ،زیرررا اسررالمِ سرردهی  9مرریالدی
مطالبات وسیعتری از مرتنِ پایره ای قررآن داشرته اسرت .مرا اسرالمِ سردهی 9
مرریالدی را مرردیون توصرریفات رنگارنررگ از حرروادت ر داده شررده در مکرره
هستیم.
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اگر ما توصریفاتِ رنگارنرگ دربرارهی جنرگهرای خلفرا برر سرر کعبره را کنرار
بگذاریم ،آنگراه مری تروانیم از میران ارقرام خشرک و سرنگنبشرتههرای انردک
واقعیت واقعیتها برسیم.
ِ
که مسیر تاریخی اسالم را مستند کردهاند ،به
بنا بر شهادتِ سکههرا ،عبرداهلل برن زُبیرر در سرال  52عرربهرا ،مقرام خرود را
برره عنرروان «رئرریس تأمینررات» [امیرالمررنمنین] کرره در دارابگرررد برره او داده
شررده بررود از دسررت داد .91او سررپس ،از سررال  54تررا  53عررربهررا برره عنرروان
امیر محلی ،بردون کرر عنروان برر سرکه هرا ،در اردشریرخوره گمرارده شرد.91
سکههایی که برین سرالهرای  59ترا  59عرربهرا ،در کرمران کوبیرده شردند،
نررام او را نیررز کررر مرریکننررد .92همچنررین از او در سررکهخانررهی اسررتخر در
اسررتان پررارس سررکههررایی از سررالهررای  57و  55عررربهررا بدسررت آمررده
است.93
از روی نامگذاری یی که برر سرکههرا آمرده مری تروان فهمیرد کره عبرداهلل برن
زُبیررر در سررال  52عررربهررا ( 561مرریالدی) مقررام اداری خررود را برره عنرروان
حررراکم محلررری در
ِ
«امیرالمرررنمنین» از دسرررت داد .ولررری او بررره عنررروانِ
استانهای مرکزی ،امیرنشرینهرای عرربهرای ساسرانی ،ترا یرک دهرهی بعرد
فعال بود.
تحرروالت هولنرراکی کرره وقررایعنگرراران اسررالمی تحررتِ عنرروان فتنییه معرفرری
کردهانرد و سربب کشرمکشهرای فراوانری شردهانرد ،در یرک سرناریوی کوتراه
توضی پذیر اسرت :کشرمکشهرا و درگیرریهرا برین عرربهرای بخرش غربری
رت معاویرره و
(شررام) و بخررش شرررقی (میررانرودان و خراسرران) در اواخررر حکومر ِ
پررس از مرررگش کرره در وقررایعنگرراری اسررالمی سرردهی  9مرریالدی بررا نررام
اشخاص و همرهی مخلفراتِ مربوطره توصریش شرده ،حرواد ی هسرتند کره در
میررانرودان ر دادهانررد .یعنررری ایررن کرره در روایرررات اسررالمیِ سررردهی 9
مرریالدی خلفررایی ظهررور مرریکننررد کرره در سرردهی نخسررتِ ترراریخ عررربهررا
خالفت نکررده بودنرد .از سروی دیگرر نیرز قهرمانرانی (ماننرد «علری») شرهید
مرریشرروند کرره برره عنرروان «یرراران» محمررد در آن زمرران یعنرری در سرردهی
نخستِ عرب هرا نقشری نداشرتهانرد و فقر یرک عنروان مسری شناسری بروده
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است .زیررا در آغراز ،موضروم اصرلی فقر برر سرر بازگشرت دوبرارهی مسری ،
یعنرری محمررد/برگزیررده ،برروده و نرره شررخ ِ محمررد («سررتایش شررده»).
ترتتر اسرالمی حررفهرایی را
خالصه این کره همرهی ایرن برازیگرانِ صرحنهی ِ
میزنند که تازه در سدهی  9میالدی معنا پیدا میکنند.
شررکی نیسررت کرره شکسررت قسررطنطنیه تررأ یرات غیرقابررل پرریشبینرریای برره
جرای گذاشررت .ا رررات ترراریخی آن را مریترروانیم در ت ییرررات کررادرِ حاکمیررت
مشرراهده کنرریم .بخرروبی مرریترروان پنداشررت کرره پررروحهی بررزرگ معاویرره
[تصرررفِ قسررطنطنیه] ،امیرردهای زیررادی را برانگیخترره بررود .ناکررامی ایررن
پروحهی بزرگ که شررقِ سرابقِ بیرزانس را برا ایررانِ پساساسرانی گرره مریزد،
باعث شرد کره دوبراره همرهی رقابرتهرا و نرزامهرای سرابق سرر براز کننرد و
پیامررد سیاسررتِ ساسررانیان از زمرران
ِ
حسررابهررای تسررویهنشرردهای کرره
دسررتدرازی خسرررو دوم برره سرروریه و مصررر بررود دوبرراره برره مس ر لهای حرراد
تبدیل گردند.

دورهی عبدالملک و پسرانش
جنگ فرضی بر سر مکه ،رقابت خلفای متخاصم و ظهور عبدالملک
مانرردن
ِ
تجربیررات ترراریخ جهررانی در اینجررا نیررز ناکررام
ِ
ماننررد بسرریاری از
بلنرردپروازیهررای بررزرگ برره افررراطگرایرری منجررر شررد .ایررن افررراطگرایرری بررا
جنبشرری برره رهبررری عبرردالملک مررروان از خراسرران آغرراز گردیررد .او بررر آن
شد که طبرق یرک برنامرهی دینری -ایردئولوحیکی سرخت و افراطری کرارش را
آغرراز کنررد .تبررار او ،مروانرران ،از «مرررو» در ترکمنسررتان امررروزی ریشرره
میگیرد .در گذشته بر سرکههرای ساسرانی ،مپهرر سرکهخانرهی آن شرهر برت
شده بود :مرو.94
واحرهی بررزرگ مررو در دهانررهی رودخانرهی مرغرراب در شرمالِ شرررقی قلمرررو
ایران ساسانی از سال  447مریالدی یرک اسرقش نشرین بروده اسرت .95بنرا برر
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روایررات اسررالمی ،سراسررقشِ آنجررا ،الیرراس ،مراسررم برره خاکسررپاری یزدگرررد
سرروم ،آخرررین پادشرراه ساسررانی ،را برگررزار کرررد .ظرراهرن یزدگرررد سرروم از
تررس مهاجمرران عرررب بره مرررو فرررار کررده و همانجررا در سررال  541مرریالدی
توس ر مرزبرران آن شررهر ،مرراهوی سرروری ،برره قتررل رسررید .ایررن موضرروم از
لحرراه ترراریخی ا بررات نشررده اسررت و پررذیرفتن آن هررم دشرروار اسررت .ایررن
افسررانههررا برریشتررر برررای مشررروعیت بخشرریدن برره قرردرتگیررری عررربهررای
ساسررانیِ مسرریحی و همکیشررانِ ایرانرریشرران ،جعررل و نگررارش شررده اسررت.
مرزبان [فرمراندار یرا اسرتاندار در عصرر ساسرانی/م] فقر زمرانی پادشراه یرا
سرور خود را به قترل مری رسراند کره قربرانی از پریش توسر موبردان از دیرن
طرررد شررده باشررد .ولرری در سررنتِ زرتشررتی هنرروز آخرررین پادشرراه ساسررانی
مورد ستایش قرار مریگیررد .مررگ او بررای زرتشرتیان یرک فاجعرهی برزرگ
بررود .از ایررن رو ،مرریترروان ایررن گررزارشِ ترراریخی را از یررک سررو تأییدیررهی
االهری بررای عمرلِ مسررلمانان هرمعصرر طبرری و از سرروی دیگرر بره م ابررهی
مرررگ
ِ
وسرریلهای برررای حملرره برره زرتشررتیان آن زمرران نگریسررت :یعنرری
یزدگرد به دلیلِ خیانرت بره سرنتِ خرویش برود .کسری کره سررور یرا پادشراه
خررود را مرریکشررد ،خرردا او را مجررازات مرریکنررد .کسرری کرره خرردای زنررده
ایرانیرران را مرریکشررد ،دیگررر نمرریتوانررد برررای حاکمیررت در ایررران مشررروعیت
داشته باشد [یعنی زرتشتیان برا کشرتن شراه خرود (کره «براغی» برود) دیگرر
شایستگی حکومت بر ایران را از دست دادند/م].
ضرررب سررکهای در سررال  50عررربهررا
ِ
طریررق
ِ
پیونرردِ عبرردالملک بررا مرررو از
( 595مرریالدی) مسررتند شررده اسررت .حکرراکیِ روی ایررن سررکه ،عبرردالملک را
برردون عنرروان «امیررری وریوشررنیگان» [«امیرالمررنمنین»] ولرری بررا نرررام
عپدالملک مروانان معرفری مریکنرد .ایرن شریوه ای اسرت کره حراکم محلری
[استانی /مرزبان] خود را -طبرق الگروی سرکهزنری ساسرانی -برر سرکههرایش
معرفرری مرریکنررد .ولرری حرراکم اگررر برراالترین مقررام را در قلمرررو ساسررانی در
عنرروان «امیررری وریوشررنیگان» [امیرالمررنمنین] را
ِ
اختیررار داشررته باشررد،
حمل میکرد ،البتره برا کرر نرامش ،ولری بردون نرامِ خرانوادگی یرا نیاکرانش.
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نام تبار او ،یعنی مروانران ،ایرن چنرین سراخته شرده اسرت :مروانران یعنری از
ان» نسرربت « +ان» جمررع ،سرراخته شررده
«مرررو» [شررهر یررا واحررهی مرررو] ِ « +
است .به سخن دیگر ،یعنری عبردالملک اهرل مررو ،یرا از مردمران یرا طایفرهی
مرو است.96
ایرن شرکلِ نرامگررذاری ایرانری [مروانران] بعردها معرررب شرده و بره «مررروان»
رکل
تبرردیل گردیررد .در غرررب ابترردا ایررن نرروم نررامگررذاری برره عنرروان یررک شر ِ
ان» جمررع حررذف
ایرانرری فهمیررده مرریشررد زیرررا برره هنگررام معرررب کررردنِ « ،
شکل «بن مروان» بوجود آمد.
ِ
شده و از آن
احتمالن ضرربِ ایرن سرکه در سرال  34عرربهرا بره دلیرلِ جنرگ قردرت در
ایرانِ پساساسرانی بروده باشرد .بنیادگرایران مسریحیِ ایرانری دیگرر از جنربش
آخرزمرررانیِ عبررردالملک پشرررتیبانی نکردنرررد و رهبریرررت او را بررره رسرررمیت
نمرریشررناختند .نرردای شررکل دیگررری از حکومررت بلنررد شررد .در سررال 34
عررربهررا ،در شررهر اردشرریرخوره سررکههررایی کوبیررده شررد کرره برره جررای نررام
حرراکم ،بررا یررک شررعار دینرری تررزیین شررده بررود .در کنررارِ نگررارهی نرریمتنررهی
حاکم بر روی سکه ،به زبان پهلوی نوشته شده:
( LWYTW DATWBR BLA YYZTWهرریچ حرراکم یررا قانونگررذاری برره
جز خدا وجرود نردارد) .ایرن قضریه در سرال  1639توسر سری .سریلمن C.
 Salemanتوضی داده شد.99
در ضمن ،ایرن خروانش برا ترجمره ی عربری مرتن پهلروی در حاشریهی سرکه
یعنرری ال حکییم اال اهلل سررازگار اسررت .ترجمررههررای دیگررر برره جررز سرریلمن
ُگمراه کننرده هسرتند و فقر در پیونرد برا روایرات سرنتی اسرالمی معنرا پیردا
میکنند.99
ایررن کرره مرررو در درهی مرغرراب زادگرراهِ خررانوادهی عبرردالملک بررود دالیررل
دیگررری نیررز وجررود دارد :پایبنرردی سرسررختانه برره خررانوادهی عبرردالملک در
فلسررطین پررس از پایرران حاکمیررت آن خانرردان .در درهی مرغرراب ،هررواداران
ایررن خررانواده تررا سررال  173عررربهررا ( 346مرریالدی) پایررداری کردنررد .ایررن
واقعیرت ،از طریرق سررکهای کره برره سربکِ امویران در سررال  173عرربهررا در
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غرجسررتان ،واقررع در دهانررهی برراالیی رودخانررهی مرغرراب کوبیررده شررد،
گواهی میشود.93

حرکتِ عبدالملک به سوی ارض موعود
و شواهدی از برنامهی دینیاش
رق سررنگنبشررتهی قبررهالصررخره ،عبرردالملک مسرری خررود را بررا عنرراوین
طبر ِ
مقدسرری ماننررد عبررداهلل (بنرردهی خرردا) و محمررد (برگزیررده) معرفرری کرررده
است.
حفرراریهررایی کرره در سررال  1927در نزدیکرری یافررا در فلسررطین زیررر نظررارت
م .مکالیسررتر  M. Macalisterانجررام شررد ،منجررر برره کشررش مجموعررهای از
مپهرهای سربی گردید.31
چنررین مپهرهررایی برره همررراه محمولررههررای پسررتی فرسررتاده مرریشرردند تررا
گیرنررده بتوانررد بررا اطمینرران ،بسررتههررای ارسررالی خررود را تشررخی بدهررد.
ظرراهرن باسررتانشناسرران برره هنگررام حفرراری برره یررک شررعبهی پسررت یررا
آرشریوی از زمرران عبرردالملک برخررورد کردنررد .همررهی پرراپیروسهررا برره مرررور
زمان در خاک از برین رفتره ولری مپهرهرا یرا پلمربهرای کیسرههرای ارسرالی
سالم مانده بودند.

شکل  :5مپهرهای سپربی با نام عبدالملک .نمایش آرمانی ارض موعود «فلسطین».
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صررورت
ِ
در حاشرریهی مپهرهررای سپررربی یررک نوشررته بررا مضررمون دینرری برره
حلقررهوار حررک شررده :الاهلل اال اهلل وحررده ال شررریک لرره محمررد رسررول اهلل
( خدایی بره جرز خردا وجرود نردارد ،او شرریکی نردارد ،برگزیرده رسرول خردا
اسررت) .همررین مررتن برره عنرروان بخشرری از برنامررهی دینرری عبرردالملک در
سنگنبشتهی قبهالصخره در اورشلیم نیز وجود دارد.
وس ر سررکه بررا یررک حرررف آلفررا [ ]Aتقسرریمبنرردی شررده اسررت .در چررپ و
راسرررت اضرررالم ایرررن حررررفِ آلفرررا آمرررده اسرررت :عبرررداهلل ،عبررردالملک،
امیرالمنمنین (از« :بندهی خدا»« ،عبدالملک»« ،رئیس تأمینات»).
عنرروان «امیرالمررنمنین» در وقررایعنگرراری اسررپانیا برره زبرران التینرری نوشررته
شده و در یک دست نوشرته از سردهی  9مریالدی نیرز بازنویسری شرده اسرت.
ایررن واحه ،یعنرری امیرررالمررنمنین ،ایررن گونرره توصرریش شررده اسررتomnia :
 .prospere gerensکرررره اگررررر آن را برررره زبرررران آلمررررانی برگررررردانیم
مرریشررود .Landpfleger31لنرردفلگر ،کسرری اسررت کرره بایررد نظررم و امنیررت و
آسایش رعایا را ترأمین کنرد .در زیرر حررف آلفرا دو پرنرده (طراووس؟) نقرش
بسررته اسررت .ایررن نگرراره یررادآور غررذاهای بهشررتی اسررت کرره در قرررآن از آن
سخن رفته است :گوشت پرندگان.
زمینهی پشت سکه به صرورت فررورفتره (مقعرر) کوبیرده شرده اسرت و حررف
اومگررا  Ωرا تررداعی مرریکنررد .در وس ر ایررن فرورفتگرری یررا اومگررا دو حیرروان
نقررش بسررتهانررد :در سررمتِ چررپ یررک حیرروان درنررده و در سررمت راسررت
حیوانی که به پشرت دراز کشریده و در حرال خرواب یرا حرالتی فروتنانره قررار
دارد .بین ایرن دو حیروان یرک «نشران عقراب» نقرش بسرته اسرت .در براالی
ایررن دو حیرروان یررک افریررز هسررت کرره برراالی آن «فلسررطین» نوشررته شررده.
گرداگررردِ همررهی ایررن اومگررای فرورفترره یررک حاشرریهی تزئینرری از ترراکهررای
فراوان است که انگور از آنها آویزان شده است.32
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شرررکل  :3چرررراغ روغنررری از دورهی آغرررازین مسررریحیت برررا
نگررارهای از بازگشررت پرریشقررراوالن [مسرریحی] کرره از ارض
موعود با خود انگور میآورند.

ایررن شرررح کوترراهی بررود دربررارهی نگررارهی
انجیلرری از ایرردهی فلسررطین و ارض موعررود کرره
بررر مپهرهررا بررا نررام عبرردالملک نقررش بسررته و بررا

حرروف آلفا و اومگیا یعنری بازگشرتِ دوبرارهی
مسی گره خورده است.
ما بررای نخسرتین برار در اینجرا برا نگرارههرایی
بر سرکه هرا روبرهرو مری شرویم کره از فلسرطین
نررام مرریبرنررد .از زمرران کنسررتانس دوم نررام صرریون بررر سررکههررای تقلیرردی
بیزانسرری جررای خررود را برره واحهی اورشررلیم برره عنرروان «ایلیررا فلسررطین»
میدهد .در اینجا نرامگرذاری رومری ایلیرا (کاپیتولینرا) دوبراره بره کرار گرفتره
می شود .اورشلیم ،شرهر واقرع برر بلنردی ،عبردالملک را مجرذوب خرود کررده
بود.
این تنها وقرایعنگراران عررب نیسرتند کره اهمیرتِ اورشرلیم بررای عبردالملک
برایشرران برره صررورت معمررا در آمررده اسررت -برره او اتهررام زده مرریشررود کرره
می خواسته برای آسریب زدن بره مکره ،زیارتگراه را بره اورشرلیم ت ییرر دهرد-
حتا در ادبیات اسالمشناسی نیز این معما و گمانهزنی ادامه مییابد.
از لحرراه ترراریخی مشررخ اسررت کرره عبرردالملک جررادهی بررین دمشررق و
سرراران
ِ
اورشررلیم را نوسررازی کرررده و گسررترش داد .33در اینجررا ،فرسررنگ
تاریخ داری بره دسرت آمرده کره فعالیرتهرای راهسرازی عبردالملک را گرواهی
مرریکننررد .همچنررین از لحرراه ترراریخی مشررخ شررده کرره عبرردالملک
طبررق الگوهررای
ِ
سررازندهی قبررهالصررخره برروده اسررت .معمرراری قبررهالصررخره
معمرراری آتشررکدههررای ساسررانی سرراخته شررده اسررت .در اینجررا نیررز الگرروی
معماری چهارستونی کره ایرانیران در چهرار تراق [ماننرد تراق کسرری  /م] بره
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کررار مرریگرفتنررد ،مررورد اسررتفاده قرررار گرفترره اسررت .دوازده سررتون در سرره
گروه میان چهرار تراق قررار گرفتره کره بره عنروان حامرلِ سرقفی گررد عمرل
میکنند .بر روی آن یک گنبرد چروبی کره صرخره را مریپوشراند نصرب شرده
است.
عبدالملک از زمان آغراز حکرومتش در سرال  52ترا سرال  39عرربهرا ،یعنری
دوازده سررال الزم داشررت تررا سرررانجام برره فرمررول دینرری قبررهالصررخره برسررد.
شررعار حکرراکی شررده در قبررهالصررخره در واقررع پیشررنهادی آشررتیجویانرره برره
رقیررب بیزانسرری خررود بررود .او برردین ترتیررب قصررد داشررت کرره بنررا بررر درک
برداشررت او از کترراب
ِ
فرجررامشررناختی (آخررر زمررانی) خررود کرره مبتنرری بررر
مقرردس (انجیررل) بررود ،اختالفررات دینرری خررود را بررا رقیررب بیزانسرری برطرررف
نماید.
بخشِ طوالنیِ مربروط بره مسری شناسری ایرن سرنگ نبشرته برا درک ویرژهی
عبدالملک از ت لیث گره خرورده اسرت .خردا بره عنروان «صرمد» برا روح گرره
مرریخررورد و همررین روح در مررریم جرراری مرریشررود .یعنرری ،مررریم ،کلمرره
(لوگوس) را کره مسری بره م ابرهی عبرداهلل (بنرده خردا) حامرل آن اسرت در
وجررود خررود مرریپررذیرد .مررا در ایررن جررا یررک بررار دیگررر بررا واحهی آشررنای
اوگرراریتی «صررمد» روبررهرو مرریشررویم .ایررن واحه ،یعنرری صررمد ،فقرر در
ِ
اوگاریت و در قبهالصرخره ،بررای توصریش خردا ،آمرده اسرت .همرین مرتن بره
همراه همین واحه بعدها به متون قرآنی راه یافت.34
وحرردتِ ت لی رری خرردا ،روح و عبررداهلل برره م ابررهی لوگرروس (پارسرری میانرره:
حامررل لوگرروس خرردا  )PTGAMBL y YAZTکرره بررر سررکههررای دورهی
عبرردالملک نقررش بسررته از سرروی اسررالمشناسرری درک نشررد .35تقررریبن همرره
بر ایرن نظرنرد کره ایرن یرک مرتنِ ضردِ ت لی ری اسرت ،زیررا آنهرا از ت لیرث
فقر آن درکرری را مرریشناسررند کرره در اعتقادنامررهی شررورای نیقیرره در سررال
 794میالدی تصویب شده بود.
گر درک عررربهررای ساسررانی
طررح دینرریِ مسررتند شررده در قبررهالصرخره ،بیرران ِ
از وحرردتِ ت لی رری اسررت کرره در منرراطقِ تحررت نفررو ِ کلیسررای انتاکیرره پرریش
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از شورای نیقیه جا افتراده برود .ایرن عرربهرا ،پریش از شرورای نیقیره توسر
شاپور به بخشهای شرقی امپراتوری ساسانی کوچانده شده بودند.
آنهررایی کرره اهررل انطاکیرره بودنررد ب را طرررحهررای ت لی رری آنجررا برره خرروبی
راه ایررن
آشررنایی داشررتند .ایررن طرررحهررای دینرری برریش از هررزار سررال در زادگر ِ
کررالم
ِ
تبعیرردیان برره جریررانی متعررارف تبرردیل شررده بررود .آنچرره در علررمِ
زبرران
ِ
[االهیررات] کلیسررای انتاکیرره برره زبرران یونررانی قابررل بیرران نبررود ،برره
عامیانه فینیقری هرای مترأخر در سراحل سروریه یرک طررح دینریِ معمرولی و
جررا افترراده بررود .واحههررای اوگرراریتی برررای مررردم آن دیررار بسرریار ملمرروستررر
بودند تا واحههای یونانیِ متکلمان.
معنرری شررریک اسررت .ایررن درک
ِ
چلیپررا  Cruxبنررا برره درک اسررالمی برره
اسالمی به ظاهر ضرد ت لی ری باعرث شرده کره معنرای ایرن واحه در غبراری از
ابهام فرو رود .واحهی شرریک را مریبایرد طبرق گفتمران هرای دینری در ایرران
ساسررانی درک کرررد ،یعنرری جررایی کرره سپررریانیزبانرران برره زور کوچانررده شررده
بودنرد و چنررد سرد سررال در آنجرا زنرردگی مریکردنررد و سررانجام برره رهبررری
عبرردالملک راهرری اورشررلیم شرردند .در گفتمررانهررای دینرری زرتشررتیان،
«شریک» به معنای «اضرافه کرردن» ،یرا «مخلروط کرردن» بره کرار مریرفتره
است .از زاویهی تفکرر دینری ایرانیران ،برزرگتررین بردی یرا پلیردی ،آمیرزش
یا مخلوط کردن دین با چیزهرای دیگرر اسرت .ایرن آمیرزش یرا ناخالصری بره
فساد تفکر ،یعنی بیدینی ،منجر مریشرود :و ایرن بریدینری توسر دیوهرا یرا
خرردای مضرراعشِ «آز» [زیررادهخررواهی در دانسررتن/کنجکرراوی /م] و «شررهوت»
[برره معنرری «برره خواسررتی در افتررادن کرره مخررالش دسررتور دیررن باشررد»  /م]
پشررتیبانی مرریشررود .36زمررانی کرره از خرردا ،یعنرری صررمد ،سررخن برره میرران
می آیرد ،بایرد وحردتش برا مسری و روح نیرز بیران شرود :درک دینری ایرانری
بررر برریالتقرراتی (خررال یررا نرراب بررودن) تأکیررد دارد و درک سرروری برردون
شراکت در قردرتِ خردا .خردا ،از زاویره ی درک سپرریانی کره بنگرریم ،بره هرر
رو ،یکتاسررت .وحرردتِ ت لی رری در ایررن طرررح دینرری ،نسرربت برره یگررانگی خرردا
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نقررش ررانوی دارد ،یعنرری ایررن دو [خرردا و وحرردتِ ت لی رری] در دو سررط
متفاوت از یکدیگر ارزیابی میشوند.
بنررا بررر ایررن درک ،خرردای عبرردالملک ،الصررمد ،اهللای اسررت کرره بررا روح و
عبررداهلل ،حامررل لوگرروس ،گررره خررورده اسررت .در ضررمن ،بنرردهی خرردا
[عبداهلل] ،شریکِ خدا نیسرت ،یعنری التقراطگرر و مخلروطکننرده نمریباشرد.
همین طرح دینی در تشری التینی آن در غرب نیز روشن میگردد:
Non est deus nisi unus cui non est alius similis und Non est
deus nisi unus cui non est socius alius similis.97
[ خرردا یکرری اسررت و هرریچ چیررز ماننررد او وجررود نرردارد؛ خرردا یکرری اسررت و هرریچ شررریک

همانندی ندارد]
طبررقِ برداشررتِ عررربهررای مسرریحی ،پسررر خرردای یونانیرران [کلیسررای
بیزانس/م] ماننرد شرریک خردا عمرل مری کنرد ،ولری عبرداهلل از ایرن کیفیرت
یعنرری شررراکت بررا خرردا برخرروردار نیسررت .ایررن موضرروم در ارتبرراط بررا تولررد
مسی روشنتر میشود .به راسرتی چره کسری بره دنیرا آمرده اسرت؟ از منظرر
عررربهررای مسرریحی ،ایررن پسررر نرره پیکریررافتگی (تجسررید) خداسررت و نرره
پنداشررت فرزندخوانرردگی ،یعنرری التقرراط ،در ایررران
ِ
پسرررخواندهی خداسررت.
کهررن چیررزی بیگانرره بررود .اگررر خرردا فرزنرردی مرریخواسررت ،کررافی اسررت کرره
بگوید :بشو!
در پررسِ ایررن درک دینرری ،هررر گونرره التقرراط مررردود اسررت ،زیرررا التقرراط
خلوص دینی را بره خطرر مری انردازد؛ و اگرر چنرین شرد یعنری دیرن برا چیرز
دیگر مخلوط گردید ،آنگراه بره دروغ منجرر مریشرود و ایرن خرود طبرقِ درک
ایرانیان زرتشتی [دروغگویی] گناه محض و نابخشودنی بود.39
وقتی در سنگنبشتهی قبره الصرخره از نرام برردن ایرن سره برا هرم خرودداری
اخررتالط لوگرروس/مسرری و
ِ
مرریشررود ،احتمررالن دلیررلاش انکررار و پرهیررز از
روح یررا یکرری از ایررن مجموعررهی سررهگانرره (ت لیررث) اسررت« :خرردای پرردر،
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خدای مادر ،پسر خردا ،».یعنری همران چیرزی کره عرربهرای تحرتِ رهبرری
عبدالملک در سروریه برا آن روبرهرو شردند .زیررا نبایرد فرامروش کررد کره در
این زمان هنروز در سروریه هرواداران کلیسرای امپراتروری بیرزانس برا گررایش
ت لی رری خررود در سررط گسررتردهای وجررود داشررتند .همرران گونرره کرره
ارتدکس های مسریحی سروری نمریتوانسرتند طررح دینری مسری بره عنروان
محمد را درک کنند ،بره همران نسربت هرم اخرالفِ عررب هرای ساسرانی کره
برای رفتن به ارض موعود بره سروریه رفتره بودنرد ،نمریتوانسرتند طررحهرای
دینی کلیسای ارتدوکس را بفهمند.
عالیمِ باستانشرناختی از طررح دینریِ مسری بره م ابرهی عبرداهلل در سردهی
 3میالدی را در کجا میتوان یافت؟
در ایران .در اینجا نامهرایی برر سرکه هرا حکراکی شرده کره بردون نرام نیاکران
است ،یعنری آنگونره کره در حکراکیهرای سرکههرای اواخرر ساسرانی معمرول
بروده اسرت .اگرر در اینجرا برا نرامگررذاریهرایی روبرهرو مریشرویم کره نترروان
آنهررا را برره یکرری از آخرررین پادشرراهان ساسررانی نسرربت داد ،آنگرراه بایررد از
این نقطه حرکت کررد کره موضروم برر سرر سرکه هرای تقلیردی اسرت و ایرن
نام در واقع یک صرفت یرا اضرافهی نسربی مریباشرد .مرا پادشراه ساسرانی بره
نررام «عبررداهلل شرراه» نمرریشناسرریم .از ایررن رو ،نررامگررذاری برره زبرران پهلرروی:
 pdwlیعنی عبداهلل (بندهی خدا) نره نرام یرک حراکم برل کره یرک صرفت یرا
دقیق تر گفته شود یک «عنروان یرا لقرب» اسرت .در سرکه هرای امیرران عررب
در ایران در ارتباط با نام شان ،همرواره نرام اجرداد پردری کرر مریشرد .مر الو:
عبداهلل بن امیرر .33اگرر نرامِ پردری وجرود نداشرته باشرد ،آنگراه مریتروان برر
سکه یک شعار را دید ،یعنری یرک لقربِ مقردس کره در ارتبراط برا ایردئولوحی
حاکمیررت قابررل درک اسررت .از ایررن رو ،جرری .واکررر  J. Walkerسررکههررا بررا
حکاکی عبداهلل را در یک گروه جمع آوری کرده است.111
در اینجا نمونرههرایی آمرده کره جری  .واکرر خوانشری مطمر ن از آنهرا ارایره
میدهد:
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-

زرن  ،مرکز سیستان ،سال  21عربها؛
شیرجان ،در شرق دارابگرد در کرمان ،سال  42عربها؛
دارابگرررد در اسررتان پررارس ،مقررر سررابق ساسررانیان در اسررتان پررارس،
سال  21عربها؛
بیشاپور در استان پارس ،سال ( 29؟) عربها؛
نهر تیری در خوزستان ،سال ( 92؟) عربها؛
نهاوند (ماه البصره) در جبال ،سال  21عربها؛

نخسررتین برراری کرره مسرری برره عنرروان محمررت  /محمررد (برگزیررده) حکرراکی
شد در چه مناطقی از ایران بوده است؟
صرفت
ِ
آنچه دربارهی حکاکیهای سرکههرا برا واحهی عبرداهلل گفتره شرد بررای
مقرردس محمررت ،یررا محمررد ،در سررکههررای عررربهررای ساسررانی نیررز معتبررر
است.
جان واکر (در سال  1921مریالدی) فقر یرک نمونره از سرکههرا برا حکراکی
محمت بر سرکههرای عرربهرای ساسرانی را مریشرناخت .ایرن معرروفتررین
نسررخه از مجموعرره سررکههررا در برررلین اسررت کرره توس ر هرراینریش نوتسررل
 Heinrich Nützelدر کاتولوگ سال  1696انتشار یافته است.111
هاینتس گابه دربرارهی ایرن سرکه مرینویسرد« :واکرر ( )192ایرن حکراکی را
طرروری مرریخوانررد کرره برررای آن دلیلرری وجررود نرردارد .حاشرریه نویسرری
 9,7,5,15فقرر روی ایررن سررکه مسررتند شررده اسررت[ .مررتن اعررالم شررده
دربررارهی  1,7,5,15در کترراب گابرره وجررود نرردارد .توصرریشِ واحههررای حاشرریه
و داخل سرکه برا  9,7,4,7در صرفحات  45ترا  43پایران مرییابرد .در صرفحه
روان «صراحبان سررکههرا» آغراز مرریگرردد .در آنجررا مرتن بررا
 46فصرلی برا عنر ِ
 7,1آغاز میشرود ].نرام محمرد ( )MHMTرا نمریتروان بره روشرنی بره یرک
شررخ ترراریخی ربر داد ،زیرررا نمرریترروان مشررخ کرررد کرره عرردد ترراریخی
 22مربوط به چه دورانی اسرت .از کیفیرتِ مهجرور سرکه مریتروان گفرت کره
در یکی از سکهخانههای شرق کوبیده شده است.112
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در رابطره برا سرکههرای نقررهای کره صرفت محمرد را حمرل مریکننرد ،گابرره
صرراحب
ِ
اشررارات دیگررری را بیرران مرریکنررد 7,9,9,4,2« :محمررد .نررام یررک
سرکه ،محمرد ،روی تعردادی سررکه از سرکهخانرهای گمنررام حرک شرده اسررت
( .)Sigle 4.2.1برره دلیررلِ کیفیررت آسرریبدیرردهی سررکه نمرریترروان حکررم
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قطعی داد که چه کسی صاحبِ این سکههاست».
در مکررانی دیگررر ظرراهرن اطالعررات آن چنرران زیرراد هسررتند کرره مرریترروان
نتیجررهگیررری کرررد )...( .19« :نررام پیررامبر محمررد روی سررکههررای خسرررو از
شررریرجان ( )Sigle 4.2.35, year 38و ری ()Sigle 4.2.32, year 52
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وجود دارد».
با اتکرا بره ارزیرابی آر  .گایسرلن  R. Gyselenکره چنرین نرامگرذاریهرایی را
فقرر صررفت مرریدانررد ،حرراال مرریترروانیم بررا قاطعیررت بگرروییم کرره صررفت
ری محمررت  MHMTیررا محمررد در سررال  22 ،76و  49عررربهررا
مسرری شناسر ِ
از یک خانواده هستند.
سکهخانرههرایی کره در آنجرا نرامِ عبرداهلل و محمرت  /محمرد برر سرکههرای
نقرهای زده شدهاند همگی بر سر راه خوزستان به خراسان قرار دارند.
شررکل  :6سررکهی مفرغرری ایرانرری بررا کررر
نام «محمد».
Rika Gyselen, Ara-Sasanian
Copper Coinage, p. 179

شکل  :9سرکهی عرربهرای ساسرانی برا نرام
«محمررد» در وسرر روی سررکه ،راسررت ،در
کنررار نگررارهی باالتنرره ،حاشرریهی سررکه برره

عربی« :وفن»
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شرررکل  :12سرررکهی عررررب ساسرررانی برررا نرررام
«محمررت» برره خرر پهلرروی ،روی سررکه ،در
سمت راسرت نگرارهی باالتنره ،حاشریه سرکه بره
عربی« :محمد».

شرررکل  :11روی سرررکه برررا شرررعار «محمرررد» از
عمرران .در سررمت چررپ نگررارهی یررک حرراکم
مسرریحی (کنسررتانس دوم؟) ،از برراال برره پررائین:
بعمررران ( .)bi-Ammanپشرررت سرررکه نرررام
محمد.

کشررش سررکههررای مسرری در فلسررطین بررا نررامِ مسرری در قالرربِ محمررد در
فلسررطین ،باعررث سررردرگمی بزرگرری شررد .سررر آلکسرراندر اس .کیرکبررری ،
حفرررارِ شرررهر جررررش ،در سرررال  1923نخسرررتین نمونررره از یرررک سرررکهی
چهارگوش را منتشرر کررد .روی ایرن سرکه یرک حراکم مسریحی (؟) برا یرک
نیررزهی بلنررد حررک شررده و پشررت سررکه ،در زیررر مقیرراسِ ارزشرری M (=40
نام محمد حکاکی شده است.115
)ِ ، Nummia
به دلیل کیفیت بسیار بد ِ این سرکه ابتردا کوششری بره عمرل نیامرد کره ایرن
سکه را به پیامبر عربها نسبت بدهند.116
ربک
رل سررکهخانرره بررر سررکه آمررده اسررت .حکرراکی روی سررکه کرره برره سر ِ
محر ِ
119
ساسانی از باال تا پرائین ادامره دارد بره عنروانِ «عمران» خوانرده شرد  .ایرن
می تواند مردرک آغرازینی باشرد بررای طررح دینری مسری بره عنروان محمرد
که از شرق ایران تا سرزمین اردن گسترش یافته بود.
گسررترش سررکههررایی بررا کررر برگزیررده (محمررد) نشررانگر مسرریر جنرربش
عبدالملک از شرق به غرب (شام و اورشلیم) است.
وقتری مرا برا صرفتِ مقردس عبرداهلل و محمرد برر روی سرکههرای عرربهررای
انتشرار ایرن
ِ
ساسانی برخرورد مریکنریم ،آنگراه متوجره مریشرویم کره مسریر
سکهها جراده ی خوزسرتان بره خراسران را طری کررده ،خرواه از مسریر شرمالِ
113

غربرری از سرروی نهاونررد و ری یررا مسرریر جنرروبِ شرررقی از طریررق ارجرران،
شخصرری
ِ
بیشرراپور ،اردشرریرخوره ،شرریرجان ،کرمرران و زرنرر باشررد .نررام
(خاص) محمرد بررای نخسرتین برار بره عنروان یرک امیرر عررب در سرال 53
عربها در هرات ظاهر شد.119
وان
ایررن قرردیمیترررین سررکهای اسررت کرره نررام شخصرری محمررد [نرره برره عن ر ِ
رل ضررربِ ایررن سررکه نیررز در جررادهی
صررفت] بررر آن حررک شررده اسررت .محر ِ
خوزستان -سیستان -خراسان قرار دارد.
بر سر این راه ،سکهخانهی کرمان قرار گرفته بود:

شکل  :19روی سکه با خ پارسی میانه و حاشیه به زبان عربی.

در این شرهر در سرال  32عرربهرا ،سرکهای نقررهای بره زبران پارسری میانره
کوبیررده شررد( MHMT PGTAMI Y DAT :برگزیررده حامررلِ لوگرروس
خداست) در حاشیه ی پشت سرکه بره زبران عربری آمرده اسرت :بسرماهلل ولری
االمررر (برره نررام خرردا ،او نماینرردهی امررر اسررت .امررر ،یعنرری ممرررا /لوگرروس ،در
113
معادل «کلمه» است)
ِ
اینجا
در همرران سررال ،شررعارِ نماینرردهی خرردا یعنرری ولرری اهلل روی سررکههررایی از
همین سرکهخانره نیرز ظراهر شرد .111برر یکری از ایرن سرکههرا در حاشریهی
آمده است :بسم اهلل ولی اهلل (به نام خدا ،او نمایندهی خداست).
شرعار نماینردهی برگزیرده بره نماینردهی خرردا
ِ
تبردیل
ِ
بره نظرر مریرسرد کره
[ولرری اهلل] در تنرراقض بررا درک محمررد (برگزیررده) برره عنرروان خلیفرره اهلل
(سخنگوی خدا) قررار دارد .ایرن تنراقض خرود را در سرال  34عرربهرا نشران
میدهد .همین بره کشمکشری منجرر مری شرود کره عبردالملک از آن سررفراز
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بیرون می آید ولری در نهایرت پرس از نریم سرده منجرر بره زوال جانشرینان او
میگردد.
ما امروزه هنوز هم برا همرین پنداشرت از نماینردگریِ خردا یعنری ولری اهلل در
شیعه روبهرو هستیم .این ولریاهلل البتره نرام دیگرری کره براز هرم یرک صرفت
یا عنوانِ مسی شناسری بروده در خرود حمرل مریکنرد :علیی («متعرالی») .از
روان ترراریخیشرردهی مسرری شناسرری در یررک سرراختار موسررا-
گررره زدن دو عنر ِ
هارون بعدها داماد پیرامبر بیررون مریآیرد .سررانجام پنداشرتِ مسری چونران
محمررد و پنداشررت مسرری چونرران عبررداهلل ،در پیررامبر عررربهررا برره شررکل
محمد بن عبداهلل متبلور میشود.
در سکههای کرمان طررحِ دینریای شرکل مریگیررد کره ارتبراط درونری برین
خدا و محمدش (برگزیدهاش) را تعریرش مریکنرد .در اینجرا مرا برا یرک طررح
از محمد (برگزیرده) در نقرش نماینردهی خردا یرا بره عبرارتی نماینردهی امرر/
لوگوس [خدا] مواجه هستیم.
ولرری ایررن مأموریررت از سرروی چرره کسرری مرریآیررد؟ ایررن را مرریترروان از روی
سرررکههرررای کرمررران فهمیرررد .از :اهلل رب الحکرررم (خررردا ،صررراحب حکرررم
[حکومرررت] اسرررت) .111پنداشرررت از برگزیرررده چونررران نماینررردهی خررردا و
فرماندهی بره نیابرتِ خردا ظراهرن برا ایرن درک ویرژه از خردا ترو م مریشرود
کرره خرردا برره م ابررهی صرراحبِ قررانون  /حکومررت تعریررش مرریگررردد .برردین
ترتیب ،وظیفه ی برگزیده اسرت کره بره تحقرق قرانون [حکومرت] خردا یراری
رساند.
شرررررکل  :17روی سرررررکه :نگرررررارهای از
فرجام شناسری مسری برا هالرهی نرورانی و
شمشرریری آتشررین در دسررت .نوشررتهی
چررپ نگرراره :محمررد .سررکهخانرره :حررران.
ِ
پشررت سررکه :در وس ر  ،نگررارهی «سررنگ»
(یجررر سررهد) ،سررمت راسررتِ نگررارهی یجررر
سررهد :محمررد .در سررمت چررپِ آن :کتیبرره
چهارگوشی که درون آن سنگمقدس است.
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ایررن کرره منظررور از ( MHMTبرگزیررده) در سررکهه رای ایرانرری کیسررت ،برررای
نخسررتین بررار مرریترروان آن را از روی سررکههررای سررال  55عررربهررا (563
مررریالدی) فهمیرررد .112در اینجرررا قررردیمیتررررین و مشرررهورترین کرررر نرررام
( MHMTمحمررت) برره شررکل محمررد برره عنرروان رسررول (فرسررتاده) ظرراهر
مرریشررود .113بررر حاشرریهی سررکهای نقرررهای کرره در سررال  55عررربهررا از
سررکهخان رهی بیشررابور پیرردا شررده برره عربرری آمررده اسررت :بسررم اهلل محمررد
رسررول اهلل .114ایررن کرره ایررن رسررول یررا فرسررتاده کیسررت ،توسر عبرردالملک
در سررنگنبشررتهی قبررهالصررخره در اورشررلیم توضرری داده شررده :عیسررا ابررن
مریم (مسی  ،پسر مریم).
صرراحب ایررن سررکه کرره در سررال  55عررربهررا کوبیررده شررده اسررت کیسررت؟
عبرردالملک بررن عبررداهلل (پارسرری میانرره .)apdlmlik-i-apdulaan :از او فقرر
همین سکه با نام «برگزیده» به عنوان «رسول» به عربی وجود دارد.
روایرات اسرالمی سردهی  9مریالدی دربرارهی یرک «عبردالملک برن عبرداهلل»
در ارتبرراط بررا سررال  52هجررری نیررز گررزارش مرریدهنررد« .در ایررن سررال
ساکنان بصره پرس از فررار عبیرداهلل برن زیراد او را بره عنروان حراکم انتخراب
115
کردند .او فق یک ماه در قدرت ماند]Tabari: II, 462[ ».
روایرات
ِ
حال بایرد وارسری کررد کره آیرا عبردالملک برن عبرداهللِ یرک ماهرهی
اسالمی همان حاکمِ فرارس اسرت یرا کرس دیگرری .همران گونره کره سرکهی
نرامبرده از مررو در سرال  34عرربهررا نشران مریدهررد ،ایرن «امیرالمررنمنین»
سررال  52عررربهررا خررود را عبرردالملک مروانرران [M.P. APDULMLIK-i-
ِ
 ]MRWânânمعرفرری کرررده اسررت .طبررقِ ایررن سررند ،او منشررأ تبررار خررود را
بیان کرده ولری نرامی از پردرش نمریبررد .مروانران یعنری از کسران یرا مرردمِ
مرو .بعدها به هنگام معرربسرازی ایرن نرام بردین شرکل در آمرده اسرت :برن
مروان .بره مررور زمران ایرن نسربت تبراری یعنری برن مرروان بره عنروان نرام
خاص و شخصی او جرا افتراد و فهمیرده شرد .سررانجام ،ایرن نروم نرامگرذاری
برره اینجررا منجررر گردیررد کرره وقررایعنگرراران اسررالمی از یررک عبرردالملک بررن
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مروان نیز گزارش میدهنرد .همرین «مرروان» کره تبرار او طری معرربسرازی
در سدهی  9مریالدی هرر گونره ارتبراطِ خرود برا منشرأ ایرانریاش را از دسرت
داد ،سرررانجام برره «مروانیرران» کرره شرراخهای از سلسررلهی برره اصررطالح امرروی
باشررند ،تبرردیل گردیررد .بگررذریم از ایررن کرره خررود امویرران فاقررد هررر گونرره
تاریخیررت هسررتند .ایررن ترراریخ برره ترراریخ رسررتگاری چهررل سررالهی «صرردر
اسالم» در صحرای عربستان تعلق دارد.
ولری مررا از روی ایررن سرکههررا ،هررم نررامِ عبردالملک و هررم منشررأ او را در مرررو
میشناسیم .نام پدر البته معلوم نیسرت .چره چیرز از ایرن واضر ترر اسرت کره
رس «عبرردالملک بررن عبررداهلل» از بیشرراپور و «امیرالمررنمنین ،عب ردالملک
در پر ِ
بررن مررروان» یررک فرررد را دیررد ،برره ویررژه ایررن کرره حرراکمِ بیشرراپور شررعار
تبلی اتی محمد به عنوان رسول را بر سکهاش حمل میکرد.
برراالخره در جررایی بایررد ایررن «امیرالمررنمنین» صرراحب قرردرت برروده باشررد.
شررواهد نشرران مرریدهنررد کرره قضرریه در اسررتان فررارس ر داده اسررت .طبررق
سررنتِ ساسررانیان کسرری بررر ایررران حاکمیررت مرریکنررد کرره اختیررار پررارس
[دارابگررد  /م] را در دسررت داشرته باشررد .از ایررن رو ،ضرربِ سررکه در بیشررابور
می تواند بره معنرای تأییردی برر تصراحب قردرت در اسرتان پرارس باشرد .بره
همین دلیل ،سرکهی عبردالملک طبرقِ الگروی سرکههرای فرمرانداران محلری
 /اسررتانی کوبیررده شررد :یعنرری نررام و نررام پرردری او روی سررکههررا ظرراهر
مرریشرروند .خاسررتگاه او یعنرری مرررو و عنرروانش یعنرری امیرالمررنمنین در ایررن
جا بیاهمیت هستند و بر سکهها نیامدهاند.
در غرررب ،سرروریه ،نررام پرردری عبرردالملک و زادگرراهش در حکرراکیهررا ظرراهر
نمرریشرروند .او بررر مپهررری خررود را «للعبررداهلل ،عبرردالملک» مررینامررد .در سررال
 913هجرری نرام او در قبرهالصرخره پرراک شرد و بره جرای آن مرأمون نوشررته
شد.
راحب سررکه در
از ایررن رو ،مرریترروان برره ایررن نتیجررهی منطقرری رسررید کرره صر ِ
ری «برگزیررده» برره
بیشررابور یعنرری جررایی کرره برررای نخسررتین بررار فرمررولِ عربر ِ
ردالملک
ِ
عنرروانِ فرسررتاده (رسررول) [محمررد رسررول اهلل] زده شررده ،همرران عبر
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«امیرالمررنمنین» اسررت .بنررابراین ،نررام کامررل او چنررین مرریشررود :عبرردالملک
آل (یا بن) مروان.
بن عبداهلل ِ
بدین ترتیب سراختار جعلریِ سلسرلهی امویران عملرن بره هرم مریریرزد .جرد
پرردری افسررانهای عبرردالملک از جعلیررات تبارشناسرری طبررری در سرردهی 9
ِ
قهرمانران
ِ
مریالدی ریشره مریگیررد .در اینجرا طبرری اشرخاصِ تراریخی را برا
یررک دورهی مقرردس چهررل سرراله از دورانِ غیرترراریخی مکرره (از «هجرررت»
پیررامبر عررربهررا تررا مرررگ دامررادش علرری  599 /تررا  559مرریالدی) گررره
میزند .معاویهی تراریخی ،حاکمیرت خانردان خرود را پایرهگرذاری مریکنرد و
در سررال  52عررربهررا ،برره پایرران مرریرسررد .عبرردالملک در سررال  52عررربهررا
حاکمیتِ خانوادهی خود را بر پرا مریکنرد کره برا مررگ پسررِ تنریاش هشرام
در سال  194عربهرا ،پایران مریگیررد .طبرق روایرات اسرالمی پسررِ بررادر او
یعنرری مررروان بررن محمررد حاکمیررت را برره نرراحق غصررب مرریکنررد و ایررن
حاکمیت غصرب شرده را «خالفرت» مرینامرد .او بریشترر بره شرکل والری یرا
کررارگزار عمررل مرریکرررد .البترره ایررن مررروان بررن محمررد فاقررد اعتبررار ترراریخی
است .در اینجا نیز یک جعل تاریخیِ دیگری صورت گرفته است.
انتخرراب کررردن نررام عبرردالملک برررای خررود و نررام عبررداهلل برررای پرردر اتفرراقی
درک
ِ
نیسررتند .او برردین وسرریله مرریخواسررت بررا برنامررهی دینرری خررود،
پادشرراهی خرردا را اعررالم نمایررد .اتفرراقن در مسرریر ترراریخ نشرران داده شررد کرره
میررانِ عررربهررای ایررران دو درک کالمرری متفرراوت شررکل گرفترره شررده بررود.
خراسانی های پیرامرون عبردالملک بره طرفرداران طررح پادشراهی خردا تعلرق
داشتند.116
اینگونرره مرریترروان جمررعبنرردی کرررد کرره از سررال  05عییربهییا (برره اصررطالح
هجرررری) در ایرررران پنداشرررت از یرررک «عبرررداهلل» (بنررردهی خررردا) و یرررک
«محمررد» (برگزیررده) قابررل مشرراهده اسررت .طرررح «برگزیررده» یعنرری اگررر برره
عنرروان رسررول اهللل در سییال  00عییربهییا (563
ِ
عربرری فرمولرره کنرریم،

میالدی) برای نخسرتین برار برر سرکهای کره صراحب آن خرود را «عبردالملک
بن عبداهلل» مینامد در بیشاپورِ استان پارس منتشر شد.
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در همین زمان در کرمان طررح دینری دیگرری بوجرود آمرد کره تحرت عنروانِ
«رب الحکییم» (صرراحب قررانون یررا حکومررت) وارد صررحنهی سیاسرری -دینرری
پنداشررت محمررد (برگزیررده) گررره
ِ
ایررران شررد .بررا ایررن طرررح دینرری نیررز
مررریخرررورد .در اینجرررا ،برگزیرررده در نقرررش «ولررری االمرررر» [نماینررردهی
امررر/لوگرروس] و «ولرری اهلل» [نماینرردهی خرردا] نگریسررته مرریشررد .صرراحب
سکه یعنی عبدالملک با طررح کرمرانی هرا کره برر نماینردگری حاکمیرتِ خردا
(«رب الحکررم») اسررتوار اسررت برره مخالفررت برخاسررت و درک خررود را از
برگزیده یعنی محمد به عنوان خلیفه اهلل عرضه کرد.
اشررارهای برره فرجررامشناسرری حکررومتیِ عبرردالملک :عبرردالملک از برگزیررده
(محمرد) خلیفرره اهلل را مرریفهمررد .همررین درک از طریررقِ سررکههررای او تحررت
عنرروان «امیرالمررنمنین» از سررال  34عررربهررا ( 595مرریالدی) نیررز تأییررد
میشود.119
روی سکه یرک نوشرتهی مرذهبی حلقرهوار آمرده اسرت :در مرکرز آن نگرارهی
خسرررو دوم (؟) ،سررمت چررپ و راسررت از برراال برره پررائین برره سرربکِ ساسررانی
تاریخ آن بره عربری آمرده اسرت :سرال ( 34عرربهرا) .پشرت سرکه ،در وسر
آن ،نگرررارهی ایسرررتادهی محمرررد [مسررری ] در یرررک نمرررایشِ رسرررتاخیزی
(مکاشفهای) به عنوان داور جهان نقش بسته است.
شررکل  :12ضررربِ درهررم در سررال
 34عررربهررا ( 595مرریالدی) .در
وسررر ِ پشرررت سرررکه ،نگرررارهی
مسررررری ِ فرجرررررامشرررررناختی
[آخرزمررانی] بررا شمشرریر آتشررین.
در سررمت چررپ :عنرروانِ حرراکم:
امیرالمرررنمنین ،سرررمت راسرررت:
عنوانِ مسی آخرزمانی :خلیفهاهلل.

سررمت چررپِ نگررارهی برگزیررده کرره شمشرریری آتشررین در دسررت دارد،
ِ
در
«امیرالمررنمنین» نوشررته شررده اسررت ،در سررمت راسررت نگرراره از برراال برره
119
پائین ،خلیفه اهلل (به زبان آرامی)hlpa d´ Alaha :
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این کره چررا ایرن پنداشرتِ اشرتباه بوجرود آمرده کره گویرا «امیرالمرنمنین»،
معنرری سرررور منمنرران و خلیفررهاهلل برره معنررای نماینرردهی خرردا اسررت
ِ
برره
(گلدتسرریهر :نماینررده بررا تأیی رد خرردا) ،برره ایررن دلیررل اسررت کرره عنرراوین و
صفتهای مقدس با هرم خوانرده مریشروند .آنگونره کره وقرایعنگراری اسرپانیا
بررره سرررال  342مررریالدی و سرررنجشهرررای زبرررانشرررناختی از مفهررروم
امیرالمررنمنین نشرران مرریدهنررد ،ایررن مفهرروم بیررانگر یررک مقییام اداری یررا
حکومتی است کره وظیفره اش گسرترشِ آسرایش و سرعادت رعایرا مریباشرد.
یعنی چیزی که لروتر از آن بره عنروان  Landpflegerنرام بررده اسرت [کسری
که امنیت و سعادت رعایا را تأمین میکند].
طبررق نظررر اسررالمشناسرری ایررن عنرروان در درون خررود ،حامررلِ شررأن و مقررام
خلیفه است.113
بنررابراین اگررر ماننررد ایررن سررکه شررعارهای خلیفررهاهلل و امیرالمررنمنین ب را هررم
آمده باشند آنگاه میباید اینچنین خوانده شود :خلیفه و سرور منمنان.
به ترر اسرت در اینجرا عنراوین و صرفات را برا هرم قراطی نکررد ،زیررا همرواره
نگاره ی تکرارشونده ی مسری برا شمشریر آتشرین ،درسرت میران نوشرتههرای
مرروازی بررا هررم قرررار دارد .بررا خرروانش همزمررانِ آن مرریترروان منظررور را درک
کرررد :خلیفررهاهلل یعنرری نماینرردهی خرردا (مسرری ) و امیرالمررنمنین یعنرری
عبرردالملک برره عنرروان کررارگزار او .ولرری ایررن پررروحهی دینرری کرره مسرری را
«خلیفرره اهلل» و عبرردالملک را برره عنرروانِ کررارگزار او یعنرری «امیرالمررنمنین»
معرفی مریکنرد ،در حقیقرت بیرانگرِ دو پراره متفراوت از یرک برنامرهی دینری
اسرررت :عبررردالملک خرررود را بررره عنررروان آخررررین امپراترررور آخرزمرررانی
(مکاشررفهای) سرروری مررینگرررد و کسرری اسررت کرره مرریخواهررد قرردرت را برره
مسرری تحویررل بدهررد .121ایررن سررکه در واقررع برره نررام دو قهرمرران زده شررده
اسررت ،نرره یررک حرراکم بررا دو کررارکرد :دنیرروی (امیرالمررنمنین) و معنرروی
(خلیفه اهلل) .شمایل نگراری سرکه ،خرود اشراره ای اسرت بره سرکههرای بعردی
بردون نگرارههررای مقردس کرره بعردها از همرین الگررو پیرروی مرریکننرد .یررک
چرخش  24درجه ای سرکه و قررار دادن یرک سرطر نوشرته بره جرای نگرارهی
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مسی  ،الگویی می شود کره بعردها سرکه هرای امپراتروری عررب مطرابق آن برا
سه سطر در میانه سکه کوبیده میشوند.
اشررارهی مسررتقیم برره جنررگهررای آخرزمررانی  /مکاشررفهای بررر سررکهای برردون
تاریخ به برت رسریده اسرت .در ایرن جرا نرام سرکهخانره نیامرده اسرت .ولری
زنرری ساسررانی از آتشررگاه ،بررا دو نگهبرران و یررک
سررکه طبررق الگرروی سررکه ِ
نگارهی جدید بر پشرت آن عرضره مریشرود .حراال ،بره جرای ایرن دو نگهبران
یک تاق با دو ستون دیرده مریشرود .در زیررِ تراق یرک نیرزهی ایسرتاده قررار
دارد .طرف راست و چپِ نیرزه نوشرته وجرود دارد کره مسریر آنهرا از براال بره
پررائین اسررت :نصررراهلل (خرردا پیررروزی را از آن او کنررد) .در سررمت چررپ ایررن
ترراقِ دو سررتونی عنرروان او نوشررته شررده اسررت :امیرالمررنمنین؛ در سررمت
راست نام مسی  :خلیفه اهلل (خلیفهی خدا ،نمایندهی خدا).121

شررکل  :14پشررت یررک درهررم از دورهی عبرردالملک .نگررارهی یررک نیررزه در درون یررک کمرران.
نوشررتههررای راسررت و چررپ ایررن نیررزه :نصررراهلل ،چررپ :عنرروان عبرردالملک ،راسررت :کررر نررام مسرری
فرجامشناختی [آخرزمانی] :خلیفه اهلل.
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اشارات دیگرر دربرارهی جنرگهرای مکاشرفهای در سرکههرای مسری ایرانری و
در حاشیه هرای سرکههرای حجراج [حجراج برن یوسرش قفری] وجرود دارنرد.
در آنجا مسی به عنوان منصور (پیروز) نشان داده شده است.

شکل  :15سرکه ی مفرغری از عرربهرای ساسرانی در اسرتان پرارس .برر روی سرکه ،در طررف راسرت
صفت فرجامشناختیِ مسی  :منصور.
ِ

کوششی برای بازسازی مسیر حرکتِ عبدالملک
از خراسان به اورشلیم
از شررواهدِ مررادی و ملموسرری کرره ترراکنون از سرردهی  3مرریالدی برره دسررت
آمده می توان نگراره ی زیرر را بازسرازی کررد -1 :حرکرت بره سروی فلسرطین
به عنروانِ سررزمین نویرد داده شرده [ارض موعرود] و  -9ایرن کره امپراتروری
عرررب در زمرران عبرردالملک بررر یررک ایرردئولوحی فرجررامشررناختی [آخرزمررانی]
استوار بود و اورشلیم هستهی اصلیِ آن را تشکیل میداد.
ظهور نرامهرایی ماننرد عبرداهلل و محمرد در قلمررو ایرران [چنرین سرکههرایی
نخسررتین بررار فقر در ایررران کوبیررده شرردند/م] ،یررا دقیررقتررر گفترره شررود در
امترردادِ جررادهی خوزسررتان برره خراسرران را مرریبایررد در ارتبرراط بررا مسرریحیان
سپررریانی نگریسررت کرره در زمرران ساسررانیان برره آنجررا کوچانررده شررده بودنررد.
122

زیرررا فقرر آنهررا پنداشررتهررایی ماننررد برگزیرردهی بنرردهی خرردا [محمررد
عبداهلل] را نزد خرود حفر کررده بودنرد .و همرین هرا بودنرد کره از فروپاشری
ساسانیان بهره بردند.
راه نظررم کرره از طریررقِ متحرردان سررابق هراکلیرروس
پررس از یررک دورهی کوتر ِ
(یعنی قریشیان) به وجرود آمرده برود ،یرک برار دیگرر تعرادل برین عرربهرای
سوریه و ایران دچار تزلرزل گردیرد .علرت ایرن هررج و مررج ،شکسرت معاویره
در طی حملهی نظرامی مشرترک بره قسرطنطنیه برود .معاویره ،حراکم سروریه
و رئرریس امپراترروری عرررب پررس از ایررن شکسررت ،در شرررق [میررانرودان و
امیرالمررنمنین او در سررال
ِ
سررمت
ِ
خراسرران] جایگرراه خررود را از دسررت داد و
 03عربها به عبرداهلل برن زُبیرر داده شرد .معاویره ی بره حاشریه رانرده شرده
در سررال  46عررربهررا آخرررین رد پررای خررود را در شرربهجزیررره عربسررتان بررر
سنگنبشتهای در طائش به جای گذاشت.
در سال  52عرب ها در ایرران عبردالملک برن عبرداهلل از مررو بره مقرام رئریس
جدیررد عررربهررای شرررق [امیراالمررنمنین] انتخرراب شررد .حاکمیررت او در
استان پارس بود .حاکم پیشرین [عبرداهلل برن زُبیرر] بره کرمران عقرب نشرینی
کرد.
عبدالملک با هروادارانش بره سروی غررب [شرام و اورشرلیم] حرکرت مریکنرد
و برره فلسررطین مرریرسررد .فلسررطین سرررزمینی اسررت کرره نمررادهررای
حکاکیشده بر مپهرها بردان مربروط مریشروند :اینجرا یعنری فلسرطین ،آغراز و
پایان هر چیزی است .برر روی مپهرر سرربیِ او دو طراوس دیرده مریشروند .برر
پشت سکه تراکهرایی کره نمرادِ ارض موعرود اسرت .حیوانرات وحشری ،آرام و
فروتن در وس مپهر در زیر نوشتهی «فلسطین» قرار گرفتهاند.
زبررانِ نگررارهای کرره بررر ایررن سررکههررا و مپهرهررا از دورهی عبرردالملک برره مررا
رسیده تنها بره موضروعاتی ماننرد یوشرع و آن چیزهرایی [تراک و انگرور] کره
دیرردهوران از ارض موعررود بررا خررود آوردهانررد ،نیسررت .مررا همچنررین از ایشررو
ران عبرردالملک
(مسرری ) پیررامهررایی را برره صررورتِ نگررارهای بررر سررکههررای زمر ِ
مشاهده میکنیم .سرکهی مسرییری کره در بیسران  /جلیلره پیردا شرده ،یرک
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مرراهی را در چهارگوشرری نشرران مرریدهررد کرره پیرامررون آن نوشررته :محمررد
رسرول اهلل .اینجررا زبرانِ االهیرراتِ نگررارهای عبردالملک برره مررا کمرک مرریکنررد
که برهترر فرمرولِ «محمرد رسرولاهلل» را درک کنریم .آن جماعرت دینری کره
ماهی را برای نمادِ مسری برگزیرده برود ،در اینجرا اعرالم مریکنرد فررد مرورد
نظر کیست :رسول و برگزیدهی خدا.122
شرررکل  :13سرررکهی
مفرغرررری از بیسرررران
[ .]Baisanروی
سرررررکه حکررررراکی
مررذهبی /پشررت سررکه
نگررارهی یررک مرراهی
در چهرررررررررارگوش.
حکرراکی پیرامررون آن:
محمد رسولاهلل است.

عبدالملک در اورشلیم دوبراره معبرد را بنرا کررد .او ایرن مکران ،یعنری صرخره
را[ ،کرره قبررهالصررخره را بررر آن بنررا کرررد] ،در چررارچوب پنداشررتهررای
فرج رامشررناختی خررود چونرران مکررانِ روز قیامررت ارزیررابی مرریکرررد .123ولرری
پیش از آن کره روز قیامرت بیایرد ،بایرد آشرتیِ [«اسرالم»] مسریحیان دوبراره
متحقق بشود .مسی به هنگرام رسرتاخیز مری بایرد برا جمراعتی روبرهرو شرود
کرره عرراری از هررر اختالفرری باشررد .برره همررین دلیررل عبرردالملک برررای تحقررق
ایررن آشررتی (اسررالم) ،فراخرروانی را در قبررهالصررخره حکرراکی کرررد .در اینجررا،
درک فرجررامشررناختی [آخرزمررانی] عبرردالملک مسررتند مرریشررود :محمررد
(برگزیررده) ،عیسررا و فرزنررد مررریم اسررت .او مسرری (المسرری ) نیررز اسررت .او
همان بنده ی خدا (عبرداهلل) اسرت کره برر سرکه هرای کوبیرده شرده در ایرران
از سالهای  22عربها نقش بسته است.124
عبیدالملک در انتاییار بازگشیت مسیییح زنیدگی میییکیرد .ایررن انتظرار بررر
سکه ای کره عبردالملک بررای بازگشرت او زده برود بازتراب مرییابرد .االهیراتِ
124

نگررارهای ایررن سررکه ،درک عبرردالملک را از آغرراز و پایرران ترراریخ برررازگو
میکند.

یجرسهد چونان نشانههای پایهگذاری اسرائیل
االهیرات نگرارهای
ِ
سرکه هرای مسری پیردا شرده در سروریه و فلسرطین از نرومِ
است .این سرکههرا ،درکِ آخرزمرانی از محمرد [مسری ] را بازتراب مریدهنرد.
ِ
الوقروم
پشت سکهها یرادآورِ آغراز [تراریخ] اسرت و روی سرکههرا پایران قریرب
جهان اعرالم مریشرود .ایرن سرکههرا ماننرد ابرزاری بررای سرفر زمرانی عمرل
میکننرد .پشرت سرکه ،یرادآورِ آغراز تراریخِ اسررائیل اسرت؛ روی سرکه ،مرا را
با رویدادهرای آینرده روبرهرو مری سرازد ،رویردادهایی کره پایران یرک عصرر را
بررازگو مرریکننررد :یعنرری از پایررهگررذاری اسرررائیل تررا بازگشررت مسرری  .پشررت
سکه یک صلیب نردبانی شگفتانگیز نقش بسته است.125
فلیررپ گریرسررون  Philip Griersonمرریگویررد ایررن نمرراد ،سررتونیسررت کرره
بررر یررک زیربنررای نردبررانی pillar-on-stepsقرررار گرفترره اسررت .126اگرچرره او
ستونی را بر ایرن زیربنرا مشراهده مریکنرد ،ولری نمریتوانرد بررای ایرن نمراد
کررارکرد یررا معنررای ویررژهای قایررل شررود .از ایررن رو ،بایسررتهسررت ببنرریم کرره
بناهای یادبود ایرن چنینری چره معنرا و اهمیتری داشرتهانرد .شراید از ایرن راه
بتوانیم ردِ پای درستی از آن در تاریخ بیابیم.
ما یک سرتونِ سریاهِ ایسرتاده از تراریخ روم مریشناسریم .کشریش معبرد بعرل
از شررهر حپم ر [سرروریه] آن را بررا خررود برره روم برررد و در آنجررا بررر پالتیرروم
رنگ سرریاهِ «زنررده» از حپم ر ،
 Palatinبرررای آن یررک معبررد سرراخت .ایررن سر ِ
کشرریشِ خررود ،هلیوگابررل ،را تررا روم همراهرری کرررد .ایررن کشرریش ،هلیوگابررل
آمرودات ،از سررال  916ترا  999مرریالدی در روم برره عنروان امپراتررور حکومررت
مریکرررد .در طرری حکرومتش ،بعررل برره بررزرگتررین خرردای دولترری روم ارتقررا
یافررت .کررارکرد ایررن خرردا در روم همرران نقررش پاسررداری از شررهر بررود ،یعنرری
125

حمر ] برره عنرروان خرردای
همرران کررارکردی کرره پرریشتررر در مرروطن خررود [ پ
خورشید در آئین پرستش ستارگان داشت.129
حاال که بر ما آشرکار شرده کره عبردالملک نمادهرای خرود را از پنداشرتهرا و
دستمایه هرای ترورات وام گرفتره ،ضرروریسرت کره ایرن جسرت و جرو ادامره
ِ
االهیررات
یابررد .بررا قطعیررت مرریترروان گفررت کرره بررین سررتونِ هلیوگابررال و
عبدالملک پیوندی وجود ندارد.
در تررورات از  Baetyliaیعنرری دورهی سررتایش بررتهررای سررنگیِ برردونِ نقررش
و نگارهررای مقرردس ،یرراد شررده اسررت .در روایررات تررورات یررک سررتون سررنگی
وجررود دارد کرره نقررش بزرگرری در زنرردگی یعقرروب ایفررا مرریکنررد .خررواب و
رویررای یعقرروب برررای همگرران آشررنا اسررت .پررس از آن کرره یعقرروب از خررواب
[روی سنگ  /م] بیدار می شرود ،سرنگ را ماننرد سرتونی برر پرا مریکنرد ،برر
آن روغن میریرزد و آن مکران را بیرت ال  Beth-Elیرا خانرهی خردا مرینامرد
(تورات ،کتاب پیدایش.129)16,19 :96 ،
این «خانهی خردا» [بیرت ال] برا همرین کرارکرد در حکراکیهرا و سرکههرای
ضررامن
ِ
پاسرردار پیمررانهررا و
ِ
عبرردالملک نمایرران اسررت .بیررت ال [،]baethyl
امیدهاسررت .ایررن بپ رت سررنگی چونرران پاسرردارِ قراردادهررا ،نقشرری بنیررادی در
پایهگذاری اسرائیل داشت :قراردادِ بین یعقوب و پدر زنش البان.123
نمررایش سررنگهررای پیمرران  covenant stonesبررر سررکههررای عبرردالملک،
نشرران دهنرردهی پنداشررتِ او از ترراریخ چونرران ترراریخِ رسررتگاری اسررت کرره بررا
پیامبرانِ اسرائیلِ کهن آغراز مریشرود .تراریخ رسرتگاری برا گرزینش و غربرال
صورت میگیرد .به همین دلیرل هرر نمرادی کره بره نظرر عبردالملک برویی از
مسی شناسیِ هلینسرتی بررده باشرد ،جایگراهی بررایش نردارد ،بررای او فقر
یادآوری آغاز اسرائیل دارای اهمیت است.
ِ
پررس از پایرران دورهی معاویرره ،نمادهررای صررلیب بررر سررکههررا محررو شرردند.
معاویه که در آغراز حکرومتش ،متحرد و فررد مرورد اعتمرادِ بیرزانس محسروب
سرربک بیزانسرری کوبیررده بررود .حتررا در آغرراز بررر
ِ
مرریشررد سررکههررایی برره
131
سکههایش نوشتههای بیزانسی نیز نقش بسته بودند .
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همان گونره کره گفتره شرد برر سرکههرای عرربهرا ،عالمرت صرلیب در کنرار
ری ام  Mو یررا حرررفنگررارهی  Monogrammهراکلیرروس کوبیررده
شرراخ ِ وزنر ِ
مرریشررد؛ پررس از پایرران دورهی معاویرره ،برره جررای صررلیب ،نگررارهی نخییل بررر
سررکههررا حررک شررد؛ ایررن ،یررادآور تولررد عیسررا در زیررر درخررت خرمررا اسررت.
(قرررآن ،سررورهی  ،19آیرره  .)97آن چرره برررای عبرردالملک اهمیررت داشررت،
تولد مسیح در زییر درخیت خرمیا (قررآن ،سرورهی  ،19آیره  )94برود و نره
مرگ او بر صلیب.131
نخسررتین نگررارههررای عیسررا برره م ابررهی محمررد بررر سررکههررای مس رییرری در
سرروریه حررک شرردهانررد کرره او را در شررکل یررک حرراکم مسرریحی نشرران
مکران ضرربِ نخسرتین سرکههرا کره در غررب [شرام و اسررائیل]
ِ
میدهند.132
از محمد نام مریبرنرد ،در ُامران ،شررق اردن ،اسرت .ایرن نشران مریدهرد کره
طرررح دینرری عیسررا برره م ابررهی محمررد از طریررق عررربهررای شرررقِ ایررران
[میرررانرودان و خراسررران  /م] بررره غررررب آن قلمررررو [شرررام و اسررررائیل  /م]
گسترش یافته بود.
نگارهی برگزیده (محمد) بر سرکههرا بره تردری در رونردِ ضرربِ سرکههرا نیرز
دگرگون شد .مانند نگاره ای که بر سرکه هرای ُامران حرک شرده برود ،شراخ ِ
ری  M= 40 Nummiaبررر پشررت سررکهای برردونِ نررام سررکهخانرره نمایرران
وزنر ِ
مرریشررود .ولرری حرراال بررر رویررهی سررکه ،نگررارهای از برگزیررده برردون عالمررت
صررلیب ظرراهر مرریشررود کرره شمشرریری بررزرگ در دسررت دارد .133دربررارهی
ایررن کرره برگزیررده چرره جامررهای در بررر دارد ،ترراکنون بحررثهررای گونرراگون و
134
متناقضرری صررورت گرفترره اسررت  .جررورج سرری .مررایلز George C. Miles
به شباهت آن با نگارههرای مسریحی بیزانسری اشراره کررده اسرت .سرکههرای
کوبیده شرده در ادسرا ،برداشرتِ مرایلز را تأییرد مریکننرد .در اینجرا نگراره را
بدون سرپوش مشاهده میکنیم.135
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شررکل  :16روی سررکه برنجرری از ادسررا
(رپهررا) .نگررارهی مسرری فرجررامشررناختی.
تا کنرون بره عنروان نگرارهی یرک خلیفره
نگریسته میشد.

کسی که این نگراره [برر سرکه]
را با چشمانِ یرک عررب شرناس
و اسالم شناس بنگررد ،بریشترر
به ایرن گررایش دارد کره نگراره
را چونرررران یررررک خلیفررررهی
ایستاده و دستار (چفیه یا عمامه) به سرر ببینرد .ولری کسری کره برا تکیره بره
پیشزمینه هرای فرجرام شناسری سپرریانی و پنداشرتهرای مکاشرفهای وابسرته
بدان بنگرد ،بر سرر مسری هالرها ی نرورانی مشراهده مریکنرد .136جران واکرر
 John Walkerنیررز هالررهی مقرردس را بررر نگررارهی سررکهای کرره در ایلیررا
(اورشلیم) ،در فلسطین ،یافت شده تشخی داده است.139

شررکل  :19سررکهی برنجرری از یبنرره [ ]Yubnaدر فلسررطین .نگررارهی فرجررامشررناختی مسرری بررا
هالررهی نررور یررا هالررهی آتشررین .همررواره ترراکنون برره عنرروان نگررارهی یررک عرررب (خلیفرره) برداشررت

مرریشررده کرره چفیرره یررا عمامرره بررر سررر دارد .در پشررت سررکه :شرراخ ِ ارزشرری امM=40 ،
Nummia
وزنرری  Mکرره در سرروریه بررر پشررت سررکههررا کوبیررده
ِ
همچنررین شرراخ ِ

میشده نیرز کراملن محرو مریشرود .ایرن شراخ ِ وزنری ()M=40 Nummia
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دیگر رسرالت خرود را انجرام داده برود .ایرن حکراکی ،آخررین برار برر سرکهی
عبدالملک که در ُامان کوبیده شرده برود ،نمایران مریشرود .همرین رونرد نیرز
برای سکههای کوبیده شده در اورشلیم نیز اتفاق میافتد.139
همررهی سررکههررای مسرری کرره نگررارهی مسرری بررا شمشرریر آتشررین بررر آنهررا
نقررش بسررته ،در پشررت خررود ،نگررارهی یجرسییهدو را دارنررد .برردین ترتیررب،
عبدالملک در اینجرا نیرز برنامرهی فرجرامشناسری خرود را بره پریش مریبررد:
ِ
شیناختی
یعنی تاریخ با پاییهگیذاریِ اسیرائیل و بیر اسیا ِ انتایار فرجیام
مسیح آغاز میشود .اعتقراد بره پایران قریربالوقروم جهران ،عبردالملک را بره
ساختنِ قبه الصرخره وامریدارد ،ترا همره [مسریحیان] را حرول کتراب مقردس
بره آشرتی [اسررالم] فررا خوانررد .مکرانِ ایرن پایرران قریربالوقرروم جهران برررای
عبرردالملک کرراملن مشررخ اسررت :اورشییلیم .همچنررین ،زمررانِ بازگشررت
دوبارهی مسی نیرز بررای او کراملن روشرن اسرت :اکنرون ،سرال  33عرربهرا
( 599مرریالدی) اسررت و سرردهی هفررتمِ تولرردِ عیسررا آرام آرام برره پایرران
میرسد.
133
بر سرکه هرای کوبیرده شرده در اورشرلیم شرعارِ فلسرطین بره معنریِ «ارض
موعود» به چشرم مری خرورد .همچنرین ،شرعار فلسرطین برر مپهرهرای سپرربی
عبرردالملک کرره پرریشتررر دربررارهی آنهررا سررخن رفترره شررد ،توجرره را جلررب
میکند.141

مضمونِ طررحِ تراریخی عبردالملک در واقرع تصراحب تراریخ اسررائیل و تکررار
آن توس عررب هرا  /عررب هرای ساسرانی اسرت .او خرود را ترا سرط یوشرع/
ایشو ارتقا میدهد تا بتوانرد عرربهرا  /عرربهرای ساسرانی را بره ارض موعرود
هرردایت کنررد .برررای آنهررا هررم ک ره پسررران مسرریحی هرراجر ()mahagaritai
هسررتند ،یجرسررهدو و همچنررین بیررت ال (خانررهی خرردا) کرره تصرردیق رویررای
یعقوب است از اهمیرت زیرادی برخروردار اسرت .حراال رویرای یعقروب ،رویرای
آنها [عربها] شده است.
در گذشررته ،موسررای قرررآن ،عررربهررای ساسررانی و عررربهررا را از فشررار و
سرررکوبِ فرعررونِ ایررران آزاد سرراخت .پررس از ایررن رهررایی ،دورهی افسررانهای
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ررد
چهررل سرراله در کررویر [مکرره و مدینرره/م] آغرراز مرریشررود؛ دورهای کرره از نبر ِ
سررال  599مرریالدی میررانِ بیررزانس و ایررران تررا فراخوانرردن عبرردالملک برره
ِ
عنوانِ امیرالمرنمنین طرول مری کشرد .عبردالملک بره هنگرام بازسرازی معبرد
برررای خررود نقشرری منجرریگرایانرره قایررل مرریشررود .او نیررز خررود را ،ماننررد
گررذار سلسییلهی داودی مررینگرررد
ِ
هراکلیرروس در گذشررته ،چونرران پایرره
(پسرررش سررلیمان نیررز همررین طرررح دینرری را ادامرره مرریدهررد ،او برره عنرروان
حاکم ارض موعرود ،شرهر رملره را مری سرازد و مرژدهگسرتریِ (بشرارت) خرود
را برای محمد (مسی ) در غرب یعنی شام آغاز میکند).
بی دلیل نیسرت کره اورشرلیم بررای مرردم قسرطنطنیه در کرانون توجره قررار
داشررت .در شرررایطی کرره بیررزانس خررود را برره م ابررهی یکرری از مراکررز
مسرریحیت مررورد تهدیررد دشررمنان مررینگریسررت ،عبرردالملک در اورشررلیم
تالش مری کررد ترا فرجرام شناسری بیرزانس را کره برر پنداشرتهرای سپرریانی
اسررتوار بررود ،برره اجرررا در بیرراورد .او بنررای هشررت ضررلعیِ قبررهالصررخره را برره
پایان رساند ،بنرایی کره احتمرالن هراکلیروس بره هنگرامِ معرفریِ طررح داودی
خررود در سررال  572مرریالدی در اورشررلیم ،قصررد داشررت روی ایررن صررخره
بسررازد .141برررای برجسررته کررردن رقابررت بررا بیررزانس ،عبرردالملک فرم ران داد
تا در قلمروی سابق بیزانس در شرق سکههای طال و نقره کوبیده شوند.
حراال عبردالملک در غررب نیرز بره عنروان جانشرین امپراتروری روم [بیرزانس]
وارد صررحنه مرریشررود .در شرررق ،او وارت ساسررانیان و صرراحب اسررتان پررارس
شررده بررود و در همانجررا [اسررتان پررارس] برره عنرروان امیرالمررنمنین برگزیررده
شررد .تررا ایررن لحظرره در غرررب فق ر جانشررین معاویرره محسرروب مرریشررد و
رابطه اش با بیرزانس هرم چنردان روشرن نبرود .احتمرالن بیزانسریهرا او را بره
عنرروان منصرروب یررا کررارگزار  magister militumخررود مررینگریسررتند،
مقامی کره ت رودریش آریرانی [از پیرروان آریروس/م] در ایتالیرا داشرت .گمران
میرود که معاویه نقشِ دوگانهای برازی مریکررد :یعنری هرم رهبررِ عرربهرا /
عربهای ایرانری برود و هرم قریشران .بره عنروان قریشری (متحردِ بیرزانس) او
رسمن یکری از متحردان بیرزانس محسروب مریشرد و ایرن نقرش را ترا زمران
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خیانتش به بیزانس [حملهاش بره قسرطنطنیه/م] ایفرا مریکررد .ولری حترا بره
عنوان خائن ،در قلمرو بیزانس هیچ سکهای به نام خود نکوبید.
در کنارِ سرکه ی مسری برا عنروان و نرام عبردالملک ،یرک سرکهی نقررهای بره
سبک عرربهرا  /عرربهرای ساسرانی در ایرران نیرز انتشرار یافرت .ایرن سرکه
ماننررد سررکههررای نقرررهیرری کرره عبرردالملک در سررال  55عررربهررا در شررهر
بیشرراپور برره زبرران عربرری انتشررار داد ،برره زبرران عربرری آراسررته شررده بررود.
عبررردالملک در شررررق سرررابقِ بیرررزانس ،سرررنتِ غسرررانیان را کررره برررر
سررنگنبشررتههررای رسررمیشرران در سرردهی  5مرریالدی در سرروریه برره زبرران و
خر عربرری مررینوشررتند ،ادامرره داد .شرراید دسررتگاه اداری (دیرروانی) ساسررانی
مس ولِ آفرینشِ خر عربری باشرد ،شراید هرم برا کمرک مسریحیان حیررهای
زبرران عربرری ،برره زبرران عررربهررای ساسررانی مسرریحی در ایررران تبرردیل شررده
باشررد ولرری نیررروی اجرایرری ایررن رونررد ،عبرردالملک مررروان در سرروریه برروده
اسررت .عبرردالملک اسررتفاده از متررون عربرری را برره م ابررهی یررک مرزبنرردی

روشررن در برابررر سررنتِ نوشررتاری یونررانی و سپررریانی -آرامرری در سرروریه برره
کار گرفت .ظاهرِ امر چنرین برود کره گویرا عرربهرای ساسرانی اصرلن ربطری
برره مسرریحیان سرروری معاصررر خررود نداشررته و پیررام کرراملن نرروینی را در
جامهی زبان عربی جدیدی اعالم میکنند.
پنداشرت انتاکیرهای از
ِ
سوریهرای سراکن اورشرلیم قطعرن نمریدانسرتند کره
عیسررا در قالرربِ محمررد MHMT /هنرروز در شرررق ،در مسرریر جرراده برره سرروی
چین ،سدههرا در جامرهی سپرریانیاش بره زنردگری خرود ادامره مریداده و در
آنجا به زبان و خر آرامری واردِ سرنتِ نوشرتاری پارسریِ میانره شرده و مرورد
بحث قرار میگرفته است.
همچنررین آنهررا نمرریدانسررتند کرره مفهرروم محمررد بررا تمررام معررانیای کرره در
خررود حمررل مرریکنررد -توحیررد نرراب و پادشرراهی خرردا -در غرررب نیررز توسر
هررواداران عبرردالملک در کارتییا [تررونس امررروزی/م] برره زبرران التینرری مررورد
بحث قررار مریگرفرت و گسرترش یافتره برود :عیسرا پسرر خردا نیسرت ،خردا
فق یکیست ،بدون دیگری ( )aliusو بدون شریک (.)socius
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سکه های طالی پیدا شرده در شرمال آفریقرا برا نگرارهی یجرسرهدو کره بررای
حاکمیت عبردالملک نمونرهوار هسرتند شراملِ ایرن دادههرا [بره زبران التینری
که زبان رسمی آنجا بوده/م] میباشد:
روی سکه:
NONESTDSNISIPSESOLCISN (Non Est Deus NISI IPSE
;)SOLus CuI Socius Non est
[به جز خدا ،خدایی وجود ندارد ،او یگانه است و شریکی ندارد  /م]

پشت سکه:
DEDNVBTMETOMNNINMANO
(Deus
Dominus
Noster
Unus Benignus eT Misericors ETernus OMNia Noscens
INgenitu Magnus Alius NOn est).142
[ خدا ،سرور ما ،یگانره و سرتایش شرده اسرت ،او همیشره رحریم و داناسرت ،زائیرده نشرده،

عظیم و به جز او خدای دیگری وجود ندارد  /م]
شرررکل  :92رویررره و پشرررت
یک سرکه ی عربری از شرمال
آفریقرررررررررررررررا از دورهی
عبرررردالملک .نسرررربت دادن
این سرکه بره عبردالملک بره
واسرررطهی نگرررارهی «یجرررر
سهد» بر پشت سکه است.

حاکمیررت و آمرروزههررای عبرردالملک فقرر در اورشررلیم و دمشررق منسررجم و
یکپارچه به نظر میرسریدند .فقر در آنجرا برود کره ایرن افکرار جامرهی نراب
عربی بره ترن داشرت .برر اسراس همرین نشرانههرا برود کره پردران کلیسرایی
دربارهی این دین داوری میکردند.
عبرردالملک ،نخسررت بررا انتشررار سررکهای نقرررهای در دمشررق و حپم ر روشررن
مرریکنررد کرره او متررأ ر از سررنتِ ساسررانی اسررت .البترره سررکههررای نقرررهای
ساسرانی برره واسرطهی فراوانرریشران هنرروز پرول رایر برود ولرری دیگرر حفر
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سبک ساسرانیِ سرکههرا امرری اجبراری نبرود .از سرال  39عرربهرا بره بعرد،
همزمرران بررا ترراریخِ سررنگنبشررتهی قبررهالصررخره ،عبرردالملک در دمشررق و
حپم اقدام به ضربِ درهمهایی با نوشتههای عربی کرد.143
در اینجا نیز می تروان از یرک رقابرت برا قسرطنطنیه سرخن گفرت .هراکلیروس
امپراتور بیرزانس بره هنگرام لشکرکشری اش بره سروی شررق [ایرران] از سرال
 595میالدی یک سلسله سکه هرای نقرره ای منتشرر کررده برود کره برر آنهرا
جنگرری [ Deus Adiuta Romanisخرردا پشررتیبان
ِ
عالمررت صررلیب و شررعار
144
رومیهاست/م] نقش بسته بود.
همررین رفتررار رقررابتی در دوران بعرردی ادامرره یافررت .بیزانسرریهررا در واکررنش
به انتشار درهرمهرای عربری ،در زمران امپراترور ل رو سروم (پرس از سرال 313
میالدی) سکه های نقررهای منتشرر کردنرد .145نمونره هرایی از ایرن سرکههرای
بیزانسی موجود هستند کره عرربهرا آنهرا را برا نگراره هرا و شرعارهای نروین
بازکوبی کردند.146
شررکل  :91حکرراکی
برره زبررران الترررین /
یجررر سررهد .رسررالت
محمد به زبران هرای
پارسی میانره ،عربری
و التررررین صررررورت
میگرفته است.

ولی چالشِ اساسی در برابرر بیرزانس ،ضرربِ سرکههرای نروین طرال بروده کره
شررعارهای عربرری روی آن نوشررته شررده بررود و هررم وزنِ سررولیدوسِ (سررکهی
طالی رومی) بیرانسی بود.
رال  569مرریالدی در بیررزانس یررک شررورا (مجمررع) در ترولرروم Trullum
در سر ِ
در ترراالری بررا همررین نررام در مجتمررعِ کررا ِ امپراترروری در قسررطنطنیه برگررزار
شررد .ایررن کرره مررتنِ عبرردالملک در قبررهالصررخره در سررال  39عررربهررا (597
میالدی) آیا پاسخی به مضرامین شرورای ترولروم بروده یرا نره مریبایرد مرورد
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پررژوهش قرررار بگیرررد .در همررین شررورا مسررایل مربرروط برره شررمایلنگرراری و
نگارهی مسی مورد بحرث قررار گرفتنرد و برت شردهانرد .نگرارهی مسری بره
عنرروان برررهی خرردا ممنرروم شررد ،برره جررای آن نگررارهای در نمایررهی انسررانی
درخواست گردید .این تصرمیم هرا منجرر بره یرک سلسرله ت ییررات در ضرربِ
سکه شد .در همرین راسرتا ،نگرارهی امپراترور بره پشرتِ سرکه انتقرال یافرت و
نگررارهی مسرری برره رویررهی سررکه .همچنررین مقررررات شررمایلنگرراری نیررز
دقیررقتررر شررد .در نگررارههررای سررکههررای بیزانسرری کرره پررس از  599مرریالدی
نشر یافتند ،نگارهی مسی با موی بلند و ریش مشاهده میشود.
شررکل  :99سررولیدوس (سررکه طررال)
امپراتررور بیررزانس ،حوسررتینیان دوم،
پرررس از سرررال  594مررریالدی .روی
سررکه ،نگررارهی مسرری برره روایررت
سررریانی بررا مرروی بلنررد و ریررش .بررر
پ
پشررت سررکه ،نگررارهی امپراتررور برره
عنوان «خادم مسی ».149

در سررال  594مرریالدی در قسررطنطنیه شورشرری علیرره امپراتررور حوسررتنین
دوم کرره از نسررلِ هراکلیرروس بررود ،صررورت گرفررت .سرنوشررت حاکمرران عرررب
بررا سرنوشررت خانرردان هراکلیرروس گررره خررورده بررود .هراکلیرروس امپراتررور
بیررزانس ،مسرریحیان عرررب /عررربِ ایرانرری را از سررتمِ فرعررون ایررران آزاد کرررد.
ردان (قریشران) بیرزانس سرهم خررود را در پیررروزی
آنهرا هررم بره عنرروان متحر ِ
هراکلیرروس ادا کردنررد و همچنررین سررهم خررود را از فروریررزی ساسررانیان
بردند .ترازه پرس از آن کره رویرای امپراتروری برزرگ ،معاویرهی متروهم را بره
خیانت علیره بیرزانس کشراند ،از ایرن فررد مرورد پشرتیبان سرابقِ هراکلیروس
یک دشمن از نوم ایرانیِ پساساسانی بیرون آمد.
روادت سررال  594مرریالدی در قسررطنطنیه ایررن احسرراس را بوجررود آوردنررد
حر ِ
که گویرا پایران خانردان هراکلیروس رسریده اسرت .از دیرد عرربهرا ،خانردان
هراکلیرروس تنهررا وارتِ مشررروم حکومررت بررر جهرران مسرریحی بررود؛ از دیرردگاه
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آنها ،این خاندان هراکلیوس برود کره توانسرت برر دشرمنِ دینریشران یعنری
ایرانیرران پیررروز شررود .پیررروزی سررال  599مرریالدی برره عنرروان نشررانهای از
تأیید خدایی برای حاکمیت هراکلیوس و خاندانش نگریسته میشد.149
بررا سررقوطِ حرراکمِ مشررروم امپراترروری یعنرری حوسررتنین دوم ،خررأ قرردرت
بوجررود آمررد .در همررین اوضررام و احرروال ،عبرردالملک تررالش کرررد از طریررق
ادعررای رهبررری بررر جهرران مسرریحی ایررن خررأ را پررر کنررد .ایررن تررالش ،بررر
ضررب سرکهی
ِ
سکه ای طرال کره از عبردالملک براقی مانرده بیران شرده اسرت.
طال فق حق انحصاری امپراتور برود و بره همرین دلیرل ایرن سرکههرای طرال
از یررک شناسررهی نمونررهوار  Leitmotivکرره بررر سررکههررا تکرررار مرریشررد،
برخوردار بودند.143
بر رویهی سرکهی عبردالملک از سرال  594مریالدی ،سرال  32عرربهرا ،یرک
نگاره ی سپرریانی -شررقی از مسری ِ مکاشرفهای برا شمشریر آتشرین قررار دارد
و بر پشت سکه ،نگرارهی یجرسرهدو .ایرن سرکههرا اساسرن جنبرهی برنامرهی
دینی دارنرد و بردون نرام حراکم یرا نرام سرکهخانره اسرت .فقر سرال ضرربِ
سکه آمده اسرت .ظراهرن بررای عبردالملک فقر یرک نقطرهی معرین زمرانی
[روز قیامررت/م] اهمیررت داشررته؛ او فقر روی گذشررت زمرران [تررا رسرریدن روز
قیامت/م] حساب میکرد.151

تفرقهی دینی بزرگ پس از فاجعهی سال  34عربها
( 595میالدی)
صررفنظرر از ایررن پرسرش کرره عبردالملک چرره اهرداف و نقشررههرایی در سررر
داشته ،سرانجام در سرال  34عررب هرا بره او فهمانرده شرد کره پنداشرتهرای
دینرریاش مررورد پررذیرشِ همگرران نیسررت .درسررت هنگررامی کرره برره نظررر
مرریرسررید کرره رویرردادهای قسررطنطنیه موقعیررت او را در غرررب [سرروریه]
تحکرریم مرریکننررد ،در پشررت سررر او یعنرری در شرررق [میررانرودان و خراسرران]
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شورشرری علیرره مبررانیِ مسرری شناسرری و االهیرراتشناسرری او کرره حاکمیررتاش
را توجیه میکردنرد صرورت گرفرت .ایرن کشرمکش بررای زمران درازی ادامره
داشت و حتی پرس از سررکوب آن بره گسرترش خرود ادامره داد ترا سررانجام
پررس از مرررگِ آخرررین پسرررش هشررام در سررال  194عررربهررا ،منجررر برره
مناسبات سیاسی -دینی گردید.
ِ
تحولیِ کامل در
رسررالت موعودگرایانررهی عبرردالملک از یررک سررو و تبرردیل خررود برره «یوشررع
جدیررد» کرره بررا بازسررازی معبررد (قبرره الصررخره در اورشررلیم) و معررانی مرررتب
به آن گرره خرورده برود از سروی دیگرر ،در شررق بره چنران تفرقرهای منجرر
گردیررد کررره سررررانجام یرررک امیرالمررنمنین جدیرررد انتخررراب شرررد .البتررره
عبردالملک برره هرردف خررود رسررید ،ولرری دیگررر در اورشررلیم تنهررا مانررد -او بررا
این امید به سر مری بررد کره در سرال  33عرربهرا روز رسرتاخیز [و بازگشرت
دوبارهی مسی /م] ر خواهد داد و او به استقبال آن خواهد رفت.
ولی آشرکارا بحرران از مردتهرا پریش آغراز شرده برود .در سرال  45عرربهرا
سررکهای در مرغررابِ مرررو ،زادگرراه عبرردالملک ،کوبیررده شررد کرره اهلل را برره
عنروان «رب الحکرم» (صراحب قررانون یرا حکومرت) تعریررش مریکررد .151ایررن
کرره چرره درکرری در پررس ایررن شررعار نهفترره اسررت ،مرریترروان آن را بررا کمررک
سکهی دوزبانهیی که به پارسیِ میانه و عربی منتشر شده توضی داد.
در ارتبرراط بررا مفهررومِ قررانون و حاکمیررت (برره زبرران عربرری و عربرریِ ساسررانی
«حکرررم») ،سرررکهای بررره زبررران پهلررروی موجرررود اسرررت کررره از اهمیرررت
تعیینکننده برخوردار است .بر این سکه آمده است:
“„LWYTW DARWBR / BLA YYZTW
ایررن جملرره توسرر کررارل سرریلمن ( )Carl Salemanبرررای نخسررتین بررار
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خوانده و این گونه ترجمه شد« :به جز خدا حاکمی وجود ندارد»
در حاشیه ی این سکه به عربری ایرن شرعار بردین گونره بیران شرده اسرت« :ال
حکییم اال اهلل» .هرراینتس گابرره جملرره را ایررن گونرره ترجمرره کرررده اسررت:
«حکم  /تصمیم فق از آن خداست».153
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هاینتس گابه بره دلیرلِ پرذیرش بریچرون و چررای تراریخنگراری اسرالمی بره
چنررین ترجمررهای رسرریده اسررت .اگرچرره خررود او خرروانش کررارل سرریلمن را
روانش سرریلمن از ایررن
ِ
بررازگو مرریکنررد و مرریگویررد« :ولرری ایررن تردیرردها ،خر
154
شعار را" ،به جز خدا حاکمی وجود ندارد" ،متزلزل نمیکنند» .
خررب ،حرراال تکلیررش چیسررت؟ بییاالخره موضییوب بییر سییر حکییم ق ییایی یییا
قررانون االهرری یعنرری
ِ
مشییروعیتِ حاکمیییت اسییت؟ آیررا موضرروم بررر سررر
حاکمیت به م ابهی ت وکراسی (حاکمیت روحانیون) است یا خیر؟
واحهی پارسرری میانرره ( DARWBARدادور) البترره چنرردین معنررا دارد ،زیرررا
ایررن واحه برره حرروزههررای حاکمیررت ،قررانون و قضرراوت برمرریگررردد .همررین
معررانی برررای واحهی عربرری «حکررم» نیررز صرردق مرریکنررد .ب ره همررین دلیررل
تعبیررر و ترجمررهی ایررن شررعار برره «حکررم قضررایی» ایررن امکرران را داد تررا برره
گونرررهای برررا سرررنت احادیرررث اسرررالمی جرررور در آیرررد .ایرررن یرررک برررازی
معناشناختی است کره محری تراریخی را در غبرارِ ابهرام مریپوشراند .حضرور
مفهرروم  DARWBARدر حکرراکیهررای سرردهی نخسررتِ اسررالمی ،نشرران
میدهد که موضروم برر سرر چگیونگی مشیروعیت حاکمییت بیوده اسیت و
نه حکم ق ایی .مس له بر سر ایرن اسرت کره آیرا اینجرا حراکم یرا شراه طبرقِ
سررنت ایرانیرران از سرروی خرردا نماینرردگی دارد و نررور ایررزدی مسررتقیم بررر او
مرریتابررد ،یررا حاکمیررت برردون ایررن مشررروعیت بررر نیررروی قهررر پایررهریررزی
می شود یعنی دیگرر مشرروعیت خرود را از خردا نمریگیررد .خالصره ایرن کره
در اینجا موضوم بر سرر دو نروم حکومرت دینری (ت وکراسری) بروده اسرت :یرا
حاکمیت مستقیم خدا یا حاکمیت نامستقیم خدا از طریق یک نماینده.
ِ
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جمعبندی

آن گونه که احادیث اسالمی از شعاری علیه عبدالملک ،پایهی
یک جنبش مذهبی را میریزند
در احادیث اسالمی برا وارت خرانواده ی پیرامبر عرربهرا کره مردعی حکومرت
است ،آشنا میشرویم .ایرن وارت برا دخترر پیرامبر عرربهرا ازدواج مریکنرد و
داماد اوست :علی .او مردی عادل و دردمند است.
برره خررالف عیسررای اهررل جلیلرره کرره همرره او را عیسررا ابررن مررریم خطرراب
میکردند ،تبار پیامبرِ عربهرا را نمریشرد برا نرام مرادرش مشرخ کررد .بره
همررین دلیررل در کنررار صررفت مقرردسِ مسرری شناسرری «محمررت  /محمررد»
(برگزیده) که حاال به عنوانِ نرام شخصری -تراریخی بره کرار گرفتره مریشرود،
صررفت مقرردسِ دیگررر یعنرری «عبررداهلل» (بنرردهی خرردا) ،کرره برراز هررم
ِ
یررک
ریشهی مسری شناسری دارد ،بره عنروان نرام پردر بره او داده مریشرود .بردین
ترتیب ،یک تبار منظم پردری کره منطبرق برر پنداشرتهرای حقروق قبیلرهای
عررربهررا اسررت ،شررکل گرفررت :محمررد بررن عبررداهلل (برگزیررده ،پسررر بنرردهی
خدا).
این «برگزیرده ،پسرر بنرده ی خردا» (محمرد برن عبرداهلل) یرک «مرن دیگرر»
در وجررود دامررادش دارد .طبررق درکرری کرره ایرانیرران از حررقِ ارت عررربهررا
دختررر «برگزیررده ،پسررر بنرردهی خرردا» [دختررر
ِ
داشررتند ،مرریدانسررتند کرره
پیررامبر عررربهررا] نمرریتوانررد وارت و مرردعی حررق خررانوادهی پیررامبر برررای
رهبررری آینرردهی امررت (واحهی «امررت» یررک ابتکررار در سرردهی  9مرریالدی
است) باشد .بدین ترتیرب ،ایرن حرق بره دامرادِ پیرامبر انتقرال مرییابرد ترا او
بتوانررد آشررکارا چونرران نماینرردهی ایررن میرررات وارد صررحنه شررود ،وگرنرره هررر
آدم برریصررالحیتی کرره رویررای پیررامبریِ عررربهررا را در سررر مرریپرورانررد
میتواند ادعا کند که مهدی (مسی یا منجی آخر زمان) است.
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علی ،داماد پیرامبر عرربهرا ،سرنت پردر زن را ادامره مریدهرد .بردین ترتیرب
جایگرراه و کررارکرد «ولرری اهلل» (نماینرردهی خرردا) کرره در سرردهی  3مرریالدی
برره صررفت «محمررت» (مسرری ) نسرربت داده شررده بررود همرره برره علرری انتقررال
داده مرریشرروند .و پایرران او بررر زمررین ماننررد مسرری بسرریار خررونین اسررت.
خدایی شدن این فررد پرس از شرهادتش ،در معنری نرام او یعنری علری نهفتره
اسررت .در ایررن جررا فرمررول «( »nomen est omenاسررم شررگون اسررت)
راد «برگزیررده،
ظرراهرن اعتبررار خررود را پیرردا مرریکنررد .زیرررا مفهرروم علرری ،دامر ِ
پسر بندهی خدا» ،نه تنهرا بره معنری «متعرالی» اسرت ،برل کره او خرود ،یرک
155
«ال» [( ]Elال به زبان عبری و آرامی یعنی «خدا») است .
پیرامبر عرربهرا در سرال  73هجرری برا حراکم
ِ
طبق احادیث اسرالمی ،دامرادِ
سرروریه یعنرری معاویرره وارد مررذاکره مرریشررود .ایررن حرروادت همرره در یررک
رق همررین
مقطررع چهررل سرراله پررس از «هجرررتِ» پیررامبر ر مرریدهن رد .طبر ِ
روایررات ،هررواداران علرری کرره حاضررر برره پررذیرش حکررم معاویرره نبررودهانررد،
اردوگاه را با شرعارِ «ال حکرم اال اهلل» تررک مریکننرد .البتره ایرن شرعار  -بره
طور واقعی -روی سرکه هرا بره زبران عربری و پهلروی در بافتراری دیگرر آمرده
بود .این شعار ایرن گونره ترجمره شرده اسرت« :هریچ حکرم یرا تصرمیمی کره
از خرردا نباشررد قابررل پررذیرش نیسررت» (.156)No decision save God,s
روایررت شررده کرره چنررد هررزار نفررر از ایررن مخررالفین از رفتررار خررود پشرریمان
شرردند [معررروف برره «ترروابین»  /م] و در روسررتای حروریرره در نزدیکرری کوفرره
ماندنررد .برره همررین دلیررل برره آنهررا حروریررههررا نیررز گفترره مرریشررود .بعرردها،
تعرردادی از حروریررههررا دوبرراره نظررر خررود را ت ییررر مرریدهنررد و تصررمیم
میگیرند که بررای ادامرهی اعتراضرات خرود اردوگراه را تررک کننرد .ایرنهرا،
خوارج نامیده میشوند.159
یولیرروس ولهررازن  Julius Wellhausenنظررر خررود را دربررارهی ایررن وضررعیت
آشررفته اینگونرره بیرران مرریکنررد« :شررکوه و شررکایتِ بازمانرردگرران ایررن
کشررتهشرردگان ،علرری را شرردیدن متررأ ر کردنررد و تمسررخرِ آشررکار آن کسررانی
کرره همفکرررِ ع مرران بودنررد ،دل او را برره درد آوردنررد :ناصرروابان شرراد شرردند و
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وفرراداران غمگررین .دوازده هررزار مرررد از علرری جرردا شرردند و او را برره کوفرره
همراهی نکردند ،آنها با شرعار «تحکریم» بره مکرانی بره نرام حروریره رفتنرد:
حکرررم فقررر مخصررروص خداسرررت! بعررردها ،ایرررن جمعیرررت محکمرررون
 Muhakkimunنامیررده شرردند .معمررولن برره آنهررا حروریررههررا یررا در کررل
159
خوارج نامیده میشوند».
توصریش وقررایعنگراری اسررالمی از ایرن تحرروالت و حروادت هرریچ سرنخیتی بررا
نگررش انعطرافپرذیر
ِ
سنتِ تراریخنویسریِ اروپرایی -آمریکرایی نردارد .ظراهرن
و آشررتیجویانررهی مورخرران غربرری بررا ایررن «ترراریخِ ویررژه» همرره را برره ایررن
رال  599مرریالدی
نقطررهی مشررترک رسررانده کرره رونررد ترراریخ جهررانی را از سر ِ
در زادگرراه «هررزار و یررک شررب» بررا معیارهررا و شرراخ هررای ترراریخنویسرری
علمرری مررورد بررسرری قرررار ندهنررد .در ایررن میرران هررم ،ظرراهرن کسرری
نمیخواهد همهی پرل هرا بره دیروانِ شررقی -غربری را خرراب کنرد و خرود را
از ایررن ترراریخ تخیلرری محررروم سررازد .برره نظررر مرریرسررد هررر چرره برریشتررر
مورخرران اروپررایی ترراریخ خررود را تجزیرره و تحلیررل مرریکننررد و زیررر رهبررین
میبرند ،با عشق بیش ترری برر آن هسرتند کره تراریخ پیرامبر عرربهرا را سرر
هم بندی کنند .باور بره ایرن پیرامبر خیلری آسران اسرت ،هرر چره باشرد ایرن
جوهر قلم ماسرت کره در رگهرای او جاریسرت .در ایرن میران ،حقیقرتیرابی
از زندگیِ پیامبرِ عربهرا ترا بردانجا پریش رفتره اسرت کره آدم مریتوانرد هرر
روز از زندگی او را بررای خرود تصرور کنرد و از آنهرا یرک بیروگرافی جرامع و
کامل تنظیم نماید.153

حوادت سال  34عربها ( 595میالدی)
مس ر لهی مشررروعیتِ حاکمیررتِ ع رربهررا در ایررران ،پرسشرری اسررت دربررارهی
اصررول و چگررونگیِ طرررح حاکمیررت برره طررور کلرری .در ایررن رابطرره فقرر
الگوهررای فکررری ایرانرری از اهمیررت برخوردارنررد .ایررران را نمرریترروان طبررق
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ردوی عررربهررا اداره کرررد .ایرانیررانِ زیرررک برره ایرردههررا و
حقرروق قبیلررهای بر ِ
پنداشتهرای کشرورداری خرود جامرهی «عربری» پوشراندند ترا بردین وسریله
جایگاه ارزشی آنها در جامعرهای کره حراال خرود را «عربری» نشران مریدهرد
حف شود.
در ایررران سررکههررا برره م ابررهی یررک ابررزار رسررانهای از ترراریخِ طرروالنی
برخوردارنررد .بررا کمررک همررین سررکههررا ،پیررام ایرردئولوحیک مرریتوانسررت برره
سادهترین شکل خود انتشار یابد.
آتشررگاه بررر پشررتِ سررکههررای امیررران عرررب و عررربهررای ساسررانی دیگررر آن
مفهرروم آیینرری ساسررانی را نداشررت ،بررل کرره نشررانگرِ ادامررهی ایرردهی سررنت
حاکمیت ایرانی توس این امیران برود؛ فرقری هرم نمریکنرد کره ایرن امیرران
چه دین و مذهبی داشته باشند.
همانگونرره کرره سررکههررای ساسررانی گهگرراهی بررا حررکِ شررعاری بررر سررکههررا،
چرخش سیاسی نوینی را روشرن مریکردنرد ،حراال هرم در سرال  34عرربهرا
سکههایی منتشر میشوند کره بره جرای نرامِ حراکمِ صراحبِ سرکه یرک شرعار
سیاسرری قرررار مرریگیرررد ( LWYTW DATWBR BLA YYZTWبرره جررز
خرردا حرراکمی وجررود نرردارد) .در واقررع ،ایررن سررکههررا از اسررتان پررارس ایررن
پرسش را طررح مریکننرد کره عبردالملک طبرق چره حقروق و قروانینی و برر
اسرراس چرره مبررانییرری حاکمیررت خررود را بررر عررربهررا  /عررربهررای ساسررانی
توجیه میکند.
برررای توجیرره مشررروعیت حاکمیررت در عصررر ساسررانی کررافی بررود کرره منشررأ
شرراه برره یکرری از خرردایان [ایررزدان] گررره زده شررود .طرربعن حرراال کرره همررهی
حاکمان جرزو بنردگران («عبرداهلل») مسریحیِ خردا هسرتند دیگرر ایرن اصرل
یعنرری وصررل کررردن خررود برره یکرری از ایررزدان ،مشررروعیت خررود را از دسررت
میدهد .حراال دیگرر بره جرای مشرروعیتِ متکری بره تبرار خردایی ،وابسرتگی

برره خرردا از طریررق «دن»  - Denمعرررب آن «دیررن»  -نقررش تعیررینکننررده
مییابد.
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طبررق درک سررنتگرایرران ایرانرری کسرری کرره مرریخواهررد برره عنرروان «دادور»
حاکمیت داشته باشرد ،مری بایرد متکری بره خرودِ خردا باشرد و نره متکری بره
نماینرردهاش کرره مسرری اسررت .برره همررین دلیررل در حکرراکیهررای ایررن
سررنتگرایرران ایرانرری« ،محمررد» (عیسررا) [فقرر ] چونرران نماینرردهی اهلل و
ولی امر] ظاهر میشود.
[فق ] یک نمایندهی امر [ ِ
از دیدگاه این سنت گرایران ایرانری اشرتباه عبردالملک ایرن برود کره او خرود را
برره خلیفرره اهلل (نماینررده خرردا) وابسررته سرراخت .نوشررتههررای روی سررکههررای
عبرردالملک آمیررزهایسررت از مسرری برره عنرروان نماینرردهی خرردا (خلیفررهاهلل) و
عبرردالملک برره عنرروان امیرالمررنمنینِ او؛ البترره امیرالمررنمنینی کرره نقررش
یوشع به خود گرفتره ترا مسری را در اورشرلیم در برابرر معبردِ بازسرازیشرده
به گونهای شایسته و بایسته مورد استقبال قرار بدهد.
در اینجررا مرریبایررد شررک و تردیرردهای فراوانرری بوجررود آمررده باشررند کرره
برراالخره آیررا موضرروم بررر سررر برنامررهی خرردا اسررت یررا برنامررهی عبرردالملک.
انتظررار روزِ قیامررت در سررال  33عررربهررا کرره عبرردالملک آن را بررا بازگشررت
مسرری گررره زده بررود ،باعررث شررد کرره مررردم حررروری در شرررق سیسررتان از
خود بپرسند کره چررا عبردالملک بره عنروان نماینرده [نماینردهی مسری /م]
و برردون داشررتن اختیررارِ تررام بررازی سرنوشررت را بررازی مرریکنررد .رابطررهی
معنرروی بررا نماینرردهی خرردا ،برره هرریچ وجرره نمرریتوانررد جررایگزین مشررروعیت
االهی بشود.
موضرروم در اینجررا بررر سررر یررک کشررمکش پیرامررونِ مشررروعیت حاکمیررت
اسررت .احتمررالن طرررح پرسررش برردین صررورت بررود :آیررا کسرری کرره مسرری
[خلیفرره اهلل] را نماینرردگرری مرریکنررد ،یعنرری نماینرردهی نماینرردهی خداس رت،
برررای حاکمیررت مشررروعیت دارد یررا او هنرروز نیازمنررد یررک مشررروعیت
مسررتقیم برره عنرروان دادور ایررزدی « »DATWBR YYZTWاسررت؟ زیرررا
فق ر در ایررن هنگررام اسررت کرره او (حرراکم/شرراه) مسررتقیمن از نررور و شررکوه
ایررزدی برخرروردار اسررت ،در صررورتی کرره بررر حرراکمی کرره نماینرردهی نماینررده
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اسررت [عبرردالملک خررود را نماینرردهی خلیفرره اهلل (مسرری )  -کرره خررود برره
بازتاب نور میتابد.
ِ
معنی نمایندهی خداست -میپنداشت/م] فق
طرح سرنت گرایران از سیسرتان ،کرمران و فرارس توانسرت در درازمردت خرود
رل
را جررا بینرردازد .همررین رویکرررد دینرری ،محکومیررت و طرررد عبرردالملک و اهر ِ
بیررتاش را کرره در وقررایعنگرراری اسررالمی آمررده توضرری مرریدهررد .تررالش
عبرردالملک برررای بوجررود آوردن یررک سلسررلهی داودی ،همررهی آن کسررانی
را که بره پنداشرت هرای کهرن ایرانری وابسرته بودنرد ،بریاعتمراد کررد :خروره
یعنی نرور خوشربختی کره نشرانهی گرزینشِ ایرزدی اسرت مریتوانرد برر هرر
حامررل شررکوه و جررالل او را بررر اسررب
ِ
ِ
قرروچ
انسرران کوشررایی بتابررد ،و آن
بنشرراند و برررای حاکمیررت توانررا سررازد .از ایررن رو ،ایررن حاکمرران سلسررلهی
بعرردی بودنررد کرره توانسررتند طبررق پنداشررتهررای ایرانرری ،مشررروعیت خررود را
در ایررران برره دسررت بیاورنررد و سررازگار بررا روحِ ت وکراسرری ایرانرری حکومررت
کننررد .سرررانجام بازسررازی کامررلِ الگرروی حکررومتی عصررر ساسررانی از طریررق
رام امییام در طرری خالمررت مررأمون در سرردهی  7اسررالمی برره فرجررام
راد مقر ِ
ایجر ِ
رسید [دورهی عباسیان  /م].
در سرال  34عرربهررا در ایرران یررک امیرالمرنمنین جدیرد انتخرراب مریشررود.
نررام او قطررری بررن فجررا اسررت .بررر حاشرریهی سررکههررایش ترجمررهی عربرری/
عربرریِ ایرانرری ایررن شررعار برره پارسرریِ میانرره از اردشرریرخوره دیررده مرریشررود:
«( = »LWYTW DATWBR BLA YYAZTWال حکررررم اال اهلل) .در
سررال  34عررربهررا شورشرری ر مرریدهررد .همچنررین از سررال  35عررربهررا
سکهای به دست آمرده کره برر آن نوشرته :امیرالمرنمنین ،قطرری برن فجرا از
داربگرررد .آخرررین نشررانه از حاکمیررت او یررک سررکه از کرمرران از سررال 33
عررربهاسررت .سررپس ایررن امیرالمررنمنین کوترراهمرردت رهسررپار حررروری در
شرررق زرن ر مرریشررود (در غرررب اف انسررتان امررروزی) .در احادیررث اسررالمی
حروریها نامِ یک فرقه اسرت .ولری در حقیقرت موضروم برر سرر یرک هنیرت
ایرانرری در خصرروص مشررروعیتِ حاکمیررت اسررت کرره سرراکنان مسرریحی ایررن
منطقهی پرت آن را نمایندگی میکردند.
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ران
در سرال  34عرربهررا ،در مررو برررای عبردالملک سرکهای برره سربک حاکمر ِ
اداری ایرانرریاش،
ِ
ایررالتی (اسررتانی) کوبیررده مرریشررود ،یعنرری ایررن کرره عنرروانِ
[ amir-i wurroyishnigânامیررری وریوشررنیگان  /امیرالمررنمنین] بررر روی
سکه نیامده است .این نوم سکهکروبی منطبرق اسرت برا سرکههرایی کره بررای
عبررداهلل بررن زُبیررر کوبیررده شرردند .پررس از آن کرره زُبیررر مجبررور شررد عنرروان
امیررری وریوشررنیگان خررود را در سررال  52عررربهررا ( 561مرریالدی) برره
عبرردالملک تحویررل بدهررد ،نررام او ،البترره برردون عنرروان اداری ،در سررال 53
عربهرا در کرمران و در سرال  59عرربهرا در زرنر  ،بخشری از سیسرتان ،برر
سررکههررا نقررش بسررته اسررت .تررا سررال  1997مررا هنرروز سررکه یررا کتیبررهای از
عبدالملک پیدا نکردیم که از سال  34عربها فراتر رفته باشد.
از ایررن دادههررا مرریترروان اینچنررین نتیجررهگیررری کرررد :امکرران نخسررت:
عبدالملک برای سرکوب شورشِ سرال  34راهری شررق شرد ترا بردین وسریله
موقعیت خود را در مررو اسرتحکام بخشرد .بره عنروانِ حراکمِ ایرن اسرتان ،بره
نررام او برره سرربک حاکمرران اسررتانی (امیررران/مرزبرران یررا منصرروبین) سررکه
کوبیررده شررد .امکرران دوم :قطررری بررن فجررا برره شرررق عقرربنشررینی کرررد.
عبرردالملک موقعیررت خررود را در مرررو تحکرریم کرررد .ایررن دو دشررمن یکرردیگر،
هررر دو بررر کنررار شرردند .امکرران سرروم :عبرردالملک در سررال  35عررربهررا برره
اورشلیم بازگشت ،یا اصلن هیچگاه اورشلیم را ترک نکرد.
امکان سوم نشان میدهرد کره محتمرلتررین اسرت .ایرن ادعرا از طریرق یرک
سکه  /مدال که بره تراریخ  61عررب هرا و بردون نرام سرکهخانره پیردا شرده و
نام عبدالملک و پسرش الولید بر آن آمده ،تأیید میشود.161
نخسررتین امیرالمررنمنین یعنرری معاویرره کرره از طریررق کتیبررههررا و سررکههررا
تأیید می شود از سروی احادیرث اسرالمی مرتهم شرده کره خرود را بره عنروان
سررنت
ِ
بنیررانگررذارِ یررک سلسررله نگریسررته و جانشررینان خررود را طبررق
امپراترروری بیررزانس تعیررین مرریکرررده اسررت .ایررن کرره آیررا ایررن ادعررا مبنررای
ترراریخی دارد ،نمرریدانرریم ،زیرررا مررا آنگونرره کرره احادیررث اسررالمی گررزارش
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پسرران معاویره
ِ
دادهانرد هیچگونره شراهد و مردرک کتبری کره نشرانگر وجرود
باشد به دست نیاوردهایم.
ولی عبردالملک در رابطره برا تعیرین جانشرین بررای خرود موفرق بروده اسرت.
سررکههررای مسرری سررال  61عررربهرا ،موقعیررت الولیررد را برره عنرروان شرراهزاده
تأییررد مرریکننررد .بررر ایررن سررکههررا ،دیگررر عیسررا برره عنرروان «محمررد» کررر
161
نمیشود .مس لهی اصلی ،نجات سلسله [مروانان/م] بوده است.

شکل  :97رو و پشت مدال کوفته در سال  61عربها با نامِ الولید به عنوان ولعید

همچنین واحههای روی سرکه گرواهی مریکننرد کره دیگرر یرادآوریِ همزمران
القررراب امیرالمرررنمنین (عبررردالملک) و خلیفرررهاهلل (مسررری ) در سرررال 61
ِ
عرربهررا ( 329مرریالدی) اهمیررت خررود را از دسررت داده بودنررد .برررای مسرری ِ
مکاشررفهای هنرروز یررک عنرروان دیگررر بررر روی سررکههررای عبرردالملک دیررده
مرریشررود .بررر روی سررکهی مسررییرری از سرررمین  Sarminنگررارهی ایسررتادهی
مسی برا شمشریر آتشرین بره عنروان «عبردالرحمان» نقرش بسرته اسرت .در
سررمتِ راسررت و چررپِ نگررارهی مسرری از برراال برره پررائین یررک نوشررته اسررت:
عبرردالرحمان .در حقیقررت« ،عبرردالرحمان» نررام دیگررریسررت برررای «خلیفرره
اهلل» که دیگرر برر سرکههرای سررمین بره همرراه نگرارهی مسری ِ مکاشرفهای
مقررردس «خلیفررره اهلل»،
ِ
ظررراهر نمررریشرررود .درسرررت ماننرررد عنررروانِ
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«عبررردالرحمان» (بنررردهی خررردای مهربررران) نیرررز یرررک صرررفت مقررردس
مسی شناسی است.162

حوادث سال  55عربها ( 096میالدی)
پرس از پایررانِ آشرروبهررا در اسررتان پرارس و شرررق ایررران ،عبرردالملک مجبررور
شررد بررا نیروهررایی س رازش کنررد کرره از حکومررت قطررری بررن فجررا پشررتیبانی
مرریکردنررد .اگرچرره ایررن سررازش ،مخالفرران عبرردالملک را برررای همیشرره
خرسند نکررد ،ولری حاکمیرت عبردالملک و پسررانش را بره گونرهای تضرمین
کرد.
عبدالملک سررانجام از ایردهی پایران قریربالوقروم جهران [نزدیرک برودن روز
قیامررت  /م] دسررت برداشررت .برره دنبررال آن ،نگررارهی مکاشررفهای مسرری بررا
شمشرریر آتشررین نیررز از روی سررکههررا محررو شررد .مسرری  ،عیسررا ابررن مررریم،
دیگر هرگز به شکلی کره در معبرد اورشرلیم (قبرهالصرخره) آمرده برود ،تکررار
نشررد .دوبرراره عنرروان ( MHMT / MHMDمحمررد = برگزیررده) در دسررتور
کررار گرفررت .عبرردالملک برررای ادامررهی حاکمیررت سلسررلهی خررود ،تمررامی
برنامررهی دینرری خررود را کرره برره شررکل االهیرراتِ نگررارهای عرضرره کرررده بررود
قربرررانیِ درک بنیادگرایررران مشرررروعهخرررواه شررررق کررررد [درک ایرانررری از
مشروعیت حاکمیت که ریشه در فرهنگ ساسانی داشت  /م].
گفررت و گررو بررا بیررزانس نیررز برره پایرران رسررید .جهررتگیررری درونرری نرروین در
خصرروصِ نرروم حاکمیررت سرررانجام منجررر برره ایررن شررد کرره همرره بایررد طبررق
درک درسررت از «دن» [( ]Denعربرری :دیررن) عمررل نماینررد .تعیررینکننررده
ایررن بررود کرره همرره در آینررده مرریبایررد خررود را بررا برراور درسررت یعنرری دیررن
سررازگار کننررد .فق ر از ایررن راه بررود کرره مرریترروان راه نادرسررت را از درسررت
تمیز داد.163
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در اینجا به عمد از شرکل کهرنِ ایرانری ایرن مفهروم کره بعردها اسرالمی شرد،
معنرری مرردرن از آن یعنرری  religionدر
ِ
اسررتفاده مرریکررنم .مفهررومی کرره
ادبیررات اسررالمشناسرری امررروزی وارد شررده اسررت .زیرررا جنرربشِ موعررودگرایی
عبرردالملک و سررناریوی جدیررد او از ترراریخ اسرررائیل برره م ابررهی ترراریخ
عربها و عرربهرای ساسرانی بره مخالفرتِ ایرانیران منجرر شرد .ایرن حروادت
در کتیبه های الولید در دمشرق مربروط بره سرالهرای  65و  63عرربهرا نیرز
بازتاب یافته است.
سررال  33عررربهررا ،طبررق
ِ
سررکههررای نرروین طررال در امپراترروری عرررب در
شاخ وزنی ایران یعنری م قرال کوبیرده شردند .ایرن سرکههرای طرال بردون
نگاره و بدون نام حاکم /والری بودنرد .سره سرطر نوشرته جرای نگرارهی مسری ِ
مکاشررفهای بررا شمشرریرِ آتشررین و توضرریحات مربوطرره را گرفتنررد .از سررال 36
عربها به بعرد ،درهرمهرای نقرره ای نروم جدیردی کوبیرده شرد .ایرنهرا نیرز
فقرر دارای مررتن و گمنررام (برردون نررام) بودنررد .در پشررت سررکه برره جررای
نگررارهی آتشررگاه و دو نگهبرران آن ،سرره سررطرِ نوشررته قرررار گرفترره و رویررهی
سکه به جای نگرارهی حراکم ساسرانی برا دو سرطر مروازی ،یرک توضری سره
سطری به زبان پارسیمیانه آمده است.
سررنتهررای ساسررانی تررا آن زمرران هنرروز هررم سرربک زنرردگی حاکمرران عرررب/
عررربهررای ساسررانی در سرروریه را رقررم مرریزدنررد .قصررر المشررتی [در زمرران
الولید دوم /م] کره برا نرامِ «کرا هرای کرویر» ایرن سلسرله شرهرت یافتره ،بره
دلیل نقشبرجسرتههرای فراوانری کره بره سربک ساسرانی برر دیوارهرایش بره
جا مانده توجه برانگیز است.164
ایررن برنامررهی جدیررد بررا الویررتهررای دینرری -فرهنگرری ایرانرری ،حررال و هرروای
کتیبه هرای الولیرد در دمشرق را رقرم مریزنرد .حراال دیگرر هسرتهی بنیرادین
پیام« ،دین» اسرت و نره مسری [عیسرا پسررِ مرریم] آنگونره کره در سرال 39
عربها در سنگنبشتهی قبرهالصرخره حرک شرده برود .حرال دیگرر ،پیرامبری

و موعودگرایی فق یرک بخرش از «دیرن» اسرت ،همانگونره کره خرود اسرالم
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یک ری از کارکردهررای دن/دیررن اسررت .کسرری کرره راه درسررت را برمرریگزینررد،
در پی آشتی (اسالم) در میان مسیحیان است و نه اختالف.
برررای تحقررق ایررن چرررخش ،الولیررد در سررال  61عررربهررا برره ولیعهرردی
(شرراهزاده) منصرروب شررد .احتمررالن او «در عمررل» حرراکم بررود .بررا ایررن کرره
عبرردالملک مجبررور شررد برنامررهی دینرری -کالمرری خررود را قربررانی کنررد ،ولرری
توانسررت بقررای سلسررلهی داودی جدیررد خررود را از طریررق عقرربنشررینی از
امور سیاسری جراری تضرمین نمایرد .در ایرن معاملره عبردالملک مجبرور شرد

از یکرری از برنامررههررای اساسرری دینرریاش یعنرری تبرردیل کررردن اورشررلیم برره
مرکز معنوی نیز دست بردارد.
در همین راستا ،بره تردری میررات تراریخی دمشرق بره مبنرای جدیردِ سرنت
ارتقا یافت .یرک بخرش از ایرن میررات در سرنتِ فرهنگری نبطیره نهفتره برود
کرره درونمایررهی آن یررک فرهنررگِ برردونِ نگررارهای و برردون بپررتهررای سررنتی
بوده اسرت .بخرش دیگرر آن کره حاکمیرت زبران عربری از آن وام گرفتره شرد
یت عربهای غسانی بود.165
مبتنی بر عرب ِ
یررک جررزو دیگررر از ایرردئولوحی حاکمیررت نرروین ،نقررش یحیییا [یوحنررا
تعمیدکننده] به عنروان پیرامبر و حرامی شرهر دمشرق اسرت .یحیرا جرایگزینِ
مسرری ِ عبرردالملک از اورشررلیم شررد و برردین ترتیررب برره قرردیس ایررن خانرردان
ارتقررررا یافررررت ،و در همررررین راسررررتا نیررررز آن درک از مسرررری کرررره در
سنگنبشتهی قبره الصرخره آمرده برود بره نگرشری تبردیل شرد کره مسری را
به عنوان وارتِ سنت پیامبری مینگریست.166
در این زمان ،کلیسای یحییا (امرروزه نرام مسرجد امروی را برر خرود دارد) بره
یررک «حرررم» (مکرران مقرردس) جدیررد برررای ایررن سلسررله تبرردیل شررد ،و نرره
مکه آن گونه کره احادیرث اسرالمی گرزارش دادهانرد .ایرن کلیسرا بره گونرهای
ره
روشررن «جنررگ بررر سررر امرراکن مقرردس» را نشرران مرریدهررد :اورشررلیم علیر ِ
مکره (برره عنرروان گنرراهِ عبرردالملک) ،مکرره علیرره معبررد اورشررلیم (پوشررش هررر
ساله ی کعبه در یوم کیپرور) بره عنروان احیرای سرنتِ معبرد سرلیمان توسر
عربها.
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احادیرررث اسرررالمی از پیررردا کرررردن بقایرررای جمجرررهی یحیرررا [یوحنرررای
تعمیدکننررده] برره هنگررام سرراختن مکرران مقرردسِ الولیررد در دمشررق گررزارش
روبی مررور در سررال  632مرریالدی نوشررت کرره برره هنگررام
مرریدهنررد« :یعقر ِ
ساختنِ مسجد یک غرار در زیرر سراختمان پیردا شرد" :در شرب خلیفره پرائین
رفرت و مرریبینرد کرره در آنجرا یررک نمازخانره (مسرریحی) زیبرا قرررار دارد ... ،و
در آن یررک صررندوق هسررت و در صررندوق یررک سرربد کرره روی سرربد نوشررته
شده :این سرِ یحیرا (یوحنرا) ،پسررِ کریرا اسرت» یعقروبی ایرن گونره داسرتان
را به پایان مری بررد« :وقتری کره سرر را آنجرا گذاشرتند ،زیرد (نگهبران آنجرا)
169
گوشت آن اصلن فاسد نشده بود».
ِ
اظهار داشت ،که مو و

شکل  :92نگرارهی یوحنرا معمردان برر روی سرکه .در قسرمت راسرت ،پرائین ،بقایرای جمجمره .سرکه
با قردیس دمشرق ترزئین شرده .برر پشرت سرکه نخرل بره م ابرهی اشرارهای بره تولرد مسری در زیرر
نخل.
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شررکل  :94در ایررن جررا بررر روی سررکهای از دمشررق (؟) یوحنررای معمرردان برره م ابررهی موعظررهگررر
نقش بسته .پوشش نامتعارف او که مطابقِ متن انجیل است ،به روشنی نمایان است.

جالررب اینجاسررت کرره بررا توجرره برره تحرروالت پررولیای کرره موجبررات رفرررم در
سررکهزنرری را فررراهم کردنررد ،ا راترری آشررکار شرردند کرره بررا تررأ یرات امررروزی
جهررانیشرردن برریشررباهت نیسررتند .ایررن مررورد را فلیررپ گریرس رون Philip
 Griesonبه طور فوقالعادهای توصیش کرده است.169

شررکل  :95یوحنررای معمرردان ،مسرری را در اردن تعمیررد مرریدهررد .در سررمت راسررت ،برراال ،کبرروتری
به عنوان نماد روح مقدس .سکهی برنجی از دورهی معاویه در دمشق.
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رکل درهررمهررای عربرری در منطقررهی
گسررترشِ پررولِ نقرررهای ساسررانی برره شر ِ
مدیترانه منجر بدان شرد کره بررای پرن سرده سرکههرای نقررهای خرال در
حرروزهی ج رافیررایی مسرریحیت غربرری شررکل بگیرررد .اهمیررتِ پررولهررای
نقره ای ایرانری را مری تروان برا یافتره هرا باسرتان شناسری در گوتلنرد Gotland
درک کرد .سالیان طروالنی ایرن جزیرزهی سروئدی مریتوانسرت مالیرات خرود
را به پادشاه برا سرکههرای نقررهای کره کشراورزان در زمرینهرای خرود یافتره
بودند بپردازد .ایرن یافترههرا از قبرهرای ویکینرگ هرا بره دسرت آمردهانرد .مرا
این را مدیون گن های ویکینگهرا هسرتیم کره ایرن سرکههرا حفر شردهانرد
و پررس از زمررانی بررس طرروالنی درکِ قرآنرری عبرردالملک از موسررا را بررازگو
مرریکننررد ( 355مرریالدی) .ایررن سررکههررای عربرری در مرروزههررای سرروئد قرررار
163
دارند .آنها این شعار را بر خود دارند« :موسا رسول اهلل»
برررای عبرردالملک ایررن موسررا ،پیررامبرِ قرررآنش اسررت .موسررای قرررآن ،یررک
االهیررات عررربهررا  /عررربهررای
ِ
پنداشررت ترروراتی برررای نقررش مسرری در
ِ
ساسانی اسرت .مسریحیانِ عرربزبران تبعیردی میرانرودان ،امیرد خرود را روی
مسرری برره عنرروان منجرری (نجرراتدهنررده) مرریگذاشررتند .مسرری برررای آنهررا

ماننررد یررک موسررا اسررت کرره آنهررا را از قهررر و زور فرعررونِ ایررران نجررات داده
است ،او همچنین بره سرانِ یوشرع [شرکل عبرریِ نرام عیسرا؛ جانشرین موسرا
راه اردن
و کسرری کرره کررار را برره پایرران مرریرسرراند/م] اسررت کرره آنهررا را از ِ
(یرمروک) بره ارض موعرود رهبرری وهردایت مریکنرد و سررانجام کسریسررت
کرره در اورشررلیم ظهررور مرریکنررد و آنهررا را در پایرران جهرران همراهرری و
شفاعت خواهد کرد .ولری خرود عبردالملک یرک داود اسرت کره ایرن آیرین را
بازسررازی کرررد .شررگفتانگیررز نیسررت کرره او نررام فرزنررد خررود را سییلیمان
[سررلیمان یعنرری «آشررتی» و نررام پسرررِ داود انجیلرری اسررت/م] گذاشررت.
چنانچرره همرره مرریداننررد ،هراکلیرروس نیررز وقترری در سررال  572مرریالدی در
اورشلیم بازگردانردنِ صرلیب مقردس را جشرن مریگرفرت خرود را یرک «داود
جدید» خواند.
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حاکمیت پسرانِ عبدالملک و ناکامیِ جانشینِ او
پررس از آن کرره الولیررد از پنداشررتهررای مکاشررفهای پرردرش دسررت برداشررت،
این امکان فراهم شد ترا برا تکیره بره تراریخ یوحنرای معمردان در دمشرق ،بره
جنبش عرربهرا  /عرربهرای ایرانری در سروریه حرفنرای تراریخی برزرگترری
داده شررود .برره جررای مسرری بررا شمشرریر آتشررین کرره برره پایرران قریرربالوقرروم
جهران اشرراره مرریکنررد ،حرراال یوحنرای معمرردان چونرران موعظررهگررری آشررکار
می شود که در گذشرته همره را بره ت ییرر فراخوانرده برود .حراال ایرن رویکررد
برره معنرریِ درک راسررتینی از «دیررن» تعبیررر مرریشررد .ایررن خواسررته در آغرراز
مررتنِ الولیررد در سررنگنبشررتهی او برره سررال  63عررربهررا ( 326مرریالدی) در
«حرررم»اش [کلیسررای یوحنررای تعمیدکننررده] کرره حرراال نررام مسررجد امرروی
دمشق را بر خود دارد ،این چنرین آمرده اسرت :ال اکیراه فیی دیین (سروره ،9
آیرره  .)945رودی پررارت ایررن را ایررن گونرره ترجمرره کرررده اسررت« :در دیررن
هیچ اجباری وجود ندارد».191
راد  Religionنیسررت ،رودی
صرررفِ نظررر از ایررن کرره مفهرروم «دیررن» برابررر نهر ِ
پررارت سرراختار جملرره را درک نکرررد .در اینجررا موضرروم بررر سررر یررک فررن
خطررابیِ اسررت کرره بیررانگر اجررزای متنرراقض در یررک جملرره مرریباشررد .همرران
گونه که عبردالملک در سرنگنبشرتهی خرود در قبرهالصرخره ،اسرالم را خرالی
از اخررتالف تعریررش کرررده اسررت ،در اینجررا هررم «دیررن» خررالی از زور و فشررار
تعریش شده است .یعنری اگرر ایمران بره «دیرن» وجرود داشرته باشرد ،آنگراه

درک آن برردون زور و فشررار صررورت مرریگیرررد ،و آدم دیگررر برررای داشررتن
درک راسررتین و تمیررز دادن راه درسررت از نادرسررت نیرراز نرردارد برره خررود زور
و فشار بیاورد.191
پررس از بازگشررت برره ارض موعررود و یررأس ناشرری از نیامرردنِ دوبررارهی مسرری
در سال  33عربهرا ،وقرت آن رسریده برود کره عرربهرا  /عرربهرای ایرانری
دیررن راسررتین (دیررن الحررق /بررهدینرری) خررود را برره ا بررات برسررانند .در
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اینجاست که درک کالمریِ نماینردگری مسری (خلیفرهاهلل) ،جرای خرود را بره
پاسررداری از «دن  /دیررن» و نماینرردگرری از آن مرریدهررد .ایررن درک بررا درک
سنتِ حاکمیت در ایران سازگار است.
تأسریس یرک
ِ
البته در اینجرا علریرغرم بحررانِ سرال  34عرربهرا ،بایرد حرق
سلسلهی داودی حف مریشرد .جانشرینی الولیرد ،معیرارِ تعیرینکننرده بررای
تأسرریس یررک چنررین سلسررلهای بررود .آنچرره هراکلیرروس در سررال 572
مرریالدی در اورشررلیم قصررد انجررام آن را داشررت ،توس ر خانرردان عبرردالملک
متحقق شد.
 -1کوهِ معبد ،مکان معبد جدید شد.
 -9برره جررای خانرردان هراکلیرروس ،خانرردان عبرردالملک آمررده بررود .وقترری
آخرررین نرروادهی هراکلیرروس برره تبعیررد فرسررتاده شررد ( 594مرریالدی) ،ایررن
ضررب سرکههرای امپراتروری برا نگررارهی
ِ
عبردالملک برود کره بره جرای او بره
مسی اقدام کرد.
 -7وقترری آخرررین نرروادهی هراکلیرروس در قسررطنطنیه از بررین رفررت ،ایررن
امکرران برررای جانشررین الولیررد بوجررود آمررد تررا برررای بنیررانگررذاری یررک
سلسلهی داودی جدید طبقِ طرح اولیهی هراکلیوس اقدام کند.
سلیمان ،بررادر الولیرد در فلسرطین یرک شرهر جدیرد پایرهریرزی کررد :رملره.
او نیز طبقِ سنتِ شاهانِ ایران که هرر شراهِ جدیردی یرک شرهر یرا یرک کرا
جدید برای خود میسراخت ،عمرل نمرود .در زمران او برود کره رسرالتِ تبلیر ِ
مسی چونران محمرد در شیمال آفریقیا آغراز شرد .او نخسرتین کسری اسرت
کرره احادیررث از او برره عنرروان «مهرردی» («هرردایتشررده») نررام مرریبرنررد .در
اینجا ،کارکردِ مسری ترا بازسرازی دیرن  /دن [بره معنری هردایتگرر] کراهش
مررییابررد .احتمررالن چنررین درکرری از دیررن بررا حاکمیررت سررلیمان در پایرران
سرردهی نخسررتِ پررس از پیررروزی ترراریخی  599مرریالدی رب ر داشررته باشررد.
احادیرث بعرردی ،ظهررور «مهردی» را برره چرررخش سرده [سرردهی  6مرریالدی /
م] موکول میکنند.192
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تازه در زمان حاکمییت سیلیمان بیود کیه در شیمالِ آفریقیا نیام «محمید»

ذکر میشودل و بعدها نیز در اسپانیا.193
مررا در اینجررا نشررانههررایی در دسررت داریررم کرره حرراکی از ت ییرررات درونرری آن
جریانی اسرت کره ترا کنرون در سروریه االهیرات و مسری شناسریِ عرربهرا و
عربهای ایرانری را نماینردگری مریکررد .رسرالتِ تبلیر بررای ایردهی مسری
برره م ابررهی محمررد در آفریقررای شررمالی  -کرره سررابقن برره بیررزانس متعلررق
بود -و بره دنبرال آن نیرز در «اسرپانیا» اشراره بردان دارنرد کره از نماینردگری
انحصرراری ایررن ایررده توس ر جریررانی کرره آن را تنررگ و فرقررهگرایانرره تأویررل
میکرد ،دست برداشرته شرد .همرهی خراسرانیهرای پیرامرونِ عبردالملک کره
دینرری «خلیفرره اهلل» (مسرری چونرران نماینرردهی خرردا) را نماینرردگرری
ِ
طرررحِ
وابسرتگی مسرتقیمِ حراکم و حاکمیرت
ِ
میکردنرد و کرمرانیهرایی کره ایردهی
از قررانون خرردا [ال حکررم اال اهلل] را پرریش مرریبردنررد ،از لحرراه تعررداد کررافی
نبودند تا بتوانند نیازهای یک امپراتوری را برآورده سازند.
اسررالمشناسرری تررا کنررون ایررن مسرر له را ایررن گونرره حررل کرررده کرره گویررا
مسرریحیان برره اطاعررت در آمررده ،ادارهی امپراترروری عرررب را برررای فاتحرران
عرب انجام میدادند.
از آنجررا کرره هرریچ کتیبرره یررا مرردرکِ باسررتانشررناختی کرره نشررانگر فررت ِ
ِ
پیررامبر
سرررزمین فرهنگرری توسرر برردویان صحرانشررین برره رهبررری یررک
جنگجررو از مکرره یافررت نشررده ،بررلکرره فقرر مرردارکی حرراکی از تحقررق
حاکمیرررت یرررک جریررران مسررریحی در ایررررانِ پساساسرررانی و قلمروهرررای
شناسری رسرمی
ِ
مبرانی اسرالم
ِ
پیرامونی آن در دسرت اسرت ،بره همرین دلیرل
بسریار شرکننده مرینماینرد .حاکمیرت مسریحیان ایرانری در وهلرهی نخسرت،
یک جابرهجراییِ نخبگران را نشران مریدهرد .در اینجرا نخبگران شرهری غیرر
ایرانی به جای اشراف ایرانی مینشینند.
برررای سرروریهررا ،حاکمرران امپراترروری عرررب همرران انرردازه ناآشررنا و بیگان ره
بودنررد کرره در گذشررته مقامررات اداری بیررزانس .ایررن بیگررانگی از طریررق نفررو
حاکمان جدید از شرق [ایرران] حرفترر گردیرد .آنهرا از یرک سرو طررحهرای
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االهیاتشناسری و مسری شناسری خرود را تبلیر مریکردنرد و از سروی دیگرر
به طور رسمی و علنی از حروزه هرای اخرتالف نرام مریبردنرد :در شررق ایرران
پنداشررت یکتاپرسررتی و کهیررانشناسرری زُروانرری در جریرران بررود ،در
ِ
تقابررل
ِ
اورشلیم تقابرلِ آشرتی [«اسرالم»] و اخرتالف ،در غرربِ الترین تقابرل برا براور
پسررر خرردا» کرره از دلِ شرروراهای نیقیرره تررا کالسرردون
ِ
«مسرری برره عنرروان
بیرون آمده بود.
از آنجا کره باسرتان شناسری هریچ کشرفی در مرورد اشر ال کشرورهایی ماننرد
سوریه و بخرش جنروبی عرراق کره از سردهی  5زیرر حاکمیرت عرربهرا بروده
نکرررده اسررت ،و همچنررین باسررتانشناسرران ترراکنون در درهی یرمرروک و در
کنررار رودخانررهی یرمرروک هرریچ آ رراری ماننررد دکمررهی اوینفررورم نظررامی یررا
اسلحه یرا سرکه از صرندوق جنرگ نیافتره انرد ،پرس بایرد میردانِ جنرگهرا و
تصرفات را در آنجایی جسرت و جرو کررد کره ممکرن اسرت نبردهرای پیرامبر
عرررب در آن جررا ر داده باشررند :در داسررتانهررای انجیلرری و مکاشررفهای و
ی آنها.
بازآفرینی ادب ِ
همین مورد باال به هنگرام جمرع آوری مرواد قرآنری نیرز صرورت گرفتره اسرت.
جمعآوری اوستا و زنید بررای قررآن الگرویی شرد ترا مایرههرای بسریاری را از
کتررابهررای شرررقی و هنرردی برره عاریرره بگیرررد تررا برردین وسرریله بتوانررد ایررن
انتظررار و ادعررا را برررآورده سررازد کرره قرررآن نیررز طبررق سررنتِ کتررابنویسرری
ایرانی [یعنی اوستا و زند] نوشرته شرده اسرت و برا آن کترابهرا هرمارز اسرت
و ماننررد ایررن کتررابهررای مقرردس حامررلِ دانررش جررامع دربررارهی «دن/دیررن»
است.194
ظاهرن رهبرریِ عرربهرا  /عرربهرای ایرانری در مصرر در گسرترشِ پنداشرتِ
مسرری برره عنرروان محمررد بسرریار محترراط بررودهانررد .کلیسررای مصررر برره دلیررلِ
موضعگیرری سیاسریِ انتقرادیاش در برابرر بیرزانس ،متحرد طبیعری عرربهرا
برره شررمار مرریرفررت .مسرریحیان مصررر پررس از مرررگ هراکلیرروس ب را متحرردان
عرب او یعنری قریشریهرا وارد صرل شردند .بره دلیرل تجرارت پپررونرق مصرر،
ادارهی کشررور در دسررت مسرریحیان مصررری (قبطرریهررا) ادامرره یافررت .شررواهد
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نشرران مرریدهنررد کرره نخبگرران بررومی مصررری از ابتکررار عمررل و آزادی
برخوردار بودند .صرفنظرر از سرنگهرای شیشرهای بررای شراخ ِ وزنری کره
با نرام مقامرات مالیراتی ترزیین شرده بودنرد ،حترا سرکه هرای مسری هرم کره
نشانگر فعالیت اداری امپراتوری عرب باشند ،وجود ندارند.

خالفت به م ابهی غصبِ قدرت توس مروان دوم
تازه در زمران خالفرت مرروان برن محمرد ( 193عرربهرا) برود کره در چهرار
مکرران از مصررر سررکههررای مسرری کوبیررده شررد ( 326م ریالدی) .آنهررا هرریچ
شررعار مررذهبی بررر خررود ندارنررد .حتررا نررام مسرری برره عنرروان «محمررد» کررر
نمیشود .بر سکه ها فقر نخسرتین خلیفره برا عنروان حراکم و کرارکرد دینری
او آمده است« :عبداهلل (عنوان) مروان (نام) امیرالمنمنین (کارکرد).195
مررروان ،نخسررتین خلیفرره بررود ،زیرررا حاکمیررت او از طریررقِ ارت مشررروعیت
نیافترره بررود .پرردر او هیچگرراه صرراحب قرردرت نبررود و برره همررین دلیررل او برره
عنوان جانشین برحرق محسروب نمریشرد .پردرش ،محمرد ،احتمرالن یکری از
برررادران عبرردالملک بررود .طبررقِ احادیررث اسررالمی ،مررروان ترتیبرری داد تررا
جانشین یرا ولیعهردِ برحرق از سرر راه برداشرته شرود .از لحراه تراریخی فقر
اسررتفادهی او از مفهرروم خلیفرره اسررت کرره مشررروعیتِ حاکمیررتاش را توجیرره
میکند.196
در حقیقت باید به او بره م ابرهی والری نگریسرته شرود .غصربِ قردرت توسر
مروان (مرردی از مررو) منجرر بره پایران یرافتن حاکمیرتِ خانردان عبردالملک
شررد .فقرردان مشررروعیتِ حاکمیررتِ مروانرران برره یررک زنجیررره از شررورشهررا
منجررر شررد .خالفررت (حاکمیررت برره نماینرردگی) مررروان برره عنرروان جانشررین
مشررروم حاکمیررت پسررران عبرردالملک مررورد پررذیرش قرررار نگرفررت .دوبرراره
همررران پرسشررری طررررح شرررد کررره در سرررال  34عرررربهرررا ،احساسرررات را
برانگیخررت :آیررا مرریترروان حاکمیررت را بررر اسرراس نماینرردگی (نماینرردگی از
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سوی خردا یرا از سروی پیرامبرش) اعمرال کررد یرا بایرد حاکمیرت از آن خردا
باشد تا مشروعیت آن اعتبار پیدا کند.
مررا در مصررر برره خررالفِ سرروریه نشررانی از کتیبررههررای دینرری -برنامررهای
مشرراهده نمرریکنرریم .چنررین کتیبررههررایی در سرروریه برره سررنتِ غسررانیان
برمرریگررردد کرره در آنجررا برره زبرران عربرری حکرراکی مرریکردنررد .در آنجررا ،از
سرردهی  5مرریالدی ،حاکمرران عرررب کتیبررههررای رسررمی خررود را بررر بناهررای
عمومی حک میکردند ،فق هم به زبان و خ ِ عربی.
برادرِ عبدالملک ،عبردالعزیز ،بره عنروان والریِ مصرر از کررِ نرام «محمرد» برر
کتیبررهای کرره بررر پپلرری در فسررطاط /قرراهرهی کهررن سرراخته شررد خررودداری
کرد .از آغازِ ضرربِ سرکههرای نقررهای در سرال  36عرربهرا ( 599مریالدی)
ترررا پایررران حاکمیرررت سلسرررلهی عبررردالملک هررریچ سرررکهی نقررررهای در
سکهخانههای مصر تولید نشد.
جالب توجره ایرن کره در مصرر ترا پایرانِ حاکمیرتِ خانردان عبردالملک هریچ
نقشررمایه یررا کنرردهکررارییرری کرره اسررالمشناسرری سررنتی آن را برره عنرروان
«اسالمی» تعریش کند ،پیردا نشرده اسرت .نره فقر از نرام محمرد بره عنروان
مسرری  ،صرررف نظررر شررد ،بررل کرره از نق ررپ کتیبررههررایی کرره برره گونررهای بررا
پنداشتهای مسیحی مصریان سازگار نبودند ،پرهیز میشد.
ایررن پراتیررک ،بررا نظریررهی اسررالمی «ضرررب سررکه» 199سررازگار نیسررت .طبررق
این نظریره مریبایرد بررای نشران دادن کرنشِ حاکمیرت ،سرکه کوبیرده شرود
تررا نررام و منطقررهی زیررر فرمررانروایی او مشررخ شررود .زیرررا فقرر کسرری
دارنرردهی قرردرت اسررت کرره برره نررام او سررکه کوبیررده مرریشررود .رومرریهررا و
ررب
ایرانیران همرواره طبررق ایرن الگررو رفترار کررردهانرد .نظریررهی اسرالمی «ضر ِ

سررکه» کرره مترررداف بررا اعمررالِ حاکمیررت اسررت ،از طریررق ضررربِ سررکههررای
گمنررام (برردون نررام حرراکم) کرره از سررال  33تررا سررالهررای  72سرردهی دوم
عررربهررا زده شرردند متزلررزل مرریشررود .سررکههررای نقرررهای در مصررر تررازه از
زمان سلسلههای بعدی در سدهی دوم عربها کوبیده شدند.199
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دادن
ظرراهرن ،شررمال آفریقررا و اسررپانیا زمینررهای مناسررب برررای گسررترش ِ
پنداشررتِ مسرری چونرران محمررد ،برگزیررده ،تشررخی داده شررد .هررواداری از
مسرری شناسرریِ آریوسرری ،193هررم در میرران وانرردالهای سررابقِ آریررانی [پیررروان
آریرروس/م] و هررم بعرردها در میرران گرروتهررای غربرری آریررانی وجررود داشررت.
مخالفررانِ گرویرردنِ پادشرراهِ گرروتهررای غربرری برره کلیسررای کاتولیررک در سررال
 462میالدی ،بسیار زیاد بودنرد .اشرراف گروتهرای غربری متوجره شردند کره
همررهی حقرروق خررود را از دسررت دادنررد ،زیرررا بررا کاتولیررک شرردن پادشرراه
گوتهای غربی ،پایرانِ پادشراهیِ انتخرابی هرم رقرم مریخرورد .در سرال 466
میالدی اشرراف مخرالش بره رهبرری ویترریش  Witterichبرا هردفِ بازسرازی
جریررانِ دینرری آریررانی دسررت برره کررار شرردند .ویتررریش دوبرراره در سررال 527
مرریالدی دسررت برره شررورش زد و تررا سررال  529مرریالدی حکومررت کرررد.
سرانجام یک گروه از اشراف کاتولیک او را به قتل رساندند.
حاکمان امپراتوری عررب برا منطرق خرود جنروب اسرپانیا را بره عنروانِ قلمررو
خررود مررینگریسررتند ،زیرررا از دیرردگاه آنهررا ایررن منطقرره در گذشررته جررزو
امپراترروری بیررزانس برره حسرراب مرریآمررد .از ایررن رو ،ادعررای آنهررا برره عنرروان
جانشینان بر حقِ بیزانس امری امکانپذیر و طبیعی بود.
ِ
فرانررکهررای کاتولیررک برره نفررع حاکمرران کاتولیررک گرروتهررای غربرری دخالررت
خررود در امررور داخلرری اسررپانیا را آغرراز کردنررد .ایررن ماننررد خرراری در چشررم
اشراف گروت هرای غربری برود کره پیرروِ آریانیسرم بودنرد .آنهرا توانسرتند برا
کمررک نیروهررای کمکرری شررمال آفریقررا (بپربپرهررا) ،اسررپانیا را تصرررف کننررد.
هرردفِ مشررترک در نبرررد نخسررت بدسررت آمررد :مرررگ پادشرراه کاتولیررک و
پایان سلسرلهی کاتولیرکهرا .پرس از آن ،طعمره [اسرپانیا] مطرابقِ خواسرت و
توافق جبهره ی پیروزمنرد تقسریم شرد .عرربهرا وارتِ بیرزانس [بخرش هرایی
کره در گذشرته بره بیرزانس متعلرق برود/م] شردند ،یعنری جنروب اسرپانیا برره
آنهررا تعلررق گرفررت و اشررراف گرروتهررای غربرری برره شررمالِ اسررپانیا بسررنده
کردند.
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بررررای جلررروگیری از دخالرررتهرررای بعررردیِ فرانرررکهرررا کررره در جبهرررهی
کاتولیرکهررای اسررپانیا بودنررد ،لشکرکشرریهرایی تررا قلرربِ قلمرررو مروونررژیهررا
 Merowingerreichبرره اجرررا در آمررد .پیررروزیهررای کررارل مارتررل Karl
 Martellدر پواتیرره در سررال  379مرریالدی و نربررون در سررال  373مرریالدی،
م ربزمین را نجات داد.
این که م ربزمرین از چره نجرات یافرت ،معاصرران نمریتوانسرتند از آن آگراه
باشند .تنها چیزی که آنهرا مری دیدنرد ایرن برود کره کرارل مارترل نگذاشرت
فرانکها برای این دخالتها در اسپانیا هزینه بپردازند.
حاکمرران
ِ
بعرردها در اسررپانیا مرریبایررد راهرری پیرردا مرریشررد تررا بررا اعتقرراد
امپراتوری عررب کره معتقرد بودنرد مسری بنرده ی خردا و نره پسرر خداسرت
مقابله شود.
اسررررقشِ تولرررردو  Toledoو اسررررقشِ اورگررررل  Urgellبرررردون آگرررراهی از
پنداشررت فرزنرردِ بررودگی مسرری را رد
ِ
سررنگنبشررتهی قبررهالصررخره کرره
میکررد ،همرین آمروزه را نماینردگی مریکردنرد کره سرشرتِ انسرانیِ مسری
سرشررت خرردایی پذیرفترره شررد [یعنرری تأکیررد بررر سرشررتِ انسررانی
ِ
چونرران
مسی /م] .این خوانش باعرث خشرم در همرهی جبهره هرا شرد و کرارل برزرگ
فرمرران داد کرره برریدرنررگ ایررن پنداشررت از مسرری شناسرری ممنرروم اعررالم
شود.191

شخصیت ساختگی خلیفه عمر
مهدی چونان پنداشتِ دیگری از مسی در قالبِ منصور
با حاکمیت سلیمان ،نخستین سردهی حاکمیرتِ عرربهرا /عرربهرای ایرانری
برره پایرران مرریرسررد .ایررن چیررزی اسررت کرره احادیررث اسررالمی مرریگوینررد .در
احادیث اسالمی ،سلیمان حاکمیست شکمباره و زنباره.191
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انتظار مریرفرت کره در آغراز سردهی نروین [سرال  33عرربهرا ]322-599 /
مهدی ظهور کنرد .ایرن نقرش را خلیفرهی نیرک ،عپمرر دوم (ادعرا مریشرود از
سررال  99تررا  121هجررری حکومررت کرررده اسررت/.م) ،فقرر تررا حرردودی
ِ
برآورده کرد .به همین دلیرل ،او پرس از گرذرِ خروشفرجرام بره سردهی نروین
در ردیش پدرانش قرار داده شد.
حتی ابوحمزه شورشری نیرز در ایرن براره اظهرار نظرر کررد« :لعنرت برر آنهرا
باد ،خدا لعنتشان کنرد! برا ایرن کره عمرر برن عبردالعزیز جرزو آنهرا برود :او
192
نیات خوبی داشت ،ولی به آن چه که میخواست نرسید»
طبررقِ الگرروی روایرری احادیررث اسررالمی حرراال زمررانِ معرفرری یررک خلیفررهی
امرروی نرروین فرررا رسرریده بررود .البترره در اینجررا برررای وقررایعنگرراری اسررالمی
چندان مهرم نبروده کره سرلیمان تراریخی واقعرن چنرد سرال حکومرت کررده
اسررت .پررس از گنجانرردن یررک شخصرریت آخرزمررانی برررای گررذر برره سرردهی
نرروین کرره برررای ترراریخنویسرری اسررالمی ضرررورت داشررته ،زمرران حاکمیررت
چررارچوب سرراختگیِ ترراریخی برره پایرران مرریرسررد .البترره
ِ
سررلیمان در ایررن
رت «مهرردیگون ره»اش جلرروی
خلیفررهی خرروب ،عمررر دوم ،توانسررت بررا کیفیر ِ
تحقررقِ برردترین پیشررامدهای مکاشررفهای را بگیرررد ،ولرری او هررم سرررانجام
ترراوان گنرراه دینرری
ِ
ماننررد بازمانرردگانِ خانرردان عبرردالملک مرریبایسررت
عبرردالملک  -زیرررا او در ترراریخ دیررن ،اورشررلیم را برره رقیبرری برررای مکرره
تبررردیل کررررد و از زیرررارت بررره اورشرررلیم پشرررتیانی بررره عمرررل آورد  -را
بپردازد.193
از ایررن رو ،در وقررایعنگرراری اسررالمی برررای سررلیمان ،دور دوم حاکمیررت
وجود ندارد .به ویژه این کره بررای همرهی قهرمانرانِ ایرن خانردان فقر یرک
دورهی  52ساله تعیین شرده برود .سرپس دورهی ایرن خانردانِ گنراهآلرود بره
پایان میرسد.
طبررق تررراریخنگررراری اسررالمی ،عبررردالملک در سرررال « 54هجرررری» (565
طبررق سررکههررا از سررال  / 52م] و
ِ
مرریالدی) برره قرردرت مرریرسررد [ولرری
حاکمیرتِ آخرررین پسرر او در سررال « 194هجررری» بره پایرران مریرسررد .ایررن
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دوره طبرق احادیررث اسرالمی درسررت  52سرال اسررت .انتخراب دورهی شسررت
ساله ،از دیدگاه هرای گونراگون قابرل تفسریر اسرت .ایرن عردد ،حاصرل ضررب
روب 19
ع ردد اول [ 4تعررداد انگشررتان یررک دسررت یررا یررک پررا] در عرردد محبر ِ
[ 19قبیلرره اسرررائیل 19 ،حررواری مسرری ] اسررت .شسررت سررال یررا شسررت
دقیقه ،مهم این اسرت کره ایرن دوره بایرد در تراریخِ دینری پرس از  52مرتبره
یا گام به پایران برسرد [تقسریم زمران بره  52گرام و ضررایب آن از میرانرودان
کهن سرچشمه میگیرد] .ترا سرقوط کامرلِ سلسرلهی بره اصرطالح بنریامیره،
ولی هنوز  3سال براقی مانرده اسرت .در ایرنجرا فقر از هفرت آفرت انجیلری
ران بنرریامیرره را در
سررخنی نرفترره اسررت .حرردیثنویسرران اسررالمی ترراریخ پایر ِ
سال  179هجری ( 347میالدی) قرار میدهند.
محبروب
ِ
دربارهی اهمیت ایرن عردد کره حاصرلِ ضرربِ عردد اولِ  11در عردد
 19است ،زیاد نباید به م رز خرود فشرار آورد .ایرن خرود مروردی دیگرر اسرت
راس
کرره مرریترروان تشررخی داد کرره ترراریخنویسرری سررنتی اسررالمی بررر اسر ِ
سنتهای کهنِ بابلی بره نگرارش در آمرده اسرت .بره ایرن نروم تراریخنویسری،
همچنررین پنداشررتهررای ایرانرری از «زمرران» [«زمرران» تجلرری زُروان اسررت و
زُروان «صرراحب زمرران» اسررت/م] کرره نابودکننرردهی هررر چیررزی اسررت ،نیررز
اضررافه مرریشررود (نررورنهررا  Nornenیررا نیمررهخرردایان اسررتورهای بررر همررهی
خدایان حاکماند) .در کترابِ االغرانی ایرن سرنتِ زُروانری بره برهتررین شرکلش
بیرران شررده اسررت .گرنرروت روتررر  Gernot Rotterاز بخشرری نقررل قررول
میآورد کره بره زوال گوسراله مربروط مریشرود« :ای گوسراله ،زمران برر شرما
فرو ریخته شد و مجازاتی که به شما دادهام هدفمند بوده است (.194)...
برردین ترتیررب ،همانگونرره کرره در دفرراتر ترجمررهی ساسررانی ،نوادگررانِ عررزرا
گرران نسررلِ کهررنِ دبیررران [منشرریهررا  /نویسررندگان  /م]
چونرران نماینررد ِ
وظیفررهی ترراریخی کررردن متررون دینرریِ یهررودی را برره عهررده داشررتند و
شرررایطی فررراهم کردنررد تررا گنجینررهی زبرران اکرردی راه خررود را از زبررانِ
آرامرری عررربهررای ایرانرری برره قواعررد زبررانِ عربرری
ِ
میررانجی lingua franca
ِ
خلفررای عباسرری پیرردا کنررد ،برره همررین طریررق نیررز بررا همیرراریِ هی ررت
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تحریریررهی طبررری [پایررهگررذارِ دفترررِ مجتمررع نویسررندگان کرره برره نررام او
گذاشته شرد و وظیفرهاش آرشریو اسرناد مفیرد برود] سراختاری برا پشرتوانهی
تاریخِ دینی راه خود را در تاریخ احادیث اسالمی باز کرد.
داسرتانِ خویشرراوندِ مجررازی عبرردالملک ،یعنری خلیفرره عمررر (دوم) برره عنرروان
مهدی (هدایت شده) ،یرک اسرب ترروآ در تراریخنگراری سردهی سروم هجرری
است.195

در این زمان دیگر این پنداشت جرا افتراده برود کره برا نزدیرک شردن سردهی
نرروین ،پرریش از پایرران جهرران ،مهرردی ظهررور خواهررد کرررد؛ بنررا برره درک
متررداول آن روزگررار ،مهرردی پرریش از پایرران جهرران هررم «دیررن/دن» را
ررح
بازسررازی مریکنررد و هررم عرردالت را برقرررار خواهررد کرررد .البترره مبنررای طر ِ
دینرری «مهرردی» ،پنداشررتهررای ایرانیرران از بازسررازی «دیررن راسررتین» (در
ِ
قرآن «دین حق») اسرت .خواسرتِ عردالت بررای نخسرتین برار برر سرکههرای
شررهر ری (تهررران امررروز) در سررال  121عررربهررا ( 399مرریالدی) نمایرران
شد.196
طرحهای دینی دربرارهی ظهرور یرک مهردی در نقطرهی چررخش بره سردهی
دیگررر ،بعرردها در سرردههررای نخسررت و دوم عررربهررا گنجانررده شررد .ایررن کرره
طرح مهردی برر چره پایرهی متزلزلری قررار دارد ،حردی ی از شرافعی (ظراهرن
نشررانگر آن
ِ
او در سررال  922هجررری ،در زمرران خلیفرره مررأمون درگذشررت)
است .طبق این حدیث مهدی کسری بره جرز عیسرا ابرن مرریم (مسری  ،پسرر
مریم) نیست.199
از لحرراهِ ترراریخی پنداشررتِ آمرردنِ مهرردی برره خررالف احادیررث اسررالمی،
مربرروط برره ترراریخ بعرردی اسررالم اسررت .در نوشررتههررای کنرردهکرراری شرردهی
سدهی نخستِ عربهرا فقر مریتروان از پنداشرت یرا مفهرومی سرخن گفرت
که عرب هرا /عرربهرای ایرانری بره آن منصیور مریگفتنرد .جالرب اینجاسرت
کرره مفهرروم منصررور (پیروزمنرردی کرره پیررروزی برره او داده مرریشررود) در
نگارشِ پهلروی نیرز آمرده ،درسرت ماننرد مفهروم «محمرت» («محمرد») .هرر
دو مفهررروم ایرانررری نیسرررتند و در بافرررتِ مترررون پهلررروی ماننرررد یرررک
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اندیشررهنگاشررت ( )Ideogramمررورد اسررتفاده قرررار مرریگرفتنررد .اینجررا نیررز در
اسالم شناسی بحرث مری شرود کره منظرور از «منصرور» چره مریتوانرد باشرد.
برراز هررم در اینجررا موضرروم بررر سررر یررک «اضررافهی نسرربی» یررا یررک صررفت
ردس مسرری شناسرری اسررت و نرره یررک نررام خرراص .ایررن را ریکررا گیسررلن
مقر ِ
199
 Rika Gyselenمررورد ارزیررابی قرررار داده اسررت  .او نیررز برره هنگررام کررر
مفهوم «محمد» برر سرکه هرا بره ایرن نظرر رسریده برود کره در اینجرا منظرور
نام خاص امیران عرب نیست ،بل که یک لقب افتخاری است.193
اسررتفاده از نررام منصررور برره عنرروان صررفتِ مقرردس مسرریحی ،نشررانگر ادامررهی
پنداشت هرای مکاشرفه ای اسرت کره عبردالملک ترا سرال  33عرربهرا (599
مرریالدی) در اورشررلیم نماینرردگرری مرریکرررد .نرریم سررده بعررد ،صررفت مقرردس
منصررور وارد زنجیرررهی نررامهررای موعودگرایانررهای شررد کرره حاکمرران بعرردی
خود را بدان میآراستند.131
این بردین معناسرت کره هنروز سرناریوی مکاشرفه و پایرانِ جهران سروریهرا،
در شرق [میانرودان و خراسران] ا رگرذار برود ،بره ویرژه بره هنگرام حاکمیرت
حجرراج بررن یوسررش کرره ترراریخنگرراری اسررالمی او را برره عنرروان نایررب (قررایم
مقررام) عبرردالملک معرفرری مرریکنررد .سرچشررمهی سررناریوی مکاشررفهای کرره
در االهیررراتِ نگرررارهای عبررردالملک بازتررراب یافتررره در اصرررل در مکاشرررفهی
دانیررال سپررریانی از عرریالم و ایررران قرررار دارد .در آنجررا آمررده اسررت« :آنگرراه
ِ
مسرری ِ پادشرراه ،بررا شررکوهمندی و عظمترری هررر چرره تمررامتر ظهررور خواهررد
کرررد .او پرریش از خورشررید [نویسررنده :بنررابراین او از ازل وجررود داشررته،
ماننررد فرَوَهررر ایرانرری] ،و پرریش از مرراه ،و پرریش از حکومررت و پادشرراهیاش
هستی داشت .بره همرراه او ،درسرتکاران و دادگرران نیرز خواهنرد آمرد .آنهرا
در ابررری مقرردس ،در آغررازِ اعررالمِ آمدنشرران از سرروی خرردا ،ظرراهر خواهنررد
شد ،ماننرد یرک رزمجرو و یرک جنگجرو ،و یرک نیرروی قردرتمنرد در نبررد.
آتش برخاسته از او همره چیرز را خواهرد بلعیرد و شرعله هرایش همره چیرز را
131
در پیرامونش خواهد سوزاند».
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شررکل  :93نگررارهی روبررهرویرری از مسرری فرجررامشررناختی در هالررهی نررورانی .سررکه برنجرری از
یبنه/فلسطین از دورهی عبدالملک

ایررن اظهررارات بررا توصرریفاتِ نگررارهای بررر سررکههررای عبرردالملک همخرروانی
عنروان «خلیفرهی ایسرتاده»
ِ
دارند .آن نگارهای کره سرکهشناسری اسرالمی بره
شرح سپریانی از مسی ِ مکاشفهای است.
معرفی کرده در واقع ِ
اگررر برره نگررارهی «خلیفررهی ایسررتاده»  -یعنرری همرران نگررارهای کرره برررای
تشررخی بررهتررر برره عنرروان «خلیفررهاهلل» (نماینرردهی خرردا ،یعنرری مسرری )
تعریش میشود -بر سرکههرای مسری و زریرن عبردالملک بره م ابرهی نگرارهی
مکاشفهای مسری در قالربِ یرک جنگجرو ،یرک قرادر در نبررد ،یعنری آنگونره
مررتن
ِ
کرره در کتررابِ مکاشررفهی دانیررال شرررح داده شررده ،بنگررریم ،آنگرراه
مکاشررفهی دانیررال برررای درکِ بررهتررر برنامررهی سرراختن قبررهالصررخرهی
عبدالملک در اورشلیم کمککننده است.
افررزون بررر ایررن در مکاشررفهی دانیررال آمررده اسررت« :آن گرراه خرردای خرردایان،
سرورِ سرروران و شراهِ شراهان ،آدونرای زبرائوت ،سررور قرادر ،برر کروه صریون
تمامن ظراهر خواهرد شرد .او برر صریون ،فرشرته ی [بالردار] مقردس Cherub
را فرود خواهرد آورد و برر کروههرای اورشرلیم تخرتِ پادشراهی عردالت را برپرا
خواهد کررد .و همچنرین ... ،مسری پادشراه آسرمان ،برر زمرین ظراهر خواهرد
132
شد».
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شکل  :96نگارهی مسی مکاشفهای با شمشیر آتشین

به راستی ایرن سرکههرای عربری -بیزانسری کره برر روی آنهرا نرام «صریون»
 Cionبرره عنرروان سررکهخانرره آمررده ،اگررر مربرروط برره محیطرری کرره چنررین
انتظارات مکاشفهای در آن نهادینره نشرده باشرند پرس ایرن سرکههرا در کجرا
کوبیده شدهاند؟
این که آیا واحهی صیون  CIONبره اورشرلیم برمریگرردد یرا دقیرقترر گفتره
شررود برره محررلِ صررخره مربرروط مرریشررود ،نمرریدانرریم .برره هررر رو ،نررام محررل
ضررربِ سررکه یعنرری  CIONبازتررابدهنرردهی انتظررارات مکاشررفهای در محرری
اورشرلیم اسرت ،یعنری همران مکرانی کره بررای ظهرور خردا  Theophanieدر
نظر گرفته شده است.

165

شرکل ( 99چررپ) و شرکل ( 72راسررت) :روی سرکه برنجرری از فلسرطین بررا نگرارهی امپراتررور بیررزانس
کنسررتانس دوم .پشررت آن بررا نگررارهی کنسررتانس دوم .شرراخ ِ ارزشرری  . Mدر زیررر آن سررکهخانرره
( CIONصرریون) .ایررن کرره آیررا زیررر نررام صرریون ،بایررد اورشررلیم فهمیررده شررود در حررال حاضررر
نامعلوم است .از یک مجموعهی خصوصی در آلمان.

پیرردایش مکاشررفهی دانیررال سپررریانی دارای اهمیررت اسررت.
ِ
همچنررین زمررانِ
داسررتان قرررآن دربررارهی دروازهی [سررد] والقرررنین در کرروههررای قفقرراز و
سرراختن آن کرره برره خرراطرِ ترررس از یرراجوج و مرراجوج صررورت گرفترره،
احتمررالن پررس از نگررارش «سررخنرانی دربررارهی پایرران» افرررایم ناشررناس
 Pseudo-Ephraemبرروده اسررت .تررازه در آنجاسررت کرره برررای نخسررتین بررار
دسررتمایههررای دروازهی اسررکندر در کرروههررای قفقرراز و یرراجوج و مرراجوج برره
هم گره میخورند.133
بعرردها در نوشررتههررای متودیرروس ناشررناس  Pseudo-Methodiusایررن مررواد
مکاشررفهای هررر چرره برریشتررر بس ر داده شرردند .از ایررن رو ،زمررانِ گنجانرردن

این دستمایههای مکاشرفهای در مترونِ قرآنری برا زمران حکومرتِ الولیرد جرور
در مرریآیررد ،یعنرری در حرردود پایرران سرردهی نخسررتِ حاکمیررت عررربهررا .در
ایررن زمرران ،موضرروعات مکاشررفهای آنگونرره کرره در قرررآن یافررت مرریشرروند،
گردآوری و عرضه شدند.
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ولرری مکاشررفهی دانیررال کهررنتررر اسررت .ویررژگرریهررایی کرره پنداشررتهررای
مکاشرررفهای عبررردالملک دارنرررد ،متعلرررق بررره سررردههرررای  2و  4مررریالدی
هستند.134
آخرررین پسررر عبرردالملک کرره برره عنرروان حرراکم در قرردرت بررود احتمررالن آن
گونرره کرره احادیررث اسررالمی مرریگوینررد ،در شررهر رصییافه [نزدیکرری ب ررداد
کنررونی] اقامررت داشررته اسررت .رصررافه فاصررلهی چنرردانی از رودخانررهی فرررات
در شرمال سروریه نداشرت .احادیرث اسررالمی از دربرارِ او بره سربک پادشرراهان
ایرانی گرزارش مریدهنرد .در کنرار آن ،حردی ی وجرود دارد کره هشرام را بره
عنروان حرراکمی معرفرری مریکنررد کرره رروت بزرگرری در اختیررار دارد .ظرراهرن
او با اشرتیاق فراوا نری بره افرزایش رروت خرود مشر ول برود .همرین رفترار ،او
را هر چه بیشترر شربیه پادشراهان ساسرانی پیشریناش مریکررد .در روایرات
اسالمی آمرده کره جانشرین او ،برا نرامِ مکاشرفهای سرفاح [ابوالعبراس عبرداهلل
سفاح] توانست این گن را در میان مردم تقسیم کند.

دستمایههای سیاسی و دینیل و تحوالت
در بافتِ سلسلهی عبدالملک

بیزانس و دمشق
[سررکه] دینرراری کرره در سررال  33عررربهررا ( 596مرریالدی) زده شررد ،بررر
اساس سنتِ مقیاسِ اندازهگیرری ایرران قررار داشرت و بره همرین دلیرل طبرق
یکرری از معیررارهررای سررکهزنرری ایررران زده شررد .فقرر سررکههررای طررالی
عبرردالملک بررا نگررارهی مسرری در هالررهی نررورانی و شمشرریر آتشررین کرره از
سالِ  32عرربهرا ( 594مریالدی) ترا سرال  33عرربهرا نشرر یافتنرد ،طبرقِ
الگوی سکههای رومی ،یا به عبارت دقیقتر بیزانسی ،کوبیده شدند.
از سررال  33عررربهررا ( 594مرریالدی) برره بعررد عبرردالملک خررود را برره عنرروان
جانشررین برحررقِ خانرردان هراکلیرروس در قسررطنطنیه مررینگریسررت .وقترری در
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همررین سررال حوسررتینین دوم تبعیررد شررد و بینرریاش را برره عنرروان مجررازات
بریدنررد ،ایررن گونرره برره نظررر مرریرسررید کرره دیگررر دوران سلسررلهی داودی
هراکلیرروس برره پایرران رسرریده اسررت .عبرردالملک در ایررن اوضررام و احرروال برره
درسررتی چنررین مرریپنداشررت کرره خررانوادهی مسرریحیاش حرراال مرریبایررد برره
عنرروان جانشررینِ خررانوادهی هراکلیرروس وارد عمررل شررود .در محیطرری کرره
پنداشررتهررای مکاشررفهای از «آخرررین امپراتررور» چیررره بررود ،ظرراهرن ایررن
پنداشت با خانواده ی او گرره خرورده برود ،بره ویرژه ایرن کره در همرین زمران
قسررطنطنیه نیررز در دسررتِ شورشرریانِ مخررالشِ خانرردان هراکلیرروس قرررار
داشت .نورسیدهگانِ به قدرت در بیرزانس برر آن شردند ترا هرر چره سرریعترر
نگررارهی سرررور جهرران را از سررکههررای طررالی بیررزانس محررو نماینرررد.
ونتیروس [ Leontiosل رون] جنرگسراالر کرره توسر مرردم قسرطنطنیه برره
ِ
ل
قدرت رسیده بود ،برر آن شرد ترا نگرارهی مسری را از رویرهی سرکههرا پراک
کنررد .پیامررد ایررن تصررمیم سرررانجام منجررر برردان شررد کرره دوبرراره نگررارهی
مسی از رویرهی سرکههرا برچیرده شروند .حراال ،رویرهی سرکههرا برا نگرارهی
چهرررهی امپراتررور آراسررته مرریشررد .ل ررون ( 596 - 594مرریالدی) دسررتور داد
نگررارهاش را در جامررهی کنسررولی بررا صررلیبِ جهرراننشرران و آکاکیررا در دسررت
بر سکهها بکوبند.
از این رو ،شرگفت انگیرز نیسرت کره حاکمران امپراتروری عررب فقر دو سرال
پررس از ایررن جابررهجررایی قرردرت در قسررطنطنیه حقرروقِ مشررروم خررود در
سررابق
ِ
شررمال آفریقررا را اعتبررار بخشرریدند .آنهررا برره عنرروان متحرردان
هراکلیرروس ،حرراال برره خررانوادهی خررود برره عنرروان جانشررینانِ مشررروم
هراکلیوس می نگریستند ،ولری بیرزانس آنهرا را از ایرن حرقِ مشرروم محرروم
کرده برود .از نظرر حاکمران عررب ،جانشرین هراکلیروس یرا مریبایسرت یکری

از سرداران وی مریبرود یرا خرود آنهرا کره در گذشرته جرزو منصروبین او بره
شمار میرفتنرد .یرک نظرامی شورشری بره عنروان جانشرین هراکلیروس بررای
عربها قابل پذیرش نبود.
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خاندان عبردالملک بره عنروانِ صراحبِ یرک حاکمیرتِ دوگانره ،یعنری هرم در
ایاالت سابقِ بیررانس و هرم در زادگراه سرابقِ خرود ایرران ،ایرن حرق را بررای
سلسررلهی خررود قایررل بررود کرره قرردرت را در هررر دو بخررش در اختیررار داشررته
باشد .این غیرقابرل تصرور اسرت کره چنرین ادعاهرایی دربرارهی قردرت در آن
زمان مورد بحرث قررار نگرفتره باشرد ،چیرزی کره سرنت اسرالمی مریخواهرد
برره مررا بباورانررد .سررنتِ اسررالمی فق ر جهییاد را مرریبینررد کرره برررای اعتبررار
بخشرریدن برره حقرروق مشررروم صررورت گرفترره اسررت .در احادیررث اسررالمی
اینگونه آمرده کره گویرا تمرامی ادعاهرا و خواسرتههرای مربروط بره حاکمیرت
[در ایررران ،شررام ،بیررزانس و غیررره /م] در زمرران پیررامبر عررربهررا یررا دورهی
استورهایِ مکه طرح و برنامهریرزی شرده بودنرد .ادعرایی کره هریچ پشرتوانهی
ترراریخی نرردارد .ایررن گونرره «ترراریخنویسرری» اصررلن بررا مناسرربات قرردرت در
سدهی  3مریالدی همخروانی نردارد .زیررا منرافع و مناسربات امپراتروریهرای
بزرگ آن زمان با زبانِ دیگری سخن میگویند.
برای نمونره ،زمرانی کره موضروم برر سرر مشرروعیت و حفر قردرت خانردان
واهی
موریکیرروس پرریش آمررد ،پادشرراه ایررران [خسرررو دوم  /م] برره خونخرر ِ
امپراتور بیزانس برخاسرت .وضرعیت قترل موریکیروس بری شرباهت بره اوضرامِ
پررس از قتررل حوسررتنین دوم در قسررطنطنیه و تعیررین جانشررینی برررای او
نبررود .خررانوادهی عبرردالملک مرریبایررد برره خونخررواهی از حررامی خررود یعنرری
هراکلیررروس برمررریخاسرررت ،همانگونررره کررره خسررررو دوم بررره خونخرررواهی
موریکیوس و خانوادهاش برخاست.
برردین ترتیررب ،زادگرراه هراکلیرروس [کارترراح در شررمال آفریقررا  /م] در سررال
دسررت جانشررینانِ مسرریحیاش یعنرری خررانوادهی داودی
ِ
 095میییالدی برره
عبرردالملک افتررراد کرره رویاهرررای هراکلیررروس را برررای آغرررازی دوبررراره در
اورشررلیم (در سررال  572مرریالدی) در سررر داشررت .سلسررلهی هراکلیرروس تررا
تبعیررد حوسررتینین دوم تقرررریبن  92سررال حکومررت کررررد ،نرره فقرر در
قسررطنطنیه بررل کرره در آغرراز در بخررشهررایی از امپراترروری شکسررتخرروردهی
ساسررانی .از نظرررِ هراکلیرروس ،متحرردانِ عررربش وار رران طبیعرری حاکمیررت او
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در شرررق بودنررد .او پررس از عقرربنشررینیاش از شرررق در برابررر قرردرتگیررری
آنها هیچ مقاومتی از خود نشان نداد.
حرراال خررانوادهی عبرردالملک برررای خونخررواهی قتررلِ هراکلیرروس در برابررر
انتقررام
ِ
بیررزانس قرررار گرفررت ،درسررت ماننررد خسرررو دوم کرره مرریخواسررت
حامی خود یعنی موریکیروس را بگیررد و در صردد برر آمرد ترا شررق بیرزانس
را به تصرف خود در آورد.
عبرردالملک مرریدانسررت برررای ایررن کرره نشرران بدهررد کرره جانشررین بررر حررق
امپراتور است باید یرک سلسرله پایرهگرذاری کنرد .بره همرین دلیرل اقردام بره
ضربِ یرک مردالِ سرکهسران زد .ایرن مردالِ سرکهسران مربروط بره سرال 61
عررربهررا ( 329مرریالدی) اسررت کرره فقرر جانشررین عبرردالملک را اعررالم
مرریکنررد و پررس از یررک جملررهی کوترراه بررا مضررمون مسرریحی چنررین آمررده:
بسررماهلل الرررحمن الرررحیم ،و ایررن کرره الولیررد برره جانشررینی منصرروب شررده
است.135
شررگفتانگیررز نیسررت کرره احادیررث اسررالمی ایررن چنررین علیرره معاویرره فریرراد
مخالفررت سررر مرریکشررند .گویررا او مرریخواسررت طبررقِ الگرروی بیررزانس یررک
سلسله پایرهگرذاری کنرد؛ در حقیقرت مریبایرد پایرهگرذاری سلسرلهی داودی
عبدالملک را به عنوان هدف اصلی این حملهها نگریست.
بریرردن بینرریِ حوسررتینین دوم کرره پرریش از تبعیرردش صررورت گرفررت ،او را در
چشررم معاصرررانش برررای همیشرره برریحرمررت کرررد و عملررن او دیگررر
مقردس
ِ
نمیتوانست یک برار دیگرر در مقرام مقدسرش نشرانده شرود .جنبرهی
حاکمیررت بررر ایررن اصررل اسررتوار بررود کرره حرراکم بایررد از لحرراه جسررمانی
بررینقرر باشررد .یررک امپراتررور زمررانی مرریتوانسررت از بینرریاش برررای بررو
کشرریدن در هررر موضرروعی اسررتفاده کنررد کرره اساسررن چنررین عضرروی داشررته
باشررد .حرراال درسررت حوسررتینین دوم از همررین عضررو محررروم شررده بررود و آن
هم پیش از آن که رسمن به تبعید فرستاده شود.
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برا دریافررت خبررِ بریرردن بینریِ امپراتررور در قسرطنطنیه و تبعیررد او و انتصرراب
یک افس ر ارتش بره جرای او ،همره در دمشرق متوجره شردند کره دیگرر دوران
سلسلهی هراکلیوس به پایان رسیده است.
هفررت سررال بعررد در دمشررق پایررهگررذاری یررک سلسررلهی خررودی صررورت
گرفت .عبدالملک با ایرن کرار دو هردف را دنبرال مریکررد :از یرک سرو قصرد
داشرررت بررره دعررروا برررر سرررر مشرررروعیت حاکمیرررت شخصررری و برنامرررهی
موعودگراییاش پایران بدهرد؛ از سروی دیگرر ،ایرران از یرک سلسرلهی جدیرد
برخرروردار بشررود .برردین ترتیررب دوران پساساسررانی برررای یررک جهررتگیررری
نوین شکل نهایی گرفت.
تأسرریس یررک سلسررلهی نرروین کرره توانررایی حکومررت بررر هررر دو بخررش
امپراترروری را داشررته باشررد ،فق ر مرریتوانسررت بررر اسرراسِ تأییررد خرردایی از
طریررق دنبررال کررردن پنداشررتهررای موعررودگرایی حاصررل شررود .مشررروعیت
پادشاهان ساسانی برر اسراسِ منشرأ خردایی [ایرزدی] آن هرا برود .ترا مرادامی
که نرور خردایی [خروره  /فرره ایرزدی] برر آنران قررار داشرت حاکمیرت آنهرا
نیز تضمین شرده برود .زمرانی کره موبردان زرتشرتی بره ایرن نتیجره رسریدند
کرره دیگررر پرترروی خرردایی بررر خسرررو دوم قرررار نرردارد ،او مرتررد اعررالم شررد و
سپس به قتل رسید.
مسی در کتیبرههرای ایرانری بره عنروان «فرر زاد» (زادهی شرکوه ایرزدی ،یرا
بره پارسرری میانرره «خرروره» [شرکوه یررا فررره ایررزدی ،فررهمنررد]) معرفرری شررده
است.136
از این رو ،پس از پایرانِ [سرلطهی] ایرزدانِ کهرن شایسرته و بایسرته برود کره
طرررحهررای موعررودگرایی یررا حررداقل القررابِ موعررودگرایی ،برررای مشررروعیت
حاکمیت به خردمت گرفتره بشروند .ایرن کره عبردالملک در ایرن خصروص ترا
کجررا پرریش رفررت ،نمرریترروان دقیررق دنبررال کرررد؛ همچنررین نمرریترروان ایررن
حقیقررت را دریافررت کرره او تررا چرره انرردازه برره هنگررام حرررکتش برره سرروی
اورشررلیم خررود را برره عنرروان یررک موسررای جدیررد یررا یررک یوشررع (بررن نررون)
جدیررد مررینگریسررت .همچنررین دریررافتن ایررن موضرروم کرره آیررا او ،از منظررر
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درک ایرانیرران ،مسرری فرجررامشررناختی را برره م ابررهی فرررهوشرری شرراه خررود
می نگریست یا نره دشروار اسرت .خانردان او فقر برا تکیره بره پنداشرتهرای
موعررودگرایی او توانسررتند در ایررران حکومررت کننررد .در اینجررا نررامهررای
موعودگرانررهی مسرری ماننررد سررفاح ،منصررور ،محمررد ،مهرردی ،دیگررر برره
م ابرررهی اجرررزای یرررک درک موعودگرایانرررهی عرررربهرررا و یرررا خرررانوادهی
عبدالملک نگریسرته نمریشردند برل کره بره عنروانِ برنامرهای پذیرفتره شرده
بود که فره ایزدی [خوره] را تضمین میکرد.
خاندانِ عبردالملک بره م ابرهی یرک سلسرلهی نروین ،مردعی قردرت و تراج و
تخت در بیزانس بود .منشأ این خواسرته در ایرن برود کره عرربهرا بره هنگرام
جنررگ بیررزانس علیرره خسرررو دوم برره عنرروان متحررد (قررریش) در کنررار
هراکلیوس بودند.
عبدالملک به انردازهی کرافی دالیرل سیاسری و دینری داشرت کره خرود را بره
عنوان یک اسکندر نوین برر حرق بدانرد و ایرن گونره نیرز رفترار کنرد ،درسرت
همران گونرره کرره هراکلیروس چنررین کرراری کررده بررود .برریدلیرل نیسررت کرره
ترراریخ اسررکندر ،دروازهی آهنررین ،یرراجوج و مرراجوج در قرررآن [سرروره کَهَررش]
برره بررت رسرریده اسررت .آن چرره کرره برررای یررک «امپراتررور آخرررِ زمررانی»
رر
بیرانسرری شایسررته باشررد ،همرران نیررز مرریتوانررد برررای یررک «امپراتررور آخر ِ
زمررانی» عررربهررا صرردق کنررد .در همررین راسررتا نیررز یررک نفررر از سلسررلهی
داودی نررروینِ عبررردالملک مررریتوانسرررت برگزیرررده شرررود ترررا روزی تخرررت
پادشاهی را به مسی تحویل بدهد.139
سررپاه
ِ
ایررن کرره حوسررتینین دوم پررس از ده سررال تبعیررد توانسررت بررا یررک
بل اری  -اسرالو دوبراره در برابرر دیوارهرای قسرطنطنیه ظراهر شرود و سرپس
پررن سررال دیگررر برره عنرروان امپراتررور «بینرری بریررده» بررا بیرحمرری هررر چرره
تمام تر برای بالیری کره برر سررش آورده بودنرد انتقرام بگیررد ،نره ل ونتیروس
[ل ررررون] و نرررره جانشرررریناش تیبریرررروس دوم ( 324 - 596مرررریالدی)
پیشبینی کرده بودند .تیبریروس دوم حترا بنرا بره رسرم کهرن ،نگرارهی خرود
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را در شکلِ جنگجوی نظامی بر سرکههرای طرال کنردهکراری کررد :کرالهخرود،
زره ،نیزه و سپر ،باالتنهی او را میآراستند.
بررا قرردرتگیررری دوبرراره حوسررتینین دوم در سررال  324مرریالدی ،بررار دیگررر
نگاره ی مسی برر روی سرکههرا نمایران شرد .امپراترور کره دیگرر خرود را بره
عنرروان «خررادم مسرری » نمررایش نمرریداد ،بررا ایررن شررعار D N IYUS-
)[ TINIAN-YS MYLTYS AN(nosجاویرررررد بررررراد سررررررورمان
حوستینین/م] به تجلیرل خرود پرداخرت ،چیرزی کره چنرد سرالی آرزویرش را
داشررت .البترره پرریش از آن ،خبرررِ تبعیررد امپراتررور و برره پایرران رسرریدن
سلسررلهی هراکلیرروس باعررث شررد کرره بیررزانس قلمروهررای خررود را در شررمال
آفریقا از دست بدهد.
اگر مرا شرالودهی پرژوهشهرای خرود را برر دادههرای واقعریِ تراریخی اسرتوار
سررازیم و سررندیتِ یافتررههررای باسررتانشررناختی را نسرربت برره احررادی ی کرره
بسرریار بعررد نوشررته شرردهانررد ترررجی دهرریم ،آنگرراه تصررویر کرراملن نرروینی از
مناسرربات بررین دمشررق و قسررطنطنیه برره دسررت مرریآوریررم .اگررر مررا از
ِ
مناسرربات درونرری دمشررق و بیررزانس و ادعررای هررر کرردام از آنهررا برررای
ِ
جانشررینی قرردرت در بیررزانس بیاغررازیم  -ماننررد هراکلیرروس کرره خررود را
جانشررین اسررکندر در روم شرررقی مرریدانسررت -آنگرراه مرری ترروانیم ارتبرراط
یورشهای شرق سرابقِ بیرزانس و حاکمران عررب/عرربهرای ایرانری آن را بره
قسطنطنیه یا قلمروهای بیزانس در شمال آفریقا و اسپانیا دریابیم.
نخستین یرورشِ برزرگ بره قسرطنطنیه زمرانی صرورت گرفرت کره قررار شرد
امپراتررور بیررزانس ،کنسررتانس دوم ،پایتخررت و آسرریای کوچررک را رهررا کنررد و
یرورش سرنوشرتسرازِ عرربهرا بره کارتراح [ترونس/م]
ِ
رهسپار سیسریل شرود.

نیررز زمررانی ر داد کرره خبرررِ بریرردن بینرری و تبعیرردِ حوسررتینین دوم ایررن
احساس را بوجود آورد که سلسلهی هراکلیوس به پایان رسیده است.
در سررال  329مرریالدی اعررالم شررد کرره الولیررد جانشررین عبرردالملک خواهررد
شد .از آنجا کره مرا هریچ سرندی بررای تأییرد تراریخِ ایرن جانشرینی نرداریم،
مجبرروریم برره ترراریخنگرراری سررنتی اسررالمی اتکررا کنرریم کرره مرریگویررد
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عبردالملک ترا سرال  64عرربهررا یعنری  325مریالدی حکومرت کررده اسررت.
این تاریخ ممکرن اسرت درسرت باشرد ،زیررا مرا از الولیرد کتیبرهای از دمشرق
در دست داریرم کره مربروط بره تراریخ  65عرربهاسرت .ایرن بردان معناسرت
که در سال  61عرربهرا یعنری  329مریالدی ،الولیرد بره سربک و سریاق روم
متررأخر و بیررزانس برره عنرروان حرراکم منصرروب شررده بررود .همررین کررار را
هراکلیوس با پسرانش انجام داده بود.
حوسررتینین دوم کرره برره گونررهای ماجراجویانرره از تبعیررد خررود بازگشررت و
برای پن سال دوبراره قردرت را بره دسرت گرفرت ،در سرال  311مریالدی بره
قتل رسرید .البتره در ایرن میران پسرر کوچرک اش تیبریروس کره جانشرین او
محسوب می شد نیرز بره قترل رسرانده شرد .بردین ترتیرب ،بررای همیشره بره
سلسلهی هراکلیوس کره خواهران پایرهریرزی بیزانسری جدیرد برود پایران داده
شررد .پررس از یررک سررده حاکمیررت هراکلیرروس و فرزنرردانش ،حرراال دوبرراره
مس لهی مشروعیتِ جانشینانش طرح میشد.
از ایررن پررس ،فقر ترروازن قرروا بررود کرره جانشررین واقعرری را تعیررین مرریکرررد:
راالر (راهبپررد
ل ررون کرره اصررلن زادهی شررمال سرروریه بررود برره عنرروان جنررگسر ِ
نظررامی) ایرراالت آنرراتولیکون بررا جنررگسرراالرِ ایرراالت ارمنسررتان ،آرتاباسرردوس،
متحررد شررد و سررپس وارد مررذاکره بررا دمشررق گردیررد .توافررق او بررا حاکمرران

عرب موجب تقویرت او شرد و بره او ایرن امکران را داد ترا بتوانرد قردرت را در
بیررزانس غصررب کنررد .ایررن جریرران در سررال  565مرریالدی پررس از قتررل
حوستینین دوم و آشوبهای ناشی از آن حولِ قدرت به پایان رسید.139
اگرچررره حاکمیرررتِ بیرررزانس بررره خانررردان عبررردالملک کررره از پیرررروان و
دستپرورد گان هراکلیروس برود تعلرق داشرت ،برا ایرن وجرود در ابتردا کسری
غاصررب قرردرت در بیررزانس (قسرررطنطنیه)
ِ
در دمشررق برره ل ررون چونرران
نمررینگریسررت .ولرری ایررن ل ررون زیرررک و متحررد ارمنرریاش پررس از کسررب

قرردرت در بیررزانس حاضررر نبودنررد کرره طعمررهی بدسررت آورده را بررا حامیرران
عرب خود تقسیم کنند.
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یررورش بررزرگ نظررامی
ِ
همررین کشرراکش سیاسرری ،باعررث شررد کرره دومررین
امپراترروری عرررب برره قسررطنطنیه صررورت گیرررد .خررانوادهی عبرردالملک در
برابر این تصمیم قررار گ رفتره برود کره یرا بره عنروان جانشرینِ هراکلیروس در
قسررطنطنیه یررا برره عنرروان شرراهِ شرراهان در ایررران وارد عمررل شررود .از زمرران
پیروزی حامیِ برزرگ عرربهرا ،یعنری هراکلیروس در سرال  599مریالدی برر
خسرررو دوم ،همررواره عررربهررا/عررربهررای ایرانرری در پرری تصرراحب کررردن
میررراتِ کنسررتانتین بودنررد .پررس از پیررروزی هراکلیرروس و صررل سررال 596
میالدی ،حراال عرربهرا/عرربهرای ایرانری بره عنروان پاسردارِ میررات انتاکیره
دوباره بخشری از مرردمِ سروریه شرده بودنرد .آنهرا دیگرر در ایرران در تبعیرد
و غربت زندگی نمیکردند.
سنگنبشتهی قبهالصرخره خرود شراهدیسرت برر مشرارکتِ آنهرا در گفرت و
گرروی بررین کلیسررایی و همچنررین نشررانگر قصررد و ارادهی آنهررا برررای کسررب
رهبری در جهانِ مسیحی است.
حاال باید تصرمیم گرفتره مریشرد .پرس از پایران دادن بره سلسرلهی مشرروم
امپراترررور بیرررزانس در قسرررطنطنیه [سلسرررلهی هراکلیررروس  /م] ،اکنرررون
خانرردان عبرردالملک تنهررا سلسررلهی مشررروم در شرررق سررابق بیررزانس بررود.
فراز و نشیبِ این خاندان برا سرنوشرت خانردان هراکلیروس گرره خرورده برود.
پس چرا نبایرد بره عنروان منصروبان (گمراردگران) وفرادار ،وارتِ سررورِ سرابق
خود شروند؟ الگوهرای تراریخییری ماننرد جنرگهرای جانشرینان اسرکندر بره
ارت اسررکندر برره سررردارانش
انرردازهی کررافی وجررود داشررتند .همانگونرره کرره ِ
ارت اسکندر جدید -هراکلیوس -نیز شدنی بود.
رسیده بود ،تقسیمِ ِ
در ایررن اوضررام ،یررا مرریبایسررت برررای برره دسررت آوردن میررراتِ کنسررتانین،
یعنی کسبِ مقرامِ امپراترور بیرزانس ،ترالش مریشرد ،یرا مریبایسرت رهسرپار
شرق شد و از میرراتِ ساسرانی پاسرداری کررد .زیررا ایرن حاکمیرتِ دوگانرهی
کنونی نمری توانسرت بررای همیشره کرارکرد داشرته باشرد .داشرتنِ مقرام دوم
در اسررتانِ بیررزانس [یعنرری برره عنرروان منصرروب عمررل کررردن/م] و انتخرراب او
برره عنرروان یررک والرری در ایررران [مقررام امیرالمررنمنین او/م] برره معنررای قرردرت
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دوگانه نیست ،بل که بریقردرتی دوگانره اسرت .بررای گریرز از ایرن برنبسرت،
ضروری بود که بررای کسربِ قردرتِ کامرل ،تصرمیم گرفتره مریشرد .اگرر بره
دست آوردن براالترین مرجرع قردرت در غررب نراممکن برود ،آنگراه بایرد ایرن
کسررب قرردرت در شرررق [ایررران] متحقررق مرریشررد .تررالش برررای ب ره دسررت
آوردن مقررام امپراتررور در قسررطنطنیه برره ویررژه برره عنرروان برراالترین مرجررع
دینرری ،باعررث شررد کرره خانرردانِ عبرردالملک را ،کرره در ایررران از پشررتیبانی
برخوردار بود ،در موقعیرت بسریار دشرواری قررار بدهرد ،چیرزی کره سررانجام
منجررر برره سررقوط او شررد .یکرری از علررل آن سررنت دینرری سرروریه بررود .ایررن
باعررث تشرردیدِ اختالفررات بررین کلیسررای تحررت حاکمیررت بیررزانس و
ِ
درک
کلیسای پساساسرانی شرد .ترازه پرس از جردایی کامرل از کلیسرای بیرزانس و
آمیییز ِ نهییایی سیینتِ دینییی سییوری بییا سیینتِ دینییی ایرانییی بررود کرره
رری
حاکمیررت مطلقرره [یکررهسرراالری] در ایررران بوجررود آمررد ،یعنرری شررکلگیر ِ

خالفت خلفیهاهلل توس مأمون در سدهی  9میالدی.
ِ
نقطررهی عطررشِ ایررن دوره ،یررورش ب ره قسررطنطنیه بررود .ل ررو مرریبایررد برررای
ترردارکِ ترردابیر دفرراعی قسررطنطنیه شررتاب مرریکرررد« .نرریم سررال پررس از برره
تخررت نشسررتناش ،عررربهررا بررا سررپاه و ناوگرران در برابررر قسررطنطنیه قرررار
گرفتنررد .درسررت ماننررد زمرران کنسررتانین چهررارم بررار دیگررر جنررگ سررختی
آغرراز شررد کرره بررودن یررا نبررودن امپراترروری بیررزانس در گرررو آن بررود» .133در
این زمران ،سرلیمان ،فرزنرد عبردالملک ،در دمشرق حکومرت مریکررد .نرام او
مانند پسرر هراکلیروس [داود] برر اسراس یرک درک و برنامرهی معرین دینری
انتخاب شده بود.
درست شش مراه پرس از قردرتگیرری ل رو در قسرطنطنیه ،کره حراال از نظرر
رهبری دمشرق غصرب قردرت محسروب مری شرد ،نیروهرای امپراتروری عررب
در برابررر دیوارهررای قسررطنطنیه قرررار گرفتنررد .نقشررهی جنگرری شرربیه همرران
نقشه ای بود کره در گذشرته معاویره بره کرار بسرته برود ،یعنری یرک حملرهی
گاز انبری که ترکیبری برود از پیرادهنظرام ایرانری و واحردهای دریرایی سروری.
سررلیمان ،امکانررات نظررامی ایررران و شرررق سررابق بیررزانس (شررام) را بررا هررم
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هماهنگ کررد .دوبراره ترالش شرد کره بره همران روش گذشرته ،قسرطنطنیه
تصرف شود .روندِ ایرن جنرگ درسرت همران مسریری را پیمرود کره حملرهی
معاویرره برره قسررطنطنیه .دوبرراره بیزانسرریهررا موفررق شرردند ناوگرران دریررایی
عربها را با کمک آتش یونانی نرابود کننرد .یرورشهرای زمینری عرربهرا نیرز
در مواجهرره بررا نیرومنرردترین دحهررای آن روزگررار بررا ناکررامی روب رهرو شرردند.
طبقِ توصیشِ منابع بیزانسی ،ایرن برار نیرز ظراهرن بره سرانِ روز قیامرت برود.
هررم زمرران در سرره جبهرره عررربهررا شکسررت خوردنررد :نخسررت کشررتیهررای
آنها توس آتش یونرانی نرابود شردند ،سرپس سررمایی بسریار شردید بخرشِ
بزرگرری از سررپاه را از بررین برررد ،و سرررانجام برراقیمانرردهی آنهررا قربررانی یررک
بیماری همهگیر شد .ظاهرن همه چیز بر وفق مراد بیرانسیها طی شد.
سرررآخر بل ارهررا ،دشررمن امپراترروری ،برره جبهرره بیزانسرریهررا پیوسررتند و برره
نیروهررای عرررب خسررارات سررنگینی وارد آوردنررد .برراالخره در اواسرر مرراه
آگوسررت  316مرریالدی محاصررره شکسررته شررد .ایررن کرره آیررا توفرران ،ناوگرران
دریررایی عررربهررا را در مسرریر بازگشررت آسرریب زد و آنهررا را بررر دریررا گررم و
گرور کررد ،از لحرراه تراریخی ناروشرن اسررت .ظراهرن وقرایعنگررار بیزانسری بررا
عالقررهی فررراوان مرریخواسررت همرران نگررارهای کرره از جنررگ دریررایی زمرران
معاویه داشت یک برار دیگرر مرورد اسرتفاده قررار بدهرد .211البتره حراال دیگرر
آن بخشِ پایرانی گرزارش دربرارهی توفران کره ناوگران را بره هنگرام بازگشرت
به وطن نابود کرد ،وجود ندارد.
ولرری جنررگ زمینرری دوبرراره از سررر گرفترره شررد .از سررال  395مرریالدی
نیروهای نظرامی امپراتروری عررب منراطقِ آسریای کوچرک را مرورد تاخرت و
تاز قرار میدادنرد .کاپادوکیره اشر ال و نیقیره محاصرره شرد .ترازه پرس از آن
کرره بیزانسرریهررا در سررال  505مرریالدی ( 116عررربهررا) در سرراحلِ جنرروبی
آسیای کوچک پیروز شدند ،این جنگها به پایان رسید.
خزرهررا طرری ایررن کشررمکشهررای نظررامی برره یرراری بیزانسرریهررا شررتافتند.
درست مانند یک سده پریش کره آنهرا برا یرورشهرای پرارتیزانی خرود علیره
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منرراطق پرسررامین و قفقرراز ،هراکلیرروس را در جنررگ علیرره ایررران پشررتیبانی
کرده بودند.211
آغرراز محاصرررهی قسررطنطنیه در سررال  313مرریالدی بررا حکومررت الولیررد هررم
زمرران بررود .او نیررز ماننررد پرردرش مرردعی تخررت و ترراج در قسررطنطنیه بررود.
جانشینان هراکلیوس می دانسرتند کره فقر برا کسرب شرأن و مقرام امپراترور
مرریترروان سلسررلهی داودی را ادامرره داد .ترراریخ عررربهررا در سرروریه در طرری
سدهی  5میالدی به آن ها آموختره برود کره فقر حاکمیرت برر کلیسرا اسرت
که می توانرد ترداوم امپراتروری عررب را تضرمین کنرد .ویرانرههرای کرا هرای
غسررانیان در بپصررری  Bosrâنشررانگر موقعیررت حسرراسِ منصرروبان (والیرران /
واسالها) عرب در سروریه هسرتند .ایرن منصروبان نره تنهرا از سروی کلیسرای
بیزانس مورد پشرتیانی قررار نگرفتنرد برل کره بره واسرطهی مخالفرتشران برا
تصمیمات شورای کالسردون شردیدن زیرر ضررب قررار گرفتنرد .آنهرا همران
سرنوشررت سررختی را متحمررل شرردند کرره امیررران (منصرروبان  /واسررالهررا)
گوت هرای شررقی در ایتالیرا .اینجرا نیرز منصروبان از مسری شناسریِ حاکمران
بیزانس پیروی نمیکردند.
برردین ترتیررب ،همانگونرره کرره موعررودگرایی در بیررزانس و در شرررقِ سررابق
بینری موعرودگرایی
ِ
بیرانس از نقاط اشرتراط برخروردار برود و منجرر بره جهران
واحررد گردیررد ،مرریترروان ادامررهی آن را در منرراطق دیگررر مشرراهده کرررد.212

جنرربش موعررودگرایی عبرردالملک تبلررورِ امیرردهایی بررود کرره هراکلیرروس بررا
تولد دیگر خود در سال  572میالدی گره زده بود.
ری
ایررن کرره عبرردالملک خررود را تررا چرره پهنررا و حرفنررایی نماینرردهی درکِ دینر ِ
«خالفررتاهلل» و «عبرردالرحمان» مرریدانسررت ،و یررا خررود را تررا چرره انرردازه برره
عنوان موسا ،یوشع (بن نون) و مسری پ ایرن جنربش تلقری مریکررد ،مریبایرد
مورد بررسی قررار گیررد .برا توجره بره نزدیرک شردن ظهرورِ مسری در سرال
 33عربهرا [سرالی کره قررار برود روز قیامرت ر دهرد /م] قطعرن مریتروان
یکرری از علررل آن را ایررن آرزو و امیررد دانسررت کرره کرسرریِ پرردرش داود برره او
داده شود (لوقا.)79 ،1 ،
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عنرروان او «عبررداهلل» هویررت او را برره عنرروان «بنرردهی خرردا» ا بررات مرریکنررد.
این پنداشتِ متکری برر انجیرل عهرد قردیم ،نشرانگر پشرت کرردنِ کامرلِ او از
شرراه خداگونرره [پادشرراهان ساسررانی خررود را «برراغی»
ِ
پنداشررتِ ایرانیرران از
(خرردایی یررا از نسررل خرردایان) مرریخواندنررد  /م] اسررت .برره خسرررو دوم هنرروز
هم براغی (خداگونره) گفتره مریشرد .اگرر مرا پریشزمینرهی درک ایرانیران از
حرراکم یررا پادشرراه [«برراغی» بررودن او] را در نظررر بگیررریم ،آن گرراه کُررنشِ
عبدالملک در چرارچوب حروادتِ آخرزمرانی برایمران قابرل فهرم ترر مریشرود.
نقررش او در بازسررازی معبررد سررلیمان برره همررین موضرروم اشرراره دارد .برره
روان «امیررر صررل » خررود را
مرروازات آن ،عبرردالملک تررالش کرررد کرره برره عنر ِ
معبرررد
ِ
بشناسررراند .در همرررین رابطررره ،خواسرررتهی او در سرررنگنبشرررتهی
بازسازی شدهی سلیمان ،قبره الصرخره ،کره همره را بره آشیتی یعنری اسیالم
فرررا مرریخوانررد ،بررت مرریشررود .برررای او آشررتیِ مسرریحیان ،کررارکردِ
خداپسررندانهی دیررن (دیررن عنررداهلل) و کنررار گذاشررتن اختالفررات در میرران
صاحبان کتاب است.
حررواد ی کرره در بیررزانس پررس از بریرردن بینرری و تبعیررد حوسررتینین دوم ر
دادنررد ،ایررن احسرراس را بوجررود آوردنررد کرره گویررا حاکمیررت مشررروم در
بیررزانس پایرران یافترره اسررت .جانشررینان حوسررتینین دوم ،رهبرانرری بودنررد کرره
مسرر ولیت پایرران یررافتن سلسررلهی اسررکندر -هراکلیرروس را برره عهررده
داشررتند .اسررکندر -هراکلیرروس در سررال  599مرریالدی بررر «دجررال» ایرانرری
[منظور خسرو دوم پادشاه ایرران اسرت /م] پیرروز شرد .بره نظرر مریآمرد کره
با سقوط سلسرله ی مشرروم هراکلیروس ،روم نیرز بره پایران خرود رسریده .بره
همررین سرربب عبرردالملک در سررال  594مرریالدی (سررال  32عررربهررا) شررروم
به ضربِ سرکه هرای طرال کررد .ایرن سرکه هرا ،طبرقِ اسرتانداردهای بیزانسری
زده شدند و برا نگرارهی مسری ِ مکاشرفهای کره در مکاشرفهی دانیرالِ سروری
آمده سرازگار بودنرد .از ایرن رو ،مریتروان وضرعیتِ قسرطنطنیه در سرال 594
میالدی را بره م ابرهِ آغرازگر حرواد ی ارزیرابی کررد کره از سرال  32ترا سرال
 33عررربهررا ،در اورشررلیم ر دادهانررد .پررروحهی موعودگرانررهی عبرردالملک بررا
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دانیرال سروری همخروانی دارد .ولری زمرانِ آغرازِ اجررای
ِ
سرناریوی مکاشرفهی
این نمرایشِ مکاشرفهای مشرخ نشرده برود .عبردالملک سیاسرتهرای خرود
را با حوادت و رویدادهای بیرزانس تنظریم مریکررد .ایرن بردین معناسرت کره
ترراریخ از منظررر مکاشررفهای نگریسررته و تفسرریر مرریشررد .عبرردالملک بررر ایررن
باور بود کره «روم» چونران نیرروی نیرک [ katechonنیررو یرا فرشرتهی نیرک
کرره علیرره دجررالهررا وارد عمررل مرریشررود/م] عمررل مرریکرررد .پررس از آن کرره
دجررال  -شرراه ساسررانی -در سررال  599مرریالدی از طریررقِ یررک عملیرراتِ
شرررگفتانگیرررز در منطقرررهی ارمنسرررتان از بیرررزانس شکسرررت خرررورد و در
ادامررهی همررین جنررگ نیررز کرراملن از پررای در آمررد ،دیگررر «روم» وظیفررهی
خررود را برررای هم روار کررردن راه ظهررور مسرری انجررام داده بررود و حرراال دیگررر
چونان نیروی نیک  katechonوجود نداشت.213
قلمروهررای سررابق بیررزانس و ساسررانی هررر کرردام مشررروعیت حاکمیررت را
طبق ویژگری هرای تراریخی -دینری خرود تعریرش مریکردنرد و همرین باعرث
اصررطکاکهررای بسرریاری شررد .ولرری هررر دو تعریررش ،یررک فصررل مشررترک
رای
داشررتند :حاکمیررت بایررد مطررابقِ خواسررتِ خرردا باشررد .در بیررزانس ،همتر ِ
عبررردالملک خرررود را بررره عنررروان «خرررادم مسررری » servus Christi
مررینگریسررت .نگررارهی مسرری ِ مکاشررفهای بررر سررکهی مسررییرری از شررهر
رام «عبرردالرحمان» (بنرردهی خرردای بخشررنده) را حمررل مرریکنررد.
سرررمین ،نر ِ
در بیزانس ،داشرتن هویرتِ خیادم مسییح بررای مشرروعیت حاکمیرت کرافی
بررود .در شرررقِ سررابقِ بیررزانس همررین فرمررول نیررز اعتبررار داشررت .امپراترروری
بیزانس به اندازهی کرافی مبرانیِ تروراتی و انجیلری داشرت کره هویرتپرذیری
امپراتررور را برره م ابررهی منصرروب  basileusیررا خررادم مسرری بپررذیرد و
مشروعیت او را متزلزل نکند.
در ایررران پساساسررانی ولرری ایررن فرمررول اعتبررار نداشررت .در اییین جییا حییاکم
باید خیود ییک مسییح مییبیود .ایرن طررح در سردهی دوم عرربهرا در
ایررران برره واقعیررت پیوسررت .برره همررین دلیررل ،حاکمرران بررر خررود نررامهررای
موعوگرایانه نهادند .نور خدایی مریبایسرت بره طرور مسرتقیم برر حراکم بتابرد
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ردس مسرری شناسرری بنگریررد:
و نرره نامسررتقیم (در ایررن رابطرره برره صررفت مقر ِ
فرخزاد) .بدین ترتیرب ،فقر «غاییب» کره همره منتظرر بازگشرت اش بودنرد
میتوانست عملن حاکم باشد .و چنرین شرد کره بره نرام او (مسری یرا مهردی
غایب) حکومت میشد.
حامررل شررکوه ایررزدی باشررد ،بنررابراین
ِ
از آنجررا کرره حرراکم بایررد خررودش
نمرریتوانررد فق ر برره نیابررت از نماینرردهی خرردا [یعنرری از طرررفِ مسرری برره
عنرروان «خلیفرره اهلل»] حکومررت کنررد .در صررورتی کرره در بیررزانس امپراتررور
میتوانست با هویت «خادم مسی » ،مشروعیت خود را تضمین نماید.
درک دوگانرره از مشررروعیت -برره ویررژه پررس از
ِ
یررافتن راه حلرری برررای ایررن
سرررخوردگرری از نیامرردنِ مسرری در سررال  33عررربهررا ( 596مرریالدی) -در
دسررتور کررار قرررار گرفررت .اگررر خانرردان عبرردالملک مقررام امپراترروری در
ریاسررت کلیسررا و جانشررینی اسررکندر -هراکلیرروس در ایررران را
ِ
بیررزانس،
میداشرت ،آنگراه مری توانسرت سرازگار برا نیازهرا و مطالبرات ایرن مشرروعیتِ
دوگانرره عمررل کنررد و جماعرراتِ مسرریحیِ راسررتکرریش [«منمنرران سررنتی»] و
انتاکیررهای بررا پرریشزمینررههررای فرهنگرری -دینرریِ ایرانرریشرران نیررز بخشرری از
کلیسررای امپراتررور مرریشرردند و سرنوشررتشرران بررا آن امپراترروری گررره
میخورد.

پنداشت یک هجرت
ِ
پیدایش
ِ
قرردس سرروریه و
ِ
منرراطق م
ِ
کرروبی عبرردالملک در بسرریاری از
ِ
فعالیررت سررکه
فلسرررطین جلرررب توجررره مررریکنرررد .او در ایلیرررا -فیالسرررتین (اورشرررلیم-
فلسررطین) ،بعلبررک [هلیرروپلیس] ،بیررت جررابرین  ،Baitogabraادسررا (رپهررا)،
حررران ،حلررب ،حپمر  ،دمشررق ،سرررمین ،عَمرران ،قنسرررین ،کرروروس (کررورس
در سوریه) ،منب و معرره مصررین سرکه زد .برر رویرهی همرهی ایرن سرکههرا
نگارهی مسی با شمشیر آتشین نقش بسته است.214
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ترراریخنگرراری اسررالمی برره عبرردالملک انتقرراد مرریکنررد کرره او قصررد داشررته
«ح » را به اورشلیم انتقال بدهرد ترا بردین وسریله موقعیرت سروریه را برهترر
کند و حجاز را به همراه اماکنِ مقدسش به حاشیه براند.215
روایررات اسررالمی مرریگوینررد کرره ُزبیررر ،رقیررب عبرردالملک ،برررای حفاظررت از
مکه در آنجرا سرنگر گرفتره برود و همانجرا نیرز کشرته شرده .البتره امرروز برا
اتکا به ضرربِ سرکههرای زُبیرر در کرمران مریدانریم کره او در آنجرا [کرمران]
برره عنرروانِ ف ررودال آخرررین روزهررای عمرررش را سررپری مرریکرررد و اصررلن در
زیر آوارِ کعبهی به آتش کشیده مدفون نشده است.
برای عبدالملک ،فلسرطین مکرانِ هجررت برود .برا سرقوط شراه مسرتبد ایرران
که در قرآن نقش فرعرون بره آن داده شرده ،یعنری برا پایران یرافتن پادشراهی
دوم «دجرررال» [دشرررمن مسررری  /م  ]antichristزمرررانِ خرررروج
خسررررو ِ
[ Exodusاز ایررران برره م ابررهی مکررانِ تبعیررد  /م] یعنری هجرررت از ایررران (در
انجیل عهرد قردیم« ،خرروج» از «مصرر» /م) فرراهم شرد .سرناریوی بازسرازی
تاریخ اسرائیل به منزله ی تاریخ عرب هرا /عرربهرای ایرانری بره خروبی روشرن
مرریکنررد کرره هرردفِ ایررن خررروج (هجرررت) مرریبایسررت ارض موعررود باشررد.
فلسطین به عنوان هردف برر همگران روشرن برود ،زیررا ایرن موضروم آخررین
بار در مکاشفهی دانیرال اعرالم شرده برود .حراال راه براز برود ،زیررا برا پیرروزی
هراکلیررروس در سرررال  599مررریالدی ،حاکمیرررت ضرررد مسررریحی ایرررران در
اورشلیم نیز به پایان رسیده بود.
بازتاب تصرفِ کامرل ارض موعرود در نقشرمایهی «یجرر سرهد» برر سرکههرای
عبرردالملک مسررتند شررده اسررت .ترراریخ «یجررر سررهد» [سررنگهررایی برررای
ردر
تفکیررک مرررز ،برره آن جلعیررد نیررز مرریگوینررد/م] برره جرردایی یعقرروب از پر ِ
زنررش البرران برمرریگررردد .در آن جررا یعقرروب و البرران بررا یررک «یجررر سررهد»
مناطق خود را از یکدیگر جدا کردنرد و هرر طررف نسربت بره منطقرهی خرود
ادعررای مالکیررت داشررت« .یجررر سررهد» در واقررع نشررانگر موفقیررت یعقرروب در
تصرف آن قلمروست .ایرن نقشرمایه برر سرکه هرای عبردالملک ،اشرارهایسرت
برره تصرررف ایررن سرررزمینهررا .تصرررف سرررزمین ،رویررای یعقرروب ،فررراز او بررر
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نرده بان آسرمان و یرادآوری آن مرژدهای کره در بنرای خانرهی خردا [بیرت ال
 ]Beth-Elمسرتند شرده ،برر وجرود اسررائیل داللرت مریکنرد .بردین ترتیررب،
خررروج از سرررزمینهررای فرعررونِ جدیررد [ایررران/م] بررا تصرررفِ دوبررارهی
اسراییل به عنروان ارض موعرود گرره مریخرورد ،یعنری تصراحب دوبرارهی آن
توسر عررربهررا .ایررنهررا ،پسررران هرراجر یررا اسررماعیلیان نیسررتند .از ایررن رو،
این ارت به آنهرا تعلرق دارد .بررای تصررف مجردد سررزمین ،طبرق الگوهرا و
نوشتههای تورات مریبایرد یرک سلسرله اقردامات تالفریجویانره مررتب بردان
نیز انجام بگیرد.216
در قرررآن مفهرروم «هجرررت» نیامررده اسررت .قرررآن فقرر برره سرنوشررت
کوچی های اجباری عرربهرای ایرانری مریپرردازد .رابطره ی قررآن برا موضروم
مهرراجرت دو پهلررو اسررت .زیرررا ،ایررن یررک آزمررون خررداییسررت .از ایررن رو،
هردف
ِ
مهاجرت در کرل بره منزلرهی یرک حاد رهی م برت ارزیرابی مریشرود.
مهرراجرت ،فرررار از زوال و نررابودی اسررت (قرررآن سررورهی  ،15آیررههررای  129و
« .)111کسررانی کرره فرشررتگان روح آنهررا را گرفتنررد در حررالی کرره برره
خویشررتن سررتم کرررده بودنررد ،برره آنهررا گفتنررد :شررما در چرره حررالی بودی رد؟
گفتنررد :مررا در سرررزمین خررود سرررکوب مرریشرردیم .فرشررتگان گفتنررد :مگررر
سرررزمین خرردا ،پهنرراور نبررود کرره مهرراجرت کنیررد؟ آنهررا جایگاهشرران دوز
است و سرانجام بدی دارند( ».قرآن سوره  ،2آیه .)93
مهررم ایررن اسررت کرره از طریررق مهرراجرت جلرروی نررابودی گرفترره شررود .بایررد
مهاجرت کرد و در برابرر ایرن کروچ هرای اجبراری مقراومتی نشران نرداد ،بایرد
رفت تا مبرادا آدم در زادگراهِ خرود بره فالکرت بیفترد یرا نرابود شرود .الگیوی
این تصمیمل مهاجرت مسییح بیه مصیر اسیت .تولرد مسری در زیرر درخرت
خرمررا ،نگررارهای اسررت کرره بررر رویررهی سررکههررای سرروریه پررس از سررال 599
مرریالدی ظرراهر مرریگررردد .برردین ترتیررب نگ رارهی درخررت خرمررا برره جررای
صررلیب قرررار مرریگیرررد .ایررن ،اشرراره برردان دارد کرره بررا تولرردِ مسرری  ،زمررانِ
آزمون فرا میرسد .حراال ،مهراجرت یرک آزمرون اسرت .در همرین رابطره نیرز
مشررخ مرریشررود کرره در تبعیررد بایررد چرره مقرراترری برررای ازدواج رعایررت
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شوند تا از اختالط خون جلروگیری بره عمرل آیرد .ولری ایرن یرک طررز تفکرر
نمونررهوار ایرانرری اسررت (قرررآن :سرروره  ،77آیرره  .)42قرررآن در اینجررا برررای
رانردهشرردگان عرررب برره آن مقرررراتِ ازدواج کره کتررابهررای مقرردس زرتشررتی
برای پیروان مزدایسنا تعیین کررده بودنرد ،متوسرل مریشرود .بردون مقرررات
ازدواج هرریچ جمرراعتی نمرریتوانررد خررود را حفر کنررد .از ایررن آیرره مرریترروان
درک کرررد کرره چگونرره مسررایلِ جماعررت تبعیرردی در فضررا و شرررای ایررران
نگریسررته مرریشرردند (یعنرری ازدواج در تبعیررد تحررت چرره شرررایطی مجرراز
است؟) و زمانی کره بعردها ایرن آیره دوبراره تعبیرر شرد - ،یعنری چنرد نسرل
بعررد کرره دیگررر عررربهررای تبعیرردی در ایررران فرامرروش شررده بودنررد -ایررن
موضرروم [مقررررات ازدواج] بررا نظرررات و الهامررات پیررامبر عررربهررا ،یعنرری
محمررد بررن عبررداهلل ،گررره زده شررد .وقترری در قرررآن واحهی «پیررامبر» [رسررول
یرا نبرری/م] مریآیررد و یرا گفترره مرریشرود کرره «مرا بررر ترو ایررن و آن را مجرراز
دانسررتهایررم» ،ایررنهررا برره خررودی خررود فاقررد اهمیررت هسررتند! ابترردا بایررد
خرروانش درسررت پیرردا بشررود! در قرررآن فقرر یررک «اندیشررهنگاشررت»
[ ،]Ideogramیعنرری پیررامبر ،وجررود دارد کرره ایررن هررم مطررابق تفکررر ایرانرری
است .ایرن اندیشرهنگاشرت یعنری «پیرامبر» مریتوانرد زرتشرت ،مرانی ،یوحنرا
یا مسری باشرد .در اینجرا ،آنچره همره بایرد بره رسرمیت بشناسرند ،مقرررات
ازدواج اسررت .و برردین ترتیررب ،مقررررات ازدواج کرره در اینجررا اعررالم شررده،
مشررروعیت مررییابنرد .پیررامبر مرریگویررد« :ایررن چنررین بایررد باشررد!» و برردین
ترتیب ،این به عنوان یک قانون خدایی اعتبار پیدا میکند.
ولی نره تنهرا مهراجرت مریتوانرد ضرروری و الزامری باشرد ،برل کره بازگشرت
هم می باید مرد نظرر گرفتره شرود .بازگشرت بره ارض موعرود ،جرایی کره آدم
در نزدیکی خدا و رسرولش (مسری ) اسرت ،نبایرد بره فراموشری سرپرده شرود.
هر کس که بره هنگرام بازگشرت بمیررد ،پراداش او برخداسرت« :و هرر هره در
راه خ ردا هجرررت هنررد در زمررین اقامتگرراههررای فررراوان و گشررایشهررا خواهررد
یافت و هر هرس [بره قصرد] مهراجرت در راه خردا و پیرامبر او از خانرهاش بره
194

درآید سپس مررگش در رسرد پراداش او قطعرن برر خداسرت و خردا آمرزنرده
مهربان است( ».قرآن :سوره  ،2آیه .)122
مرکز جنربش موعرودگرایی عبردالملک در قبره الصرخره برود ،زیررا ایرن مکران
بخشرری از برنامررهی مکاش رفهای (آخررر زمررانی) او را تشررکیل مرریداد .طبیعییی
است کیه در ایین دوره زییارتِ حی بیه اورشیلیم منتهیی مییشید .ایرن
هرردف جنرربشاش
ِ
بخشرری از رویرردادِ مکاشررفهای بررود .از نظررر عبرردالملک،
بازگشررت برره ارض موعررود بررود ،یعنرری در اورشررلیم بایررد در انتظررار پایرران
جهرران بررود؛ در همانجررا نیررز عبرردالملک از فرصررت اسررتفاده کرررد تررا دوبرراره
معبررد را بررر پررا کنررد .فعالیررت عبرردالملک معطرروف برره ایجرراد یررک آشررتی
[اسررالم] در میرران مسرریحیان بررود تررا برردین وسرریله جماعررت مسرریحیان را
برای پایان جهران آمراده کنرد و نگرذارد کره پایران جهران درسرت بره هنگرامِ
اختالفات و نفاق ر دهد.
ِ
گاهشرمار
در رابطه با این جنربش ،عبردالملک یرک تقرویم اعیراد ،بره عنروان «
ری سررالِ عررربهررا از اعتبررار
مقرردس» ارایرره داد کرره در کنررار تقررویم غیردینر ِ
برخوردار برود .هردف ایرن برود ترا از ایرن طریرق طررحِ دینریاش کره ایردهی
خروج  Exodusرا بازتاب میدهرد بره طرور جرامعی مرورد تقردیر قررار بگیررد.
به هر ر و ،برای جنربش موعرودگرایی یرک تقرویم مرذهبی ضرروری برود .ایرن
تقررویم ،ماننررد تقررویم غیردینرری عررربهررا [  KATA ARABASگاهشررمار
معاویرره و جانشررینانش] از سررال  599مرریالدی آغرراز مرریشررد بررا ایررن تفرراوت
کرره بررر اسرراس گررردش مرراه بررود .بررا مرررگ آخرررین پسررر عبرردالملک یعنرری
هشام ،این جنبش مهراجرتی نیرز بره پایران رسرید .نراآرامیهرایی کره پرس از
سال  194عرربهرا بوجرود آمرد و همچنرین پایرهگرذاری خالفرت در خروارزم
رب «مررروان» ،باعررث شررد کرره جنرربشِ قیامررتگرایرری و
توس ر کسرری بررا لقر ِ
موعودگرایی عبدالملک به بخش فراموششدهی تاریخ سپرده شود.

این پنداشرتهرای عبردالملک دوبراره در زمران خالفرت مرأمون برهروز شردند.
ولری در اینجرا ،مفهرروم «خرروج» [یررا هجررت] ماننررد مفهروم «خلیفرره اهلل» از
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نو تعریش شدند .در همین زمانِ مرأمون برود کره تقرویم اعیراد کره برر اسراس
گردش ماه بود [تاریخ قمری] به زمان محمد به عقب کشیده شد.
همان گونه کره عبردالملک تراریخ عرربهرا /عرربهرای ایرانری را بره م ابرهی
بازسازی سناریوی تراریخ اسررائیل عرضره کررده برود ،حراال یعنری یرک سرده
بعد ،تاریخ به صحرای عربسرتان بره عقرب کشریده مریشرود و در ایرن مسریر
بسرریاری از جزییررات زنرردگی عبرردالملک ،عناصرررِ انجیلرری فرجررامشررناختی و
عناصرررِ فرهنگرریِ تمرردن ایررران برره خرردمت گرفترره مرریشرروند .خلیفرره مررأمون
(نمایندهی مرأمون) نیرز سرازگار برا سرنت حاکمیرت ایرانری (ساسرانی) شرکل
گرفت .مانند زرتشرت کره مجبرور شرده برود سراسریمه زادگراهِ خرود را تررک
کند تا سررانجام در سکسرتان [سیسرتان امرروزی] بره کسرانی پناهنرده شرود
کرره او را مرریفهمیدنررد و حاضررر بودنررد برررای دفررام از او و گس رترش پیررامش
دست به شمشیر ببرنرد ،در اینجرا نیرز پیرامبری جعلری آفریرده مریشرود کره
پیررامبریش را بررا خررروج از مکرره و پیرردا کررردن یرراران جدیررد در مدینرره آغرراز
میکند.
علیرغرمِ یرأس ناشری از عردم ظهرور روز قیامرت در سرال  33عرربهرا (596
رار پایررانِ
مرریالدی) ،هنرروز مس ر لهی هجرررت برره قرروت خررود برراقی مانررد .انتظر ِ
جهرران هنرروز ادامرره داشررت ،ظهررور مسرری فق ر برره عقررب افترراده بررود .تررا
مرررادامی کررره عبررردالملک و پسررررانش حکومرررت مررریکردنرررد ،جنررربش
موعررودگرایی خراسررانیهررا در ارض موعررود ادامرره داشررت و از مراکررز مسرریحی
به آن می پیوستند ،به ویرژه کسرانی کره پریشزمینرههرای مشرترک مسریحی
سرروری داشررتند .ایررن کسرران ،اساسررن برره مراکررز بررزرگ مسرریحی ماننررد
ارمنستان ،شبه جزیرهی عربستان و اتیوپی (آکسوم) تعلق داشتند.
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ناکامی در تعیین جانشین پس از مرگ هشام ،تأسیس خالفت،
خلیفههای بینام به عنوانِ والی
ا بات وجود تراریخی هشرام فقر برر مبنرای کشرشِ کتیبرهای در قصرر الخیرر
صررورت گرفترره اسررت .نررام او بررر ایررن کتیبرره آمررده اسررت .از زمرران ضررربپ
سکههای طرالی برینرام در سرال  33عرربهرا ( 596مریالدی) و آغراز ضرربپ
سکههای نقرهای بری نرام در سرال بعرد ،نیازمنرد آنریم کره بررای ارزیرابی ایرن
دوره به سکه های مسری کره نرام حاکمران برر آنهرا نقرش بسرته اتکرا کنریم.
نررام الولیررد بررر سررکهای مسرری کرره در سررال  63عررربهررا در دمشررق کوبیررده
شررده ،آمررده اسررت .سررنگنبشررتهی دیگررری از او در همررین سررال (326
مرریالدی) در زیارتگرراهش در دمشررق کرره امررروز مسررجد بنرریامیرره نامیررده
مرریشررود ،برره جررای مانررده اسررت .219نررام سررلیمان بررن عبرردالملک روی هرریچ
رود سررکهای از سررلیمان ،نظریررهی اسررالمی را کرره
سررکهای نیامررده اسررت .نبر ِ
مرریگویررد هررر حرراکم حررق انحصرراری « ضررربِ سررکه» داشررت 219را متزلررزل
میکند .ولی نام سلیمان روی یک مپهر سپربی آمده است.213
نررام عمررر [عمررر بررن عبرردالعزیز/م] ،یررا خلیفرره عمررر دوم ،کرره از کیفیترری
مهردیگونره برخروردار اسرت ،نره برر سرنگنبشرته ،نره برر سرکههرا و نره بررر
مپهرها پیدا شرده اسرت .ولری از خلیفره یزیرد [یزیرد برن عبردالملک] کره بره
دنبال عمر دوم آمده حکراکیهرایی برر وزنرههرای رسرمی خبرر مریدهنرد.211
نام امیری به نرام یزیرد برن عمرر برر یکری از سرکههرایی کره در شرهر ری بره
سال  172عربها ( 341میالدی) کوبیده شده نیز آمده است.211
گفترره مرریشررود کرره پررس از هشررام ،بررین سررال  194و  193عررربهررا ،چهررار
حراکم آمرردهانررد :الولیرد دوم ،یزیررد سرروم ،ابرراهیم و مررروان دوم .وجررود ولیررد
دوم را فقرر مرریترروان نامسررتقیم از طریررق شررواهد اپیگرافرری برره ا بررات
رسرراند .212ولرری ایررن موضرروم برررای یزیررد سرروم صرردق نمرریکنررد .همچن رین
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جانشررین او یعنرری ابررراهیم ،فقرر در احادیررث اسررالمی وجررود دارد وگرنرره
هیچ ا ر دیگری از او وجود ندارد.
در رابطرره بررا مررروان دوم ایررن پرسررش طرررح مرریشررود کرره آیررا شررباهتهررای
برنامهی دینیاش ،او را با مرروان یکرم پیونرد نمریزننرد .در ایرن جرا ،موضروم
ری «خراسررانیهررا» اسررت .اصررل و نسرربِ عبرردالملک از مرررو
بررر سررر طرررح دینر ِ
[در خراسانِ برزرگ] اسرت .بره همرین دلیرل ،او منشرأ خرود را برا «مروانران»
(تباری از مرو) اعالم مریکنرد .ولری وقرایعنگراران اسرالمی بررای او پردری بره
نررام مررروان مرریآفریننررد ،و چررون آنهررا شررکل فارسرری «مروانرران» [«آن»
نخسرررت بررررای نسررربت ،و «آن» دوم «جمرررع» بررره اصرررطالح امرررروزی از
«مروانیهرا»] را نمریشناسرند ،ترالش مریکننرد آن را عربری بخواننرد .وقتری
ایررن گونرره خوانررده مرریشررود ،اصررل و نسررب او «مررروان» خوانررده مرریشررود.
همین روند خوانش بررای یرک مرروان برن محمرد از تبرار عبردالملک نیرز بره
کار گرفته شد.
حتا اگر مروان بن محمد وجرود مری داشرت ،بایرد غاصرب بروده باشرد؛ زیررا او
جانشرررینی نداشرررته اسرررت .پررردر مجرررازیاش محمرررد در حرررران هیچگررراه
حکومت نکرد .به همرین دلیرل ،وقرایعنگراران اسرالمی یرک جانشرین مشرروم
برای هشام جعل کردنرد کره وظیفرهاش گررفتن انتقرام خانردان مرروان اسرت.
او نه مبتنی بر حق خرویش ،برل کره از حرق فرعریِ خرود یعنری انتقرام عمرل
مرریکنررد .ایررن انگیررزهی خونخررواهی در گذشررته حملررهی خسرررو دوم برره
سرروریه و فلسررطین را توجیرره مرریکرررد ،و خسرررو دوم برررای خونخررواهی
حررامیِ بیزانسرری خررود یعنرری موریکیرروس وارد معرکرره شررد .آنگونرره کرره در
اینجررا برره حررقِ خونخررواه نگریسررته مرریشررود ،نکررات فراوانرری دربررارهی درک
ایرانیرران از «خررانواده» (اهررل بیررت) را بیرران مرریکنررد .مفهرروم «خررانواده» در
نررزد ایرانیرران گسررترده اسررت و تررا پیررروان و دسررتپررروردگرران ،بسرر داده
میشود ،طبقِ یک نظام جمعی با کیفیت پدرساالرانه.
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شکل  :72مپهر با نام خلیفه مروان از سال  193عربها

مفهوم ساختگی «مرروان» در یرک حکراکی برر مپهرری از سرال  193عرربهرا
نیرررز آمرررده اسرررت .213در آنجرررا آمرررده :فررری خالفرررت عبرررداهلل مرررروان
پیشرروند نسرربِ او یعنرری «آن» فارسرری در ایررن جررا نیررز در
ِ
امیرالمررنمنین.
عربی از نظرر آواشناسری بازنویسری شرده اسرت .واحهی فارسری در اینجرا یرک
حرررف صرردادار کشرریده یعنرری «آ» دارد .از ایررن رو« ،مرررون» در رسررمالخ ر
پهلرروی ،مررروان خوانررده مرریشررود .جملررهی برراالی عربرری ایررن معنرری را
میدهد« :در خالفت بندهی خردا (عبرداهلل نرام خراص نیسرت برل کره عنروان
دینی حاکم است) از مرو ،رئیس تأمینات».
در سررنگنبشررتهای کرره در سررال  174عررربهررا در مدینرره بدسررت آمررده برره
ایررن مرررد خراسررانی اهررل مرررو اشررارهای نشررده اسررت .در آنجررا فق ر عنرروان
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دینرری حرراکم یعنرری عبررداهلل و عنرروان اداری او یعنرری امیرالمررنمنین کررر
شده است.
ایررن نرروم نررامگررذاری برررای ایررن مررردِ اهررل مرررو چنرردان نررامعمول نیسررت.
روایات اسرالمی نرام حاکمران ایرانری ساسرانی را «کسررا» (معررب »خسررو»)
مررینامن رد ،کرره البترره در اینجررا روشررن نمرریشررود کرره آیررا منظررور نررام یررک
شخ یا نام مقام اسرت .هرمچنرین قررآن از فرعرون حررف مریزنرد کره براز
هررم معلرروم نیسررت آیررا منظررور نررام شررخ اسررت یررا یررک مقررام .قرررآن از
«بحیره» (یعنی کشیش) سخن مری گویرد ولری براز روشرن نیسرت کره بحیرره
اسم عام است یا اسم خاص ،یعنی «کشیشی به نام کشیش».
مپهری کره نرام «مرروان» را برر خرود دارد بره دالیرل دیگرری بعضری از نکرات
تاریک را روشرن مریکنرد .در حکراکیِ روی ایرن مپهرر مربروط بره سرال 193
عررربهررا ،نررام شررخ دیگررری کرره گمرران مرریرفررت مرررده ،ظرراهر مرریشررود:
ع مرران بررن الولیررد دوم .طبررق شرررح و تفصرریل طبررری (ترراریخ طبررری ،جلررد
دوم )1692-9 ،این ع مران برن الولیرد در ایرن زمران در زنردان کشرته شرده
دوم مجازی.214
بود و همین انگیزهای شده بود برای خونخواهی مروان ِ
رالف توصرریشهررای وقررایعنگرراری اسررالمی ،امیررر ع مرران بررن الولیررد در
برره خر ِ
سال  193عربها یک مپهرر از خرود بره جرای گذاشرته اسرت .نرامِ مرروان بره
عنرروان حرراکم ولرری دیگررر نمرریتوانسررت برره عنرروان پوششرری برررای ادعررای
حکومررتخررواهی خراسررانیهررا مررورد بهرررهبرررداری قرررار گیرررد .حکرراکیهررای
روی این مپهر اشاراتی به وضرعیت سیاسری جراری نیرز مریکننرد .در ایرن جرا
یررک پرراره از متررونِ قرآنرری نقررل مرریشررود کرره از آن مرریت روان برره نارضررایتی
وسیع پی برد .قضریه برر سرر یرک نقرل قرول از مجرازات االهری اسرت کره در
قرآن آمده اسرت« :افرراط نکنیرد ،و بره کسری ضررر نرسرانید» (قررآن ،سروره
 ،95آیرره .)161 :البترره مررتن قرررآن برره هشرردارهای خررود اینگونرره ادامرره
میدهد « :برا تررازوی درسرت وزن کنیرد و آن چره کره بره مرردم تعلرق دارد،
از آنهرا نگیریررد» (قررآن  :95آیررههررای 169 :ترا  .)167خواسررتهی «عرردالت»
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در گذشته بر سکه هرای کوبیرده شرده در ری و کوفره بره سرال  122عرربهرا
آمده بود.215
یررک «عبرردالملک بررن مررروان» دیگررر نیررز ظرراهرن بررین سررالهررای  193تررا
 179عربها رئیس امور مالی مصر بروده بروده اسرت .216ایرن نرام البتره هریچ
چیز به جز چند صفت برای مشروعیت حاکمیت نیست.
گرایش وسیع به حاکمیت گمنیام از سیال  55عیربهیا ( 096مییالدی) بیه
علت عدم ظهور روز قیامیت آغیاز شید .برا تأسریس خالفرت پرس از مررگ
هشررام ،سررکههررا برردون نررامِ حرراکم کوبیررده مرریشرردند .خالفررت در قالرربِ
والرریگررری در خرردمت حف ر قرردرت یررک گررروه معررین در آمررد کرره در ایررن
مررورد خراسررانیهررایی بودنررد کرره برره جنرربش سررابقِ موعررودگرایی عبرردالملک
مروان تعلق داشتند.
البته ایرن پافشراری برر والریگرری نتوانسرت بحررانِ حرول مشرروعیت قردرت
دوگانه را حل کند .پایران قهرآمیرز ایرن سلسرله اجتنرابناپرذیر شرده برود .در
ضمن باید گفرت کره ایرن سلسرله عملرن بره مرانعی بررای یرک نظرم جدیرد
رابق
تبرردیل شررده بررود .در اینجررا بایررد بررین مپرردل حکررومتیای کرره شرررقِ سر ِ
بیررزانس را راضرری مرریکرررد و مپرردل حکررومتی کرره بررا چررارچوب تفکرررِ ایرانرری
سازگار بود ،یکری انتخراب مریشرد .در شررقِ سرابقِ بیرزانس فقر حراکمیتی
تصررورپذیر بررود کرره دارای کیفیررت معینرری از مسرری شناسرری باشررد ،در
صورتی که محی ایرانری متکری برر درک معینری از «دیرن» اسرتوار برود کره
پایهی مشروعیت حاکمیت را تشکیل میداد.219
مطابق همین ،یک حراکم بیرزانس مری توانسرت بره عنروان خرادم مسری وارد
صررحنه شررود و حکومررت کنررد .مپرردل ایرانرری فق ر حرراکمی را مرریتوانسررت

بپررذیرد کرره تبلررور شررکوه و جررالل ایررزدی ،یعنرری دارای فررره ایررزدی باشررد و
نور االهی مستقیم بر او بتابد.219
عبدالملک تالش کررده برود ترا از طریرق برر گررفتن یرک نقرش موعرودگرایی
راهی پیدا کند ترا ایرن دو طررح دینری (بیزانسری و ایرانری) را برا هرم آشرتی
دهد .او ناکرام براقی مانرد .جانشرینان خرانوادهاش ،طررح او را از طریرق سرنت
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ایرانی به افراط کشراندند .بره ایرن طریرق کره آنهرا برا عنراوین موعودگرایانره
وارد صحنه میشدند و فرهی ایزدی را از آن خود میکردند.
وقرایعنگراری اسرالمی و اسررالمشناسری ،نراآرامیهررای پرس از مررگ هشررام را
به منزلرهی جنرگ داخلری ارزیرابی مریکننرد .البتره ابتردا بایرد پرذیرفت کره
اساسررن چیررزی برره نررام شررهروندان امپراترروری عرررب وجررود داشررته اسررت.
چیررزی کرره جررای تردیررد دارد .امپراترروری عرررب مرریبایررد یررک مجموعررهی
شردیدن شررکل نگرفترره بروده باشررد .سرراختارهای جرا افتررادهی سیاسرری فقر
آنجایی وجود داشتند کره مرکرز جنربش دینری عرربهرا  /عرربهرای ایرانری
قرار داشت ،یعنری در مررو ،اورشرلیم و دمشرق .ایرن سراختارها هرم فقر بره
واسررطهی ادامررهی بقررای دیرروانسرراالری ساسررانی و بیررزانس در آن منرراطق
برروده اسررت .در درون ایررن بافررت کرره هنرروز بررات گذشررته را در خررود حمررل
میکرد ،قهرمانان جنبشهای دینی طبق درک ایرانی حرکت میکردند.
در کنررار انتظررارِ بازگشررت مسرری  ،یررک جنرربش بنیادگرایرران ایرانرری وجررود
داشررت کرره خواهرران تلفیررق و گرررهزدن پنداشررتهررای موعررودگرایی بررا مپرردل
حاکمیررت نرروم ایرانرری [ساسررانی  /م] برروده اسررت .در ایررن جررا ،ارجحیررت بررا
قررانون االهرری بررود .مسرری از منظررر درک ایرانرری فقرر ولرری اهلل (نماینررده
خدا) و ولیِ االمرر (نماینردهی لوگروس یرا خردا) تعریرش مری شرد .بره همرین
دلیررل ،در سررال  34عررربهررا ایررن خواسررته دوبرراره مطرررح شررد کرره هرریچ
حاکمیتی (یا هیچ قانونی) به جز قانون خدا وجود ندارد :ال حکم اال اهلل.
ترراریخ سررنتی اسررالمی و ارزیررابیهررای اسررالم شناسرری در اینجررا یررک سررناریو
را بر صحنه میآورند که قهرمران آن «ابرو مسرلم» اسرت .گفتره مریشرود کره
او باعررثِ سررقوط حاکمیررت پسررران عبرردالملک ،یعنرری سلسررلهی بنرریامیرره،
گردید.213
اگررر مررا بررا «ریررز بینرری» ،حکرراکیهررا و نقرروش مربوطرره را از نظررر بگررذرانیم،
آنگاه به یک نگرارهی کراملن نروینی مریرسریم .برر یکری از سرکههرای مسری
آل
برره ترراریخ  171عررربهررا ( 349مرریالدی) آمررده اسررت« :ابررو مسررلم ،امیرررِ ِ
محمد».221
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یعنرری ابومسررلم ،فرمانرردهی خررانواده یررا خانرردان محمررد اسررت .تحررت عنرروان
این «خرانواده» بایرد هرواداران «محمرد» را پنداشرت .ایرن «محمرد» از زمران
کر او در قبرهالصرخره در سرال  39عرربهرا شرناخته شرده برود .ایرن کسری
نبود ،به جز عیسا بن مریم.221
ولرری آیررا ابررو مسررلم یررک نررام خرراص اسررت یررا یررک برنامررهی دینرری؟ آیررا او
222
نخستین مسلمان است؟
اگر مرا بره ایرن نرام مسرتعار بره عنروان یرک برنامره دینری بنگرریم ،آنگراه در
روادار آشررتی [یعنرری «اسررالم»] در میرران مسرریحیان سرروری
اینجررا بررا یررک هر ِ
سررر و کررار داریررم کرره منررافع آن کسررانی را نماینرردگرری مرریکنررد کرره
پنداشتشان از مسی در قالب «محمد» عرضه شده بود.
ا بررات چنررین پنداشررتهررای همسررانی برررای سررال  179عررربهررا ممکررن
میباشد ،زیرا چنین طرح هرای دینری ترا سرال  171عرربهرا برر سرکه نقرش
بستهاند.223
ای کسررانی کرره سررکه مرریزدنررد،
یررک سررال پررس از آن ،مضررمونِ برنامرره ِ
دقیررقتررر مرریشررود .او [ابومسررلم/م] حرراال خررود را «عبرردالرحمان بررن مسررلم»
مرریخوانررد .224مفهرروم «عبرردالرحمان» در گذشررته بررر یکرری از سررکههررای
عبرردالملک آمررده بررود .در آنجررا ،ایررن مفهرروم در کنررار نگررارهی مسرری بررا
شمشرریر آتشررین کوبیررده شررده بررود« .عبرردالرحمان» ،بیرران دیگررریسررت از
مسرری برره عنرروانِ خلیفررهاهلل .رحمرران فقرر یکرری از نررامهررای خداسررت.
ایرانی این موضوم کاملن روشن است.225
ِ
پیشزمینههای
عبرردالرحمان بررن مسررلم  -یعنرری «بنرردهی خداونرردِ بخشررنده ،از تبررار اسررالم
آشررتی» مسرریحیان هسررتند]» -جنبشرری را
ِ
[یعنرری کسررانی کرره خواهرران «
رهبَ رری مرریکنررد کرره وقررایعنگرراری اسررالمی مرردعی مرریشررود بررا حمایررت
شرریعیان صررورت گرفترره و در بوجررود آمرردن سلسررلهی عباسرریان نقررش
تعیررینکننرردهای داشررته اسررت .هرریچ چیررز از ایررن ادعاهررا جنبررهی ترراریخی
نرردارد .در عرروض ،مررا در ایررن جررا خراسررانیهررایی را در پرریش رو داریررم کرره
حرراملین جنرربش موعررودگرایی عبرردالملک هسررتند .آنهررا در اینجررا آخرررین
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نبرد سرنوشتسراز خرود را بره پریش مریبرنرد .در سرال  175عرربهرا (343
میالدی) ایرن رسرالت بره پایران مریرسرد .در ایرن زمران ،ایرن دورهی انتقرال
پرآشرروب [دوره فترررت/م] برره پایرران مرریرسررد .کیفیررتِ حاکمیررت برره عنرروان
خالفت (نمایندگی) باقی میماند.

جمعبندی
سرگیو ،قدیس جنگجو ،چونان الگویی برای آفرینش قدیسان قهرمان و
ایدهآل ایرانی و به منزلهی نقطهی آغازی برای درکِ قدیسان سدهی دوم
عربها :علی ،حسن و حسین
ناکامی تصررفِ قسرطنطنیه و همچنرین پایران تحقیرانره ی چنرد دهره جنرگ
متعاقررب آن ،باعررث شررد کرره مشررروعیت حاکمیررتِ خانرردان عبرردالملک در
زمرران حاکمیررت آخرررین پسرررش متزلررزل شررود .آخرررین پسررر عبرردالملک،
هشررام ،سرررانجام طبررقِ ی رک مپرردل کهررن ایرانرری توانسررت راه حررل کرروچکی
پیرردا کنررد .او برره سررتایشِ ویررژهای از سرررگیوی قرردیس در رصییافه (در عررراق
کنررونی) بازگشررت و برردین ترتیررب راه یکرری از پیشررینیان خسرررو دوم را
پرریش گرفررت .226در ارتبرراط بررا همررین وضررعیت ،روایررات اسررالمی انتقرراد
رار هشررام شرردیدن متررأ ر از الگرروی دربررا پر شرراهان ساسررانی
مرریکننررد کرره دربر ِ
بوده است.229
درباره ی دالیرل بازگشرت هشرام بره رصرافه حردس و گمرانهرای بسریاری در
رد هشررام
احادیررث اسررالمی وجررود دارد .دالیررل مبتررذلی برررای ایررن رویکرر ِ
اظهررار شررده کرره نشرران مرریدهنررد در زمرران طبررری انگیررزهی حقیقرری برررای
انتخابِ این مکان در رصافه یا معلروم نبرود یرا مریبایسرت بره گونرهای پنهران
نگه داشته میشد .ظراهرن رصرافه مری بایسرت بره دلیرلِ موقعیرت حاشریهای
در یررک منطقررهی نیمررهکررویری از آفررتِ مگررسهررا در پیرامررون ف ررات خررالی
برروده باشررد .تررأمین آب رصررافه از زمرران رومیرران متررأخر توسرر معمرراران
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رومرری انجررام شررده بررود .غسررانیان نیررز ظرراهرن چنررین پررروحههررایی را در
مناطق خود عملی کرده بودند.
انگیررزهی اصررلی هشررام برررای گررزینش رصررافه ،ریشرره در یررک ترراریخ طرروالنی
دارد .از زمررانهررای دور ایررن محررل برره عنرروان زیارتگرراه وجررود داشررته اسررت.
این کره گفتره مریشرود رصرافه ،بادیرهی هشرام بروده و یرک منطقرهی نیمره
کویریِ عاری از آفتِ مگسهای فررات بروده ،براز هرم از ایرن زاویره بره حراکم
مررینگرررد کرره گویررا او فق ر یررک رئرریس قبیلرره برروده اسررت .البترره در اینجررا
می توان سراختار کراملن دیگرری از حاکمیرت برداشرت کررد .حراکم -هشرام-
رئیسِ قبیله نیسرت کره اسرتراحتگاه خرود را در یرک منطقرهی شرکاری قررار
داده ،بل کره او خرود را چونران «یرک روحرانی برزرگ» مری نگریسرت .هشرام
بر این عقیده بود کره حاکمیرت را فقر مریتروان برا کنتررلِ زیارتگراه اعمرال
کرررد .منررابع نشرران مرریدهنررد کرره در آغرراز امپراترروری عررربهررا معاویرره یررک
توقررش در اورشررلیم داشررته اسررت .ایررن کرره شررهر بصررری ( )Bosraو مقررر
غسانیان در حوالی دمشق در زمان او چه نقشی داشتهاند ،معلوم نیست.
آخرررین پسررر عبرردالملک ،هشررام ،یررک سررنگنبشررته در نزدیکرری حپم ر در
قصرالخیر به جای گذاشرته اسرت کره مربروط بره سرال  112عرربهاسرت.229
روایت شرده کره او سرازندهی مسرجدِ رصرافه اسرت .ایرن مسرجد در حقیقرت
سرراختمان جنبرریِ یررک کلیسررای رومرری متررأخر بررود کرره آرامگییاه سییرگیوی
قدیس در آن قرار داشت.
گرنررروت ویسرررنر  ،Gernot Wiessnerدربرررارهی نقرررش آیرررین سررررگیو در
امپراتوری ساسانی در حدود سال  522میالدی این گونه نوشته است:
« ...بررا ایررن وجررود ،توجرره شررما را در اینجررا برره چنررد فاکررت در ترراریخ دیررن
جلررب مرریکررنم .ایررن واقعیررتهررای ترراریخی شرراید بتواننررد گسررترش وسرریع
آیررین سرررگیو را در دولررت ساسررانی برره خرروبی روشررن سررازند کرره چگونرره
مسررتقل از منشررأ اصررلی خررود یعنرری امپراترروری روم در میرران ایرانیرران تررداوم
یافررت .آیررین سرررگیو در امپراترروری ساسررانی آشررکارا در پیونرردِ تنگرراتنگی بررا
فرآیند نوین شرکلگیرری سرنتهرای دینریِ ایرانری در مسریحیت شررق قررار
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دارد کرره در ایررن رونررد ،سررنتهررای دینرریِ ایرانرری و مسرریحی یکرردیگر را
شدیدن تحت ترأ یر قررار مریدادنرد .ایرن فرآینرد نروین و جرذبِ سرنتهرای
بررومی -ایرانرری در برراورهررای مسرریحی ،مرریتوانسررتند بررر مناسرربات قرردرت در
دربار شاه تأ یرگرذار باشرند :شراید همرین باعرث مریشرد کره شراه راحرتترر
زنرران مسرریحیاش را در کنررار خررود تحمررل کنررد و گهگرراهی ایررن تمایررل را از
خررود نشرران بدهررد تررا برره دیرردار زیارتگرراههررای قدیسرران مسرریحی برررود و از
آیین آنها پشتیبانی نمایند.
سپست شدن بنیرانِ دیرن مزدایسرنا در دربرارِ شراه ،بره منزلرهی پشرت کرردن
دربار به عناصرر اساسری ایرانیرت یرا سرنتهرای ایرانری نیسرت ،برل کره بایرد
آن را بره منزلرهی بازسررازی ایرن عناصررر از طریرق پیونرد آنهررا برا مسرریحیت
درک کرررد[نویسررنده :البترره بررا آن درکرری کرره ایرانیرران از دئ رن/دیررن دارنررد،
آنگاه باید گفت کره برداشرت ایرانیران از مسریحیت بره گونرهای بسر ِ «آسرن
خرد» (آینهی خرد) یعنی خردمندی اتی انسان میباشد].
ایررن خررونِ تررازه در رگهررای دیررنِ سررنتی ایررران ،همانگونرره کرره ویرردنگرررن
اشرراره کرررد طرری یررک رونررد آرام ولرری پیوسررته از گسررترش مسرریحیت در
قلمروی ایران آغراز شرد .ایرن رونرد ،نتیجرهی فعالیرتهرای پرجنرب و جروشِ
دیرنگسرتری مسریحیت بروده کره بره نوبره خرود ایرن توانرایی را داشرت کره
223
عناصر ایرانی را به بهترین شکل با پنداشتهای خود بیامیزد».
این بده بستان های دینی برا اتکرا بره نقرش سررگیو  Sergioقردیس و قیردا
 Qardagقدیس توضری داده مریشروند .ایرن قردیسِ ایرانری مسریحی ،تبلرور
یک قهرمان ایرانی می شرود کره هرر عمرل او از لحراه اخالقری درسرت اسرت،
کسی که حتا به عنروان مسریحی ،حاضرر نیسرت ایرانیرت خرود را انکرار کنرد.
او به شهادت میرسرد ،زیررا در برابرر حراکمِ ظرالم قرد علرم مریکنرد ولری از
رأمالت
ِ
دیررن خررود برنمرریگررردد ،یعنرری برره فسرراد تمکررین نمرریکنررد .ایررن تر
گرنرروت ویسررنر مرریتواننررد اشررارهای باشررند برره درک مررردم میررانرودان از
قدیسرران خررود در دو سرردهی نخسررت ترراریخ عررربهررا« .علییی» بنررا بررر ایررن
درک ،تررزیین شرردهی «ال» ( Elخرردا) اسررت [برررای ایرانیرران «الررش» و «م»
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از لحرراه آوایرری در آغررازِ واحه تفرراوتی نمرریکنررد برره همررین دلیررل از واحهی ال
 ELیعنررری خررردا و متعرررالی ،واحهی «علررری» سررراخته شرررد .در واقرررع «ی»
نسبت باید به ال میچسربید نره بره «عرل»] .بره سرخنی دیگرر ،نرام «علری»
ساخته ی ایرانیران مرنمن برود و پریش از آن در عربری یرا سرریانی چنرین نرام
خاصرری وجررود نداشررته اسررت [برره واحههررای  Beth-elیعنرری خانررهی خرردا،
 Dani-elحکررم خرردا Isra-el ،کسرری کرره بررا خرردا گالویررز مرریشررود وEl-i-jah
خرردای مررن یهرروه اسررت بنگریررد!] .قدیسرران ایررران در سرردهی دوم عررربهررا
همرره الگرروی علرری را دنبررال مرریکننررد .قدیسرران ایرانرری یررا ایرانرریشررده در
دوران انتقرررال برررین حاکمیرررت خسررررو دوم و پایررران حکومرررت خانررردان
عبدالملک ،همگی هنوز به منزلهی دنبالههای مسی نگریسته میشدند.
«در دورهی پایررانی ساسررانیان ،در سررنتِ مسرریحی شرررق نرروم جدیرردی از
قدیسان سرر برر مریآورنرد ( )...در چررخش سردهی  5بره سردهی  3مریالدی
در قلمروی ساسرانی اشرراف قردیس وارد آئرین مسریحی مریشروند .نمونرهی
برجسررتهی ایررن رونررد ،افسررانهای اسررت کرره حررول قرررداغ قرردیس در ادیررابن
 Adiabeneو اسررتانهررای همجرروارش بوجررود آمررد .داسررتان قرررداغ کرره برره
زبان سپریانی وجرود دارد ،مری توانرد بره عنروان یرک نمونره بررای افسرانههرای
231
بسیاری به خدمت گرفته شود».
هسررتهی ایررن داسررتان (رمرران) برره مررردی از طبقررهی اشرررافِ ایرانررری
برمرریگررردد کرره پیرررو دیررن مزدایسررنا اسررت .او در سررنت دینرری امپراترروری
ساسرانی ترتیرب شرده اسرت .پررس از کامیرابیهرای برزرگ در جنرگ ،توسر
شاپور دوم به حاکم [مرزبان] ادیرابن ارتقرا مرییابرد .تحرت ترأ یر یرک راهرب
مسیحی ،یعنری یرک بحییره ،بره مسریحیت مریگررود .او قلمررو خرود را بره
شرراه قرردرتپرسررت اصررلن
ِ
یررک قلمررروِ صررل مسرریحی تبرردیل مرریکنررد.
نمرریتوانررد وجررودِ ایررن امیرررِ نومسرریحی را تحمررل کنررد و برره همررین دلیررل
فرمرران محاصرررهی ادیررابن را مرریدهررد .مررار قرررداغ  Mar Qardagپررس از
محاصررهی پایگراهش متوجره مریشرود کره در وضرعیت نجراتناپرذیری قررار
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گرفترره اسررت .برررای نجررات جرران مررردم ،او خررود را در اختیررار شرراه مسررتبد
قرار میدهد و داوطلبانه شهادت را میپذیرد.
« مار قررداغ فقر یرک نمونره از مجموعره قدیسرانی اسرت کره در ایرن دوران
از پنداشررتهررای دینرری مسرریحی وارد قلمرررو دولررت ساسررانی شرردهانررد .قابررل
قیرراس بررا ایررن داسررتان ،مرریترروان از گررزارشهررایی دربررارهی «شرراهزادگان
دوسرررتداشرررتنی»  )Fiey( princes charmantesبهنرررام آتررروری ،گررروفر
ناسررپ از ادیررابن ،آبررائی از کولررت ،و همچنررین دربررارهی پتیررون ()Pethion
قرردیس نررام برررد .در تمرامی ایررن روایررات ،قهرمانرران تقررریبن همرره یررک نرروم
شخصیت را عرضه مریکننرد و احتمرالن هرم از لحراه شخصریتی و هرم نروم
ادبی برا اتکرا بره رمران مرار قررداغ بره نگرارش در آمردهانرد .شروربختانه ایرن
قدیسان هنوز بره طرور دقیرق و اساسری مرورد بررسری قررار نگرفترهانرد .حترا
نام های قید شرده در ایرن افسرانههرا نشرانگر خویشراوندی معنروی آنهاسرت.
همچنین اشتراکات این افسانههرا آنچنران فراواننرد کره مریتروان گفرت آنهرا
از درک و سررنتِ معنرروی مشررترک ریشرره مرریگیرنررد ،یعنرری برره سررنتهررا و
طرررز تلقرریهررایی کرره در شررهادت قرررداغ مسررتند شررده اسررت برمرریگردن رد.
همان طور که گفته شد به همین نمونه از شهادت بسنده میکنیم.
در مناسرربهررای دیگررری برره ایررن اشرراره کررردیم کرره شخصرریت یررک قرردیس
ماننررد مررار قرررداغ اساسررن فق ر زمررانی قابررل درک اسررت کرره در وجررود او
سرررکوب آن محافررل ایرانرری نگریسررته شررود کرره پررس از گرویرردونشرران برره
مسرریحیت برره کشررمکش خررود بررا سررنت کفررر ادامرره مرریدادنررد و در همررین
دسررتگاه
ِ
رونررد یررک عنصررر اساسرری از ایرردهآلهررای قهرمررانی ایرانرری را در
فکررری مسرریحی خررود جررذب و ت بیررت کردنررد[ .نویسررنده :ایررن قهرمرران
آرمررانی در وجررود قهرمانرران شکسررتخررورده احادیررث اسررالمی یعنرری علرری،
حسرن و حسررین ،تبلرور یافترره اسرت .برری دلیرل نیسررت کره ایرانیرران در ایررن
شخصیتها ،قهرمانان سنتی خود را میبینند]
در این رابطه آنها موفق شردند کره هرم مسریحی باشرند و هرم ایرانری براقی
قدیسرران قهرمرران ایررن
ِ
ِ
قالررب
بماننررد .نجرراتِ قهرمرران آرمررانی ایرانیرران در
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امکرران را فررراهم کرررد تررا آنهررا ارتبرراط خررود را بررا «سرراختار» ف ررودالی
امپراتررروری ساسرررانی حفرر کننرررد و بررردین وسررریله در همررران وضرررعیت
اجتمرراعیای در جررا بزنررد کرره پرریش از آن دیررن مزدایسررنا ،قهرمانران اشرررافی
را طری یرک زنردگی سرشرار از جنررگ ،در تصرمیم برین خروب و برد ،هرردایت
کرده بود (.)...
دربررارهی اهمیررت شررکلگیررری ایررن سررنت برررای ترراریخ دیررن در ایررران در
اواخر دوران ساسانی هرر چره گفتره شرود ،کرم اسرت .در ایرن سرنت ،عناصرر
قهرمانانررهی ایرانیررت- ،کرره بررا سرراختار ف ررودالی دولرت ساسررانی گررره خررورده
بودند و در اصل آنها خرود شرکلدهنردهی نظرام بودنرد  -برا دیرنِ پرر جنرب
و جرروشِ مسرریحی در درون ایررن نظررام پیونررد زده شرردند" .زنرردگی" ایرانرری در
اینجرا بره معنرای وسریع خرود بره همزیسرتی برا یرک دیرن غیرر ایرانری گررام
میگذارد ( )...در خالل این رونرد ،بنرا برر شرواهد ادبری بسریار انردکِ بره جرا
مانررده ،یررک ایرانیییتِ مسیییحی شررکل مرریگیرررد کرره در پیونررد اجتمرراعی بررا
نظررم موجررود امپراترروری مرریتوانررد برره بقررای خررود ادامرره بدهررد ،و از منظررر
آیردهآلهرای انسرانی مرریتوانرد نقطره اتکرایی برررای ایرن نظرم دولتری باشررد؛
ولی در عین حرال مریتوانرد متفراوت از دیرن مزدایسرنا کره خرود را بره یرک
قوم معرین منحصرر کررده و درهرای خرود را بره روی ترأ یرات معنروی دیگرر
محری هرای فرهنگری بسررته ،عمرل کنرد و راه رشررد بعردی آن بردین ترتیررب
راه شررکلگیررری امررتِ اسررالمی آینررده
برراز مرریمانررد[ .نویسررنده :در اینجرراِ ،
همرروار مرریشررود .بعرردها همررین رویکرررد بررا شخصرریتِ پیررامبر عررربهررا کرره
توانسررته بررر مناسرربات قبیلررهای عررربهررای برردوی چیررره شررود ،گررره زده
میشرود .ایردهی "امرت" مرزهرای قبیلرهای و قرومی را پشرت سرر مریگرذارد.
در اینجا نیرز ترالش شرده اسرت کره برا کمرک یرک پوشرش «عربری» ،رونرد
تحرروالت سیاسرری در ایررران اسررتتار شررود و در ترراریخ طبررری ظرراهرن برره
منزلهی پدیدهای «عربی» درک شود].
قهرمررانِ پرمرران قرررداغ و نوشررتارهایی کرره برره مرروازات آن دربررارهی زنرردگرری و
سرنوشررت دیگررر قدیسرران بیرررون آمررد ،نرره تنهررا وجررود یررک مسرریحیت نرراب
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ایرانرری را نشرران مرریدهررد ،بررل کرره نشررانگرِ پیکریررافتگی سررنتهررای
ت ایرانرری اسررت کرره در عررین حررال ب ره عنرروان سررتون
رشرردیافتهی مسرریحی ِ
نظام عمرل مریکردنرد .نکرات بسریاری در رمران قررداغ نشرانگر ایرن واقعیرت
ِ
گسرترش
هستند که شرکلگیرری ایرن قردیسِ قهرمران مسریحی  -ایرانری برا
موج آیینهرای ستایشری از سیرگیوی قیدیس کره از رصیافه وارد امپراتروری
ساسانی شرد ،در ارتبراط بروده اسرت .قررداغ ،بنرا برر رمران ،اینگونره بره یرک
قهرمان مسیحی تبدیل میشرود چرون سررگیوی قردیس بریوقفره زنردگری او
را تحررت تررأ یر قرررار مرریدهررد و سرررانجام زنرردگرریِ او را تررا حررد اکمررل ،تررا
شهادت ،جهت میدهد)...( .
شاید مناسب باشرد کره حضرور سررگیوی قردیس در زنردگریِ قررداغ را فقر
از جنبررهی سررنتِ ادبرری مربرروط برره شررکلگیررری ایررن افسررانه درک کنرریم.
همانگونرره کرره مرریدانرریم ایررن چنررین افسررانههررا متعلررق برره آن سرربک از
افسررانهنویسرری هسررتند کرره رونررد تکرراملیِ قرردیس برره اشررکال گونرراگون از
«براال» هرردایت مرریشررود .ایررن هرردف یعنرری ت بیررت کررردن راه زنرردگرری یررک
قرردیس برره منزلررهی الگررو ،بایررد همررواره برره م ابررهی رونرردی ک ره زیررر نظررر
قدرت هرای آسرمانی اسرت مرورد تأکیرد قررار مریگرفرت[ .نویسرنده :ادامرهی
چنین رسالتهای وحیانی را میتوان در محی ایرانی ا بات کرد].
شرراید بترروان ایررن را برردین گونرره تعبیررر کرررد کرره ایررن کررارکردِ نظررارتی و
یرراریدهنررده در رمرران قرررداغ ،فقر برره طررور اتفرراقی بررا سرررگیوی قرردیس از
رصررافه هماهنررگ شررده اسررت ،زیرررا ایررن قرردیس (سرررگیو) در زمررانی کرره
افسانه ی قرداغ به نگرارش در آمرد ،شرناخته شرده برود و مرورد سرتایش قررار
مرریگرفررت و برره همررین جهررت روش زنرردگرری او برره منزلررهی راه درسررت
زنرردگی مسرریحیان از اعتبررار عمررومی برخرروردار برروده اسررت [نویسررنده :در
قرآن :رشد].
البته این تعبیرر تراریخی  -ادبری وسریع از شخصریت سررگیو در رمران قررداغ
لررزومن تنهررا تعبیررری نیسررت کرره ارتبرراط تنگاتنررگِ موجررود بررین هررر دو
قرردیس را در ایررن افسررانه توضرری مرریدهررد .سرررگیو تنهررا برره منزلررهی یررک
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قررردیس راهنمرررا و حرررامی بررررای قررررداغ عمرررل نمررریکنرررد .برررین او و
ِ
دسررتپررروردهاش یررک خویش راوندی شخصرریتی و حرفررهای وجررود دارد ،هررر
رب
دو جنگجویررانِ مسرری هسررتند[ .نویسررنده :در اینجررا آن نکتررهای کرره موجر ِ
شررکلگیررری پنداشررتهررای مربرروط برره نگرررش و تررأ یرات علرری ،حسررن و
حسررین شررده ،مشررخ مرریگررردد] .سرررگیو در ایررن رمرران ،چونرران یررک
جنگجررو ،یررک سرروارهی آمررادهی جنررگ ،بررا نیررزهای در دسررت ،توصرریش
مرریشررود .او برره همررین شررکل نیررز در محرری یونررانی مررورد سررتایش قرررار
میگیرد)...( .
سرررگیو ،ایررن جنگجرروی قرردیس ،و نرره یررک قرردیس غیرررِ جنگجررو ،در رمرران
قرررداغ بررا یررک عضررو از اشررراف ایرانرری [قرررداغ] ارتبرراط برقرررار مرریکنررد ،برره
م ابهی یک خویشراوند اتری -معنروی بره او یراری مریرسراند و سررانجام بره
عنوانِ قاصد وحی بین مسی و این شهیدِ آتی قرار میگیرد.
مررا بررر ایررن برراور هسررتیم کرره نمرریترروان ایررن خویشرراوندی اترری را نادیررده
گرفت .ایرن احتمرال وجرود دارد کره سررگیوی قردیس اهرلِ رصرافه بره ایرن
دلیل به یراریرسرانِ قررداغ تبردیل شرد ،زیررا محرافلی [از «براال» در قردرت]
مس ر ولیت شررکلگیررری ایررن افسررانهی قرررداغ را برره عهررده داشررتند .ایرانیررت
مسرریحی در سرررگیوی جنگجررو و یرراریرسرران ،یررک خویشرراوند معنرروی
مرریبینررد .بررر پایررهی پیونرردِ ایررن قرردیس مسرریحی (سرررگیو) بررا قرردیس ملرری
ایرانیرران (قرررداغ) ،بررین ایرانیرران مسرریحی و منمنرران مسرریحی غیررر ایرانرری
خردمت
ِ
ارتباط و تبادل صرورت مریگیررد .ایرن پیونرد ولری در عرین حرال در
ایررن قرررار مرریگرفررت تررا در شخصرریتهررای سرررگیو و قرررداغ ،سررنتِ ایرانرری-
مسرریحی مررورد سررتایش قرررار گیرررد و شررکلِ ویررژهی آن ،یعنرری حفرر ِ
قهرمانرران ایرردهآلرری ایرانرری ،توجیرره شررود .رمرران قرررداغ ابررت مرریکنررد کرره
سرررگیوی قرردیس ،قطعررن برره خرراطر جنگجرروییاش ،در محافررلِ مسرریحی
امپراتوری ساسرانی کره حاضرر نبودنرد از سرنتِ قهرمرانیِ ملری -ایرانری خرود
دست بردارنرد ،از محبوبیرت ویرژهای برخروردار برود و همرینهرا بودنرد کره -
و این نیز به نظر میرسرد کره در نقرشِ سررگیو در رمران قررداغ بره منصرهی
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مسریحی خرارج از ایرران
ِ
ظهور رسیده باشرد -برا گشرادهرویری برا سرنتهرای
برخررورد مرریکردنررد و بررا کمررک همررین گشررادهنظررری بررود کرره توانسررتند
خصوصیات اساسی و حیاتی خود را مستند سازند».

بر بستر همین سرنت هرای مسریحیِ ایرانری بروده کره هشرام رهسرپار رصرافه
سرررآغاز
ِ
مرریشررود .ایررن نقطررهای اسررت کرره مرریترروان آن را برره عنرروان
داستان هایی دیرد کره بعردها دربرارهی علری نگرارش شردهانرد :داسرتانهرایی
دربررارهی مرررد جنگجررویِ بلنرردطبعی کرره سرررانجام زنرردگرریاش بررا شررهادت
پایان مییابد.231

االهیات نگارهای
ِ
صرفِ نظر کردن از
و شباهتهای آن در غربِ امپراتوری عرب (شام) و بیزانس
نیامرردن امررام زمرران [مسرری /مهرردی -م] در
ِ
خوردگی ناشرری از
ِ
پررس از سررر
اورشررلیم در سررال  33عررربهررا ( 596/9مرریالدی) ،در سرروریه نگررارههررای
االهیاتی از روی سکههرای مسری حرذف شردند .همچنرین ضرربِ سرکههرای
طال با نگرارهی مسری کره برا اسرتانداردِ وزنریِ سرکههرای بیزانسری مطابقرت
داشررت ،متوقررش گردیررد .برره جررای آن ،سررکههررای طررالی برردون نگررارههررای
دینی منتشر شد کره مطرابقِ اسرتاندارد وزنری ایرران برود .ایرن رونرد ،ویرژهی
فلسرطین و سرروریه برود .ولرری سرنتِ نگررارهای ایرانری در شرررق ادامره داشررت.
ظرراهرن فق ر در دمشررق بررود کرره سررنتِ غیررر نگررارهای نبطیرره و سرروریهی
کهن توانست خود را جرا بینردازد .در دمشرق بازگشرت بره سرنتهرای نبطیره
صورت گرفته بود .نزدیکری بره سرنتِ نبطیره و پرذیرشِ سرنتهرای عربسرتان
غربرری ،یعنرری نبطیرره /غسررانی ،در قرررآن نیررز بازترراب مررییابررد (افسررانههررای
مربوط به مجازاتهای االهی).
مسرریحیان در شررهرهای فلسررطین ،موزاییررکهررای کلیساهایشرران را ویررران
کردند و نگارههای انجیلی را از بین بردند.232
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در سررال  39عررربهررا ( 311مرریالدی) در قسررطنطنیه یررک بررار دیگررر تررالش
برراردانس
ِ
شررد تررا راه نزدیکرری برره مناسررباتِ دینرری سرروریه همرروار شررود.
 Bardanesارمنرری در قسررطنطنیه برره تخررت نشسررت .او بررا صرردور حکمرری
ششررم همگررانی مسرریحیان را باطررل اعررالم کرررد و
ِ
دینرری مقرررراتِ شررورای
مونوتلیتیسررم [مسرری از دو طبیعررت (انسررانی و االهرری) ولرری یررک اراده
برخوردار است/م] هراکلیروس را بره عنروان تنهرا آمروزهی مجراز کلیسرا اعرالم
ِ
شناسرری
پیرررو مسرری
ِ
کرررد .برره عنرروان یررک ارمنرری قطعررن او در خفررا
منوفیزیتی ارمنی برود ،ولری بره عنروان امپراترور نمریتوانسرت آشرکارا از ایرن
آمرروزه پشررتیبانی کنررد .بازگشررت برره مونوتلیتیسررم هراکلیرروس مرریتوانسررت
ظاهرن امکانِ تعادلِ برا منوفیزیرتهرای (یعقروبیهرای) سروریه و قبطریهرای
مصر را فرراهم کنرد .افرزون برر ایرن ،ایرن رویکررد قطعرن تمرامِ شررقِ سرابقِ
بیررزانس را مررد نظررر داشررت .در ضررمن ،حکمرری کرره شررورای همگررانی ششررم
مسرریحیان برررای توصرریفات نگررارهای تصررویب کرررده بررود نیررز از کررا
امپراتوری حذف گردید .برر رویره ی سرکه هرا ،دوبراره نگراره ی امپراترور ظراهر
شررد .از نقررش امپراتررور برره منزلررهی «خررادم مسرری » دیگررر سررخنی در میرران
نبود.
در اینجررا بایررد از خررود پرسررید چرره موقررع و چرره ارتبرراطی بررین محررو شرردن
نگارهها در دمشرق و حرذفِ نگرارهی مسری برر سرکههرای طرال پرس از سرال
 311مرریالدی در بیررزانس وجررود دارد .پررس از تبعیررد حوسررتینین دوم در
سررال  594مرریالدی ،برررای نخسررتین بررار نگررارهی مسرری از روی سررکههررا
برداشررته شررد .پررس از بازگشررتِ ماجراجویانررهی حوسررتینین دوم برره تخررت
پادشاهی در سرال  324مریالدی ،دوبراره نگرارهی مسری روی سرکههرا نقرش
بسرررت .پرررس از قترررل حوسرررتینین دوم در سرررال  311مررریالدی ،دوبررراره
نگارههای مسی از سرکههرا حرذف شردند .آیرا ممکرن اسرت کره بره گونرهای
نگارهی مسری برر سرکههرا برا پنداشرتهرای موعرودگرایی امپراتروری ربطری
داشررته باش رد؟ 233چنررد سررال بعررد ،کشررمکش بررر سررر روا بررودن یررا نبررودن
بودن نگارههای مسی شدت گرفت.
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شررمال
ِ
اصررلِ خررانوادهی امپراتررور ل ررون سرروم ( 313تررا  321مرریالدی) از
سرروریه بررود کرره البترره در طرری سیاسررتهررای کرروچهررای اجبرراری حوسررتینین
دوم در تراکیه ساکن شدند .این کره بره چره دلیرل ایرن خرانواده قربرانیِ ایرن
کوچهای اجباری شده بود ،فق میتوان گمانهزنی کرد.
رفتررار و سررلوکِ ل ررون سرروم را فقر مرریترروان بررا گزارشررات روایررات اسررالمی
دربارهی اقردامات عبردالملک در قبرهالصرخره مقایسره کررد« :آن گونره کره او
بعدها به پراپ نامره نوشرت ،خرود را نره فقر امپراترور برل کره یرک روحرانی
234
اعظم مینگریست».
ل ون طبقِ الگوی درهرم هرای امپراتروری اقردام بره ضرربِ سرکههرای نقررهای
کرد .بر این سکههرا ،دیگرر نگرارهی امپراترور زده نشردند .برر پشرت سرکههرا،
نگارههایی نقش بسته بودند کره عراری از نگرارههرای مسری برود؛ آنهرا فقر
به یک چلیپای نردهبانمانند آراسته شده بودند.235

شکل  :79بازنگاری و طراحی با بقایای رسم الخ عربی (.)Leuthold
بازکوبی درهمهای نقرهای عربها توس سکههای نقرهایِ بدون نگاره بیزانسی.
ِ
مدرکی برای

رویرردادنگار بیزانسرری ،گررزارش مرریدهررد کرره یررک حرراکم از
ِ
ت وفررانس،
خررانوادهی عبرردالملک ،برره نررام یزیررد ،در سررال  397مرریالدی ،فرمرران داد تررا
همررهی نگررارههررا را در کلیسرراهای مسرریحی از بررین ببرنررد .سرررانجام در سررال
 395مرریالدی ،ل ررون سرروم برررای نخسررتین بررار علیرره سررتایش نگررارههررای
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مسی وارد عمرل شرد .وابسرته کرردن ایرن دو رویرداد بره یرکدیگرر ،قطعرن
ساختگی است.236
ت وفررانس ،ا ررر خررود را بررین سررالهررای  612تررا  612مرریالدی نوشررته اسررت.
گزارشررات ترراریخی
ِ
یعنرری بررازنگری ترراریخیِ جانشررینان عبرردالملک بررر
ت وفررانس برریا ررر نبرروده اسررت .بایررد ت وفررانس را برره م ابررهی منبع ری برررای
وجررود یررک بررازنگری و تجدیرردِ نظررر نگریسررت و نرره برره م ابررهی یررک منبررع
بیزانسررری بررررای تررراریخ جنررربش عبررردالملک در سررروریهی پرررس از 562
میالدی.
زُدودن نگررارههررای مقرردس از روی سررکههررای امپراترروری عرررب در ارتبرراط
مستقیم با پایران آن امیردهایی برود کره برا جنربش موعرودگرایی در اورشرلیم
در سال  33عرربهرا گرره خرورده برود .دالیلری کره موجربِ زدودنِ نگرارههرا
شرردند ،یعنرری کشررمکشِ درونرری بررر سررر جنرربشِ موعررودگرایی و جایگرراه آن
در حقرروق دولترری ساسررانی ،احتمررالن در بیررزانس برره علررل دیگررری صررورت
گرفترره بررود ،زیرررا در آنجررا نیررز بررا کشررمکشهررای دروندینرری روبررهرو
می شرویم .در بیرزانس نیرز روحانیرت بره هنگرام رویکرردِ نگرارهزدایری ،مرورد
حمله قرار گرفت .سلسرلهمراترب کلیسرا در سروریه نیرز برا زدودنِ نگرارههرای
مقررردس همسرررو برررود « .برررراداران ت رررودوروس  Theodorosو ت وفرررانس از
فلسررطین برره عنرروانِ نرروم ویررژهای از شررهیدان معرفرری مرریشرروند :گفترره
مرریشررود کرره بررا آهررن گداخترره بررر روی پیشررانی آنهررا اشررعاری علیررهی
نگررارهسررازی از قدیسرران ،داغ و درفررش شررد و آنهررا پررس از ایررن شررکنجه
لقررب ( Craptoiبررر آن  /او نوشررته) گرفتنررد .ت وفررانس در حقیقررت شرراعری
ِ
بررود کرره اشررعارِ سررتایشگرانررهای دربررارهی نگررارههررای قدیسرران مرریسرررود
239
(.)...
االهیاتِ نگرارهای عبردالملک توسر سرنگنبشرتهای از سرال  63عرربهرا در
دمشق بازتعریش می شرود؛ طبرقِ ایرن سرند ،دن  /دیرن ایرن امکران را فرراهم
میکند ترا بردون مشرکل ،راه راسرت (بره فارسری «رازیشرتا»  razischtaو بره
عربی «رشد») ،یعنری راه درسرت را شرناخت .یعنری بردین گونره مریتروان از
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طریررق خردمنرردی اترری راه درسررت را از نادرسررت تمیررز داد .برره جررای
ِ
ران نگررارهای کرره برره ارض موعررود (فلسررطین چونرران «سرررزمین
نگررارههررا و زبر ِ
نوید داده شده») ،یوشرع ،شناسرههرای دینری (ماننرد درخرت مرو برا انگرور) و
مسی برا شمشریر آتشرین چونران «خلیفرهاهلل» اشراره مریکردنرد ،حراال یرک
برنامهی دینی در سنگنبشرته اعرالم شرد :برر همرهی مشرکالت مریتروان برا
کمک دن/دین چیره شد.
مقررررات «دن/دیررن» برره اصررل تبرردیل مرریشررود و مسرری در
ِ
در ایررن جررا
جایگرراه بعررد از دیررن قرررار مرریگیرررد .حرراال فقرر «دن /دیررن» از اهمیررت
مرکررزی برخرروردار اسررت .پیررامِ پیررامبر (عیسررا) برره جزیرری از یررک کررل یعنرری
دن  /دین تبردیل مری شرود ،حترا نرام او دیگرر اهمیرت نردارد .مسری  ،عیسرا
بن مریم ،در سنگنبشرتهی دمشرق دیگرر برا نرام نامیرده نمریشرود .او حراال،
«محمررد» (برگزیررده) اسررت .از ایررن پررس ،موعررودگراییِ جنرربش عبرردالملک
فق ترا آنجرا قابرل پرذیرش اسرت کره خرود را برا «دن /دیرن» سرازگار کنرد.
حاال دیگر عناصرری ماننرد مسری  /مهردی بررای آمروزه هرای مرذهب بعردی
یعنرری اسررالمِ تسررنن ،از اهمیررت کررانونی برخرروردار نیسررتند .نظرررات در ایررن
نقطه ،یعنی ایدهی مهدی از یکدیگر جدا میشوند.239

بدون نام پس از مرگ پسران عبدالملک
والیهای ِ
حکومت االهی
ِ
ِ
پیروان
جنبشِ
ری «آلِ محمررد» را در سررال
ررب آن سررکههررای مسرری کرره طرررح دینر ِ
پایرران ضر ِ
ضرررب سررکههررای
ِ
 175عررربهررا ( 343مرریالدی) بیرران مرریکرررد بررا پایرران
نقرررهای بررینررام برره سرربک امپراترروری عرررب همزمرران اسررت .در سررال 173
عربهرا ( 346مریالدی) فقر سرکهخانره هرای کارتراح در غررب و غرجسرتان
در شرق سکه میزدند.233
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البترره سررکهی مربرروط برره ایررن جنرربش کرره همرران شررعار روی سررکههررای
نخسررتین مسررلمان ،یعنرری ابومسررلم را بررر خررود داشررت ،در سررال 176
عربها بره دسرت آمرده اسرت .آشرتی در میران خویشراوندان ،حراف وحردت
241
است .
جنرربش خراسررانیهررای وابسررته برره خانرردان عبرردالملک بررا ایررن شررعار قرآنرری
خود را معرفی مریکررد « :مرن هریچ پاداشری از شرما برر رسرالتم در خواسرت
نمریکرنم جرز دوسرت داشررتنِ نزدیکرانم [اهرل بیرتم]» (سروره  ،29آیرره ،97
ترجمرره :مکررارم شرریرازی) منظررور از نزدیکرران در اینجررا هرروادارانی اسررت کرره
مسی را به منزلهی «محمد» مینگرند.241
این پنداشت از خویشراوندی (معنروی) ،احتمرالن مبتنری برر ایرن براور ایرانری
اسررت کرره «فرَوهَررر»  ،Fravahrپشررتیبان و همررراه پادشرراه اسررت .ایررن روح
آزاد فروهر  /فروشی است کره مری توانرد خروب و برد را تشرخی بدهرد و بره
همین دلیل به سراسرِ جهان فرسرتاده مریشرود ترا بره مرردم یراری رسراند .و
همانگونرره کرره مکاشررفات دانیررالِ سپررریانی ترسرریم کررردهانررد ،هسررتیِ مسرری ِ
فروشری حاکمرانِ خانردان
ِ
فرجرامشرناختی ازلری بروده و بره م ابرهی فروهرر /
عبدالملک تلقی مری شرد .فرسرتادن فروهرر در یکری از مترون ایرانری اینگونره
بیان شده است:
ررد همرره-
«اهررورا مررزدا بررا فروهررر و وجرردان آدمیرران برره رایزنرری در آمررد و خر ِ
آگرراه را در آدمیرران دمیررد و گفررت :کرردام یررک از ایررن دو گزینرره را برره حررال
خود سودمندتر مییابید؛ آیرا بایرد بره شرما کالبردی مرادی بردهم ترا برا دروغ
درآویرزد و آن را نررابود گردانیررد ،و یررا ایررن کرره مرریبایررد شررما را در پایرران برره
گونررهای دوبرراره زنررده گررردانم کرره کامررل ،مرررگناپررذیر ،پیرناپررذیر و برردون
دشمن باشرید و مری بایرد شرما را بررای همیشره از گزنرد مهاجمران پاسرداری
پرتررو خردمنرردی همرره-آگرراه دریافتنررد کرره
ِ
کرررد؟ و فروهرهررای آدمیرران از
آنهررا رن ر هررای فراوانرری از جانررب دروغ و اهررریمن در جهرران خواهنررد دیررد.
ولی از آنجرا کره در پایران ،بررای همیشره ایرن کالبردِ نهرایی رهرا از دشرمنیِ
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رقیبرران ،جاودانرره و برریمرررگ خواهررد بررود ،آنهررا همداسررتان شرردند تررا برره
242
جهان مادی در آیند».
میترررا (برره زبرران اوسررتایی :می رررا  /می رررو و پهلرروی :مهررر) چونرران فروهررر
شاهان ساسانی عمل میکرد.
ِ
دلیررل
نرراآرامیهررایی کرره در سررال  194عررربهررا پررس از مرررگ هشررام برره
تعیرررین جانشرررین ر داد ،سررررانجام در سرررال  193عرررربهرررا منجرررر بررره
شررکلگیررری یررک نظررام والرریگررری در دورهی فترررت شررد .از سررال 193
عرربهرا ،همرهی فرقرههرا و گرروههرای دینری -سیاسری در امپراتروری عرررب
برررا برنامرررههرررای ضررردِ موعرررودگرایی یرررا مشرررروعهخرررواهی legalistisch
بنیادگرایانرره اعررالم موجودیررت کردنررد ،چرره آنهررایی کرره در زمررانِ حاکمیررت
هشام راضی بودند و چه آنهایی که با زور به گوشهای رانده شده بودند.
اگر بپذیریم که حرق «ضرربِ سرکه» بره معنرای حرقِ حاکمیرت اسرت  -ایرن
که آیا یک نهاد اسالمی برای ضرربِ سرکه بوجرود آمرده باشرد یرا نره اهمیتری
ندارد -آنگاه میتوان از توالی اطالعات و نرامِ سرکهخانرههرایی کره برر سرکههرا
آمرردهانررد رونررد ت ییرررات و جاب رهجررایی حاکمرران را بازسررازی کرررد .اگررر ایررن
دادهها و نام سکهخانرههرا را در پیونرد برا شرعارهایی کره خرود بیرانگرِ نگررش
سیاسرری -دینرری حرراکم و حاکمیررت در عرصرره عمررومی اسررت ببینرریم ،آنگرراه
ایررن امکرران برره دسررت مرریآیررد کرره اختالفررات ایرردئولوحیک را نیررز بازسررازی
ررب سررکهی اسررالمی هنرروز در منرراطق تحررت حاکمیررت
کنرریم .اگررر حررق ضر ِ
وجود نمیداشت ،آنگاه سرکه هرا برر اسراس روال حقروقی سرابق [ساسرانی یرا
بیزانسرری/م] کوبیررده مرریشرردند .ایررن برردین معناسررت کرره حقرروق و قرروانین
ساسررانی و بیزانسرری در ایررن خصرروص اجرررا مرریگردیررد .ایررن سررنن حقرروقی،
درست مانند پنداشتِ اسرالمی از حرق «ضرربِ سرکه» ،نراظر برر اجررای حرق
ضربِ سکه برای پادشاه یا حاکمان جدید بود.
اگررر مررا دادههررای روی سررکههررا را دنبررال کنرریم ،مرریترروانیم ببینرریم کرره در
منرراطق ایررران جنبشرری آغرراز شررد کرره خررود را آلِ محمیید مررینامیررد؛ و ایررن
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جنربش در واقررع دربرگیرنردهی پیررروانِ مسری یعنرری محمرد (برگزیررده) بررود
که خود را وارت و دنبالهی حرکت عبدالملک میدانست.
حوادتِ سروریه ،بره ویرژه غصربِ قردرت ،آنهرم توسر یکری از خرودیهرا از
مرو ،به یک سلسرله آشروب در بخرش هرای امپراتروری عررب در ایرران منجرر
گردیررد .ایررن شررورشهررا ،منرراطقی از ایررران را فرررا گرفررت کرره پرریش از آن در
کشررمکشهررای کرمررانیهررا و خراسررانیهررا نقشرری نداشررتند .هرگرراه کرره
مشروعیت حاکمیت مرورد تردیرد قررار مریگرفرت ،امکران برروز شرورش هرم
به وجود میآمرد .حاکمیرت «مرروان» ،مرردی کره اهرل مررو برود ،ظراهرن از
راداری [مطلررق /م]
ِ
سرروی کسررانی مررورد تردیررد قرررار گرفررت کرره خواهررانِ وفر
راداری
ِ
رعایرا نسرربت برره حرراکم  /پادشرراه بودنرد .برره عبررارتی ،از نگرراهِ آنهررا وفر
مطلقِ رعایرا بره شراه یرا حراکم ،پاداشری بررای زحمرات و ترالشهرای حراکم
(حاکمیررت) بررود [ایررن درک بررر پایررهی جهررانبینرری ایرانرری از رابطرره شرراه و
رعایایش بود  /م].
شررورش سررال  193عررربهررا در منطقررهی اصررفهان (جرری) آغرراز شررد .ایررن
شررورش در سررال  196عررربهررا برره منرراطق و شررهرهای مرکررزی دیگررری
مانند خوزستان ،رامهرمز ،تیمره ،ری و استخر گسترش یافت.
در سررال  196عررربهررا ،کرمررانیهررا برره شررهر مرررو حملرره کردنررد و آن را برره
تصرف خود در آوردند .آنها در مررو بره نرامِ فرقرهی خرود سرکههرای نقررهای
کوبیدنررد :آلِ کرمییانی بیین علییی  .برردین ترتیررب ،همرران گونرره کرره
خراسررانیهررا خررود را «آلِ محمیید» یعنرری خویشرراوندان مسرری ِ [«محمررد»
یعنرری برگزیررده] فرجررامشررناختی درک مرریکردنررد ،کرمررانیهررا نیررز خررود را
چونرران هررواداران «علییی» (بررن علرری) قلمررداد مرریکردنررد .برره سررخن دیگررر،
کرمانی ها هروادار پنداشرت و تعریرشِ دیگرری از عیسرا مسری بودنرد .در ایرن

جا فق مس له برر سرر دو نروم طررح یرا برداشرتِ دینری اسرت کره مریتروان
یکرررری را مسرررری فرجررررامشررررناختی (محمررررد) و دیگررررری را مسرررری ِ
غیرفرجامشناختی (علی) در جهانبینی ایرانی طبقهبندی کرد.
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طبررقِ پنداشررتِ مشررروعهخواهرران بنیررادگرای ایرانرری ،مرریبایسررت مسرری ِ
فرجررامشررناختی یررک «ال» [یعنرری از سرشررتِ خرردایی] باش رد ( Elبرره آرامرری
و عربیِ ایرانی یعنی خردا) ،ولری او «برگزیرده» نیسرت ،زیررا قربلن ایرن مقرام
[توسر «محمررد» چونرران مسرری ] اشر ال شررده بررود .حرراکم ،ایررن جایگرراه را
در اختیررار داشررت .او (حرراکم  /پادشرراه) ،خررود یررک برراغی (خرردایی /مشررتق از
شرکوه
ِ
ب ) بود .او کسی بود که از سروی خردا برگزیرده شرده برود؛ زیررا نرور و
ایزدی بر سر او قرار داشت و مشخصهی او «خوره» (فره ایزدی) بود.
راه حلرری برررای ایررن مس ر له نیررز پیرردا شررد .حرراکمِ برراغی از ایررن پررس برره
نمایندگی از مسری حکومرت مریکررد .او «محمرد» را بره منزلرهی «فروهرر»
خود مری نگریسرت ،یعنری یراری دهنردهی او بره هنگرام احکرام و تصرمیمات.
بدین ترتیب مسی  /محمد همیشه با حاکم بود.
ردئولوحی
ِ
نظرراممنررد کررردن مرردلهررای حکررومتی برررای جررا دادن مسرری در ایر
حاکمیررت ایررران را مرریترروان بررر اسرراس یررک رشررته از سررکههررای نقرررهای در
کرمان دنبال کررد .برر حاشریهی سرکههرای کوبیرده شرده در کرمران از سرال
 42عررربهررا ایررن شررعار نقررش بسررته بررود« :اهلل رب الحکییم» [خرردا (سرررور)
244
صاحب حکم  /فرمان است].
ِ
این شعارِ کرمانیهرا ،یعنری «خردا صراحبِ حکرم و قرانون اسرت» را مریبایرد
در پیوند با تعریرش مسری برر سرکه هرای همرین اسرتان نگریسرت« :بسرماهلل
ولرری االمررر» (برره نررام خرردا ،او نماینرردهی امررر [عربرری] ،ممررره [آرامرری] و
245
لوگوس [یونانی] است ).
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شرکل  :77درهرم از کرمران .توسر شررمس اشرراق کشرش شرده ،اصررفهان .برر ایرن سرکه «محمررت»
[ ]MHMTچونرران «ولرریاهلل» تعریررش شررده اسررت .واحهی «ولرری» در اینجررا برره جررای واحهی
پارسرری میانرره ( PTGMرسررول) آمررده اسررت .ایررن صررفت در سررنت اسررالمی بررا علرری گررره خرورده
است.
شرررکل  :72درهرررم
عررربهررای ساسررانی
از کرمرران بررا حررروف
 MHMTچونررران
«ولی امر».

خدا ،صراحبِ قرانون [حکرم] اسرت؛ مسری  ،نماینرده ی امرر (لوگروس) اسرت،
برای چند هفته از سال  32عربها.
این طرحِ دینی -سیاسی در همران سرال شرکلِ مشرخ ترر و ملمروسترر بره
خرررود گرفرررت و در آن ت ییررررات کررروچکی صرررورت گرفرررت .نوشرررتههرررای
حاشیه ی سکه که مسی را بره عنروانِ «ولیی امیر» (نماینردهی صراحبِ امرر)
شرعار ت ییریافتره حراال بره
ِ
معرفی میکنند ،در همان سرال ت ییرر یافرت .ایرن
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شکل شعاری جدید برر سرکههرا ظراهر گردیرد« :بسیماهلل ولیی اهلل» (بره نرام
خدا ،او نماینده /مأمور خداست).246
شعارِ «بسرماهلل ولری االمرر» (بره نرام خردا ،او نماینردهی امرر/لوگروس اسرت)
پنداشررت «اهلل رب
ِ
ظرراهرن زیرراد مناسررب تشررخی داده نشررد ،زیرررا بررا
الحکررم» (خرردا ،صرراحبِ قررانون اسررت) سررازگار نبررود .در آینررده ،تصررمیم و
حکم میباید فق نزد خدا براقی بمانرد .بردین ترتیرب جایگراه مسری ترا حرد
کارکرد ولیاهلل (دوستِ خدا) کاهش یافت.249
پنداشررت «ولرریاهلل» از مسرری (دوسررت خرردا) در منطقررهی
ِ
شررکلگیررری
کرمرران در سررال  32عررربهررا ر داد .در همررین سررال بررود کرره پنداشررت از
مسرری فرجررامشررناختی چونرران «خلیفررهاهلل» (نماینرردهی خرردا) راه خررود را
باز کرد .سکههای طال که ایرن شرعار را حمرل مریکننرد مربروط بره سرال 32
عرربهرا هسرتند .آنهرا توسر خراسرانیهرا بره هنگرام حکومرت عبرردالملک
کوبیررده شرردند .مسرری ِ عبرردالملک [«محمررد»] یررک مسرری ِ فرجررامشررناختی
اسررت کرره در چررارچوبِ پنداشررتهررای مکاشررفهای بررا آتررش و شمشرریر ظرراهر
میگردد .مسی کرمرانی هرا [«علری»] ،یرک مسری ناکرام اسرت .ایرن مسری
(علی) ،چنانچه در انجیل عهرد جدیرد آمرده ،در برابرر دادگراه قررار مریگیررد.
دادگاه از ریرشسرفیدان یهرود تشرکیل شرده اسرت .در اینجرا ،مسری بایرد از
سوی شریو یهرودی بره رسرمیت شرناخته شرود .ترازه پرس از آن اسرت کره
میتواند علیره رومیران مبرارزه کنرد .ولری او بره رسرمیت شرناخته نمریشرود
برداشرت ایرانری از
ِ
(متی  43 ،95ترا  .)55همرین داسرتان بررای علیی ،یعنری
عیسررا ،نیررز اتفرراق مرریافتررد .علرری نیررز همرره را برره مبررارزه علیرره معاویرره فرررا
مریخوانرد .او هررم در برابرر ریررشسرفیدان قبیلره قرررار مریگیرررد .علری فقر
زمانی مری توانرد صراحب نیروهرای نظرامی بشرود کره همره او را بره رسرمیت
بشناسند .ولی ریرشسرفیدان از بره رسرمیت شرناختن مطالبرهی برحرقِ علری
سر باز میزنند .به همین دلیرل او نمریتوانرد علیره رومریهرای جدیرد ،یعنری
معاویرره ایررن دسررتپررروردهی رومرریهررا ،بجنگررد .بازسررازی سررناریوی دادگرراه
مسرری در اینجررا نیررز بررا مرررگ برره پایرران مرریرسررد .علرری بایررد برره حکررم
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ریشسفیدان تمکرین کنرد .آن هرا ایرن امکران را بره علری نمریدهنرد کره برا
جنگ و مبرارزه علیره معاویره ،مطالبرات خرود را بره دسرت بیراورد .علری هرم
ناکررام مرریمانررد .حکررمِ ریررشسررفیدان صررفین  Siffinدر واقررع حکررمِ مرررگ
اوسررت .او کشررته مرریشررود .در سررال  196عررربهررا ،از خویشرراوندان «علرری»
حرررف زده مرریشررود .البترره ایررن نررام در ارتبرراط بررا نررامگررذاری جریررانِ دینرریِ
کرمانیها صورت میگیرد« :آلِ کرمانی».
نرام
چگونه میتوان ا برات کررد کره نرامگرذاری «علری» چیرزی بره جرز یرک ِ
افتخرراری برررای مسرری نیسررت؟ سررنگنبشررتهی قبررهالصررخره ارتبرراط بررین
مسرری و نررامگررذاری او را برره عنرروان «محمررد» (برگزیررده) و «عبررداهلل»
(بنده ی خدا) نشان میدهرد .برر سرکه هرای کوبیرده شرده در کرمران از سرال
 32عررب هرا نیرز مسری بره خر پهلروی بره عنروان MHMT PGTAMI Y
( DATیعنررری :برگزیرررده [محمرررد] ،رسرررول خداسرررت) کرررر مررریشرررود.
کنررارهنویسرری ایررن سررکه ،مضررمون وسرر را برره گونررهای تفسرریر و ترردقیق
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میکند :ولیاهلل (او دوست خداست).
رعار ولرریاهلل (دوسررت خرردا) کرره بررر کنررارهی سررکههررا آمررده در زمررانهررای
شر ِ
بعرردی در احادیررثِ اسررالمی فقرر و فق ر برره عنرروانِ لقبرری برررای «علرری»،
دامادِ پیامبر عربها ،به کرار بررده مریشرد .اگرر مرا همرین فرمرول را در ایرن
جرا برررای ( MHMT PTGMI Y DATبرگزیررده ،رسررول خداسررت) برره کررار
بگیرریم ،آنگرراه نرره تنهررا درکِ آن زمررانی از مسری نیررز روشررن مرریشررود ،بررل
که متوجه می شرویم کره چررا در زمران هرای بعردی اسرالم از «علری» ،دامراد
پیامبر عربهرا ،نیرز سرتایش بره عمرل مریآمرده اسرت .ایرن «علری» [یعنری
عیسای ناکام] بعدها به علی ابرن ابری طالرب تبردیل مریشرود .بایرد در اینجرا
بر ایرن نکتره تأکیرد کررد کره شرعار «ولریاهلل» (دوسرت یرا نماینردهی خردا)
که در ارتبراط مسرتقیم برا پنداشرتِ یرک «علری» قررار دارد ،بررای نخسرتین
بررار در سررال  32عررربهررا در کرمرران در حاشرریهی یررک سررکه بررا برنامررهی
دینی ظاهر گردیرد ،بره عبرارتی دیگرر ،نرام علری نخسرتین برار در ارتبراط برا
حوادت کرمان ظاهر میشود.243
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رانگر زوال
علرری کرره بعرردها برره دامرراد پیررامبر عررربهررا تبرردیل مرریشررود ،بیر ِ
جایگاه مسری مکاشرفهای اسرت .او بیرانِ اسرتورهای ایرانری از مسری [ناکرام]

است کره سرران قروم او را بره محاکمره مریکشرانند و از مبرارزهی مشرروم او
برای کسرب قردرت علیره معاویره پشرتیبانی نمریکننرد [«علری» بره م ابرهی
درک ایرانرری از مسرری (ناکررام) در مقابررل درک سپررریانی مسرری (برگزیررده) /
م] .در فرآیند شرکلگیرری پنداشرتِ «علری» مریتروان مسریر نهادینره شردنِ
فرهنگرریِ پنداشررتهررای مسرریحی را در تفکررر دینرری ایرانیرران دنبررال کرررد و
فهمید.
رزب سررومی نیررز در کشررکمش بررر سررر نظررمِ نرروین
پررس از مرررگِ هشررام ،حر ِ
ران تفرقرره  Schismaدر سررال  34عررربهررا بودنررد
شرررکت داشررت .آنهررا بانیر ِ
رال  34عررربهررا ،یعنرری هرریچ
کرره یررک بررار دیگررر فعررال مرریشرروند .شررعار سر ِ
حکررومتی برره جررز حکومررتِ خرردا جررایز نیسررت ،یررک بررار دیگررر گسررترش
مررییابررد .سررکههررایی بررا همررین شررعار در سررال  196عررربهررا در کوفرره و در
سررال  177عررربهررا در سررکهخانررهای کرره تررانبوک؟ ? Tanbukخوانررده شررده،
به دست آمده است.251
مسیر ایرن شرورش علیره خالفرتِ «مرروان» در سروریه را مریتروان برا کمرک
دادههای ج رافیایی که از کتیبهها بدست آمده این گونه ترسیم کرد:
ابتدا شورش در مناطق پیرامرونِ اصرفهان آغراز شرد .آنگونره کره وقرایعنگراری
اسررالمی بررت کررردهانررد رهبَررر ایررن شررورش ظرراهرن کسرری برروده برره نررام
«عبررداهلل بررن معاویرره» .البترره ایررن نررام بررر درهررمهررای کوبیررده شررده ظرراهر
نمیشود .ولی به جای ایرن نرام ،یرک آیره از قررآن برر سرکه آمرده کره پریش
از آن بررر هرریچ درهمرری ظرراهر نشررده بررود .ایررن آیرره قرررآن (سرروره  ، 29آیرره
 )97به شعار راهبپرردی فعالیرتهرای «آل محمرد» تبردیل مریشرود .دامنرهی
شررورش برره منرراطقی ماننررد جرری ،تیمرروره (حرروزه اصررفهان) ،ری ،همرردان و
غیره کشیده مریشرود .سرپس جرقره ی آن بره منراطق پرارس نیرز مریرسرد.
در اسررتخر و دارابگرررد و اردشرریرخوره در سررال  196عررربهررا سررکههررای
نقرهای کوبیرده مریشروند کره شرعارِ شورشریان را حمرل مریکننرد .در سرال
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 172عررربهررا ،ایررن سررکههررا همچنررین در بلررخ ،مرررو و گرگرران مشرراهده
میشوند.
اطالعررات دربررارهی نررام شرررکتکننرردگان در ایررن شررورش را مرریترروان بررر
سررکههررای مسرری شورشرریان مشرراهده کرررد .در ایررن جررا نررام «عبررداهلل بررن
معاویرره» بررر یکرری از سررکههررای مسرری دیررده مرریشررود کرره در سررال 193
عربها برای ری کوبیده شرده بودنرد .گفتنری اسرت کره ایرن نرام پریش از آن
کرره یررک نررام حقیقرری باشررد ،نررامیسررت بررا اهرردافِ برنامررهای دینرری .شررورش
مرریبایررد برره هرردف خررود رسرریده باشررد .مرردارکی کرره ایررن موضرروم را ا بررات
میکنند ،در مصر یافت شدهاند.
پررل بررالوگ  Paul Balogدر مجموعررهی برریماننرردی از وزنررههررای شیشررهای
اسالمی بررای تروزین کاالهرا و سرکه هرا کره هرم اکنرون در مروزهی اسررائیل
قرررار دارنررد ،توانسررته تررأ یر و نفررو ِ «آل محمررد» در مصررر را ا بررات کنررد.
بسرریاری از ایررن وزنررههررای شیشررهای در مجموعررهی بررالوگ برردونِ ترراریخ
آل محمررد» بررر
هسررتند .ایررن موضرروم زیرراد عجیررب و ویررژه نیسررت .نقررش « ِ
وزنه های شیشهای بررای وزن کرردن کاالهرا و سرکه هرا نشرانگر آن اسرت کره
رر آلِ محمرررد») برررود.
قررردرت دولتررری در دسرررت پیرررروان آلِ محمرررد («امرر ِ
همچنین ایرن وزنرههرا نشران مریدهنرد کره دامنرهی شرورش علیره خالفرت
«مروان» تا مصرر پریش رفتره برود .تراریخنویسری سرنتی اسرالمی مرینویسرد
که این خلیفره بره مصرر فررار کررده برود و بره هنگرام فررار در آنجرا در کنرار
نیررل مرریمیرررد .ایررن توصرریش ،انسرران را برره یرراد گررزارش دربررارهی آخرررین
شاهنشاهِ ساسرانی ،یزدگررد سروم ،مریانردازد .251روایرت اسرت کره او هرم در
کنررار رودخانررهی مرغرراب در مرررو کشررته شررده اسررت .از مصررر همچنررین
مدرکی پیدا شرده کره نرامِ جانشرین «آلِ محمرد» را برازگو مریکنرد .ایرنهرا
در ترراریخنویسرری اسررالمی برره عنرروان «عباسرریان» مشررخ شرردهانررد.
معاصررران ،آنهررا را تحررت عنرروان «بررن هاشررم» مرریشررناختند (هررواداران
252
هاشم).
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دین راستین
پیروان هاشم چونان نمایندگان ِ
(دین الحق ،به پهلوی :بهدین)
زمانی که خراسانیها زیرر پررچمِ «آلِ محمرد» و کرمرانیهرا زیرر پررچمِ «برن
علرری» بررا یکرردیگر در حررال جنررگ بودنررد  -در ضررمن ،در اینجررا نماینرردگرران
اپوزیسیون بنیادگرا برا طررح دینری شران مبتنری برر حاکمیرت مسرتقیم خردا
فراموش نشود -یرک گرروه دیگرر توانسرت برر اوضرام چیرره شرود .ایرن گرروه
«بن هاشم» نام دارد.
اگر مرا بره دقرت بره محری دینری ایرران توجره کنریم ،مریتروانیم چگرونگی
شکلگیرری و انسرجام زنردگی مسریحی را در آن جرا دنبرال نمراییم .از زمران
خسرررو دوم ،مسرریحیان منوفیزیررت (یعقرروبی) از سرروریه برره بخررش شررمالی
میررانرودان وارد شرردند .برره مرروازات همررین فرآینررد ،مسرریحیت ایرانرری کرره بررا
نرررام «مسررریحیت نسرررتوری» شرررهرت دارد ،دورهی رونرررق خرررود را طررری
253
میکرد.
پررس از تصرررفِ دوبررارهی میررانرودان شررمالی توس ر هراکلیرروس ،تررالش شررد
رار
تررا بررا سرروریهررای شرررقی برره وحرردت برسررند .در مررذاکرات صررل در دربر ِ
ساسررانیان ،پاتریرراک ایشررو یهررب دوم [ ]Isho yahbh IIنیررز شرررکت داشررت.
او در سال  572مریالدی در سروریه برا هراکلیروس مالقرات کررد و هرر دو برر
سر یرک اعتقادنامره ی مشرترک بره توافرق رسریدند .البتره ایرن توافرقنامرهی
دینررری برررر اسررراس درک دینررری هراکلیررروس یعنررری مرررونانرگتیرررک
 Monenergeticبررود ،آمرروزهای کرره مرریگویررد هسررتیِ مسرری از یررک اراده و
یررک نیررروی فعررال (انرررحی) تشررکیل شررده اسررت .ایررن توافررقنامررهی دینرری
باعررث یررک سلسررله بحررثهررای دینرری شررد کرره سرررانجام برره شررکلگیررری
«هویتِ نستوری» منجر گردید.254
توری» سرروریهررای شرررقی ظرراهرن حرردود پایرران سرردهی هفررتم
رت «نسر ِ
هویر ِ
میالدی شکل گرفرت .ایرن هویرت دینری از درونِ کشرمکش برا منوفیزیرتهرا
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سررر بررر آورد .درسررت برره هنگررام بازدیررد سرروریهررای شرررقی در اورشررلیم برره
مناسرربت بازگردانرردنِ صررلیبِ مقرردس ،در حضررور امپراتررور هراکلیرروس در
سررال  572مرریالدی ،بررین نماینرردگررانِ مسرریحیان ایرانرری از بخررشهررای
گونرراگون ایررران کشمکشرری صررورت گرفررت .حتررا یکرری از ایررن نماینرردگرران،
سرررهدونا  Sahdonaدر حضرررور امپراترررور هراکلیررروس بررره یکررری از پیرررروان
ت وودر موپسوستی  Theodoer von Mopsuestiaحملهور شد.
فرقررهی جدیررد سرروریهررای شرررقی کرره مخررالشِ منوفیزیررته را (یعقرروبیهررا)
بودند« ،نستوری» خوانده شردند .نسرتوریهرا اخرتالف خرود برا منوفیزیرتهرا
رات سرریریل
را کرره در آغرراز سرردهی هفررتم شرردت یافترره بررود ،ادامررهی اختالفر ِ
 Cyrillو نسررتوریوس  Nestoriusکرره در سرردهی پررنجم صررورت گرفترره بررود،
میدانستند.255
نمررودار زیررر را ترسرریم کرررد :مسرریحیان سرروری
ِ
روی هررم رفترره مرریترروان
شرررقی در میررانرودان و ایرررانِ پساساسررانی برره دو گررروه اصررلی تقسرریم
دربرار ساسرانی برا سروریهرای غربری ،بره
ِ
میشدند .بره دلیرل رابطره نزدیرک
تدری نفو منوفیزیتها بیشترر و بریشترر شرد .همرین خرود باعرث تقویرتِ
مسررریحیان سررروری در حفررر بررراور خرررود بررره دو طبیعرررت مسررری
( )Diphysitismusگردیررد .دعواهررای مسرری شناسرری متعاقررب آن منجررر برره
شکلگیری جبههها و فرقههای گوناگون شد.
ولی سوریهای مسیحی ای کره بره دلیرلِ عردم تمراس برا مسریحیت غربری از
تکامرل االهیرراتِ خرود محرروم شرردند ،کجرا قررار دارنررد؟ پرس از برراز
ِ
ادامرهی
شدن راههای ایرران بره بیرزانس و سروریه و پیشرروی منوفیزیرتهرای سروریه
غربرری برره سررمت شرررق ،و همچنررین پررس از شررکلگیررری یررک هویررت
«نسررتوری» در میرران مسرریحیان شرررقِ سرروریه ،فقرر آن جریانرراتی برراقی
ماندند که «منمنران سرنتی» خوانرده مریشردند« .باورهرای دینری» آنهرا در
بسیاری از بندهای قرآن بازتراب یافتره اسرت .آنهرا برر علیره «مردرنسرازی»
[یعنرری ترررأ یرات یونرررانی  /م] مسرریحیان برخاسرررتند 256،یعنررری علیررره آن
االهیررات خررود را تحررت تررأ یر
ِ
کسررانی برخاسررتند کرره تررالش مرریکردنررد
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االهیاتِ غرب رشرد و توسرعه دهنرد .آنهرا مسریحیت خرود را چونران «دیرن
راسررتین» (دیررن حررق) مررینگریسررتند کررره البترره فقرر بررا اتکررا بررره
پرریشزمینررههررای ایرانرریاش قابررل درک اسررت .همانگونرره کرره پیررروان
نماینردگان بیهدیین (وه دن  /دیرن راسرتین)
ِ
مزدایسنا بر این باور بودنرد کره
هستند ،این مسریحیان ایرانریمرتب نیرز مسریحیت خرود را بره عنروان «دیرن
راستین» (معرب آن :دین الحق) مینگریستند.259
پیرروان آلِ محمرد و هرم پیرروانِ برن علری (آل کرمرانی) بره ایرن جریران
ِ
هم
دینرری تعلررق داشررتند .اینرران در واقررع نماینرردگرران مسرریحیت نخسررتین در
سرروریه بودنررد کرره بعرردها برره قلمررروی ایررران کوچانررده شرردند .یررک گررام آن

سررروتر ،بنیادگرایرررانی هسرررتند کررره حاکمیرررتِ مسرررتقیمِ خررردا را موعظررره
می کردنرد .آنهرا وار ران مسرتقیم فرهنرگ ایرانری هسرتند .گرام دیگرر مهرم
سرنت ایرانیران،
ِ
یعنی نهادینه کرردن فرهنگری ایرن مسریحیت ایرانری در کرلِ
توس ر بررنهاشررم برداشررته شررد .ایررن کرره «جررد هاشررم» چرره کسرری برروده،
روشن نیست.259
از آنجررا کرره همررهی فرقررههررای ترراکنونی از یررک مبنررای ایرانرری -مسرریحی
برخوردار بودند ،مریتروان گفرت کره نقطرهی آغرازِ برنهاشرم نیرز یرک طررح
دینی موعرودگراییِ مبتنری برر مسریحیت ایرانری برود .شرعار اصرلیشران ایرن
بود« :او کسی اسرت کره پیرامبرش را برا راهنمرایی (الهردی) و دیرن راسرتین
(دین الحق) فرستاده اسرت ،ترا آن را برر همره ادیران پیرروز گردانرد( ».قررآن،
سوره  ،9آیه  )77هردف نهرایی ،بازسرازی دیرن راسرتین (دیرن الحرق) اسرت،
کوششی که پریشترهرا برا فعالیرت هرای زرتشرت گرره خرورده برود .هسرتهی
اصررلی ایررن شررعار را فقر مرریترروان بررا اتکررا برره پرریشزمینررههررای ایرانرریاش
فهمید:
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دربارهی الهدی (راهنمایی /هدایت)
این نکته که پیرامبر (محمرد ،یعنری مسری ) پیرامی را اعرالم کررد کره حامرلِ
یررک «راهنمررایی» [الهرردی] اسررت ،در واقررع مقابلرره بررا زُروانگرایررییرری
 Zurvanisimاسررت کرره در زمرران شررکلگیررری متررون قرآنرری در قشررر برراالی
ایرانیرران متررداول شررده بررود .ا رررات و رد پاهررای زُروانگرایرری در بسرریاری از
ُروان (خرردا) و خرردایان وابسررته
حرروزههررای سررنتِ اسررالمی آشررکار اسررت .ز ِ
رام
برردان ،صرراحبِ زمرران هسررتند .زُروان ،نررام شخصرریِ خرردا اسررت و زمییان نر ِ
رد
تجلرری اوسررت .ایررن خرردای کهررن کرره از نسررل بررزرگخرردایان اسررت فرآینر ِ
روطن جدیررد خررود را
تکرراملی طرروالنیای پشررت سررر خررود دارد .او سرررانجام مر ِ
در نرررزد صرررائبینِ حرررران یافرررت« .253الهررردی» (راهنمرررایی/هررردایت) را ِه
برونرفت را به انسران نشران مریدهرد ترا خرود را از اطاعرتِ قردرت سرتارگان
رهایی بخشد.
در اینجررا ،اسررتقالل انسرران در برابررر قرردرگرایی نجررومیِ زُروانرری قرررار داده
مرریشررود .اقرروالِ قرررآن در خصرروصِ قدرقرردرتی خرردا ،مراقبررتهررای او و
مرزهای مس ولیتِ انسران بررای اعمرالش ،پاسرخی اسرت بره سرنوشرتگرایری
مطلررق پیررروان زُروان .پیررروان زُروان کرره در قشررر برراالی جامعرره ایررران
ِ
نمایندگران خرود را داشرتند ،جرزو هرواداران سرسرختِ مطلرقگرایری پادشراه
نیز بودند .از نظر آن هرا برر فرراز هرر چیرز یرک عالمرت قررار دارد :سرنوشرت؟
( .)whatever is fixed or ordained by Godایررن پنداشررت از سرنوشررت
خررود ،در واحهی «قرردر» بازترراب مررییابررد .در بافررت تفکرررِ اسررالمی ،از ایررن
واحه ،طرح از «پیش مقدر» استخراج میشود.
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دربارهی دین الحق (بهدین یا دینِ راستین)
رات
دربرررارهی معنررری ایرررن مفهررروم یعنررری «دیرررن» ،هنررروز هرررم در ادبیرر ِ
اسالم شناسری برداشرت و تأویرل روشرنی وجرود نردارد .تراکنون چنرین بروده
که مفهوم دیرن را بره سره ریشره ی گونراگون مربروط دانسرتهانرد .ایرن باعرث
دشواری هرای بسریاری در ایرن فرضریات مریشرود .درکِ ایرن موضروم بسریار
دشوار است که چررا یرک مفهروم بررای یرک مضرمونِ معرین مریبایسرت بره
سرره ریشرره از سرره فرهنررگ گونرراگون رب ر داده شررود .ولرری ایررن پیچیرردگرریِ
ظاهری زمانی حرل مریشرود کره مرا مسریر اوگاریرت بره سرامره را بره دقرت
دنبال کنیم .از یرک سرو ،ریشره مفهرومِ «دیرن» را بره واحهی پایرهایِ آرامری-
عبری کره «دادگراه» معنری مریدهرد ،ارتبراط دادهانرد .هرر کرس کره ایمران
دارد ،برره ایررن نیررز برراور دارد کرره روزی در برابررر عرردالت /دادگرراه (دادگرراه
االهرری) قرررار خواهررد گرفررت .برردیل دیگررر ،واحهایسررت عربرری کرره معنرری آن
«رسرم ،آئررین» مرریباشررد .ایررن ،زمرانی قابررل درک اسررت کرره ابترردا منظررور از
پیشررنهاد سرروم در اینجررا یررک واحهی فارسرری
ِ
«عربرری نرراب» روشررن گررردد.
اسررت کرره جهررانِ معنرروی ایرانرری را بیرران مرریکنررد :دئنررا ([ )daenaواحهای
اوستایی کره در اصرل بره معنری نگراه کرردن ،بره فارسری امرروز «دیردن»؛ از
ایررن رو ،دن (شررکل پهلرروی دئنررا) یررا دیررن برره معنرریِ «دیرردن راه درسررت»
است] .نخستین بار ت رودور نولدکره بره ریشرهی ایرن مفهروم ،دیرن ،پری بررد.
فُلرررز  Vollersبررا بخررش بزرگرری از نظرررات نولدکرره در ایررن برراره موافرق بررود.
قاعرردتن ایررن بحررث مرریبایسررت پایرران مررییافررت ،البترره اگررر مفهرروم مرردرن
کهن دن/دین گره نمیزدند.261
« »Religionرا با مفهوم ِ
این نگراه یعنری یکری دانسرتن مفهروم  Religionبرا دیرن /دن ،ماننرد جسرت
و جرروی «دیررن ابررراهیم» ،یررک رشررته پیامرردهای نادرسررت برره دنبررال خررود
داشررت .ای .نرروو  Y. Nevoمرردعی اسررت کرره «دیررن ابررراهیم» را در صررحرای
نگررب  Negevیافترره اسررت .عرردهای دیگررر هررم اصررلن برره جسررت و جرروی آن
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ری
نپرداختررهانررد چررون فکررر مرریکننررد آن را مرریشناسررند .آنهررا حرراال در پر ِ
یافتن «ادیان ابراهیمی»اند و فکر میکنند که آنها را پیدا کردهاند.
ِ
«دن» [دیررن] برره معنرری خردمنرردی االهرری اسررت و پیکریررافتگی [تبلررور
مشررخ آن در انسرران/م] آن برره منزلررهی خردمنرردی اترری انسرران (یونررانی:
سوفیا) میباشرد .ایرن مفهروم در برگیرنردهی دانرش اتریِ انسران نخسرتین و
پیررامبران و همچنررین فلسررفهی یونرران و آمرروزههررای خردمندانررهی هنرردیان
اسررت .برره همررین دلیررل ،داسررتانهررای لقمرران از نسررخهی هنرردیِ کتررابِ
احیقررار  ،Akhikarدر مررتن قرررآن نیررز بازترراب یافترره اسررت .قرررآن در واقررع
یررک گررردآوری از هشرردارهای خردمندانررهی االهرری و انسررانی اسررت .برره
همین دلیرل قررآن بره خرودِ کتراب [انجیرل] اتکرا نمریکنرد -زیررا دیرن آن
نامعلوم و نرامتعین اسرت -برل کره بره نوشرته هرای یهرودی ،هنردی و ایرانریِ
نزدیررک برره زمررانِ خررود رجرروم کرررده و دربررارهی آنهررا بحررث و سررنجش
میکنرد .بره عبرارتی ،قررآن یرک گرردآوری از عناصررِ مجموعرههرای پیشرین
است که تالش میکنرد در ایرن مسریر بره یرک دیرن [بره مفهرومِ ایرانریاش]
برسد .اوسرتا و انجیرل (ترورات) نیرز جرزو ایرن مجموعره هسرتند .ایرن مسریر
در قرآن بره شریوه ای اخالقری مرورد بحرث و جردل قررار مریگیررد .در اینجرا
هرریچ برریحرمترری برره روحررانیون [زرتشررتی] ایرانرری ،م رران ،نمرریشررود .زیرررا
مشررارکت آنهررا در دیررن [دن] قابررل احترررام اسررت .در قرررآن فق ر کسررانی
مرورد حملره قررار مریگیرنرد کره درک درسرتی از دیرن ندارنرد .علرت اصررلی
احتمررال شییر (التقرراط/اخررتالط) داده
ِ
حملرره ،همیشرره زمررانی برروده کرره
مرریشررد .کسرری کرره دن (دیررن) را بررا دروغ مخلرروط کنررد ،یررک مشرررک
(التقرراطی) اسررت .هررر نرروم التقرراطی ناخوشررایند و مطرررود اسررت ،زیرررا باعررث
فروریررزی دیررن مرریشررود .دیررن بایررد خررال  /نرراب برراقی بمانررد .فق ر بررا
نرراببررودنِ دیررن اسررت کرره «وه-دیررن» یعنرری دیررنِ راسررتین (عربرری «دیررن
الحق») بهوجود میآید.
شررعارِ قرآنرری کرره در اینجررا حاکمیررت را مشررروعیت مرریبخشررد ،چنررین
چشمانردازی را مریگشراید« :او کسری اسرت کره پیرامبرش را برا راهنمرایی و
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دین راستین (دیرن الحرق) فرسرتاد ترا آن را برر همره دیرنهرا پیرروز گردانرد
261
ولو آن که مشرکان را خوش نیاید».
این آیره ی قررآن مفراهیمی ماننرد الهیدی [راهنمرایی] و دیین الحیق (دیرن
راستین) را در برابرر همره ی دیرن هرا (الردین کلره) و مشررکون (التقراطیهرا)
مانند آنتی ترز در برابرر هرم قررار مریدهرد .262از یرک سرو پیرروانِ پیرامبر برا
ابررزاری ماننررد «راهنمررایی» [الهرردی] و دیررن راسررتین [دیررن حررق] قرررار
دارنررد ،و در سرروی دیگررر ،مشرررکون (التقرراطیهررا) بررا دیررنِ جعلرری و مبتررذل
خود .پیامبر ،پیامی را اعرالم مریکنرد کره نمایرانگرِ راهنمرایی اسرت ترا بررای
انسانها ایرن امکران را فرراهم کنرد کره برین سرنوشرت و خرودگردانی ،عمرل
نیک و خطا (خسارت به خرود) بره طرور مسرتقل تصرمیم بگیرنرد .ایرن پیرام/
هشردار برا بازسررازی و حفر آتریِ ایمرران راسرتین گرره خررورده اسرت .ایمرران
راسررتین بررر ایمررانِ فاسررد مشرررکون پیررروز مرریشررود .ولییی از ناییر قییرآنل
مشییرکون بیییخییدا نیسییتند .برره همررین دلیررل ،ترجمرره رودی پررارت از
مشرررکون برره عنرروان «کررافر» [یعنرری برریخرردا ]Heiden /نادرسررت اسررت.
مشکل اساسی مشرکون این است کیه دیین ییا دِن آنهیال نیاب و راسیتین
نیست.
در کجرا مریترروانیم برن هاشررم ،جانشرین آلِ محمررد را در حاکمیرت مشرراهده
کنیم؟ بن هاشم در کا خود به نرامِ «الهاشرمیه» زنردگری مریکررد .ایرن نرام
به عنوان محل ضرربِ درهرمهرای نقررهای بردون نرام (حراکم) ولری برا شرعار
263
قرآنی ظاهر میشود (قرآن ،سوره  ،9آیه :)77
ن ُهلوره َولَر ْو
ظهپر َر په َعلَرن الردُی پ
ق ل پی ُ
ن اُلحَر ُ
ل َرسپروَل په بپاُلهپردََ وَدیر پ
[ په َو الَذی َ ْرسَر َ
هَرپهَ اُل پمشُرپهُونَ.
او کسی اسرت کره پیرامبرش را برا راهنمرایی و دیرن راسرتین فرسرتاد ترا آن
را بر همهی دینها پیروز گرداند ،هر چند مشرکان را خوش نیاید].
البترره موقعیررت ج رافیررایی هاشررمیه ترراکنون معلرروم نشررده اسررت .264ظرراهرن
راهان
حرراکم بررا درباریررانش ماننررد پادشرراهان حرمنرری در حررال کرروچ بررود .شر ِ
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سابق ایران نیرز برین کرا هرای تابسرتانی و زمسرتانی در بابرل برا تمرام دربرار
خود در حال حرکت بودند.
ب ررداد برره عنرروان پایتخررت در سررال  125عررربهررا ماننررد «شررهر گرررد» از نررو
سراخته شرد .265گفتنری اسرت کره در آغراز ایرن شرهر در رقابرت برا اورشرلیم
(یرو +شاالیم= شرهر صرل )« ،مدینره السرالم» (شرهر صرل ) نرامگرذاری شرده
بود .ترازه پرس از تهراجم م رول در سرال  1946مریالدی برود کره نرام ب رداد
به خود گرفت .بره هرر رو ،ایرن شرهر یرادآورِ شرهر هتررا اسرت .البتره حراال از
شهر هترا فق ویرانرههرایی براقی مانرده برود .در ایرن زمران ،هنروز حرران بره
عنوان یک «شهر گرد» وجرود داشرت .در آنجرا هنروز هرم معبرد خردای مراه،
سین ،در مرکرز شرهر قررار داشرت .کرا ساسرانیان در پرارس ،دارابگررد ،هرم
برره عنرروان یررک شررهر گرررد طراحرری شررده بررود .شررهر پرریش از ب ررداد ،یعنرری
تیسفون ،هم به عنوان یک شهر گرد پایهریزی شده بود.
پیش از ساختنِ «شهر گررد» کره اسرالمشناسری چونران نروآوری منحصرر بره
فردی از آن یاد میکنرد ،یعنری در مکرانی کره بعردها ب رداد برر پرا شرد تنهرا
کررا  -برراغهررای ایرانیرران (کرره برره آنهررا «ب ررداد» یعنرری هدیررهی االهرری
مرریگفتنررد) ،تأسیسررات کرراخی ساسررانی ،دیرهررا و گورسررتانهررای مسرریحی
قرار داشتند .نوسرازی شرهر یرک ادعرا بریش نیسرت .ایرن مسریر ،پریش از آن
بررا اقامتگرراه زمسررتانی پادشرراهان ساسررانی ،شهرسررازی سررلوکوس ،ویالهررا و
اسررتراحتگاههررای ایرانیرران در بابررل کرره محررل بحررثهررا و مررذاکرات دربررارهی
مسایل دینی و سیاسی بود طی شده بود.
در سال  179عربهرا ( 347مریالدی) ،سرکهای طرال بردون نرام حراکم ،ولری
بررا شررعاری از قرررآن (سرروره  ،9آیرره  )77کوبیررده شررد .همچنررین سررکههررای
نقرررهای برردون نررام حرراکم کرره در همررین سررال در دمشررق زده شرردند همرران
شررعارِ قرآنرری (س ،9:آ 266،)77:را حمررل مرریکردنررد؛ در کوفرره نیررز سررکههررای
نرروم جدیررد و
مشررابهی زده شرردند .در سررال  177عررربهررا ،در بصررره نیررز ِ
بینام سکههای نقرهای با همین شعار قرآنی کوبیده شدند.269
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به تدری ضربِ سکهی جدیرد گسرترش پیردا کررد .در ارتبراط برا ضرربِ ایرن
سکهها می تروان احتمرال داد کره ماشرینِ بوروکراسری پساساسرانی کره هنروز
در شررهرهای مرکررزی قرردیمیِ میررانرودان فعررال بررود ایررن سررکهزنرریهررا را
سررامان مرریداد .دمشررق ،دیگررر مرکزیررت و اهمیررت سررکهخانررهای خررود را از
دسررت داده بررود .درسررت از سررال  172عررربهررا ،مررا بررا سررکههررایی روب رهرو
میشویم که در اردشیرخوره در استان پارس کوبیده شدند.269
حاکمیررت جدیررد خیلرری زود خررود را در خوزسررتان مسررتقر سرراخت .در
رامهرمررز در سررال  172عررربهررا ،سررکههررای نقرررهای جدیررد بررا همررین شررعار
قرآنرری ،سررورهی  ،9آیرره  26377زده شررد .در سپرررَق در سررال  174عررربهررا
درهرررمهرررای جدیرررد 291کوبیرررده شرررد؛ سرررکههرررای همسرررانی نیرررز در
گسررترش
ِ
جنرردیشرراپور ،291و در سرروقاالهررواز 292انتشررار یافررت .از روی
سکه های نقرهای نروم جدیرد مری تروان متوجره شرد کره حاکمیرت جدیرد در
حرروزهی حیرررهی قرردیم (کوفرره) ،در منطقررهی دهانررهی دو رود (بصررره) ،در
خوزسررتان و در اسررتان پررارس بررا اسررتقبال روبررهرو شررد و توانسررت خررود را
ت بیررت کنررد .در همررین راسررتا نیررز شررهرهای جدیرردی پایررهگررذاری شرردند:
شهر بصیره در حاشریهی خلری در مقابرلِ بپصرری (در شرام) ،شرهرِ نجی در
مقابررل نگررب [ ]Negevدر اسرررائیل ،سییامره در مقابررلِ سررامریه و مدینییه
ِ
السییالم (ب رردادِ بعرردی) در مقابررلِ اورشررلیم (یرررو+شررااللم) [هررر دو «شررهر
صل » معنری مریدهنرد/م] سراخته شردند .بردین گونره قبیلرهی موعرودگرای
عرب ،ارضِ رودخانههای بهشتی را جایگزین ارض موعود کرد.

حاکم مجازی سفاح
چونان نمایندهی فرجامشناختی در حاکمیتی بینام
نخستین حاکم این دورهی نروین ظراهرن فرردی بره نرام السرفاح بروده اسرت.
بنررا برره روایررات اسررالمی ،مررادرش اهررل نجررران بررود .ایررن شررهر در آن زمرران
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یکی از زیارتگراههرای مهرم برود .نجرران در جنروب مکره قررار داشرت و چنرد
روزِ پیاده با آن فاصله داشرته اسرت .هردف زیرارتکننردگران ،کعبرهی نجرران
بود .آن ها بررای رسریدن بره ایرن زیارتگراه راه پرمشرقت و دردآور را بره جران
می خریدند .نجران ،شرهر مقردسِ عرربهرای مسریحی برود .ایرن شرهر ماننرد
اکسرررروم در اتیرررروپی ،ادسررررا (رپهررررا) در میررررانرودان و اچمیررررادزین در
ارمنستان ،293جرزو شرهرهای مقردس مسریحیت شررق محسروب مریشرد .در
سررال  129عررربهررا سررکهی نقرررهایِ بررینررامی بررا یررک ش رعار از آیررات قرررآن
(سوره  ،9آیه  )77در ارمنستان کوبیده شد.294
«فرران فلرروتن  Van Vlotenدر مطالعرراتش دربررارهی موعررودگرایی در آغرراز
اسررالم بررر ایررن نکترره تأکیررد کرررده کرره نخسررتین خلیفررهی عباسرری ،سررفاح،
رونی
خررود را مهرردی لقررب داده اسررت )...( .حررال ،نگرراهی برره گزارشررات پیرامر ِ
ایررن سررتایشنامرره بینرردازیم .در روز جمعرره ابوالعبرراس [سررفاح] سرروار بررر
اسبی ابلق ([ )birdaunاز خانرهاش] خرارج مریشرود ترا برا مرردم نمراز گرزارد
( )...در حرردی ی دیگررر بررا تأکیررد گفترره شررده کرره فررردی دیگررر برررای سررفاح
قرراطری ابلررک (ابلررق) آورده تررا برردین گونرره مررردم بداننررد کرره چرره کسرری
295
خلیفهی آینده است».
فق ر اشرررافزادگرران ایرانرری اجررازه داشررتند بررر اسرربِ (برره آرامرری «بردونررا»)
زرهپوشِ سواره نظرام سروار شروند .البتره سررگیوی قردیس نیرز اجرازه داشرت
کرره بررر چنررین اسرربی از سرروارهنظررام بنشرریند .در زندگینامررهاش ،بیرررداون
(اسرربِ ابلررق) جایگرراه خررود را متناسررب بررا اسررب جنگرری یافترره بررود .در
شناسرری آلمررانِ پررس از سررال  1924از بیررردوان ([ )birdaunاسررب
ِ
اسررالم
ابلررق جنگرری/م] فقرر یررک اسرربِ بررارکش برراقی مانررد .بررا اقتبرراس از
نمایشررنامهی «یوحنررای مقرردس کشررتارگاههررا» ا ررر برتولررت برشررت حرراال
میتوانیم از «مسی ِ اسبهای بارکش» حرف بزنیم.296
هر کس که بر بیردوان سوار مریشرد ،مرچبنردهای طالیری نیرز برر پرا داشرت.
هر کس شرلوار (بره عربری سرروال/ج .سرراویل) بره پرا داشرت ،عطرر مریزد و
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برر بیررردوان سرروار مرریشررد ،یرک دهگرران (دهقرران) ،یعنرری عضرروی از اشررراف
زمیندار [الیه پایینی اشراف /م] ایران بود.299
ختی [آخرزمررانی]
« ...همانگونرره کرره گفترره شررد در پنداشررتهررای فرجررامشررنا ِ
سرزمینهای غرب آسریا ،حراکم یرا مرژدهدهنردهی آخرزمران ،سروار برر اسرب
نمررایش داده مرریشررد .همررین درک در حرروزهی اسررالمی م ر لن برره گونررهای
ویررژه در قیررام زنر ( 944تررا  932مرریالدی) بازترراب مررییابررد .البترره در آنجررا
سخن از یک اسرب بردون یرراق اسرت ولری مریتروان پنداشرت کره آن اسربِ
بررارکش
ِ
بررارکشِ ابلررق کرره در احادیررث از آن نررام برررده شررده همرران اسرربِ
حاکم آخرِ زمان است)...( .
دربررارهی هررمدورهی ابومسررلم ،بررهآفریررد ،گفترره شررده کرره او سرروار بررر اسرربی
بارکش به آسمان فرراز کررده و همران طرور کره بره آسرمان رفتره ،دوبراره بره
پرررایین خواهرررد آمرررد و از دشر رمناش انتقرررام خواهرررد گرفرررت .در اینجرررا،
«بیردوان» آشرکارا همران اسربِ یرک رَهبرر دینریِ جنگجرو اسرت .در همرین
رابطه ،سرآخر بره دو حردیث از اواسر ِ سردهی دوم اشراره رفتره کره در آنجرا
گفته شده ،فرشرته جبرئیرل برر اسربی برارکش [براز هرم یرک بیرردوان ،یرک
اسرربِ تنرردپا کرره فق ر اشررراف ایرانرری سرروار بررر آن مرریشرردند] نررزد پیررامبر
299
میآید».
رامبر
آنچرره در اینجررا مررورد توجرره قرررار نمرریگیرررد ایررن اسررت کرره دامرراد پیر ِ
عربها ،علی ،عمومن سروار برر اسرب نمرایش داده مریشرود .اگرر او سروار برر
اسبِ سفید خرود نباشرد ،روی پوسرتِ پشرمین قروچی مرینشریند و هرر گراه
اراده کند پروازکنان بر اسب خود (بیردوان) سوار میشود.
نررام السررفاح اشررارهای اسررت برره طرررح دینرری ایرانیرران حررولِ کیفیررت شررخ
حرراکم .حرراکم یررا پادشرراه بنررا برره سررنت ایرانرری چونرران حامررلِ فرررهایررزدی
نگریسته میشد .به همین دلیرل ،او بایرد سروار برر اسرب وارد کوفره مریشرد.
کسی که پیراده مریرود ،شایسرتهی حاکمیرت نیسرت؛ زیررا آن قروچ برا پشرم
زریررن ،فقرر برگزیررده را بلنررد مرریکنررد و بررر اسررب مررینشرراند .مررردم
میپنداشتند کره ایرن چنرین مریتواننرد فررهایرزدیِ شراه یرا حراکمِ سرتایش
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شده را بیان کننرد .از ایرن رو ،پادشراهان ساسرانی در نگرارههرای کنردهکراری
شررده بررر صررخرههررا عپمرردتن سررواره نمررایش داده مرریشرردند و نرره پیرراده کرره
اسبی را به دنبرال خرود بکشرند .پادشراه ایرران چونران االهرهی نیرکبختری و
ررروت [ ]Tycheهمررواره سرروار بررر اسررب نمررایش داده مرریشررد .ایررن صررحنه
برای رعایا به منزلهی رروتِ همیشرگی و توزیرع رروت از براال بره پرائین برود.
اقبررال و کامیررابی حرراکم بررا ررروت بیرران مرریشررود ،ررروت او مرریبایررد ایررن
احسرراس را برانگیررزد کرره او مرریتوانررد رودخانررهای همیشررگی از طررال و نقررره
جرراری سررازد و آن را عادالنرره توزیررع کنررد .از ایررن رو ،گررزارشِ روایررات
اسررالمی از بررر اورنررگ نشسررتن السررفاح بررا همررین درک گررره خررورده اسررت:
«درآمرد شرما را ترا سررد درهرم افرزایش خرواهم داد! پررس آمراده باشرید (کرره
برای من بجنگید!)» و ادامه مریدهرد« :زیررا مرن سرخاوت منردی هسرتم کره
اجازه می دهم سرربازان آزادانره از غنرایم اسرتفاده کننرد؛ مرن یرک انتقرامگیرر
و نررابودگر هسررتم!» ( )...لقررب سررفاح برره نظررر مرریرسررد کرره پرریش از اسررالم
وجررود داشررته اسررت .معنرری آن شرروربختانه شررناخته شررده نیسررت؛ در یررک
تفسیر بعدی ،سفاح بره «سقا» یعنری «کسری کره آب مریدهرد» تعبیرر شرده
است.293
سرانجام در فرآینردِ «معررب شردنِ» ایرن نمرادِ االهرهی نیرکبختری و رروت
که مانند سرانتا کرالوس از کیسرهاش هردایا را بیررون مریآورد ،ایرن کیسرهی
پول برای مسلمانان بردوی کره مکره را «اشر ال» مریکننرد بره یرک مَشیکِ
آب تبرردیل مرریشررود و آنهررا رسررتگاری خررود را در «سررقا» [آبده ،سرراقی
/م] مییابند.
با توجه به پنداشرتِ فرجرام شرناختی کره برا نرام السرفاح گرره خرورده اسرت،
درمییابیم که« :تا آنجا کره مرن مریدانرم بررای روشرن سراختنِ معنریِ لقرب
حاکمی به نرام سرفاح فقر یرک برار در احادیرث اسرالمی بردان اشراره شرده
اسررت .و آن عبررارت اسررت" :وقترری زمررانی چنررد بگررذرد ،هرررج و مرررج آغرراز
خواهد شد و مردی با نام السرفاح ظهرور مریکنرد و میران مرردم پرول پخرش
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خواهررد کرررد 291".ویلفرررد مادلونررگ  Wilfred Madelungنیررز برره کیفیررت
فرجامشناختی نامِ السفاح اشاره میکند.291
در روایررات اسررالمی ،مطررابق بررا همررین درک ایرردهآلرری از حرراکم ،معاویرره نیررز
چونرران سرچشررمهی ررروت معرفرری شررده اسررت .او کرره در واقررع منصرروب
[گمرارده یرا تیولردار] بیرزانس در سروریه محسروب مریشرد ،رروت هنگفترری
در اختیار داشرت .292حتری پریش از او نیرز ،طبرق روایرات اسرالمی ،خلیفرهی
مجررازی عمررر نیررز در مکرره ،در رویررای پررولهررای سرروریه و کشررورهای دیگررر
بود .او هم میباید بره مرردمش نویرد مریداد و روزی بره عنروان توزیرعکننرده
پول و روت وارد صحنه مریشرد« :عمرر گفرت :اگرر پرول در دسرترس باشرد،
آنگرراه دسررتور مرریدهررم کرره برررای هررر کررس  2222درهررم در نظررر گرفترره
293
شود».
زندگینامرهی خرود پیرامبرِ عرربهرا نیرز سرشرار از سرنتهرای ایرانری اسرت.
منشأ حاکمان موعرودگرای نیمرهی نخسرتِ سردهی دوم عرربهرا را مریتروان
در مناسرربات سررادهی اجتمرراعی جسررت و جررو کرررد ،ماننررد حواریررون عیسررا
کرره در مررتن جامعرره بودنررد .بعرردها ،آنهررا [حاکمرران موعررودگرا] ماننررد
پادشرراهان ایرانرری بررر اسرربی نشررانده مرریشرروند تررا بتواننررد نقررش خررود را برره
عنرروان توزیررعکننرردهی برکررت االهرری ،البترره در شررکل پررولیاش ،ایفررا کننررد.
طبقِ روایات اسرالمی ،پیرامبر عرربهرا نیرز از مناسربات اجتمراعی فقیرانرهای
منشأ میگیرد ،مانند عیسا که پسررِ نجرار برود .ولری پیرامبر عرربهرا توانسرت
از راه ازدواج با یک زن روتمنرد برر ایرن مناسربات فقیرانره چیرره شرود .بره
رزرگ
یرراری ایررن االهررهی نیررکبرردبختی ،او بعرردها برره یررک توزیررعکننرردهی بر ِ
پول تبدیل گردیرد« .آیرا محمرد پرول تقسریم مریکررد؟ ( )...بررای نخسرتین
بررار یررک چنررین عملرری در ارتبرراط بررا درآمرردهای مکرره گررزارش شررده اسررت:
پس از آن کره محمرد برا رروتمنردان مکره برا کمرال گشرادهرویری برخرورد
کرررد ،توانسررت وامهررای بزرگرری بگیرررد و برره هررر آدم محترراج  42درهررم
294
بدهد».
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حرراکم
ِ
المنصررور ،عیسررای پیروزمنررد فرجررامشررناختی ،تبلررورِ فرررهوشرریِ
موعررودگرا بررود .البترره پررس از زوال خانرردان عبرردالملک کیفیررتِ موعررودگراییِ
حاکمیت ادامه یافرت ،ولری قهرمانران آن تررجی مریدادنرد کره گمنرام براقی
ِ
تنفررر
بماننررد .خانرردان عبرردالملک برره عنرروانِ تبلررورِ حاکمیررت موعودگرانرره،
بیکررانِ بنیادگرایران ایرانری را متوجره خرود کنرد .حراال حراکم دیگرر نره بره
منزلررهی یررک شخصرریت [انتزاعرری/م] موعررودگرا بررل کرره برره منزلررهی فررردی
[مشررخ /م] کرره فرررهوشرریِ او موعودگرانرره اسررت درک مرریشررد .فرررهوشرری
شرراهی ،مسرری ِ فرجررامشررناختی بررود .او جانشررین میترررا ،فرررهوشرری شرراهی
زمانهای پیشین شد.
طبق آموزه هرای ایرانری در پایران عصرر ساسرانی ،انسران موجرودی اسرت کره
از پن عنصرر تشرکیل شرده اسرت :پیکرر ،جران ( ،)Odemخررد [وجردان/م]،
گوهر و فروهر .پیکر ،هسرتیِ مرادی را در خرود جرا مریدهرد ،روح برا براد ،دم
و بررازدم ،گررره خررورده اسررت؛ خرررد [وجرردان] در پیونررد بررا آگرراهیِ قرررار دارد
یعنی مریشرنود ،مریبینرد ،سرخن مریگویرد و مریدانرد؛ گروهر در جرایی از
خورشررید قرررار دارد .فروهررر آن بخشرری اسررت کرره در حضررور خرردا (اهررورا
مزدا) ،سرور ،قرار دارد.
انسان این گونه آفریرده شرده اسرت؛ زیررا بره هنگرام یرورش (دشرمنان اهرورا
مزدا) انسانها می میرند ،و پیکر آنهرا برا زمرین یگانره مریشرود ،جرانِ آنهرا
با براد ،گروهر آنهرا برا خورشرید و خرردِ آنهرا بره سروی فروهرر مریرود ،ترا
دیوها نتوانند خرد را نابود سازند.295
فروهررر /فرررهوشرری حرراکم ،یعنرری ایررن خررودِ متعررالی ،مسرری فرجررامشررناختی
است .این فرهوشری از پریش وجرود دارد و در حضرور خردا زنردگری مریکنرد.
خرد حراکم پرس از مررگ بره سروی او [خردا] براز مریگرردد .پنداشرتهرا از
یررک خررودِ متعررالی در شررکل یررک فرررهوشرری در انجیررلِ مترری هررم یافررت
میشود« :در پایان این بخرش یرک نمونرهی کوچرک از انجیرل جدیرد کره بره
نظرر مرن در تعرابیر مررورد توجره قررار نگرفترره اسرت ،و آن نزدیکری احتمررالی
فرشررتهشناسرری آن برره دیررن زرتشررت اسررت :در انجیررل مترری  ،16برراب 12
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آمررده اسررت« :مواظررب باشررید کرره ایررن بچررههررای کوچررک را تحقیررر نکنیررد.
زیرا به شما بگرویم کره فرشرتگان آنهرا در آسرمان همیشره در پیشرگاهِ پردر
آسمانیام حاضر میشوند».
در اینجررا ،برره روشررنی پیونرردِ بررین فرشررتگانِ ویررژهی انسررانهررا و تررک تررک
انسررانهررا بسرریار فراتررر از درک عمررومی از «فرشررته محرراف » فراتررر مرریرود:
رنجرری کرره برره انسرران روی زمررین داده مرریشررود ،آنچنرران فرشررتهاش را
مرریآزارد کرره برررای پرریش نیامرردنِ چنررین وضررعیتی بایررد از چنررین رنجشرری
پرهیز کرد .از سوی دیگرر ،فرشرته ی هرر انسران برا اتکرا بره خردا ،بره انسران
چنان کرامتری اعطرا مریکنرد کره رنر دادن ،یرک عمرل گنراهکارانره خواهرد
بود .به نظر مرن ،اگرر مرا نتروانیم پریشزمینرهی تراریخی چنرین پنداشرتی را
که بره آمروزه هرای زرتشرتی از فرره وشری دیرن  daena-fravashiبرمریگرردد
بفهمیم ،قادر به درک این موضوم نخواهیم بود.
در ضررمن ،گررزارش پرشررور از اسررارت و آزادی پتررروس [Petri Apg 12, 1-
 ]19نیز در همین راستا اسرت؛ هنگرامی کره پترروس طبرق نظرر آنهرا هنروز
در غرل و زنجیررر برود ،ناگهران در برابررر درِ خانره ایسررتاد« ،ناگراه آنهررا فریرراد
بر آوردند ،ایرن فرشرتهی اوسرت» [ .]Apg 12, 15برا ایرن حرال ،چنرین نقرل
یردگاه پیشرنهادی در اینجررا ،تنهرا مریتوانرد ماننررد
ِ
قرولی برا توجرره بره ایررن د
مدرکی باشد کره بتروان گفرت ترا چره حرد مریتروان ایرن اشرارات روشرن در
انجیل متی باب  ،16بند  12را مورد توجه قرار داد.296
شررکل  :74ریکررا گیسررلن متوجرره شررد کرره
الگررروی نگرررارههرررای مربررروط بررره «خلیفررره
ایسررتاده» در ایررران نیررز وجررود داشررتهانررد .از
آن جا کره خلیفره ی ایسرتاده ،نمرایشِ مسری
فرجررامشررناختی اسررت ،شررگفتانگیررز نیسررت
کرره نگررارههررای فرشررتگان ایرانرری چونرران الگررو
به کار گرفته شدهاند.
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اسررتفاده از مفهرروم موعودگرانررهی منصررور (پیروزمنررد ،لقبرری اسررت برررای
مسرری فرجررامشررناختی کرره در نوشررتارهای آخررر زمررانیِ دانیررال سپررریانی بررا
شمشیر آتشرین بره کرار گرفتره مریشرد) بررای نخسرتین برار برر سرکههرای
الحپجرراج [حجرراج بررن یوسررش] در سررال  61عررربهررا آمررده اسررت .عررالوه بررر
این ،نام منصور برر سرکههرای مسری کره در منطقرهی پرارس یافرت شرده بره
ری ایرانرری/پهلرروی آمررده اسررت .299روایررات اسررالمی هررم
صررورت دو زبانرره ،عربر ِ
البته با کیفیت موعودگرانهی نام منصور آشنا هستند.299
شررکل  :75نامیرردن
«منصرررررور» بررررره
رام
م ابررررررهی نررررر ِ
موعودگرانه برر یکری
ری
از سررکههررای مسر ِ
عررربهررای ساسررانی
از استان فارس

مرا ترا کنررون برر سرکههررا ،برر وزنررههرای شیشرهای و مپهرهررا ،هریچ نشررانی از
حاکمی به نام «منصور» پیدا نکردهایم.
همان گونه کره گفتره شرد ،مرا در مصرر برا نرام «برن هاشرم» روبرهرو شردیم.
نامِ هاشمیه بره عنروان نرام سرکهخانره برر سرکههرا آمرده اسرت .حردود سرال
 142عررربهررا ( 331مرریالدی) سررکههررای نقرررهای پیرردا شرردند کرره نررامِ
سکهخانهی «عباسیه» بر آن آمده است.293
اگر با ایرن پریشزمینرهی فکرری حرکرت کنریم کره نرامگرذاری شرهرها ،چره
نوساز و چره بازسرازی شرده ،طبرق سرنت ایرانری ادامره یافتره ،یعنری شرهرها
نام منسس آن را حمرل مریکررده ،آنگراه مریتروان در نرام سرکهخانره یعنری
«هاشمیه»  ،که البته محل آن معلروم نیسرت ،بره ایرن نتیجره رسرید کره ایرن
شهر توس فردی به نرام «هاشرم» یرا یکری از اخرالف او سراخته شرده اسرت.
یعنرری وجررود «عباسرریه» در حرردود سررال  142عررربهررا ،مرریتوانررد اشررارهای
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گرذار شرهر بروده یرا ایرن نرام
باشد به وجود کسی به نام «عباس» کره یرا پایره ِ
را بر شهر نهاده است.
بدین ترتیرب ،حاکمران موعرودگرای برنهاشرم یرا «عبراس» تأییرد مریکننرد
که آنها به م ابهی پایرهگرذارانِ شرهر بره سربک و سریاق پادشراهان ساسرانی
عمل میکردهاند .ولی نرام آنهرا برر سرکههرا حرک نشرده اسرت ،زیررا حراکم
عملررن مسرری فرجررامشررناختی اسررت کرره غایررب مرریباشررد .در ضررمن ،ایررن
حاکمرران بررا آیررین معررین یررک قرردیس یررا نیایشررگاه (زیارتگرراه) گررره نخررورده
بودند .البته جانشینان آنهرا ایرن روش را ت ییرر دادنرد ،آنهرا بره نماینردگری
از نررامهررای ترروراتی [انجیررل عهررد قرردیم] برنامررهی نرروینی برررای مشررروعیت
حاکمیرت خررود ترردارک دیدنررد کرره حرراکم را برره منزلررهی حرراف یررک مکرران
مقردس تعریرش مریکردنرد؛ اینجاسرت کره مفهروم هرارون []Harun Aaron
آنگونه که مرا آن را برا عالیرم و نشران هرای دیگرر نرزد جانشرینان عبردالملک
مشاهده کردهایم ،روشن میشود.

شررکل  :73سررکهی برنجرری از شرریراز ،سررال  173عررربهررا .ت ییرناپررذیری نگررارههررای ایرانرری
شرگفتانگیررز اسرت .نگررارهی یرک حرراکم گمنرام برره سربکِ ساسررانی جانشرینِ اطالعررات غیرنگررارهای
سکههای پیشین شده است.

ادامهی وجودِ ایرن نرام هرا در روایرات اسرالمی بره معنریِ تراریخی برودن ایرن
حوادتِ گزارش شده نیست.
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پررس از مرررگ هشررام بررن عبرردالملک در سررال  194عررربهررا ،حاکمیررت
میبایست عملن به دسرت یرک والری از خانردان عبردالملک از مررو مریافتراد.
ایررن گررروه سرروری کرره از هررواداران جنرربش موعررودگرایی از مرررو بررود ،جررای
خود را به کسرانی داد کره از شررق آمرده بودنرد ،یعنری «آل محمرد» از مررو،
خراسان و س د .رد پرای آنهرا را مریتروان در مصرر هرم یافرت« .آل محمرد»
یک جنبش موعودگرایی از خراسران اسرت کره علیره نماینردگران گمنرام ایرن
جنبش در غرب [شام/م] مبارزه میکرد.
پررس از فروپاشرری حاکمیررتِ جانشررینان گمنررامِ خانرردان عبرردالملک ،یعنرری
پررس از سررال  179عررربهررا یررک تجدیررد نظررر سرراختاری در حاکمیررت
موعودگرایی گمنرام صرورت گرفرت .شرواهد تأییدکننرده ی ایرن موضروم ،نرام
حاکمانی مانند «هاشم» و «عبراس» اسرت کره ترا حردود سرال  142عرربهرا
ادامه داشت؛ ولی از نام هرای السرفاح و المنصرور هریچ چیرز بره برت نرسریده
است .این وضعیت تازه در زمان حاکمیت المهدی محمد ت ییر کرد.

حاکمیت برگزیدهی هدایتگر و بهشت روی زمین
ِ
جانشینِ السفاح یعنی کسری کره بررای روایرات اسرالمی شرناخته شرده اسرت
ولی در هریچ جرا سرکه یرا کتیبره ای از او وجرود نردارد و همچنرین جانشرینِ
المنصور که براز هرم بررای تراریخ سرنتی اسرالمی شرناخته شرده اسرت ولری
هرریچ ردِ پررای واقعرری از خررود برره جررای نگذاشررته ،فررردی اسررت برره نررام
«المهدی محمد بن امیرالمنمنین» 231که نام او بر سکه آمده است.
این نام و ایرن عنروان فقر بیرانگر یرک برنامرهی سیاسری اسرت و ربطری بره
شخ واقعی ندارد.
نامِ موعرودگرایی «المهردی» 231در ارتبراط برا عنروانِ محمرد (برگزیرده) قررار
مرریگیرررد .طبررق ایررن فرمررول ،المهرردی ،برگزیررده اسررت .حرراال در اینجررا
خررالف
ِ
شررعاری وجررود دارد کرره از دو مفهرروم ترکیررب شررده اسررت و برره
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برداشتِ تراکنونی ایرن لقربِ دو اسرمی یرک شرخ واقعری نیسرت  .شراید
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بترروان ایررن نررام را اینگونرره درک کرررد :مهرردی ،برگزیررده (محمررد) اسررت و
امیرالمررنمنینهررا [رئرریس تأمینررات] برره عنرروان قررائممقررام یررا نماینرردهی او
نرام
عمل میکردنرد .در کنردهکراریهرا روی وزنرههرای یافرت شرده در مصررِ ،
توزیعکنندهی آنها کر شده است :المهدی.233
فرهوشی حاکمِ موعودگرا کره بره نماینردگری از سروی مهردی عمرل مریکنرد،
عیسرا ابررن مررریم اسررت (مسرری  ،پسرر مررریم) یعنرری مسرری فرجررامشررناختی.
همررین برداشررت را یکرری از احادیررث یررادآوری مرریکنررد .طبررق ایررن حرردیث
مهدی هیچ کس نیست به جز عیسا ابن مریم.234

خالفتِ (نمایندگی) مهدی
به دنبالِ حکراکی هرایی کره المهردی را همران «برگزیرده» (المهردی محمرد)
لقررب «الخالفررت المهرردی» [نماینرردهی هرردایتگر] نیررز
ِ
معرفرری مرریکننررد،
مرریآیررد« .خلیفرره اهلل» در زمرران عبرردالملک ،عنرروان مسرری ِ فرجررامشررناختی
بود کره طبرق توصریشِ مکاشرفهی دانیرالِ سروری منتظرر بازگشرت او بودنرد.
مسی به عنروان «خلیفرهاهلل» (نماینرده ی خردا) نگریسرته مری شرد .در اینجرا
ولری موضرروم بررر سررر نماینرردگرری مهردی اسررت کرره مسرری فرجررامشررناختی،
فروهر اوست.235
یررک سررکه از برراجنیس (؟) [ ]Badjenisدر ایررن دوره منتشررر شررده کرره
ترراریخ آن  152عررربهررا اسررت و برره جررای شررعار نماینرردگرری مهرردی
(خالفررتالمهرردی) ایررن گونرره بررر آن حکرراکی شررده اسررت« :علرری؛ محمررد /
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طیب (خوب)»
ایررن را چگونرره بایررد درک کرررد؟ آیررا برردین معناسررت کرره حاکمیررت توس ر ِ
کسی اعمال میشده کره هرم بره عنروان «علری» و هرم بره عنروان «محمرد»
شناخته شرده برود؟ شراید در ایرن شرکل بتروان آن را فهمیرد :ایرن مریتوانرد
یا مسی ناکرامِ کرمرانیهرا باشرد و یرا عیسرای فرجرامشرناختی خراسرانیهرا؛
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ولی با توجره بره نزدیکریِ آخرر زمران ،اخرتالف برر سرر ایرن کره آیرا مهردی
همان عیسرای فرجرامشرناختیِ خراسرانیهرا و یرا عیسرای ناکرامِ کرمرانیهرا،
علی ،است اهمیتی نداشت.
حاکمیررت موعودگرایانرره بررا ایجرراد یررک بهشررت زمینرری گررره خررورده اسررت.
بهشتِ ایرانیان این گونره تعریرش شرده کره سراکنان آن هریچ گونره اختالفری
بررا هررم ندارنررد و هیچگرراه سرچشررمهی ایررن بخشررش االهرری برره ایررن بهشررت
پایرران نمرریپررذیرد .رویاهررای مکاشررفهای عبرردالملک نیررز همیشرره خواهرران
همرروار کررردن شرررای برررای یررک وضررعیت بهشررتی بودنررد .فراخرروان برررای
پایرران دادن برره اختالفررات میررانِ صرراحبان کترراب در مررتن کنرردهکرراری شررده
در قبررهالصررخره هرردفش رسرریدن برره اسییالم («آشررتی») بررود .برره گونررهای
کرراملن ایرانرری ،در برابررر «اخررتالف» ،خواسررتهی «اسررالم» (آشررتی) قرررار داده
شررد .اسررالم برره منزلررهی نبررودِ اخررتالف ،گررامی اسررت برره سرروی رسرریدن برره
وضررعیت بهشررتی .ایررن ترکیررب یعنرری دشررمنی/آشررتی [اخررتالف /اسررالم] در
برابر جهنم /بهشت قرار داده میشود.239
ِ
«روزی» در بهشرررت نیرررز ریشررره در فرهنرررگ ایرانررری دارد .واحهی عربررری
«رزق» از واحهی فارسرری میانرره برررای جیررره ،رپزیرر [ ]roziqگرفترره شررده
اسررت .239مفهرروم «نررانِ روزانرره» یررا روزی ،کرره بیرران پررولی آن «رزق» اسررت،
 44بار در قررآن آمردهاسرت ،فعرل سراختهشرده از آن کره حترا بریشترر (56
بار) .اشراره ی فرراوان بره خردا بره م ابرهی ضرامنِ حفر مخلوقراتش و منبرع
درآمررد (رزق) را شرراید بترروان برره منزلررهی گرررایش ضرردِ زُروانرریِ قرررآن تعبیررر
مفهرروم سرنوشررت کرره بررا خرردا گررره
ِ
کرررد .همررین موضرروم در رابطرره بررا
میخورد ،صدق میکنرد .ولری درک دینری زُروانری ایرانیران در تقابرل برا ایرن
برروده کرره رزق و سرنوشررت بررا هررم در دسررت خرردا قرررار دارنررد .در بسرریاری
جاها براور بره پرانت ون زُروانری و خردایانِ سرنوشرت آن چیرره برود .قررآن برا
این خدایان به مخالفت برخاست .ایرن کره ترا چره حرد تفاسریرِ بعردی قرآنری
رنررگ و بررویِ باورهررای قرردرگرایی زُروانرری را برره خررود گرفتنررد ،یکرری از
بخررشهررای وقررایعنگرراری ابررنِ عبررری [پیشرروا و مررتکلم منوفیزیررت/یعقرروبی]،
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در حرردود سررال  1965مرریالدی ( 552عررربهررا) ،نشرران مرریدهررد .در آنجررا
آمده که مسرلمانان برا هرم در ایرن مرورد اتقراقنظرر ندارنرد :بعضری از آنهرا
وجود ارادهی آزاد را تأییرد مریکننرد و بعضری دیگرر اصرلن پرسرش دربرارهی
وجود ارادهی آزاد را مجاز نمیدانند.233
حمایررت مررالی از شرررای بهشررتی در واقررع دنبالررهی سیاسررت ساسررانیان بررود
کرره زمررانی بررر شرربهجزیرررهی عربسررتان تسررل داشررتند و معررادن آنجررا را
استخراج مریکردنرد .حضرور مجردد در شرمال آفریقرا ،دسترسری بره طرال در
قابررل ا بررات در مصررر کرره بررا
ِ
سررودان غربرری را فررراهم سرراخت .311حضررور
نررامگررذاری مفهرروم «المهرردی محمررد» [بررر وزنررههررا شیشررهای] بررت شررده،
احتمالن توجه به مصرر را بره عنروان یرک هردف بررای بره دسرت آوردن طرال
در آفریقا و اتیوپی به وجود آورد.
ررف شرربهجزیرررهی عربسررتان ،اهمیررت ویررژهای برررای جرراری شرردن
ولرری تصر ِ
پررول برره بهشررت ایرانیرران داشررت .حضررور پیشررین پادشرراهی عرررب ،فقرر
رابق غسررانیان بررود .ایررن مررورد در سررنگنبشررتهی
محرردود برره منطقررهی سر ِ
معاویرره در نزدیکرری طررائش و سررنگنبشررتهی مدینرره برره سررال  174عررربهررا
گواهی میشود.
برره هنگررام ضررربِ سررکه برره نماینرردگرری از طرررف مهرردی [خلیفرره المهرردی]،
می توان عالقه ی دوبراره بره شربهجزیررهی عربسرتان را ا برات کررد .نفرو بره
شبهجزیره ظاهرن از شرمالِ شررقی بره جنروب غربری صرورت گرفتره برود .در
گذشررته نیررز جررادهی نقرررهی ساسررانیان از نجررران برره حیررره مرریگذشررت .در
تأیید آن ،سرکه ای اسرت کره برا نرام نماینردهی مهردی [خلیفره المهردی] در
یمامه یافرت شرده اسرت .اینجرا ،یرک منطقره در عربسرتان مرکرزی برود کره
هستهی امروزی آن را شهر ریاض تشکیل میدهد.311
ساسررانیان در نجررد امررروزی ،دسررت برره اسررتخراج معررادن نقررره زده بودنررد.
حضرور ساسرانیان در عربسررتان مرکرزی در حردود سررال  494مریالدی منجررر
برره حملررهی متحرردانِ بیررزانس [قریشرران] برره عربسررتان جنرروبی شررد .ایررن
اقدام پادشراهانِ اکسروم [ ]Axumظراهرن باعرث شرد کره ساسرانیان یمرن را
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بره تصررف خررود در بیاورنرد .حاکمیرت پساساسررانی در میرانرودان نیرز همرران
سیاسررتی را پرریش گرفررت کرره پیشررنیانِ ساسررانیشرران در ایررن منطقرره
داشررتند ،آنهررا نیررز معررادن نقرررهی عربسررتان را تحررت کنترررل خررود در
آوردند.312
ران نماینرردگرری مهرردی ،ابررن
دربررارهی اسررتفاده از ررروت انباشررته شررده در زمر ِ
عبری گرزارش مریدهرد« :ایرن خلیفره ،خزانرهی پردرش را براز کررد ،و تمرام
رررروت پررردرش را بررره بررراد داد 313».دربرررارهی نویسرررندهی ایرررن سرررطور،
دانشررنامهی اسررالمی گررزارش مرریدهررد« :نوشررتههررای ابررن عبررری تنهررا ب ره
دلیررل توانررایی بررزرگ یررا اصررالت فکررر یررا سرربک نگررارش ،قابررل تشررخی
ِ
نیستند؛ خدمت او بره ادبیرات ،احتررام برانگیرز اسرت ،و ایرن برجسرتگی تنهرا
در انبوهیِ کارهایش نیست ،برل کره دقتری اسرت کره او نظررات نویسرندگران
گذشررته را بازتولیررد مرریکنررد 314».البترره او یررک برتررری نسرربت برره همررهی
گزارشررگران راویرران اسررالمی دارد :محررل دفررن او معلرروم اسررت .قبررر او
صررومعهی متررای مقرردس (مرراتیوس) در موصررول بررا یررک سررنگنبشررتهی
مفصل آراسته شده است .از توصریش هرایی کره شرده مریتروان برداشرت کررد
که در زمران او تراریخ پساساسرانی در قلمرروی سرابق ساسرانی از یرک تراریخ
رسررتگاری باسررتان متررأخر برره یررک ترراریخ اسررالمی بررا بررازیگران برره ظرراهر
ترراریخی (نررامهررایی کرره از یررک نظررام دینرری گذشررته برگرفترره شرردهانررد)
بازنویسی میشد.

آیا موسا ،منجی (نجاتدهنده) است؟
طبق روایات اسالمی مریبایسرت فرردی جانشرینِ مهردیِ خلیفره شرده باشرد
کرره موسررا الهررادی (موسررای شررفادهنده ،منجرری) نامیررده مرریشررد .گفترره
میشرود کره ایرن فررد ،پسرر و جانشرین خلیفره المهردی برود .در اینجرا نیرز
یررک نررامِ موعودگرانرره کرره حاکمیررت را مشررروعیت مرریبخشررد ،صرراحب
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شخصرریت (واقعرری) شررده و برره حرراکم تبرردیل مرریشررود .روایررات اسررالمی
همچنررین بررر ایررن نکترره تأکیررد مرریکننرد کرره درسررت پررس از مرررگ پیررامبر
رفات مسرری شناسرری
عررربهررا ،کرره البترره خررودش شخصرریتی بررر اسرراسِ صر ِ
اسررت ،چهررار نماینررده (خلیفرره) جانشررین او شرردند .البترره کررارکرد ایررن
رارکرد خلیفرره در طرررح دینرری موعودگرانرره
«خلفرا»ی سرراختگی را نبایررد بررا کر ِ
اشتباه گرفت .315در حکاکی هرای نروم جدیرد ،از فرردی بره نرام «موسرا» نرام
برده میشود .نقشمایههرای کوبیرده شرده برر سرکههرای پیردا شرده در بصرره
مرریتواننررد نمونررهی خرروبی باشررند .ب رر ایررن سررکههررا آمررده اسررت« :خلیفرره
316
المهدی ،تنها فرمان موسی اعتبار دارد ،ولیعهدِ مسلمانان».
این که آیرا «ولیعهرد» (یرک درک ایرن اسرت کره گفتره مریشرود «ولیعهرد»
نگارش ناقصری اسرت از ولریِ عهرد) در ایرن زمران برا درک سرنتی اسرالم بره
م ابررهی «شرراهزاده» فهمیررده مرریشررد ،در ایررن جررا قاب رل تشررخی نیسررت.

ولرری از آنجررا کرره موضرروم در ایررن بافتررار بررر سررر چگررونگیِ سلسررلهمراتررب
حاکمیررت نیسررت ،از ایررن رو ،یررک چنررین درکرری نمرریتوانررد درسررت باشررد.
ولرری ایررن مرریتوانررد بیررانگرِ یررک برنامررهی [دینرری] در ارتبرراط بررا یررک نظررام
نررامگررذاری باشررد .نررام موسررا کرره از یررک سرراختار دینرری برگرفترره شررده،
مرریبایسررت برره گونررهی تم یلرری درک شررود .از یییک «موسییا» سییخن گفتییه
میشود که «ولیعهد مسلمانان» است.
از این رو ،این نوشته را بایرد بره م ابرهی یرک سرند حاکمیرت بره نماینردگری
مهدی (خلیفره اهلل) درک کررد کره زیرر فرمرانِ یرک موسرای تم یلری اعتبرار
دارد .کررارکرد او ماننررد کررارکرد یررک شرراهزاده از یررک سلسررلهی نرراموجود
نیست ،بل که کرارکردِ یرک «ولییِ عهید» بره معنری واقعری کلمره اسرت .در
ایررن جررا لقررب محمررد (عیسررا) را برره م ابررهی «ولرری اهلل» (مررأمور یررا کررارگزار
خدا) به یاد بیراوریم .مفهروم «عهرد» در ایرن جرا بره معنریِ :اتحراد و پیمران،
و همچنین وظیفره ،قرول ،الگرو و اصرل مریباشرد .وصرایای قردیم و جدیرد را
319
نیز «عهد یا پیمان» میگویند.
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ولرری عهررد» بررر سررکههررا در سررالهررای  152تررا 156
از ایررن رو ،مفهرروم « ِ
عررربهررا ( 363تررا  391مرریالدی) در بصررره نگررارش نرراق ِ [برردون نقطرره و
اعررراب] عنرروان ولیعهررد (جانشررین حرراکم) نیسررت بررل کرره برره معنررای:
«نماینررردهی پیمرررانِ مسرررلمانان» یعنررری «کرررارگزار بررررای تحقرررق مبرررانی
[دینرری] ،وظررایش و اصررول» اسررت .برره عنرروان «ولرریِ عهرردِ مسررلمانان» او
همچنین نمایندهی دینیِ همهی آشتیخواهان (یعنی مسلمانان) است.
برره جررای یررک خلیفررهی موسررا ،کرره روایررات اسررالمی آن را برره عنرروان
نجرراتدهنررده و رسررتگارکننده (موسررا الهررادی) ،معرفرری مرریکننررد ،مررا بررا
شرررعارهایی برررر روی سرررکههرررای مررررتب برررا نماینررردگررری حاکمیرررت
موعودگرایانهی مهدی روبرهرو مریشرویم کره البتره فرمران را کسری مریرانرد
که ماننرد یرک موسرا وظیفره ی محافظرت از وحردت و مبرانی آشرتیخواهران
(یعنی مسلمانان) را به عهده دارد.
ایررن کررارگزارِ مبررانی مسررلمانان (آشررتیخواهرران برره ایررن معنررا کرره آنهررا
اخررتالف میرران صرراحبان کترراب را نمرریپذیرنررد .اخررتالف ،جررایی در بهشررتِ
ایرانیرران نرردارد) سررپس برره «خلیفرره موسررا» [نماینرردهی موسررا] تبرردیل
میشود.319
این که چطور می شرود کره نرامگرذاریِ «خلیفره الهرادی» (نماینردهی منجری
یررا رسررتگارکننده) و «خلیفرره موسررا» (نماینرردهی موسررا) همزمرران ،ولرری در
جاهررای متفرراوت ،یافررت مرریشرروند ،برره احتمررال قرروی ریشرره در رقابررت بررین
طرحهای دینی متفاوت داشته است.
همررین نررامگررذاری در مررورد یررک کررارگزارِ دیگررر از مبررانی مسررلمانان صرردق
میکنرد :هرارون ( .)Aaronنرام او نیرز در زمران نماینردگری حاکمیرت مهردی
بکار برده شده است.313
بهکارگیریِ عنروان «ولریِ عهرد» و بازتأویرل تو مران ایرن مفهروم از حاکمیرتِ
نماینررردگررری (خالفرررت) ،بیرررانگرِ یرررک انقرررالب اسرررت .او از طررررح دینررری
موعودگرایی حاکمیرت فاصرله مریگیررد و بره پنداشرتهرای ایرانری از حراکم
برره م ابررهی دادبررر/دادور [(]DADBARحامررلِ داد و قررانون) برراز مرریگررردد .از
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این زاویه ،او یک موسرا و یرا یرک هرارون اسرت .ایرن نگراهیسرت از زاویرهی
انجیررل عهررد قرردیم برره طرررح کهررنِ ایرانیرران از حاکمیررت کرره در ایررن زمرران
خواهان یک موسا و یا یرک هرارون برود .برا بره کرارگیری نرامِ هرارون جدیرد،
عملن فرآینردِ جردایی از مسریحیت پایرهریرزی شرد و اراده بررای ایجراد یرک
نرام «موسرا» بره عنروان نماینرده برر
جماعت جدید مسرتند مریگرردد .آوردن ِ

سررکههررا را مرریترروان برره منزلررهِ آخرررین نشررانهی یررک ترراریخ مشررترک
[مسیحی] نگریست که جماعرت نروین هرم اکنرون بره رهبرری هرارون جدیرد
از آن جرردا مرریشررود .ایررن دلیل ری اسررت برررای سررنگنبشررتههررا در صررحرای
نگررب [ ]Negevاسرررائیل کرره بررر آنهررا «رب موسررا و هررارون» حکرراکی
شدهاند.311
برای سرال  131عرربهرا ،دو اشراره بره خالفرت هرارون جالرب توجره اسرت:
در جررایی برره نررام «هارونیرره» ،سررکههررای نقرررهای بررا دو مضررمون گونرراگون
فررت «مررردی» [( ]Mardiراضرری،
کوبیررده شرردند .یکرری از سررکههررا از خال ِ
پسررندیده) سررخن مرریگویررد کرره نشرران مرریدهررد هنرروز بررا پنداشررتهررای
موعررودگرایی گررره خررورده اسررت .سررکهای دیگررر از حرراکمیتی برره نررام
«راشرردون» [هرردایتگررر ،کسرری کرره راه راسررت را مرریرود؛ برره پارسرری میانرره:
رازیشررتا ،یعنرری «راه راسررت»  ]razishtaبرره بررت رسرریده اسررت .در اینجررا
مرریترروان دیررد کرره چگونرره نررامهررای موعررودگرایی تحررت تررأ یر مناسرربات
فرهنگی ایران ماننرد قرانون و عردالت ،راه راسرت (رازیشرتا) قررار مریگیرنرد و
این مضامین را جذب میکنند.311
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راهی که به مأمون منجر میشود
پایان حاکمیت به نمایندگی از مسی ِ موعود و گذر به حاکمیتی به نام
الهدی (هدایتگر)  :از موسا به هارون ،از امین به مأمون
سرکهای طررال از سررال  131عررربهررا کرره البترره نررام محررل ضرررب آن نررامعلوم
است ،حاکمیت هرارون را مرورد تأئیرد قررار مریدهرد .در آنجرا آمرده اسرت:
«عبررداهلل هررارون امیرالمررنمنین» .در اینجررا مس ر له بررر سررر چگررونگیِ ردیررش
کردن عنوان هرای ایرن حراکم اسرت :ابتردا «بنرده ی خردا» (عبرداهلل) ،سرپس
ری «هررارون» و سرررانجام عنرروانی کرره از سرردهی نخسررت امپراترروری
نررام تم یلر ِ
312
عرب معمول بوده است :امیرالمنمنین (رئیس تأمینات) .
در اینجررا ،حاکمیررت برره نماینرردگرری از غایررب (سررفاح ،منصررور و مهرردی) برره
حاکمیررت توس ر فررردی مشررخ صررورت مرریگیرررد .اگررر بررا زبرران ترراریخ

کنررونی اسررالمی حرررف بررزنیم مرریترروان گفررت کرره ایررن بپرررش برره عنرروان
مرحله ای انتقالی از یک مپردل ابتردایی شریعی بره یرک مردلِ سرنیِ حاکمیرت
قابل درک است.
همچنررین در سررال  139عررربهررا ،هنرروز حاکمیررت برره شررکل «نماینرردگرری»
(خالفت) اعمال می شرد ،البتره بره نماینردگری از «هردایت شردگان» (خالفرت
الراشرردون) .از منظررر درک ایرانرری ،خررودِ حرراکم یررا شرراه ،هرردایتشررده
[ ]guidedو «دادبررر  /دادور» [حامررل قررانون و عرردالت] مرریباشررد .313برردین
گونرره از حرراکمی کرره برره نیابررت از هررارون عمررل مرریکنررد (خلیفرره هررارون)،
حاکمی زاده میشود کره نرامِ مشرخ ِ هرارون را بره خرود مریگیررد :خلیفره
هارون امیرالمرنمنین .314نقرش حراکم بره گونرهای روشرن برر سرکهای کره در
هرررات در سررال  197عررربهررا بدسررت آمررده ،بیرران مرریشررود ...« :عبررداهلل
هارون امیرالمنمنین».315
ایررن رونرردِ نررامگررذاری از زمرران معاویرره ،یعنرری از سررال  29عررربهررا ،معمررول
بوده است .حکاکی برر درهمری کره مربروط بره پایران حاکمیرت هرارون اسرت
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و در هرررات یافررت شررد ،بررا حکرراکیهررای روی سررکهی طررال در سررال 131
عربها کره پریشترر کررش رفرت و در کلسریون سرکه هرای اسرتانبول قررار
دارد ،سررازگاری دارد .در آنجررا هررم چنررین شررعاری مرریبینرریم« :عبررداهلل
هارون امیرالمنمنین» (بندهی خدا ،هارون ،رئیس تأمینات)
سرررانجام ،نماینرردگرری (خلیفررهگرری) از سرروی غایررب/پنهرران ،کرره برره نررام او
حکومت مری شرد ،بره شرعار حاکمیرت تبردیل گردیرد :خالفرتِ راشردون (بره
نیابرت یررا نماینرردگریِ هرردایتشررده)؛ خلیفره امررین (برره نیابرت آن کسرری کرره
امانتدار است) ،خلیفه مرأمون (بره نیابرتِ کسری کره مریتروان بردو اعتمراد و
اتکا کرد).
ضررب سرکه» اسرالمی بره عنروان حرق انحصراری حراکم
ِ
وقتی ما بره قرانونِ «
مینگریم ،متوجه مریشرویم کره در بسریاری جاهرا سرکههرای گمنرام (بردون
نام حاکم) کوبیده شدهانرد کره فقر بره واسرطهی آیره ی قرآنری کره از سرالِ
 179عربها ،برر آنهرا نقرش بسرته بره عنروانِ بخشری از فعالیرتهرای اداری
امپراتوری پساساسانی قابل تشرخی هسرتند .ایرن سرکههرا همره یرک شرعار
را حمررل مرریکننررد :قرررآن ،سرروره  ،9آیرره  .77عررالوه بررر ایررن ،ترراریخ همررهی
ایررن سررکههررا از سررال  179عررربهررا برره بعررد مرریباشررد .حررال بایررد ایررن
فعالیررتهررای اداری گُمنررام را چگونرره ارزیررابی کرررد؟ برررای زمررانِ حاکمیررت
موعودگرایانرره کرره برره نیابررتِ از سررفاح ،منصررور و مهرردی اعمررال مرریشررد
میتوان پذیرفت که غایرب -کره بازگشرت او انتظرار مریرفرت -برر سرکههرای
معاصر فق به عنوان محمد نام برده میشد.316
ولرری چگونرره مرریترروان توضرری داد کرره هنرروز در دورهی «عبررداهلل هررارون
امیرالمررنمنین» کرره خررود را چونرران نماینرردهی مررردی (پسررندیده) و راشرردون
(هدایتشده) مینگرد ،سکههایی کوبیرده مریشروند کره نرامِ حراکم برر آنهرا
نیسرررت؟ مررر الو در پیرامرررون دریرررای خرررزر ،در تبرسرررتان در سرررال 192
عررربهررا 319و در فرررات در رفیقرره ( )Rafiqaدر سررال  197عررربهررا.319
نمونررههررای بسرریاری از ایررن فعالیررتهررای گُمنررامِ بوروکراسرری را مرریترروان
فهرست کرد .افزون برر ایرن بایرد در اینجرا یرادآوری کررد کره مرا سرکههرایی
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یافتهایرم کره برر آنهرا بره طرور جداگانره «هرارون» و «رشرید» نقرش بسرته
ولی تا کنرون هریچ سرکهای کشرش نکرردهایرم کره ایرن دو نرام برا هرم آمرده
باشند ،یعنی« :هارون الرشید».
برررای ا برراتِ وجررود یررک بوروکراسرری فعررال در امپراترروری پساساسررانی
حاکمیرت
ِ
همچنین ایرن گرواهی وجرود دارد کره آن منراطقی کره زمرانی ِ
زیرر
ساسررانیان بودنررد دوبرراره زیررر نفررو ِ حکومررتِ مرکررزی در میررانرودان قرررار
گرفتند .بررای نخسرتین برار ،سرکههرای نقررهای کره از حاکمیرت «عرربهرا»
در مصر خبر میدهد ،کوبیده میشوند.313
این به ویرژه برا پرس گیرری قلمرروی واقرع در یمرن کره زمرانی بره ساسرانیان
تعلررق داشررت ،روشررن مرریشررود .امپراترروری عرررب از پرریشترهررا در پعمرران،
رق شرربهجزیرررهی
همسررایهی یمررن ،نفررو خررود را آغرراز کرررده بررود .شرر ِ
عربستان ،ظاهرن همیشه منطقهی نفو ِ امپراتوری عرب بوده است.321
غربرری شرربهجزیرررهی
ِ
پررس گرررفتنِ منرراطقی کرره در گذشررته در جنرروب
عربسرررتان زیرررر کنتررررلِ ساسرررانیان قررررار داشرررتند در زمرررانِ حاکمیرررت
موعررودگرایی برره نماینرردگرری مهرردی [خلیفرره المهرردی] صررورت گرفررت.
همچنررین ضررربِ سررکه توسرر ادارات حکررومتی در الرریمن ،Al Yaman
رت مهرردی ادامرره
عربسررتان مرکررزی ،در زمرران حاکمیررت موعررودگرایی برره نیابر ِ
یافت.321
اگر به این نکته توجره کنریم کره مشرروعیتِ یرک حراکم از طریرق نامیردن او
در نماز جمعه و حرقِ انحصراریِ «ضرربِ سرکه» او صرورت مریگیررد ،آن گراه
می باید از این نقطه آغازیرد کره حرداقل بره هنگرام تصررفِ یرک سررزمین یرا
زدن سررکه
ت ییررر قرردرت در برراال ،قاعرردتن مرریبایسررت حرراکم جدیررد از حررق ِ
خررود اسررتفاده مرریکرررد .حتررا اگررر از ایررن نقطرره حرکررت کنرریم کرره درک
اسررالمی از سررکهزنرری تررازه در عصررر تشررکیل دولررتهررای اسررالمی از سرردهی
چهررارم هجررری شررکل گرفترره ،بررا ایررن وجررود ،برراز هررم بخررشهررایی از ایررن
قلمررروی اسررالمی بررا ارجررام برره الگوهررای کهررنِ برره جررای مانررده از زمرران
جانشررینان اسررکندر و امپراترروری روم عمررل مرریکردنررد .از ایررن رو ،بایررد از
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این نقطه حرکت کرد که برا آغراز اعمرالِ حاکمیرت برر یرک قلمررو ،هرمزمران
نیز ضربِ سکه نیز صورت گرفته است.

خالصه این کره بردون ا برات حرقِ ضرربِ سرکه ،اعمرال حاکمیرت هرم قابرل
ا بات نیست .ادعرا مریشرود کره نیرافتنِ مردارک و سرکههرا در دوران محمرد
ایررن اسررت کرره فعالیررتهررای [سیاسرری -دینرری] او از کیفیررتِ دولترری یعنرری
سررازمانیررافتگی برخرروردار نبرروده و برره همررین دلیررل هرریچ رد پررایی از آن
رود مرردارک ایررن ادعررا را مجرراز نمرریدانن رد کرره
دوره برراقی نمانررده اسررت .نبر ِ
زنرردگرری مررردم از طریررق فعالیررتهررای غیردولترری [سررازماننیافترره] رقررم زده
مرریشررد .فعالیررتهررای غیردولترری (نبررودِ تشررکیالت کشرروداری/م) در دورهی
قابرل
ِ
پیامبر عربها در شربه جزیررهی عربسرتان ،تراکنون هریچ ا رر و مردرک
اتکررایی از خررود بررر جررای نگذاشررتهان رد .از ایررن رو طبیعرری اسررت کرره مررا تررا
کنررون نتوانسررتهایررم از پیررامبر عررربهررا و جانشررینانش [خلفررای راشرردین
مجررازی/م] سررکه یررا سررنگنبشررتهای برره دسررت بیرراوریم .در حقیقررت،
اسالمشناسی عملن میباید به این نتیجره مریرسرید کره دیگرر بره مدینره بره
م ابررهی یررک دولررت -شررهر (اسررالمی) بررا سرراختار کشررورداری و «قررانون
اساسی» نگاه نکند .به راستی قبایرل بردوی بره چره دالیلری مریبایرد بره فکرر
تشررکیل دولررت بیفتنررد؟ اگررر بپررذیریم کرره پیررامبر عررربهررا در مدینرره برره
گونررهای غیردولترری یعنرری برردون تشررکیالت کشررورداری عمررل مرریکرررده ،و
تکیهی او فقر برر اتحادهرای سسرت و ناپایردار قبایرل مریبروده ،آنگراه بایرد
توضی داد ،پرس چگونره از ایرن مناسربات قبیلرهای ،دولرتهرای اسرالمییری
سر برآوردند و تقریبن هفتاد سرال بعرد برر پررچمشران نرام پیرامبری را اعرالم
میکنند که از کالهی جادوییای به نام مکه بیرون آمده است؟
ن تصررف
حق «ضرب سکه» در عمرل ایرن امکران را فرراهم مریسرازد ترا زمرا ِ
یررک سرررزمین و تأسرریس حکومررت را مشررخ کرررد .از ایررن رو مرریترروان بررا
توجه به اطالعاتی که از ضرربِ سرکههرا بره دسرت آمردهانرد ،بره ایرن نتیجره
رسید که در دورهی مأمون در صنعا نیز سکههای نقرهای زده شدند.322
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بنابراین شگفتانگیرز نیسرت کره بره هنگرامِ تصررفِ شربهجزیررهی عربسرتان،
در حجاز نیز سکه کوبیده شرد .قیدیمیتیرین سیکههیای مسیی بیه تیاریخ
 660عیییربهاسیییت و در حرررال حاضرررر در کلسررریون دانشرررگاه تررروبینگن
است.323
سررانجام در مکرره نیرز سررکه پیردا شررد .در حرال حاضررر ،کهرنترررین سررکهای
کرره از مکرره برره دسررت آمررده اسررت مربرروط برره سررال  256عررربهاسررت.
ضرررب سررکههررای نقرررهای در ارتبرراط بررا خلیفرره مررأمون از سررال
ِ
همچنررین
324
 927عربها نیز پیدا شدهاند .
ادامررهی تکامررلِ ایرردئولوحی حاکمیررت :مررأمون ،امییام مرری شررود .325سررکهای
طررال از سررال  195عررربهررا یافررت شررده کرره در کنررار نگررارهی متررداول ،یررک
رال
نگررارهی اضررافی نیررز دارد :للخلیفییه المییأمون .در همررین سررال سررکهی طر ِ
نقش اضافی :للخلیفه االمام 326کوبیده میشود.
دیگری با ِ
پس از به کرارگیری پنداشرتهرایی ماننردِ موسرا و هرارون چونران ولریِ عهردِ
المسررلمین یعنرری «نماینرردگررانِ پیمررانِ آشررتیخواهرران [مسررلمانان]» حرراال
موضوم بر سر این برود کره بررای نماینرده ی آن یرک کرارکرد نروین و معاصرر
پیرردا کرررد .ایررن کررارکرد جدیررد ،مقررام امییام اسررت .وظیفررهی او ،هرردایت
جماعررت برره هنگررام نمرراز مرریباشررد .ایررن کرره ایررن رویکرررد چگونرره درک
مرریشررد ،مرریترروان آن را از خررالل پرریشبینرری هررای مکاشررفهای از شررهر
حپمر دریافرت .حرردیثنویسران البتره ایررن پریشبینریهررا را بره سرنتهررای
سرردهی نخسررتِ حاکمیررت امپراترروری عرررب گررره مرریزننررد ولرری از واحههررای
تخصصی متجانس (بررای نمونره :رویرداد مهراجرون) مریتروان درک کررد کره
اینها محصوالت سدههای دوم و سوم اسالمی هستند.
در اینجررا نیررز موضرروم بررر سررر انتظررارات آخرزمررانی اسررت .اگررر در زمرران
عبرردالملک یررک «آخرررت نزدیررک» وجررود داشررت کرره از ظهررور قریرربالوقرروم
عیسای فرجام شرناختی بره عنروان خلیفرهاهلل خبرر مریداد ،حراال ایرن انتظرار
پررس از پایررانِ حاکمیررتِ پسرررانِ عبرردالملک از طریررق یررک حاکمیررت واقعرری
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برره نیابررتِ غایررب  /پنهرران ،بررا نررامهررای موعودگرانرره ماننررد سررفاح ،منصررور و
مهدی پاسداری میشد.
این انتظارِ مبهم جرای خرود را بره فراخروانی داد کره بازگشرت بره یرک نظرمِ
حقرروقی را کرره مطررابق بررا موسررای قررانونگررذار و برررادرش هررارون تعریررش
مرریشررد مرریطلبیررد .برره جررای انتظررار مرربهم از بازگشررت غایررب و پنهرران در
ابرهرا ،مرریبایرد انتظررار مشرخ از موسررا و هرارونِ معاصررر جرای آن بنشرریند
کرره برره عنرروان نماینرردهی پیمرران آشررتیخواهرران [مسررلمانان] نگریسررته
می شد .در اینجرا موضروم برر سرر پنداشرتِ پیمرانی جدیرد یرا پیمرانی اسرت
که باید تجدید شود.
هرردایت جماعررت را مررأمون (کسرری کرره بایررد برره او اعتمرراد کرررد) از
ِ
حرراال،
طریق بوجود آوردن سرمتِ (مقرام) امیام بره عهرده مریگیررد .ایرن سرمت از
پیش وجود نداشت ،زیرا اگر چنرین مریبرود مریبایسرت در نگرارههرا مسرتند
میشد .این مقام نخستین بار در سال  690عربهال مستند شده است.
احتمررالن پرریش از رویکررردِ برره ایرردهی هرردایت کررردن جماعررت توس ر یررک
نماینرردهی ترراماالختیررارِ پیمررانِ آشررتیخواهرران [المسررلمین] مناسرربتی برررای
ایجاد چنین پست و مقرامی وجرود نداشرت؛ زیررا منجری غایرب هنروز چونران
هدایتگر [الهدی] از اعتبرار برخروردار برود .هنروز نیراز بره قرایممقرام (نایرب)
در شررکلِ امررام حررس نمرریشررد ،زیرررا انتظررار فرجررامشررناختی هنرروز مبنررای
حاکمیت برود .ترازه پرس از ایرن کره ایرن اعتقراد بره پرس رانرده شرد ،پایران
حاکمیرت برره نیابررتِ سررفاح ،منصررور و مهرردی هررم فرررا رسررید و فکررر تعیررین
یک امام آفریده شد.
پرریشگرروییِ مکاشررفهگونررهی کعررباالحبررار در حپمر [سرروریه] در ایررن برراره
یک داستانِ مشروعیتبخش ارایه میدهد:
نزدیرک دروازهی شررق دمشرق
ِ
«عیسا مسری ابرن مرریم در کنرار پپرلِ سرفید
رت درخترری کرره آنجررا قرررار دارد فرررود خواهررد آمررد .ابررری او را حمررل
در جهر ِ
خواهررد کرررد ،او دسررتهررایش را بررر شررانههررای دو فرشررته خواهررد گذاشررت.
پوشررش او دو پارچررهی سررفید خواهررد بررود .یکرری را دور کمررر خررود خواهررد
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بسررت ،و دیگررری را ماننررد عبررایی بررر دوش خواهررد انررداخت .برره محررض ایررن
کرره سرررش را پررائین مرریانرردازد ،قطرررات [اشررک] ماننررد مرواریررد مرریریزنررد.
یهودیان به سوی او خواهند آمرد و بره او مریگوینرد" :مرا یراران ترو هسرتیم".
و او خواهررد گفررت" :دورغ مرریگوئیررد" .سررپس مسرریحیان از هررر سررو خواهنررد
آمررد و مرریگوینررد" :مررا یرراران تررو هسررتیم" ،ولرری او خواهررد گفررت" :دروغ
مرریگوییررد ،زیرررا یرراران مررن مهرراجرون ،بازمانرردگرران ملحمرره (malhama
احتمررالن بررزرگترررین فاجعرره بررا ابعرراد مکاشررفهای) هسررتند" .سررپس او برره
گردهمآیی مسلمانان میآیرد ،هرر کجرا کره مریخواهرد باشرد .او همران طرور
کرره مش ر ول نمرراز خوانرردن بررا مسررلمانان اسررت ،خلیفررهی آنهررا را خواهررد
دید .مسری پشرت سرر خلیفره قررار خواهرد گرفرت .وقتری خلیفره متوجره او
میشود به عیسرا خواهرد گفرت" :آی ،ای مسری ِ خردا ،هردایت مرا را در نمراز
به عهرده بگیرر! ولری او خواهرد گفرت" :ایرن کرار توسرت کره نمرازِ یارانرت را
هرردایت کنرری ،زیرررا خرردا تررو را دوسررت دارد .مررن برره عنرروان دسررتیار (وزیررر)
فرسررتاده شرردم ،و نرره برره عنرروان فرمانررده (امیررر) .برردین گونرره خلیفررهی
مهرراجرون ،نمرراز را طرری رکعررتِ دوم هرردایت مرریکنررد ،در حررالی کرره پسررر
مریم در میان آنهاسرت .سرپس مسری نمراز را ترا بره آخرر ادامره مریدهرد.
329
(.»)...
دربررارهی نقررش خلیفرره ،در قرررآن سررخنانی آمررده اسررت :سرروره  ،76آیرره :95
«ای داود! مررا تررو را خلیفرره (نماینررده خ رود) در زمررین قرررار دادیررم ،پررس در
میان مردم بره حرق داوری کرن ،و از هروای نفرس پیرروی مکرن کره ترو را از
راه خرردا منحرررف مرریسررازد ،کسررانی کرره از راه خرردا گُمررراه شرروند ،عررذاب
بیران
ِ
شدیدی به خراطر فرامروش کرردن روز حسراب ( یرومالحسراب ،در واقرع
پنداشررتِ پررولی ایرانیرران از روز قیامررت اسررت) دارنررد 329».دربررارهی مفهرروم
امرام مرریترروان ا بررات کرررد کرره« :ایررن مفهرروم در قرررآن هفررت بررار برره شررکل
مفرد و پن برار بره شرکل جمرع آمرده اسرت و بنرا بره موقعیرت آن در جملره
این معانی را دارد :ویژگی ،الگو ،سرمشق ،پیشوا و غیره».
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با تعیین مقرام امرام ،طربعن نیرز طررح و تعریرشِ جماعرت ،اشرکالِ مشخصری
به خود میگیررد .نقرش رهبررییری کره عبردالملک در مسریحیت بره دنبرال
آن بود ،با رهبری جماعت دینی نوین تعویض میشود.

مأمون خلیفه اهلل ( نمایندهی خدا) میشود
بنررا بررر گررزارشِ روایررات اسررالمی ،مررأمون در ارتبرراط بررا ت ییرررات بنیررادین در
صررحنهی سیاسرری -دینرری ،خررود را نماینرردهی خرردا (خلیفررهاهلل) نامیررد .در
اینجا باید به روشنی گفرت کره پنداشرت از خلیفره چونران نماینردهی خردا برا
تأییررد (خاموشررانه) خرردا کرره اسررالمشناسرری آن را برره یررک هنجررار (معیررار)
تبرردیل کرررده در روایررات اسررالمی چونرران پیامرردِ «کودتررای دولترری از برراال»
توصیش شرده اسرت .ایرن واقعیرتِ انکارناپرذیر کره مرأمون خرود را نماینردهی
خدا اعرالم کررد -اگرچره بررای زمرانی بسریار کوتراه -در روایرات اسرالمی بره
گونهای مورد نقد قرار میگیرد.
روایات اسالمی از ایرن نقطره حرکرت مریکننرد کره درسرت در همرین زمران
یررک امررام شرریعه وجررود داشررته کرره در مخالفررت بررا مررأمون کرره گرایشررات
«سررنی» داشررت عمررل مرریکرررد .یعنرری ایررن کرره امررام و خلیفرره ،پیشررواهای
ری دو جماعررتِ مررذهبی متفرراوت بودنررد .ایررن کرره واقعررن مررأمون برره چرره
دینر ِ
جماعررت مررذهبی تعلررق داشررت روشررن نیسررت .ظرراهرن در اینجررا ،جایگرراه
دینی مرأمون ربطری بره جریران شریعی نردارد .ایرن کره آیرا در زمران مرأمون
یک خ کشری روشرن بر ین شریعه و سرنی وجرود داشرته بایرد مرورد تردیرد
قرار بگیررد .اگرر چنرین باشرد بایرد بپرذیریم کره پریش از آن جریران تسرنن
هم شکل گرفته برود .ولری نمریتروان شراخهی تسرنن را ترا پریش از پیردایی
مذاهبِ سنی [ یرا مرذاهب فقهری یعنری حنفری ،مرالکی ،شرافعی و حنبلری/م]
ا برررات کررررد .بررره احتمرررال قررروی در اینجرررا موضررروم برررر سرررر ادامرررهی
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کشمکشهای بین خراسرانیهرای پیررو آل محمرد و کرمرانیهرای پیررو علری
بوده است.
نقررد ادبیررات اسررالمی برره ایررن شرررای اساسررن یررک نقررد االهیرراتی اسررت.
ِ
سرررانجام همررهی قهرمانرران برره جررز مررأمون کشررته مرریشرروند .خرردا ،وزیررر
مأمون ،فضل بن سهل سرخسری و امرام شریعه علری برن الرضرا را نیرز از برین
میبرد.
گفترره مرریشررود کرره کودتررا ایررن گونرره ر داده اسررت :مررأمون طرری مراسررم
جشنی امام مخرالش از حرزب علری را بره ولیعهردی و جانشرینی خرود تعیرین
مرریکنررد .مررأمون برردین وسرریله مرریخواسررت برره دعواهررا و کشررمکشهررای
همیشگی جریانرات دینری پایران بدهرد .صراحبان قردرت در ب رداد علیره ایرن
تصمیم «ایرانیپسند» مرأمون بره پرا خاسرتند و طریِ همرین اعتراضرات یکری
از خویشرراوندان مررأمون برره نررام منصررور بررن المهرردی (مسرری ِ پیرومنررد ،از
323
خانوادهی هدایتگر) قدرت را در ب داد به دست میگیرد.
وزیر (سرخسی) بره عنروانِ «دوسرتِ ایرانیران» نگریسرته مری شرود و ظراهرن
در سررال  929هجررری توس ر دشررمنانش کشررته مرریشررود .گفترره شررده کرره
علرری الرضررا [«امررام رضررا»ی شرریعیان] نیررز در سررال  927هجررری برره قتررل
مرریرسررد .همچنررین در روایررات اسررالمی آمررده کرره مررأمون ،پررر از درد ولرری
تطهیررر شررده از ایررن ضررربات سرنوشررتسرراز ،در سررال  922هجررری از ایررران
(؟) برره ب ررداد برراز مرریگررردد .او بررا خررانوادهاش آشررتی مرریکنررد .ولرری اهررل
بیررتاش او را در جهررت ت بیررت جریرران تسررنن سرروق مرریدهررد .طرفررداران
علرری ،و همررراه بررا آنهررا همررهی جریانررات شرریعی ،از قرردرت حررذف شررده و
331
برای همیشه به انزوای سیاسی پرتاپ میشوند.
در ایررن روایررت چرره بخررشهررایی دادههررایی ترراریخی هسررتند و کرردامین
راریخ سررکههررایی کرره ایررن رویرردادها را بازترراب مرریدهررد بررا
ایرردئولوحیکی؟ تر ِ
وصفی کره روایرات اسرالمی از وقرایع دارنرد اصرلن سرازگاری نردارد .روی هرم
رفته این پرسش طررح مری شرود کره آیرا رویردادهای وصرش شرده در روایرات
اسالمی اصلن ر دادهاند یا خیر.
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توصیشِ رویردادهای زمرانِ مرأمون بره گونره ای اسرت کره بتروان برخوردهرای
بعدی برا شریعیان را توجیره کررد .ابرن عبرری اوضرام را در زیرر «تراریخ 971
عربها» شررح مریدهرد .در ایرن سرال بره فرمران خلیفره ،گرورِ حسرین برن
علی ویران شد ،با تمرام بناهرای پیرامرونش .تمرام زمرین آنجرا را شرخم زدنرد
و سررپس بررذر پاشرریدند .مرریگوینررد کرره خلیفرره در ایررن برراره گفترره اسررت:
331
"مکان این گور باید برای همیشه محو بشود»".
اسرراس
ِ
اگررر مررا ترراریخی بررودن ایررن رویرردادهای توصرریش شررده را بررر
حکاکیهای سکه هرا ارزیرابی بکنریم ،آنگراه بریدرنرگ متوجره مریشرویم کره
قتررلِ فضررل بررن سررهل سرخسرری کرره طبررق روایررات اسررالمی در سررال 929
هجررری ر داده نادرسررت اسررت .زیرررا مررا از فضررل بررن سررهل سررکهای داریررم
کرره در سررال  927هجررری در ب ررداد منتشررر شررده و بررر آن آمررده اسررت:
ذوالریاسییتین (کسرری کرره صرراحب دو مقررام اسررت ،مرردنی و نظررامی) 332.نررام
او همچنررین بررر سررکههررای کوبیررده شررده در سررال  922در محمدیرره (ری)
آمده است 333.باز هرم عنروانِ ایرن وزیرر برر سرکههرای اصرفهان از سرال 924
334
عربها آمده است.
این کره فضرل برن سرهل چره خردماتِ بزرگری بررای گسرترش اسرالم کررده
می توان آن را از روی سرکه هرایی کره برا عنروانش در خروارزم کوبیرده ،نشران
ضرررب سررکههررایی را داد کرره
ِ
راه خرروارزم ،او فرمرران
داد .پررس از شکسررت شر ِ
فق ر عنرروان اداری او را حمررل مرریکننررد .بررر رویررهی سررکههررایش ،نگررارهی
حاکم ،بدون ت ییرر براقی مری مانرد ،برر پشرت سرکه یرک مسرلمان پیروزمنرد
نقش بسرته کره پیرامرونش برا نوشرته هرای آرامری پرر شرده اسرت .در وسر
سررکه نوشررته شررده :والریاسررتین .ولرری در کجررا مرریترروان نشررانی از اعتقرراد
دینی و کر رسول اهلل مشراهده کررد؟ آیرا ایرن بردان معنری اسرت کره در آن
زمرران آن قرردر برره سررنتِ آرامرری احترررام گذاشررته مرریشررده کرره کسرری
نمرریخواسررت آنهررا را بررا اشرراراتی برره محمررد آشررفته کنررد؟ ظرراهرن
خوارزمی های شررق ایرران هنروز اجرازه داشرتند برین آتشرگاه و گنبرد Stupa
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تصررمیم بگیرنررد؛ گویررا عجلررهای در کررار نبررود کرره آنهررا هررم برره جنررگهررای
دینیِ صاحبان قدرت در میانرودان کشیده شوند.

نرام یرک وزیرر
شکل  :76سرکههرای نقررهای از خروارزم .نگرارهی یرک حراکم برا نوشرتههرای آرامریِ .
عرب در ب داد .شعار دینی کجاست؟

در روایرررات اسرررالمی آمرررده کررره امرررام شررریعیان در سرررال  927هجرررری
درگذشت .البته نام او برر سرکههرای نرامبررده شرده در براال نیرز آمرده اسرت.
بدین ترتیب میتوان نتیجهگیرری کررد کره ترا سرال  924هجرری امرام زنرده
بود و نقش «ولریِ عهرد» را ایفرا مریکررده اسرت .راویران اسرالمی دو سردهی
بعد بره ایرن دلیرل از «ولیعهردی» امرام سرخن مریگوینرد چرون خرود آنهرا
هررم مفهرروم «ولرریِ عهررد مسررلمین» را درسررت نفهمیررده بودنررد و آن را برره
ران
م ابررررهی «جانشررررین» درک مرررریکردنررررد و نرررره «نماینرررردهی پیمررر ِ
آشتیخواهان».
بنررا برره گررزارشِ طبررری ،پررس از مرررگ امررام علرری الرضررا در ترروس (زیارتگرراه
امررروزی در مشررهد) ،مررأمون برره خررانواده و هرروادارانش در ب ررداد نامررهای
نوشت و در آن انتصابِ امرام علری الرضرا را بره عنروانِ «ولریِ عهرد مسرلمین»
توجیره کرررده و در همرین نامرره نیررز بره پرریشبینرریهرای مکاشررفهای الرشررید
دربررارهی زمرران فروپاشرریِ حاکمیررت عباسرریان اشرراره کرررده اسررت .طبیعررتن
این نامه به طور تام و کمال در روایات اسالمی حف شده است!
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در ایررن پرریشبینرری آمررده کرره در نسررلِ هفررتم پررس از عبرراس دیگررر هرریچ
سررتونی از بررانو عبرراس (پیررروان عبرراس) پررا بررر جررا نخواهررد مانررد .سرررانجام
نابودی از طریرق شمشریر خواهرد آمرد! حسرنی ،نابودکننرده و انتقرامگیرنرده،
خواهد آمد و همه را قلع و قمرع خواهرد کررد .همرین برال برر سرر سرفیانیهرا
خواهد آمد (شب دیرپرای خرانواده معاویره کره هنروز ادعرا قردرت را داشرت).
جلرروی خررونریزیهررا فق ر زمررانی گرفترره مرریشررود کرره خررودِ قررائم ،مهرردی،
335
بیاید .آنگاه دیگر خونِ بیگناههان ریخته نخواهد شد.
طبرررق روایرررات اسرررالمی مرررأمون بررررای فررررار و دور زدنِ ایرررن سرررناریوی
مکاشررفهای [پرریشبینرریِ الرشررید] در سررال  922هجررری دسررتور داد تررا علرری
بن الرضا را از مدینه بیاورنرد ترا او را بره عنروان جانشرین خرود تعیرین نمایرد.
مأمون به این دلیرل مجبرور بره ایرن کرار شرد چرون مریخواسرت خرانوادهی
در قرردرت خررود را صررحی و سررالم از آسررتانهی سرردهی کهنرره برره نررو عبررور
دهد .بررای سرده ی جدیرد هرم البتره یرک تقرویم جدیرد سراخته و پرداختره
شد .بدین ترتیب عصرِ مقدسی شرروم مریشرود کره هجررتِ پیرامبر عرربهرا
نقطهی آغراز آن مریگرردد .و بررای آینردگران ایرن را جرا انداختنرد کره یرک
سدهی پیش از آن ،عپمرر مجرازی برا ایجراد تقرویم هجرری توانسرت مرر پز ایرن
مقدس جدید را مشخ کند.
ِ
ِ
عصر
طبق روایات اسرالمی ،بردین وسریله مرأمون مریخواسرت بره گونرهای ظلمری
که به سر خرانوادهی علری آمرده برود جبرران کنرد .همچنرین مرأمون برا ایرن
رفتررار گشررادهنظرانرره در برابررر خانرردان علرری قصررد داشررت عباسرریان را از زوال
و نابودی نجات بدهد.
این که نسل هرای آینرده علرت ایرن تصرمیم مرأمون را برا چره پنداشرتهرای
مکاشفهای او گرره مریزننرد ،چنردان اهمیرت نردارد .از زاویرهی تراریخی ایرن
باورهای مکاشرفهای و پیشرگویی هرا علرت اصرلی آوردن علری الرضرا از مدینره
برره ترروس نبرروده اسررت .ایررن کرره بعرردها روی ایررن پنداشررتهررای مکاشررفهای
انگشررت گذاشررته مرریشررود ،توضرری ترراریخی نیسررت بررل کرره یررک ارزیررابی
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االهیاتی از آن وضعیتِ سیاسی اسرت .ایرن نکتره نشران مریدهرد کره روایرات
روح تاریخی به نگارش در آمدهاند.
اسالمی بعدی تا چه اندازه با ِ
رت انتصررابِ علرری الرضررا در مرتبررهی نخسررت فقرردان مشررروعیت حاکمیررت
علر ِ
مأمون بوده اسرت .ایردهی حاکمیرت بره نماینردگری سرفاح ،منصرور و مهردی
به احتمال قوی از جهانبینی یری مریآیرد کره یرک بخرشِ آن از طررحِ دینری
«علرری» برره م ابررهی مسرری ناکررام منشررأ گرفترره و از راههررای گونرراگون بررا
طرحهای دینری مبتنری برر موسرا ،هرارون ،امرین و مرأمون گرره خرورده برود.
آیررا واقعررن چنررین نبررود کرره امررام الرضررا نماینرردهی پیررروان حاکمیررت
موعودگ رایی بروده ،در صرورتی کره مرأمون غاصربان را نماینردگری مریکررد و
بررا اسررتفاده از مقررامِ [نهررادِ] «ولرریِ عهرردِ مسررلمین» کوشررش کرررد تررا نظمرری
رش
نرروین سررازگار بررا سررنتِ ایرانرری ایجرراد کنررد؟ هررر کررس بررا آب و ترراب نقر ِ
پررس هررنش در صرردد
ِ
حرراف ِ سررنت را برره خررود مرریدهررد ،معمررولن در
ت ییراتی است .مگر همین مرأمون نبرود کره بریشتررین ترالش را کررد ترا دو
سررنتِ دینرری یعنرری طرررحِ دینرریِ موعودگرایانرره و طرررح ایرانرریِ حاکمیررتِ
دادور را در هم ادغرام کنرد؟ حاصرل ایرن ترالش و تردبیر بررای خرود مرأمون
مقررامِ «خلیفرره اهلل» بررود .سررکههررای بررین سررالهررای  929تررا  924هجررری،
شرررمایی از تشرررکیالت کشرررورداری و سلسرررلهمراترررب آن دوره را بررره مرررا
میدهند:
 -1محمد رسولاهلل (محمد چونان پیامبر خدا)
 -9المأمون خلیفهاهلل (مأمون ،نمایندهی خدا میشود)
 -7فق فرمان امیر (نه امام) یعنی الرضا به کار بسته میشود
ولی عهدِ مسلمین (نمایندهی پیمانِ آشتیخواهان)
ِ -2
 -4علی بن موسا  /بن علی بن ابی طالب
 -5والریاستین (کسی که صاحب دو مقام است ،مدنی و نظامی)
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سکههایی کره شرعارهای براال را برر خرود دارنرد فقر در قلمررو ایرران وجرود
روان «خلیفررهاهلل» کرره
دارنررد :فررارس ،اصررفهان ،محمدیرره (ری) و سررمرقند .عنر ِ
بررر سررکههررای عبرردالملک آمررده بودنررد و تکرررارِ آنهررا در سررالهررای  929تررا
 929هجری در زمان مرأمون ،باعرث شرد کره اسرالم شناسری بره ایرن نتیجره
برسد کره همرواره از زمران پیرامبر عرربهرا در مکره و مدینره ترا ایرن زمران،
«خالفررت» برره معنرری «ت وکراسرری» [حکومررت روحانیرران] وجررود داشررته
اسررت .تررو گررویی واحههررا -برره ویررژه وقترری دیررن و سیاسررت بررا هررم ادغررام
ری دورهی نسرربتن کوترراهی معررانی خررود را ت ییررر
مرریشرروند -نمرریتواننررد طر ِ
بدهند.
فرمولِ «خلیفرهاهلل» کره مرأمون آن را تصراحب کررد و در ایرن میران کیفیرت
ترراریخی برره خررود گرفترره اسررت ،در ابترردا یعنرری در سرردهی نخسررت عررربهررا
جزئرری از یررک جنرربش آخرزمررانی یررا موعررودگرایی بررود .مررأمون خررود را
رش «دادور » ایرانرری مررینگریسررت .زیرررا همانگونرره
چونرران «خلیفررهاهلل» در نقر ِ
کرره قررانون از طرررف خداسررت (داد در فارسرری میانرره هررم «قررانون» [کرره
برابرنهراد «عرردل» نیرز مرریباشرد] و هررم «خردا» معنرری مریدهررد) او نیرز برره
ِ
عنرروانِ مجررری قرروانین االهرری نماینرردهی خداسررت .از ایررن درک ایرانرری ،یررا
دقیق تر گفته شرود درک شررق کهرن ،آشرکار مریشرود کره چررا در ایرن جرا
به یک موسا و هرارون جدیرد نیراز پیردا شرد .فقر از طریرق موسرا و هرارون
بررود کرره مرریشررد انتقررالِ حاکمیررت موعودگرایانرره را برره نماینرردگی از سرروی
خرردا توجیرره دینرری -ایرردئولوحیکی کرررد .موسررا و هررارون نمایررانگرِ آن بپرررش

تاریخی هستند  -بره معنریِ اصرالحاتِ پرسرونرده -کره رونردِ نروینی را بررای
طرحهای تاریخیِ از پیش موجود ممکن ساخت.
نوشتهها برر سرکههرای سرالِ  929هجرری ترا  924هجرری دربرارهی اصرل و
نسبِ علی الرضا بره مرا یرک رشرته آگراهی مریدهنرد« :علری برن موسرا برن
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علی بن ابی طالب».
وجودِ یک تبارشناسری از اخرالفِ علری نشران مریدهرد کره ایرن تبارشناسری
از خررانوادهی محمررد در ایررن زمرران دیگررر شررکل گرفترره بررود .سرررانجام ،ایررن
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طرررحهررای دینرری بررا چهرررههررای مشررخ پررر مرریشرروند .برررای مشررروعیت
بخشیدن به حاکمیت ،طررحهرای گذشرتهی مسری شرناختی برا تمرام عناصرر
و شخصرریتهررای غیرترراریخی -دینرریاش برره عناصررر و افررراد ترراریخی تبرردیل
میشوند .وقتی حاکمیرتِ موعودگرایانره بره نماینردگری مهردی پایران یافرت-
مشررروعیت حاکمیررت برره
ِ
مهرردی در واقررع حرراکم بررود ،اگرچرره گُمنررام-
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مهمترین مس له تبدیل گردید.
از این رو ،شگفتانگیرز نیسرت کره وقتری بررای اخرالفِ علری در یرک دورهی
معین نقش نوینی در نظرر گرفتره شرد ،نخسرتین سرکه هرای اسرالمی هرم در
مکرره زده مرریشرروند .هررر کررس تبررار خانرردان علرری را بشناسررد ،تبررار خانرردان
محمد به معنی «خاندان داود» را هم میشناسد.

از بکّه به مکه
برره واسررطهی ضرررب دو سررکه در مکرره در سررالهررای  921و  927عررربهررا و
همچنین با اتکرا بره سرکه هرایی کره در طری دورهی تصردی علریالرضرا برین
سالهای  929ترا  924عرربهرا کوبیرده شردند مریتروان مشرخ کررد کره
کوششی دیگرر بررای براز تعریرشِ مشرروعیت حاکمیرت در ایرن زمران صرورت
گرفترره بررود .ایررن نکترره از اهمیررت بسرریار برخرروردار اسررت کرره برردانیم
فعالیت های سکهزنری در مکره ،پیامردِ چررخش هرای سیاسری در کشرور بروده
است ،یعنی آن پایانِ مقدری کره بررای عباسریان پریشبینری شرده برود .ایرن
برای نخستین بار برود کره مکرانی بره نرام مکره از اهمیرت برخروردار گردیرد.
سکه زنری در مکره نشرانگر اهمیرت ایرن شرهر در ارتبراط برا حاکمیرت اسرت.
معمررولن در مکررانهررایی کرره عرراری از اهمیررت هسررتند ،سررکه هررم کوبیررده
نمی شود مگر برا ایرن هردف کره صراحبان جدیرد بخواهنرد اشر ال آن مکران
را مستند سرازند .پرس چره شرد کره ایرن مکران یکبراره و از هریچ از اهمیرت
برخوردار گردید؟
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کتررابِ مرترردان از عبرردالجبار شرراید بتوانررد در ایررن برراره برررای مررا گوشررهای از
رانی مرتررد
قضرریه را روشررن کنررد .جملررهی زیررر چیررزیسررت کرره دربررارهی مر ِ
گفته شده است:
«او (مانی) زرتشت ،پیامبر مجروسهرا را سرتایش مریکررد .مرانی گفرت" :نرور
او را برگزید و به شررق فرسرتاد در حرالی کره همرین نرور مسری را بره غررب
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فرستاد»".
از زاویررهی نگرراه ایرانیرران کرراملن منطقرری اسررت کرره زرتشررت چونرران پیررامبر
ررقی
راطق شر ِ
شرررق نگریسررته شررود .گررزارش شررده کرره منشررأ زرتشررت از منر ِ
ایررران اسررت .برره همررین گونرره نیررز از منظررر ایرانیرران ،مسرری پیررامبر غرررب
میباشد ،زیرا منشرأ او بخرشهرای غربریِ قلمرروِ فرهنگری ایرران بروده اسرت.
امگرراه او در نهایررتِ غرررب
ِ
از ایررن رو ،بسرریار طبیعرری اسررت کرره آخرررین آر
[ایران] یعنی مدینه باشد.
تعیین مکانِ آرامگراههرا ،نقطرهی پایرانی دورهی انتظرار قریربالوقروم برود .بره
عبارتی ،تعیرین مکرانِ آرامگراههرا در واقرع کُنشری اسرت بررای خرروج از روح
غرررب
ِ
موعررودگرایی .سرررانجام ،مسرری چونرران محمررد ،آرامگرراهش را در
قلمرو ایران یعنی مدینه مرییابرد .مرا آرامگراههرای مشرابهی در همرین رابطره
مرریشناسرریم :آرامگرراه حضرررت نرروح در قزیررره  ، Gaziraآرامگرراه یررونس در
نینرروا ،آرامگرراه علرری الرضررا در خراسرران (مشررهد) ،آرامگرراه علرری در مررزار
شریش و آرامگاه هرای حسرن و حسرین در نجرش و کرربال .برا آغراز ارتدوکسری
(راست دینی) مردان مقدس هم به خاک سپرده میشوند.
نمونررهی زیررر روشررن مرریکنررد کرره محمررد دفررن شررده در مدینرره ،آن کسرری
است که در سنگنبشرتهی قبرهالصرخره در اورشرلیم چونران عیسرا ابرن مرریم
نامیررده شررده بررود .جرمرری جررانز  Jeremy Johnsگلرره مرریکنررد کرره
سنگنبشتهی قبرهالصرخره محمرد را در نقشری نشران مریدهرد کره در قررآن
نقررش شررفاعتگررری او در روز
ِ
برررای او در نظررر گرفترره نشررده بررود :یعنرری
قیامت .طبق نظر جرمی جرانز در ایرن جرا یرک پیونرد مسرتقیم برین قررآن و
آمرروزههررای پیررامبر عررربهررا وجررود دارد .او محمررد نررام برررده شررده در
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قبه الصخره را همان پیامبر عرربهرا مری دانرد کره آرامگراهش در مدینره قررار
دارد .بررا ایررن وجررود ،از نظررر جررانز نقررش شررفاعتگررری آنگونرره کرره در
قبه الصخره آمده برا محمرد جرور در نمریآیرد .بره نظرر جرمری جرانز ،محمرد
نقش خود را به عنوان شفاعتگر  142سال بعد به دست آورد.
محمررد او  142سررال بعررد از مرررگش
ِ
برردون شررک جرمرری جررانز حررق دارد:
است که بره عنروان شرفاعتگرر بررای امرت اش وارد صرحنه مریشرود .و ایرن
هررم برره واسررطهی مزیررت سررنت ر مرریدهررد؛ برررای ایررن کرره در ایررن ا نررا،
محمررد مکرره (سررتایششررده) تبرردیل شررده بررود .در
ِ
محمررد (برگزیررده) برره
قبه الصرخره ایرن مسری اسرت کره چونران شرفاعتگرر در روز قیامرت سرخن
میگویرد .ایرن هرم بره تأییدیرهی قررآن نیراز نردارد ،کرافی اسرت بره انجیرل
رجرروم کنرریم .پررس از چهرررهبخشرریدن برره ایررن عنرروان مسرری شناسرری [در
شررخ محمررد] بررود کرره حرراال مرریبایررد نقررش شررفاعتگررر هررم برره او داده
میشد .در پایان ،همه چیرز ماننرد اول براقی مریمانرد :نقرش شرفاعتگرر کره
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در ابتدا توس مسی ایفا میشد حاال توس محمد ایفا میشود.
این که مکه پریش از تبردیل شردنش بره یرک مکران مقردس بررای عباسریان
تا چه انردازه دارای اهمیرت بروده ،شرناخته شرده نیسرت .ایرن پذیرفتره شرده
بطلمیرروس ج رافیررادان
ِ
اسررت کرره مکرره همرران «ماکورابررا»ی Macoraba
اسررت .ماکورابررا احتمررالن همرران برگررردان یونررانی م رررب اسررت .احتمررال
مرریرود کرره کعبرره برره عنرروان کلیسررای اتپرروپیهررا مررورد اسررتفاده قرررار
میگرفت .میدانریم کره در سردهی ششرم مریالدی بیزانسریهرا برا پادشراهان
اکسررومی برره طررور مشررترک علیرره پادشرراه یهررودی حمیررر جنررگ کردنررد.
رود
اکسررومیهررا در منطقررهی جنرروب مکرره کلنرریهررای تجرراری داشررتند ،وجر ِ
سرربک اتیوپیررایی در شررهر عسرریر ایررن ادعررا را
ِ
کلیسرراهای صررخرهای برره
گواهی مریکننرد .مکره زمرانی اهمیرت خرود را بره دسرت آورد کره در زمران
مررأمون درک نرروینی از قرررآن در حررال شررکلگیررری بررود .زمررانی کرره دیگررر
پیشزمینرههرای سروری -مسریحی سرنتِ قررآنِ عرربهرای ایرانری فرامروش
شررده بودنررد ،تررالش شررد کرره تعبیررر نرروینی از آن برره عمررل آیررد .پررس اگررر
259

(مکررانِ) بکرره (سرروره  ،7آیرره  )95در مکرره نباشررد در کجررا مرریتوانررد باشررد؟
برررای برراز تعریررش و انتقررالِ نقررش کلیسررا برره مکرره برره م ابررهی یررک جایگرراهِ
مقرردس برررای «نماینرردهی پیمرران آشررتیجویرران» [ولرریِ عهررد مسررلمین] و
همچنین بررای درکِ موسرای جدیرد و هرارون جدیرد ،رفترار و کُرنش مرأمون
در اورشررلیم گرررهگشررا اسررت .مررأمون در اورشررلیم -قبررهالصررخره -نررام
عبرردالملک را زدود و نررام خررود را در ایررن سررنگنبشررته وارد کرررد ،ولرری در
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نوشتهها ت ییری نداد.
عمل مأمون ما را به این براور مریرسراند کره او نیرز نوشرتههرای قبرهالصرخره
را همانگونه درک می کررد کره عبردالملک مریفهمیرد .احتمرالن ایرن نکترهی
تعیین کننده ای نبروده اسرت .در اینجرا مرأمون آنگونره رفترار کررد کره سرنت
ایرانری برره او یرراد داده برود .مررتن اوسررتا هرم همیشرره برررای هرر ایرانرری قابررل
فهم نبود و میبایست همرواره برا شررح و توصریش همرراه مریشرد .از ایرن رو،
الزم نب رود کرره مررتنِ قبررهالصررخره طبررق درک و برداشررت بعرردی ت ییررر داده
شررود .برره جررای آن یررک برداشررت و تأویررل دیگررری از آن ارایرره داده شررد.
یعنرری در اینجررا خرروانشِ محمررد عبررداهللِ و رسررولُ اهلل [برگزیررده پیررامبر
خداست] جای خود را به محمد ،پیامبر خداست ،داد.
صاحبان قدرت در مکان مقردس در ارتبراط برا سرنت پیرامبر عرربهرای اهرل
مکه احتمرالن همزمران نیرز دسرت بره تنظریم یرک گاهشرمارِ مراهی [تقرویم
قمری] زدند .ترا مرادامی کره ایرن داسرتان هنروز بره عنروان تراریخ نگریسرته
میشد ،میشد با یرک تقرویم غیردینری طبرق سرنت محلری کنرار آمرد .ولری
از آن لحظرره کرره ترراریخ از منظررر االهیرراتی تفسرریر گردیررد ،ضررروری شررد کرره
یک چنرین بپعردی هرم بره تقرویم داده شرود .طبرق ایرن درک نروین ،پیرامبر
در مکانی مقدس و در زمانی مقدس زندگی میکرد.
برردین گونرره در ب ررداد راه برررای حاکمیررت عباسرریان چونرران نماینرردگرران
انحصاری رستگاری با انبوهی از فقیهها ،قاریها و سنتسازان باز شد.
سرنت مسریحی -سروری
ِ
بعردها یرک فرجرامشناسریِ اسرالمی نیرز برر پایرهی
نیررز شررکل گرفررت .سررنتِ مسرریحی -سرروری از رشررد و رونررقِ شررگفتانگیررزی
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برخرروردار بررود .در یررک حرردیث کرره برره علرری نسرربت داده مرریشررود -البترره
داماد محمد است -اینگونه آمده است:
ِ
علییی که حاال
«پررس از نررابود کررردن (ارتررش سررفیانی) صرردایی در آغرراز روز از آسررمان
خواهرد گفرت :حقیقررتن کره حرق بررا خانردان محمرد اسررت .سرپس در پایرران
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روز صدای دیگر خواهد گفت :حقیقتن که حق با اوالد عیسا است».
تصررمیم از طرررف خرردا گرفترره شررد .روز و شررب یررک واحررد را تشررکیل
مرریدهنررد ،همانگونرره کرره حررقِ آل محمررد و حررق آل مسرری (برره معنرری
«خاندان داود») یک واحد را تشکیل میدهند.
مأمون هر چه بیشتر بره حاکمیرت خرود مبنرای االهیراتی مریداد ،بره همران
نسربت هرم از قردرتِ دنیرویاش کاسرته مریشرد .سررانجام ،ایرن خلیفره کرره
جایگرراهِ او تررا روحررانی بررزرگ امررت (امررام) و میررانجیگرِ رسررتگاری امررت ارتقررا
یافت ،در بخشِ شررقی قلمررویش از قردرت برکنرار گردیرد .نرام او بره عنروان
«امام» تا سرال  929هجرری برر سرکههرای شررق ایرران آمرده اسرت .سرپس
حرراکم جدیررد جررای او را گرفررت .در سررمرقند ،هنرروز مررأمون برره عنرروان
«خلیفررهاهلل» در سررال  912هجررری معرفرری مرریشررد .از همررین سررال ،دیگررر
نررام او بررر سررکههررای ابرشررهر (خراسرران) کررر نشررد .برره جررای او ،نررامِ حرراکم
جدیررد شرررق ایررران ،طلحرره بررن طرراهر آمررده اسررت .درهررم کوبیررده شررده در
سررال  913در سررمرقند بررینررام اسررت ،ماننررد سررکهی کوبیررده شررده در
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مرو.
ولری پریشترر از آن ،حاکمران محلری در غررب (شرام) یعنری اغلبییان ،چنرد
دهرره پرریش ،جررای حاکمیررت عباسرریان را گرفترره بودنررد .در یمررن ،از سررال
 913هجری یرک سرکهی بری نرام وجرود دارد کره نرام مرأمون برر آن نیامرده
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است.
مجموعررهی ایررن سررکههررا ایررن ارزیررابی را مرریدهنررد کرره پررس از سررال 914
هجری ،مرأمون فقر در مصرر شرناخته شرده برود ،زیررا در ایرن سرال نرام او
344
بر درهمی که در آنجا کوبیده شد آمده است.
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سکهی مسری از قردس (اورشرلیم) در سرال  913هجرری هریچ نرامی از او برر
خررود نرردارد ،گفترره مرریشررود کرره ایررن سررکه در ارتبرراط بررا بازدیررد مررأمون از
اورشلیم زده شرد 345.طری ایرن بازدیرد نرام او در سرنگنبشرتهی قبرهالصرخره
به جای نام عبدالملک کندهکاری شد.
گزارش شرده کره پرس از ایرن سرفر مرأمون بررای جهراد بره مررز امپراتروری
بیررزانس رفررت .همچنررین گفترره شررده کرره او در تارسرروس در کلیکیرره ،جررایی
که پاولوس مقدس به دنیا آمد درگذشت .محل دفن او نامعلوم است.
پایرران زنرردگرری مررأمون کرره گفترره مرریشررود طرری یررک جهرراد ر داده از
اسرالمی سردهی دهرم اسرت .از آنجرا کره آخررین خبرر از
ِ
ساختههای روایرات
حاکمیررت مررأمون از مصررر برره دسررت مرریآیررد ،پایرران زنرردگرری او در آنجررا برره
سانِ پایانِ زندگریِ آخررین خلیفرهی سلسرلهی بره اصرطالح بنریامیره یعنری
مررروان در مصررر روی داده اسررت .گفتنرری اسررت کرره همررواره رودخانرره نقررش
گری شخصریتهرا داشرته اسرت :یزدگررد سروم در کنررار
مهمری در پایران زنرد ِ
رودخانررهی مرغرراب در مرررو کشررته مرریشررود ،مررروان دوم در نیررل غرررق
مرریشررود ،و آخرررین شرراهِ ویزیگرروتهررا در رودخانررهی گوآدالررت (اسررپانیا)
زنرردگرریاش را از دسررت مرریدهررد .همررهی آنهررا سرنوشررتی ماننررد دشررمن
کنستانس اول ،امپراتور روم ،دارنرد کره بره هنگرامِ جنرگ برر پپرل میلویران در
ررف منمنرران را
روم در رودخانرره غرررق شررد .ظرراهرن آب زنرردگررانی همررواره طر ِ
میگیرد.
از بین بردن نرام امرام مرأمون از روی سرکههرای ب رداد از سرال  922هجرری
احتمررالن بررا اصررالحاتی گررره خررورده کرره منجررر برره گسسررتی بررا سررنتهررای
سرردههررای نخسررت و دوم اسررالمی شررده اسررت .از سررال  916هجررری ،طرریِ
یرک دوره سررکههررایی منتشررر شرردند کرره فقر حرراوی نوشررتههررای هنجرراری
دینی بودند .عنراونی ماننرد «امرام» و «خلیفره اهلل» دیگرر برر سرکه هرا ظراهر
روان «امیرالمررنمنین» دوبرراره مررورد اسررتفاده قرررار گرفررت و
نشرردند .فق ر عنر ِ
رال  632مرریالدی نقررش مرریبندنررد .بنررابراین ،آنگونرره ک ره
بررر سررکههررا تررا سر ِ
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اسررالمشناسرری پذیرفترره« ،خالفررت» پرریش و پررس از دورهی مررأمون نهرراد یررا
346
تشکیالتی نبوده که همواره وجود داشته است.
این که اسرالم شناسری بره عنراوینی ماننرد «خالفرت» و «امیرالمرنمنین» (بره
معنرری «سرررور منمنرران») متوسررل مرریشررود ،همگرری مربرروط برره سرردهی 12
مرریالدی هسررتند .ایررن دنبالررهی رونررد «انتقررال حاکمیررت» translatio
 imperiiاسررت کرره در اروپررای غربرری تقررریبن در همررین زمرران ر داده
اسررت .یعنرری همانگونرره کرره بَربَرهررای حرمنرری مرردعی بودنررد کرره چونرران
رومی های جدیرد در امپراتروری روم هسرتند ،بره همرین گونره نیرز معاصرران
ایرانرری/آرامرری مررأمون نیررز برره عنرروان «عررربهررای جدیررد» در جامررهی
«خالفررت» خررود را بررازتعریش مرریکردنررد .ایررن کرره تررا چرره انرردازه حکومررت
مأمون با حکومت هرای سرابق نقراط مشرترک یرا افترراق داشرته ،مریتروان در
بررارهی امپراترروری روم باسررتان و «امپراترروری مقرردس روم حرمررنهررا» بیرران
کرد.
این نکته قابل توجره اسرت کره سرکهکروبی مرأمون بررای مکره در سرال 927
هجررری از تررداوم برخرروردار نبررود .در سررال  209هجررری برررای نخسررتین بررار
ضرررب سررکههررای نقررره در سررال 947
ِ
برررای مکرره سررکهی طررال زده شررد.
هجری از سرر گرفتره شرد و بره طرور نرامنظم ترا چنرد دهره ادامره یافرت .از
این رو ،می تروان پرذیرفت کره مکره بررای نخسرتین برار بره عنروان یرک نروم
مرکز دینی بره رسرمیت شرناخته شرد 349.همسرانی مکره برا بکّرهی آمرده در
قرررآن ظرراهرن مررورد قبررول همگرران نبررود .برره همررین دلیررل جسررت و جرروی
مکانی که ابراهیم ساخته بود ادامه داشت.
جانشین مأمون ،المعتصم براهلل ،یرک اقامتگراهِ جدیرد بره نرام سرامره سراخت.
این شهر گرد در شمالِ ب رداد واقرع اسرت و بیرانگرِ تحقرقِ نقشرههرایی اسرت
که در گذشته برای ب داد به عنوان یک شهر گرد طراحی شده بود.
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سررامره ،جانشررین واقعرری هترررا اسررت .برره جررای معبررد سررابق ،یررک مسررجد
سرراخته شررد .امررروزه ایررن مسررجد برره خرراطر منررارهاش شررهرت دارد .منررارهی
ربک زیگییوراتهررا در میررانرودان باسرتانی سرراخته شررده اسررت.
مسررجد برره سر ِ
سرربکِ کهنررهی ایررن سرراختمان مرریتوانررد نشررانگرِ ایررن باشررد کرره در زمرران
ساختن ایرن مسرجد قصرد برر ایرن بروده کره
برره گذشررتهی پیشرراتاریخی (سررامریهررا) و
ان یررک طرررح
ابررراهیم برره عنرروان قهرمانرر ِ
باستانی نقبی زده شود.
شررکل  :79منرراره مسررجد سررامره .قابررل توجرره سرربک
میررانرودی باسررتانی مسررجد اسررت .آیررا برردین ترتیررب
میخواستند ارجام به سامریه را مستند کنند؟

وقررایعنگرراری اسررپانیا برره سررال  321بررر ایررن
نظررر اسررت کرره «مکرره» کرره برره عنرروان خانررهی ابررراهیم نگریسررته مرریشررود،
«بررین اور در کلررده و حررران در میررانرودان» قرررار دارد .سررامره تقررریبن بررین
349
این دو نقطهی ج رافیایی واقع است.
ظرراهرن هرریچ توافررقِ نظررری برررای معنرری «سررامره» وجررود نداشررت .تفسرریر
جدیدی از ایرن واحه برر اسراس ریشرهشناسری زبرانهرای اقروام آن قلمررو بره
دست آمده است .بردین ترتیرب همرهی تردیردها از برین بررده شرد .سرامره را
میتوان بره عنروان «سرامریه» خوانرد .ایرن گونره کره از شرواهد برر مریآیرد،
ایررن مکرران برررای مرردت بسرریار طرروالنی برره عنرروان سررامریه شررهرت داشررت.
دربررار حرراکم ،دور از ب ررداد (ب ررداد :برر  +داد یعنرری خررداداد= هدیررهی
ِ
خرردایی) یعنرری ایررن هدیررهی خرردایی ایرانرری ،برره یررک مکرران انجیلرری انتقررال
داده شررد .هنگررامی کرره دیگررر کسرری برره عنرروانِ سررامری نمرریخواسررت در
سامریه زندگی کند ،راه برای یرک خروانش جدیرد براز شرد .بره جرای سرامره
حرراال آن را سپررر مَررن رام ( surra man ra`aشرراد برراد کسرری کرره آن را دیررد)
خوانده شد.
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قرروانین زبررانی جدیررد پررس از  642مرریالدی برره یررک خرروانش جدیررد منجررر
گردیررد .ایررن نشررانگرِ دور شرردن از معناشناسرری در آغرراز اس رالم و انتقررال برره
دوره ی جدید اسالمی بره معنریِ دیرنِ دولتری بررای خالفرت اسرت« .خانردان
محمررد» حرراال برره عنرروان سلسررله جدیررد ،جانشررین «خانرردان ساسرران» شررد.
در اینجررا یررک بررار دیگررر نگرررش و درکِ ایرانرری از پیررامبر بررا هرروادارانی گررره
زده میشود که آمراده بودنرد بررای تحقرقِ پیرامِ پیرامبر متوسرل بره شمشریر
بشرروند .ماننررد زرتشررت [اسررتورهای] در گذشررتههررای دور کرره دختررر خررود را
برره عقررد یکرری از پادشرراهان قهرمرران در آورد و ایررن دامرراد یررار و پشررتیان
پیررامبر [زرتشررت] شررد ،در ایررن جررا نیررز جانشررین زرتشررت یعنرری محمررد
دخترررش فاطمرره را برره «علرری» قهرمرران مرریدهررد ،دامررادی کرره در برابررر
مرترردان سررخت انعطررافناپررذیر اسررت و مهررارتِ او بررر شمشرریر دو لبررهاش،
والفقررار (احتمررالن تجدیررد خرراطرهی همرران شمشرریر آتشررین خلفیررهاهلل بررر
زبانزد همگان است.
ِ
سکهها)،

آغازی نوین پس از مرگِ مأمون
سکه شناسی سنتی اسالمی نیرز برر ایرن نظرر اسرت کره دورهی نخسرتِ عصرر
عباسرریان بررا مرررگ مررأمون برره پایرران مرریرسررد .پررس از آن ،دورهی دوم آغرراز
میشود .با این حال ،به اعتقاد من ،این یک آغاز کاملن نوین بوده است.
مرحلهی نخستِ دینی «عرربهرا» کره ترا زمران مررگ مرأمون ادامره داشرت،
مسریحیت
ِ
از کیفیتی مسریحی یرا دقیرقترر گفتره شرود برر اسراسِ یرک نروم
سوری -ایرانی قرار داشت .از حاال بره بعرد اسرت کره یرک دیرن نروین ،یعنری
رت
اسرالم ،شررروم برره شررکلگیررری مرریکنررد :مرردارسِ فقهرری راه را برررای ت بیر ِ
یررک دیررن نرراب همرروار مرریکننررد .بررا سررپردن کارهررا و وظررایش برره اسررتادان
کهنرهکررارِ «دیرن» ،شررک نیرز محررو و نرابود شررد .بره راسررتی تعرالیم اخالقرری
زرتشرت برره زبرران پارسری میانرره چرره برود؟ «انرردرز پوریوتکیشرران» (مجموعرره
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اندرز نخستین دینرداران یرا «پندنامره زرتشرت»/م) .اسرتادان کهنرهکرار دیرن،
شک را بزرگ تررین خطرر بررای دیرن مریدانسرتند .شرک ،تبلرورِ ارواح پلیرد
دو دیوِ آز و َورَن (شرهوت) اسرت .و شرگفتانگیرز نیسرت کره در آغراز قررآن،
سوره  ،9آیه  9آمده است:

«این کتابی است که شک در آن راه ندارد»
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پانویسهای کتاب
1

Ernst Emil Herzfeld (1879–1948) was a well-known German Near Eastern archeologist, scholar of ancient Near Eastern languages and civilizations and specialized in
epigraphics. He was one of the fathers of the Near Eastern and Islamic archeology.
His international renown is mainly based on his research of numerous ruins and his
excavations, esp. from 1911-13 in Samarra and 1931-34 in Persepolis. His major
fields of studies comprise Orientalist, philological, historical, archeological and
architectural investigations, above all about the stone, copper and bronze age in Iraq
and Iran, the civilizations of the Hittites, Babylonians, Assyrians and Achaemenids.
Moreover, he dealt intensively with Parthian and Sassanian archeology, the genesis
of Islamic art and Achaemenid, Sassanian and Islamic eras.
2
Cyrus H. Gordon, Ugaritic Manual, Rom 1955, p. 263, No 639: “mhmd –the
best/choicest of ”. mḥmd.ḫrs [“the best/choicest of gold”].
3

Alois Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, Berlin 1868,
160-161.
4
Cyrus H. Gordon, Ugaritic Manual, jp. 316, Nos. 1630-32. Im
Ugaritischen wird ´S(a)M(a)D`gebraucht für das Hochbinden von
Weinreben, für das Anschirren von Pferden, das Anbinden / Einbinden von
Ochsen ins Joch. Es hat sich noch im Syrischen als Bezeichnung für ,Band,
erhalten.
5

The migration of the “Sea Peoples”, one of them being the Philistines, after whom
Palestine was named, had had an earlier impact on Troy and Mycene (Der Kleine
Pauly, Munich 1979, entry: “Seevölkerwanderung”).
6

Der Kleine Pauly, entry: „Hatra“.

7

Clive Foss, Anomalous Arab-Byzantine Coins. Some Problems and Suggestions.
§.11; An Anomalous Inscription at Tiberias. ONS Newsletter 166, London 2001, p.
8.
8
Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs, London 2001, p. 2-3: “For Herodotus
(d. c. 430 BC) Arabia chiefly designates parts of eastern Egypt, Sinai and the Negev
(2.8, 11-12,75,158; 3.5,9), which accords with the note of Pliny the Elder (d. AD 79)
that ‘beyond the Pelusiac [easternmost] mouth of the Nile is Arabia, extending to the
Red Sea’ (3.65). In Persian administrative lists, mostly from the reign of Darius
(521-486 BC), a district called Arabâya is usually included be <-tween Assyria and
Egypt, which is probably Herodotus’ Arabia plus parts of the Syrian desert. The latter corresponds to Pliny’s Arabia of the nomads’, lying to the east of the Dead Sea
(5.72). In order to seize the Persian throne from his brother, the young Cyrus led his
army of ten thousand Greeks on an epic journey from Sardis to Babylon in 401 BC.
On the way ‘he marched through Arabia, keeping the Euphrates on the right’ (Xenophon, An.1.4.19), the reference here being to the province of Arabia in central [?]
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ְׁ ; Ex. 3:13 ff.; 4:13; Is. 6:8; Jer. 1:7). The term rasūl allāh
is found in its Syriac form (šelīhe d-alāha) in the apocryphal Acts of Thomas (Handwörterbuch des Islam, Leiden 1941, p. 611).
114
This reading can be found in Martin Hartmann 1895. See his article: Mittheilungen aus der Sammlung Hartmann. I. Kupfermünzen abbasidischer Statthalter.
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About the meaning of the Aramaic hlipā see: Christoph Luxenberg, Die SyroAramäische Lesart des Koran, Berlin 2004, 57: “der an Stelle Gesetzte, Substitut,
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293

Southern Gaul since the 2 nd century CE: The Greek letters of the word ICHTHYS
for f. stand for the initial letters of the formula ‘Iesous Christos Theou Yios Soter’
(Greek: Jesus Christ, son of God, savior). In connection with one or even both parts
of the Eucharist, the f. was also symbol of the Eucharistic salvation food.” In
another place we read: “Christian symbols (...) The Christians appeared as “orantes”
(those who pray), their creed is symbolized by the fish (...).” Further specimen of
this coin with muḥ ammad and the fish in public collections: British Museum, London: J. Walker, Catalogue II., p. 217, Nos. 686-688; Paris, Bibliothèque Nationale,
Lavoix Nos. 1532-34; New York, American Numismatic Society, George C. Miles,
Rare Islamic Coins, Pl. IV, No 90. Excavations: Alfred R. Bellinger, Coins from
Jerash, 1928-1934. A.N.S., Numismatic Notes and Monographs, No 81, New York
1938, p.124, No 521, Pl. IX.
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About the Muslim tradition of the construction of the temple see: Amikam Elad,
Why did ‘Abd al-Malik build the Dome of the Rock? A Re-examination of the
Muslim Sources, in: Bayt al-Maqdis, Jerusalem and early Islam, ed. by Jeremy Jons.
Oxford 1999, pp. 33-52. In the same anthology: Josef van Ess, ‘Abd al-Malik and
the Dome of the Rock. An Analysis of some Texts, p. 95-96: “We are indeed close
to Jewish ideas. Creation took place on Mount Zion, from the foundation-rock (eben
shetiyya) which was, as we have seen, ‘in front of the Holy of the Holies’. We are of
course not dealing with a creatio ex nihilo here; God needed a solid base for shaping
the world. According to Jewish belief, His most important act in this process was the
creation of Adam, for He created him from the clay which He found on the Mountain, i.e., from the ‘place of his atonement’, where the altar of Ex. 20:24 was to be
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throne’ of God, under which the entire earth is spread out. Therefore it belongs to
Paradise, God sat there after the creation, and from there He returned to Heaven,
after forty years, leaving his footprint on the ground. The Rock is also the place
where God will be present again for the Last Judgement.
p. 101: There is some reason for assuming that ‘Abd al-Malik wanted to
renew the Solomonic temple; Priscilla Soucek and Heribert Busse have collected
material for such a hypothesis; footnote 73: Soucek (1976), 74-78. Busse stresses the
fact that the imitation relates to the entire ensemble on the Haram al-Sharif, not the
Dome alone; the Dome and Masjid al-Aqsa form the same axis as the different parts
of the church of the Holy Sepulchre (...).” Cf. also: Moshe Sharon, The Birth of
Islam in the Holy Land, in: The Holy Land in History and Thought. ed. by Moshe
Sharon, Leiden 1988, pp. 228-229.
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Transformed Cross potent on three steps, in: Münzen und Medaillen AG, Islamic

291

Coins, Basel 1982, Lot No 3; Cross with transverse bar omitted, in: Spink & Son
Ltd, (Robert Darley-Doran) Islamic Coins, Zürich 1986, Nos. 55,56; Shaft, or staff,
terminating in orb or knob, on four steps. in: George C. Miles, Earliest Arab Gold
Coinage, A.N.S. Museum notes 13, New York 1967, p. 212.
126
Philip Grierson has the following to say about this: “The nature of this object is
uncertain. It may indeed represent nothing at all, since the main function was
negative, that of not being a Cross. Grabar argues that it is a sceptre” (Philip
Grierson, The Monetary Reforms of ‘Abd al-Malik. Journal of Economic and Social
history of the Orient, No 3, Leiden 1960, p. 194).
127
See the article ‘Baitylia’ in: Der Kleine Pauly, I., op. cit., pp. 806-807: “The
rites of covering this cult object with a cloth are the beginning of its taking an
anthropomorphic shape, a process executed via the mythological figures of
XAABON (= Arabic kaba – cube), the virgin mother of Dusares and Baytulos, the
son of Uranus, the brother of El-Kronos.” Due to the limited number of known cases
we cannot decide whether these clothing rites concerning the omphalos-shaped stone
pillar of the sun god of Emesa have been preserved to this day as a fetishist case of
litholatry.
In former times the Kaba used to receive its new cloth, the socalled kiswa [the kiswa is made of black brocade] on the 10th day (āšūrā) of the
month Muharram. This is the tenth day of the first month of the year, the Yom
Kippur, the day when Solomon’s temple was inaugurated. (Heribert Busse,
Jerusalem and Mecca, the Temple and the Kaaba. An account of their interrelation in
Islamic times. In: The Holy Land in History and Thought, op. cit., p. 240).
128
Sacred stones called “bethel” appear in their Aramaic plural form btylhya in the
8th century BCE in the treaty between Bargaya of KTB and Mati,el of Arpad (stele II
of Sfire near Aleppo, C 1-3. 6 f., 5-10); they have to be regarded as representing the
divine guarantors of the treaty, who are mentioned in the inscription on the three
steles of Sfire, the bty ‘lhy’ (Carsten Colpe, article Bethel, Der Kleine Pauly, I, op.
cit., p. 877).
129
The biblical story of Jacob’s Treaty with Laban can be found in Gen 31:43-55:
“43. Then Laban replied to Jacob, ‘The daughters are my daughters, and the children
are my children, and the flocks are my flocks, and all that you see is mine. But what
can I do this day to these my daughters or to their children whom they have borne?
44. ‘So now come, let us make a covenant, you and I, and let it be a witness between
you and me.’ 45. Then Jacob took a stone and set it up as a pillar. 46.
Jacob
said to his kinsmen, ‘Gather stones.’ So they took stones and made a heap, and they
ate there by the heap. 47. Now Laban called it Jegar-sahadutha, but Jacob called it
Galeed. 48. Laban said, ‘This heap is a witness between you and me this day.’
Therefore it was named Galeed, 49. and Mizpah, for he said, ‘May the LORD watch
between you and me when we are absent one from the other. 50. ‘If you mistreat my
daughters, or if you take wives besides my daughters, although no man is with us,
see, God is witness between you and me.’ 51. Laban said to Jacob, ‘Behold this
heap and behold the pillar which I have set between you and me. 52. ‘This heap is a
witness, and the pillar is a witness, that I will not pass by this heap to you for harm,
and you will not pass by this heap and this pillar to me, for harm. 53. ‘The God of
Abraham and the God of Nahor, the God of their father, judge between us.’ So Jacob
swore by the fear of his father Isaac. 54.
Then Jacob offered a sacrifice on
the mountain, and called his kinsmen to the meal; and they ate the meal and spent
the night on the mountain. 55. Early in the morning Laban arose, and kissed his sons
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and his daughters and blessed them. Then Laban departed and returned to his place.”
Martin Buber’s German translation is much closer to the Hebrew original. He
translates the term Yəgar Sahadūtā (Jacob’s pillar stone of the covenant) as
“Schütthauf-Urkund”: “... und etwas sei da zu einem Zeugnis zwischen mir und dir.
Jaakob nahm einen Stein und richtete ihn als Standmal auf. Und Jaakob sprach zu
seinen Brüdern: Leset Steine auf! Sie nahmen Steine und machten einen Wall.
Laban rief ihn [Aramäisch] Jegar Sahaduta; Schütthauf-Urkund, aber Jaakob rief ihn
Galed: Wall-Zeuge. Laban sprach: Dieser Wall ist Zeuge zwischen mir und dir am
heutigen Tag. Darum ruft man seinen Namen Galed. Und Mizpa auch: Wacht, weil
er sprach: Wacht halte Er zwischen mir und dir, wenn wir einander verborgen sind:
bedrückst du je meine Töchter, nimmst du noch Weiber zu meinen Töchtern...! Sei
auch kein Mensch bei uns, sieh, ein Gott ist Zeuge zwischen mir und dir. Und weiter
sprach Laban zu Jaakob: Da dieser Wall und da das Standmal, das ich eingesenkt
habe zwischen mir und dir – Zeuge sei dieser Wall und Zeugin das Standmal: nicht
überschreite ich je diesen Wall zu dir und nicht überschreitest du diesen Wall zu mir
und dieses Standmal zum Bösen! Der Gott Abrahams und der Gott Nachors mögen
richten zwischen uns, – der Gott ihres Vaters! Jaakob schwur bei dem Schrecken
seines Vaters Jizschak. Dann schlachtete Jaakob ein Schlachtmahl auf dem Berg und
rief seine Brüder, das Brot zu essen. Sie aßen das Brot und nächtigten auf dem Berg.
Frühmorgens machte sich Laban auf, er küßte seine Enkel und seine Töchter und
segnete sie, dann ging Laban und kehrte zu seinem Ort zurück.”
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3002.
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Rachel Milstein, A Hoard of Early Arab Figurative Coins, in: Israel Numismatic
Journal 10, Jerusalem 1988-69, p. 24, No 133, Plate 3.
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J. Walker, Catalogue II., p. 52, No 140.
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John Walker, Catalogue II., p. 32, No 104. This coin is important as it is the first
time in the West that in connection with a coin struck for the muhammad the mint
authority is mentioned. It is: “abdallāh [title of the ruler] abd al-malik al-muminīn.”
For stylistic reasons the coin is mostly assigned to the mint Ammān (Baldwin’s
Auction Ltd., Islamic Coin Auction in London No 9, London 2004, Lot No 3169:
“The first coin has no mint name and has a capital M with the Shahada around. It is
attributed to Amman on grounds of style”).
134
John Walker, Is the Caliph Bare-Headed on Umaiyad Coins? The Numismatic
Chronicle, (London) 1936, pp. 321-323. George C. Miles, Earliest Arab Gold Coinage, A.N.S. Museum Notes No 13, New York 1967, pp. 217-229
135
John Walker, Catalogue II., p. 28, No 92 (Al-Ruhā); this depiction has other
interesting details, which can be identified very easily due to the good quality of
dye-cutting. The eyes are unnaturally big and circular, which is a hint that they are
not supposed to be eyes, but coins lying on the eyelids. This might be an indication
that the person depicted is the eschatological Jesus: “But his long hair and beard
resemble those of Christ on the Byzantine coin”: George C. Miles, Earliest Arab
Gold Coinage, op. cit., p. 216, Fn. 36.
136
John Walker, Catalogue II., p.25-26, No Vat.1, P.8, ANS. 7.
137
John Walker, Catalogue II., p. 25, No 85: “Very roughly drawn figure of the
Caliph in which the head-dress has assumed the appearance of a halo; und p. 25, No
I. 1: Similar halo-type; l. downwards [muhammad/un] (sic).”

292

138

This can be demonstrated with the help of re-minted coins. “AE Fulus (5), Dimashq (SICA 1: 1706-713). Two with traces of cursive M undertypes (...)” (Baldwin’s Auction Ltd, Islamic Coin Auction No 9, London 2004, Lot No 3168).
139
J. Walker, Cat. II, pp. 22-25.
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In the office of Shraga Qedar, Jerusalem, I saw a lead sealing among the purchased objects bearing the inscription: “Arḍ Filasṭīn”. For understandable reasons it
was not published in Israel. From its fabric it can be inferred that the lead sealing is
from the era of ‘Abd al-Malik. Again, it is conspicuous that the text follows Hebrew
models: “Arḍ Filasṭīn –Ereṣ Yiśraēl”. Cf. also the parallel forms “elohīm ehad” and
“Allāh ahad” in Surah 112, instead of the correct Arabic form: Allāh wāhid.
141
Josef van Ess, ‘Abd al-Malik and the Dome of the Rock, op. cit., p. 102, footnote 11: “(...) F.E. Peters has launched the interesting hypothesis that Heraclius already
thought about building an octagon on the Temple Mount (or even started building it)
after the Jews had reappropriated the place for their ritual during the rule of the
Persians between 614 and 617 (Peters [1986], 88 and 95).”
142
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143
A recent overview of the known specimens of this coin from Damascus and its
distribution was given by Ludger Ilisch in an auction catalog (Dr. Busso Peus
Nachf., catalog 363, Frankfurt 2000, p. 54). The coin from Hims from the year 72 of
the Arabs has been described in SICA, No 305. The coin for Hims was only struck in
the year 72 of the Arabs, the one for Damascus in the years 72, 73 and 74 of the
Arabs. Why was the striking of this coin discontinued? For the year 75 we have only
got the already mentioned coin from Merw (John Walker, Catalogue I., p. 29, Cam.
1). Why did Abd al-Malik have coins struck in Merw in the year 75 of the Arabs?
Was he no longer perceived as the New Joshua? Was he “stabbed in the back” in the
East, because his notion of an apocalypse for the year 77 of the Arabs was no longer
accepted?
144
Cécile Morrison, Catalogue des monnaies byzantines, op. cit., p. 272.
145
Cécile Morrison, Catalogue des monnaies byzantines, op. cit., p. 458.
146
Una miliaresia die Leone III con Constantino V coniata su un dirham umayyade
di Wasit del 93 H. / 712 A.D. (Enrico Leuthold Jr., Milaresie Bizantine e Dirham
Arabi, Milano 2005, p.10.11).
147
“Instant sur les pratiques destinées à mettre en valeur le dogme de l’Incarnation,
le concile interdit la représentation ancienne et symbolique de l’Agneau au profit de
celle du Christ sous forme humaine ...” (Cécile Morrison, Catalogue des monnaies
Byzantines, op. cit., p. 397.398, mentions the decisions of the synod about this
matter; for further information: Mansi XI, 977-980, trad. P.-P. Johannou, Les canons
des conciles oecuméniques (Fonti, IX), Grottaferrata 1962, p. 219-220).
148
Georg Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen Staates, op. cit., 113: “At
the end of the year 695 a rebellion started against the government of Justinian II, and
the Blue [charioteers] faction appointed the strategos of the Helladic theme Leontios
as the new emperor. While the two main supporters of Justinian, the sakellarios
Stephanos and the logothete Theodotos were lynched by an angry mob, Justinian’s
nose was cut off. The dethroned emperor was sent to Cherson, where Pope Martin
had once been in exile until his death.”
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Daher waren alle nichtkaiserlichen Prägungen der Ostgoten in Italien, der
Franken und anderer Nachfolger im Westen durchgängig mehr oder minder
gelungene Beischläge zu Typen der kaiserlichen Münzprägung.
150
George C. Miles, Earliest Arab Gold Coinage, op. cit., p. 212. Miles knew about
a specimen of this kind (National Museum of Pakistan [NM 1957, 1036]).
151
SICA, No 343.
152
Carl Salemann, Über eine Pehlevisch-Arabische Münze. ZDMG, Leipzig 1879,
p. 511. We read: “Although first published by Thomas in 1850 and correctly
transliterated by Saleman in 1879, Walker (1941) regarded the coin as unread.
[This is obviously wrong. As this coin was inaccessible to Walker, he summarized
the description of Andreas Mordtmann, published in an article (ZDMG, 1880,
S.155). Apart from the coin No M. 53 of the year 69 of the Arabs from ArdashirKhurra, Walker adduces another specimen of the year 75 of the Arabs from the same
mint (No T.18). After publication, this coin is also quoted by Thomas in the Journal
of the Royal Asiatic Society, London 1850, p. 320]. However, it was Gaube (1973)
who first supplied the correct interpretation of the legend, namely a Persian
translation of the Arabic marginal legend.” (SICA, p. 30-31). Already Carl
Salemann had understood that it was a bilingual coin. Heinz Gaube (Heinz Gaube,
Arabosasanidische Numismatik, op. cit., p. 78-79) summarizes the scholarly
performance ascribed to Salemann as follows: “Even if all this should be due to
coincidence, it will still be next to impossible to find anyone who could assign a
plausible Arabic-Islamic meaning to this name. Therefore Salemann’s explanation
(without Mordtmann’s suggestions for improvement, Z.D.M.G. 1880, 155) seems to
be the most perspicuous and paleographically soundest, as our material evidence
proves. Salemann reads the inscription as follows (we will retain his transliteration,
but for technical reasons will replace Hebrew letters by Latin equivalents): (...).”
Salemann had read and transliterated the Middle Persian inscription as “Book
Pehlevi”, i.e., according to the Iranist usage of the 1920s and 30s in Germany he had
transliterated the text with the help of Hebrew letters and transposed it into Modern
Persian. The Middle Persian “DARWBR” was thus rendered as Modern Persian
“dawar”. It seems hardly possible to see a real progress in Heinz Gaube’s treatment
of the inscription. Replacing the Hebrew letters, which do not need diacritics and are
next to perfect equivalents of the Aramaic-Middle Persian originals is hardly a value
added.
153
Heinz Gaube, Arabosasanidische Numismatik, op. cit., p. 35
154
Heinz Gaube, Arabosasanidische Numismatik, op. cit., p. 79
155
“El, (...)West Semitic divine appellative (...) < Protosemit. ‘ilu – deus’, (...);
unlike Baal not linked to local or gentile qualifications, therefore an apt term to
adopt Universalist notions of a highest god. (...) There are no traces of a
Protosemitic E.-monotheism in the Old Testament (...), but there are indications of a
pre-Mosaic henotheist E.-religion of the Hebrew patriarchs, which developed on
Canaanite soil (...), which is reflected in perfection in the phrase “E. Elyon, God
Most High” for the God of Melchizedek of Salem (Gen. 14:18; 2:1 f.) (...). As an
individual god next to others E. appears on Aramaic inscriptions from Samʾal and
Sushin (...). In Ugaritic mythology he is accordingly the father of the gods (b bn l )“
(Der Kleine Pauly, op. cit., p. 226-7).
156
See: “‘Ali b. ibn Tālib”, L. Veccia Vaglieri, Artikel ‘‘Alī b. Abī Tālib’, EI², I/
384: “The phrase implied that it was absolutely improper to apply to men for a
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decision since, for the case in dispute, there existed a divine ordinance in the
Kur’anic verse xlix, 8/9: (...).”
157
see also: L. Veccia Vaglieri, article ‘Harūrā’’, EI², III/ p. 235-6.
158
Julius Wellhausen, Die Religiös-Politischen Oppositionsparteien im alten Islam,
Berlin 1901, p. 4.
159
Ernst Horst, Segensreiche Sonne unseres Seins. Nachahmung oder Vollzug? –
Zwei Wege der Mohammed-Nachfolge. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11th May,
2006, No 109, p. 44: “Even the source of ingenious thoughts was a son of practical
constraints. In a public presentation of the “Historisches Kolleg”, Tilman Nagel
explains how Muslim memory helped to solve contradictions concerning the
prophet. (...) He said that he was working on his ‘opus magnum’, a biography of the
Prophet Mohammed (F.A.Z., 24 February, 2006). Last October Nagel complained in
a talk at the Hans-Seidel foundation: ‘For years I have been appalled and bitter
because of the missing willingness to deal with Islamic thought and Islamic culture
in a serious, i.e., laborious manner.’ It remains unclear what he intends to say with
this statement. Does he mean we in the West should investigate Islam because it is a
fascinating topic, worthy of being researched, or do we have to study to save our
skin? Maybe both interpretations might contain a grain of truth. (...) The main
source used in Europe for the life of Muḥ ammad is the biography of Ibn Ishāq (died
768), which, however, was later revised. Here it is concealed – in the spirit of
‘imitators’ – that there are many notions, e.g. monotheism that the Prophet
developed only gradually and did not receive from Allāh, but from other people [the
actual conflict was rather between Christians and Zurvanists in the Iran of the 9th
century. The Old Iranian Prophet in a new Arabic guise took over monotheism from
Iranian Christians; author’s note] In the Islamic world the main source of
information about the prophet is the ‘Book of Healing via Declaration of Rights of
the Chosen one (sic) of Ijad al-Jahsubi [Iyād al-Yahshubī] (died 1148/9). Nagel
calls it the ‘most read book of reference of the widespread Muslim refusal to break
free from their iron cage of purportedly eternal truths and to enter a dialogue with
other civilizations of the world as between equals.’ For al-Jahsubi any doubt that
Mohammed is competent for everything is even more condemnable than apostasy
and should be punished by death accordingly. In one place he writes: ‘Do not
consider what you find in the books of some ignorant historians or exegetes of the
Koran!’ It has to be feared that Tilman Nagel’s book about the prophet will suffer
exactly this fate.”
160
Spink Coin Auction in association with Christie’s, London, 12 Oct., 1993, Lot
No 523. The text of the inscription in the field of the coin is revealing in many ways.
The ruler is mentioned as: “Abdallāh abd al-malik amīr al-muminīn”. Like in the
case of the inscription in Gadara/Hammat Gader, where Muāwiya is mentioned, this
is an indication that “abdallāh” is the title of the ruler. The title “amīr al-muminīn”
only points to the function of the ruler. In the inscription, Abd al-Malik’s son, alWalīd, is called “al-amīr al-Walīd bn amīr al-muminīn”. The words “caliph” or
“caliphate” do not appear at all. To claim that the title “amīr al-muminīn” was the
title of the caliph has no historical basis. In the text of the inscription al-Walīd is
designated as the heir apparent/successor. It seems to be the first mention of an heir
apparent since the autonomy of the Arabs was founded in the year 20 of the Arabs
(641 CE, the year of Heraclius’ death).
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The person in charge of the catalog of the auction house Spink, London, 12
October, 1993, Lot 523, renders the inscription in transliteration as follows: obv.
field: “Bismillah al-Rah/ man al-Rahim amr/ ‘Abdallah ‘Abd al-Malik A/ mir alMu’minin bi’l -/ wafa hadha Amir / saba, rev. field: ahda bihi a/ l-Amir al-Walid /
bin Amir al-Mu’minin/ sanata ahda Wa / thamanin, (...).”
162
T. Goodwin, A remarkable Standing Caliph fals. ONS Newsletter No 151, London 1997, p. 5.
163
Koran 2: 256.
164
Volkmar Enderlein, Islamische Kunst, Dresden 1990, 30. Art historians have no
explanation for this, as they cannot infer from Islamic history that it was the Persian
‘Arabī/Arabs who built the castles. They think a man called Marwān was the
ancestor of the dynasty of the castle owners. This man is then said to have been a
Meccan, an Islamic Qurayš and cousin of Uthmān, caliph and alleged editor of the
Qurān. He is said to have been born in the year 2 or 4 of the hijra of the Prophet of
the Arabs. (In this system of religious history prime numbers were reserved for the
life data of important personalities. To adduce an example: The caliph Abū Bakr
assumed office in the year 11 of the hijra, the caliph Umar in the year 13 of the hijra.
With Alī, the prophet’s son-in-law, it is the year 35 – the prime numbers 5 and 7
multiplied.) He helped the caliph Uthmān with the redaction of the Qurān, as
traditional literature tells us. The life of a supporter of the caliph Umar – a position
not important enough – is of course not linked to a prime number. At the end of his
life he became rich seizing spoils in North Africa. For further information see also:
C.E. Bosworth, article ‘Marwan’, EI², VI, p. 621. As the “Meccan” Marwān, like the
“Meccan” Muāwiya, only appears in Islamic traditional literature, it seems justified
to assume that the notion of the traditional account that there was a Sufyanid and a
Marwanid branch of the Umayyad dynasty is just a later construction, which tries to
link every historical event to a sacred prehistoric eon in Mecca. This period ended
with the death of the son-in-law of the Prophet of the Arabs, Alī, in the year 40 of
the hijra. After this “sacred eon” in the desert of Mecca the historical period
beginning with the appointment of Muāwiya as the “amīr al-muminīn” in Darabjird
in the year 41 of the Arabs follows. Therefore, the “desert castles” are not a Meccan
“mirage”, but walled Persian Paradisiac little gardens in the desert.
165
The seemingly continuing use – or re-use of Middle Persian inscriptions on the
coins of al-Haggāg in Iraq after the year 77 of the Arabs concerns the year 79 of the
Arabs in Bishāpūr (J. Walker, Catalogue I, p. 119, Th.16). However, there are an
Arabic and a Persian coin from this mint of this same year. The Middle Persian
inscription provides the Persian name of al-Haggāg, which casts doubts on his origin
from the Arabian Peninsula. In coin inscriptions he appears as “Haqqaq Josephson”
(HAKAK-i YUSFA(N).
166
Jaakko-Hämeen-Antilla, John the Baptist and early Islamic polemics concerning
Jesus. Acta Orientalia 60, 72-67, (Lund) 1999, pp.72-87.
167
Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung, 16 April, 2006, No 15, p. V1
168
“Abd al-Malik and Hajjaj bulk less largely in the historical memory of the west
than do Muhammad and Charlemagne, but the coinage reform which they carried
out in the Islamic empire may well have been of decisive importance in the transition from the world of the Arabian prophet to that of the restorer of the empire in
the west.” (Philip Grierson, The Monetary Reforms of ‘Abd al-Malik, op. cit., p.
264)
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The treasure of Spilling on Gotland of the year 1999 contains one specimen.
Four more specimens had been known before. The correspondent of the “Frankfurter
Allgemeine Zeitung“, v. Lucius, reported about the find on the 4th of September
2003 under the headline: “Persian Coins on Gotland”.
170
R. Paret, Der Koran, op. cit., 38.
171
In general, the term “Dēn/Dīn” is rendered as “faith” or “religion”, according to
the interpretation of the translator. As it is generally assumed that the Qurān is the
revelation of the Prophet of the Arabs, which originated in Mecca and Medina on
the Arabian Peninsula, the term sometimes has to be translated as “religion”. Thus,
the New Testament concept of the “faith of Abraham” (Dēn/ Dīn Ibrāhīm) becomes
the “religion of Abraham”. “The faith of Abraham is often praised in the New
Testament (Rom. 4:9; 16; Hebr. 11:8; 17; Gal. 3:6; James 2:23)” (H. Speyer, Die
biblischen Erzählungen im Qoran, op. cit., 174).
172
About this question also see bilingual inscriptions (Latin/Arabic) from North
Africa dated the year 97 of the Arabs (698 CE) in: J. Walker, Catalogue II., p. 78,
no. 184. About Sulaymān as the earliest candidate for the office of the Mahdī:
“Among the Umayyad caliphs, Sulaymān (96-9/ 715-17) seems to have been the
first one to have encouraged the belief that he was the Mahdī who would restore
justice after oppression had become widespread under his predecessors” (Wilferd
Madelung, article: “Mahdī”, EI², V/1231).
173
At the time of the rule of ‘Abd al-Malik the concept of Jesus as the
“muḥammad” was not mentioned in the inscriptions on coins from North Africa.
174
“Den is not only divine wisdom but also its emanation as innate human wisdom
(asn-xrad), a principle with far-reaching implications, for all beneficial knowledge
thus of necessity falls within the compass of den” (Enc. Ir. article “Dēn”, p. 279).
175
John Walker, Catalogue II, op. cit., p. 280 and footnote No 4.
176
About this question see also the lead sealing with his name and the designation
of his rule as caliphate: Christie’s, London, 16 Oct, 2001, Lot 263, No 12
177
Islam Ansiklopedisi, Istanbul 1966, vol. X, pp. 621-640; the Arabic word sikka,
with the Italian form “secchino” as a mediator, was adopted into English as
“sequin”.
178
Dirham of Harūn al-Rašīd (“Aaron the guided one/guiding one”) of the year 181
of the Arabs. Morton & Eden, London 2006, Catalogue No 18, No 31.
179
“Arian debate”, the first important doctrinal debate, which agitates the whole
Roman Empire for half a century. (...) The presbyter Arius, educated in Antioch,
who had triggered the debate, opposed his bishop Alexander, who considered the
son as begot by the father since eternity and thus equal to the father in every aspect,
and taught since 313 that the son was created by the father after the creation of time,
thus being similar to the father, but nevertheless changing, a creature of God, a kind
of being between deity and mankind.” (Meyers Konversations-Lexicon, 4th ed.,
Leipzig 1885, I., p. 805).
180
“Adoptianism, doctrine of Elipandus, archbishop of Toledo, and of Felix, bishop
of Urgelles (died 818), according to which Christ was indeed the true son of God
due to his divine nature, but according to his human nature was only adopted as the
son of God. The originators of this doctrine had the purpose in mind to oppose
Moorish arguments against their doctrine, which was immediately banned by the
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Frankish Church under Charlemagne and oppressed” (Meyers KonversationsLexicon, 4th ed., Leipzig 1885, I., p. 130).
181
“And Sulaymân, what was Sulaymān?! His concern was his belly and his private
parts” – utterances ascribed to the Kharijite rebels in the Higāz, Abū Hamza (P.
Crone, God’s Caliph, op. cit., p. 130).
182
P. Crone, God’s Caliph, op. cit., p. 130.
183
The type of probably fictitious Umayyad caliph Umar belongs to the personnel
of religious history of the 9th century CE. The apocalyptic aspects of the concept of
the coming of the Mahdī are underlined by quotations, according to which both
Jewish rabbis and Christian priests had foretold the caliphate of the Mahdī (alFarazdaq, Diwan, 327). “We do not know him to be anyone but ‘Umar b. ‘Abd al’Aziz“ (Ibn Sa’d, v. 245). (Wilferd Madelung, article “Mahdi”, EI², V/p. 1241).
184
G. Rotter, Die Umayyaden und der zweite Bürgerkrieg (680-692), Wiesbaden
1982, p. 197.
185
See Wilferd Madelung, article “Mahdī”, EI. V/1230: “Al-Mahdī(A.), ‘the rightly
guided one’ is the name of the restorer of religion and justice who, according to a
widely held Muslim belief, will rule before the end of the world.” About ‘Umar as
the Mahdī see in the same article, EI. V/ p. 1231-1232. The notion that Umar is the
Mahdī was not universally shared. A Chorasanian who died in 125 CE of the Hijra is
said to have rejected Umar, as his behavior did not match that of the Mahdī:
“...rejected the view that ‘Umar II was the Mahdī, stating that the Mahdī would do
something ‘Umar II had not done: he would refuse money returned to the treasury
by someone who, after requesting it, found that he had no need of it.“
186
J. Walker, Catalogue II, p. 260-261, Nos. 880-882.
187
See Wilferd Madelung, article ‘Mahdî’, EI²V/1234: “Matters will only grow in
hardship, the world will only increase in backward movement, and the people in
greed. The Hour will raise in the worst of the people. There will be no Mahdī but
‘Isā bn Maryam“.
188
R. Ghyselen, Arab-Sasanian Copper Coinage, op. cit., p.73.
189
“It seems more appropriate to interpret the word mansūr in terms of propaganda.
(...) However one may ask why, if mansūr is not a proper name, there was any need
to transcribe the Arabic word in Pahlavi on the same coin on which the Arabic word
was already mentioned when it was so easy to give the Iranian equivalent, peroz, in
Pahlavi. (...) The fact remains that all the Arab-Sasanian copper coins with the word
mansūr were struck in Istakhr, which may have been the stronghold of ‘Abd alRahman ibn Muhammad in the first years of the 80’s.” (R. Ghyselen, Arab-Sasanian
Copper Coinage, op. cit., p. 73-74). The explanation of this phenomenon is pretty
easy. The term mansūr is a word from the language of the Arabī/Arabs. They were
adherents of a special kind of Christology, which designated Jesus as mansūr. For
the Iranian public this Christological term was written in Pehlevi script and appeared
to the Persians as an ideogram which stands for the apocalyptic Jesus.
190
The predicate mansūr on silver coins of Haggāg bn Yūsuf in Yāzd of the year 81
of the Arabs, SICA 493; and on silver coins of Abd al-Rahmān bn Muhammad from
Istakhr (Persepolis). To be found with a picture in the catalog of Baldwin’s Auctions
“Islamic Coin Auction 10”, London 2005, Lot No 18. About the use of messianic
names of rulers in the 2 nd century of the Arabs it has to be noted that at that time the
notion of a “last emperor” was still current – in this case a “last caliph” – who will
hand over rule to Īsā bn Maryam.
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Here, Christ appears in the role of a divine warrior. The killing of enemies is a
widespread messianic motive deriving from Is. 11:4; see als Apoc. 19:15; 4 Esra
13:10-27. (M. Henze, Syrische Danielapokalypse, Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit, N.F. 1,4, Gütersloh 2006, p. 61-62 a. footnote).
192
SyrDan. 29, ed. M. Henze, p. 60.
193
A.R. Anderson, Alexander’s Gate, Gog and Magog, and the Enclosed Nations,
Cambridge 1932, p. 16. G.J. Reinink dealt with the dating of Pseudo-Ephrem and
comes to the following conclusion: “Seen in the light of Syriac apocalypses, which
originated towards the end of the century, the end of the reign of Muāwiya I (680) or
possibly of his son Yazīd I (683) mark the terminus ante quem for the composition
of Pseudo-Ephrem’s memra. In any case it must be considered very likely that this
work is one of the earliest known examples of a text originating in a Jacobite milieu,
in which the Arabic conquests are interpreted from an eschatological perspective.
The memra, however, has a didactive objective and the author aims at informing his
“listeners” about how to behave during the far-reaching changes of their time (G.J.
Reinink, Pseudo-Ephraems “Rede über das Ende” und die Syrische Eschatologische
Literatur des Siebten Jahrhunderts“(ARAM 5:1&2, Oxford 1993, p. 462).
194
“So we come to the conclusion that syrDan was not influenced by PseudoMethodius. In the light of the enormous popularity of Pseudo-Methodius and his
influence on later apocalyptical literature this can best be explained by the fact that
the text was written before the 7th century, i.e., before the emergence of PseudoMethodius and its author can thus not have been familiar with the legends and
exegetical issues of that text. How much earlier syrDan had been composed can
hardly be inferred, the more so as there are only very limited indications. Klaus Berg
suggested the 4th century for the time when the ‘Young Daniel’ was written.
Similarly, we can assume a time of origin for syrDan in the 4th or 5th century.” (M.
Henze, Syrische Danielapokalypse, op. cit., 20. see also p. 6, there an indication can
be found for the effects of the apocalypse in later times: D.B. Cook, An Early
Muslim Daniel Apokalypse, Arabica 49, 2000, pp. 55-96).
195
Spink Coin Auction in association with Christie’s, London 12, October 1993,
Lot 523.
196
R. Ghyselen, Arab-Sasanian Copper Coinage, p. 30: “Another series,
typologically very close to the former, features the word Farroxzad without
patronym (type 16). The word can be understood as an epithet ‘Born bestowed with
(divine) glory’, but also as a proper name.“ Moreover, Rika Gyselen points out that
the inscription can be found on different types of copper coins, which cannot be
ascribed to one minting authority, among other reasons because of their dating.
197
See Wilferd Madelung, article “Mahdī”, EI²,V/1233: “...there will be from us the
Saffā, the Mansūr and the Mahdī who will hand it (sc. the caliphate) over to Īsā b.
Maryam“. This view of the caliph as “last emperor” is evidence for the lasting effect
of Syrian apocalyptic notions.
198
G. Ostrogorski, Geschichte des byzantinischen Staates, op. cit., p. 125
199
G. Ostrogorski, Geschichte des byzantinischen Staates, op. cit., p. 126.
200
Not only the depictions of the two sieges of Constantinople by the “Arabs” are
similar, but also the understanding of these sieges as part of the apocalyptic event.
See also: G. R. Reinink, Heraclius, the New Alexander, Apocalyptic Prophecies
during the reign of Heraclius. In: The reign of Heraclius (610-641), op. cit., p. 82,
footnote 10: “For ‘conclusive evidence’ regarding the empire’s inhabitants
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interpreting events in apocalyptic terms, see Kaegi, ‘Variable Rates’, p.194, who
points to the Pseudo-Daniel vision published by Berger (Die griechische DanielDiegese), which was written directly before the siege of Constantinople by the
Arabs in 717/718 (cf. Winkelmann and Brandes, Quellen, pp. 317-318).“
201
The activities of the mint in al-Bab (Derbend) in the years 93, 114, 115, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 and 128 of the Arabs might be
connected to the attempt of the Arab Empire to fend off the Chazars. The attack on
Constantinople of the year 717-718 CE takes place in the years 95-96 of the Arabs.
(M. G. Klat, Catalogue of the Post-Reform Dirhams. The Ummayad Dynasty,
London 2002, p. 74-78). About the wall between the Caspian Sea and the Caucasus
we read: “Derbent, seaport in Dagestan. ASSR, Russian Fed., at the Caspian Sea,
(...). – in the 5th century a wall of a length of appr. 3 km (some ruins extant)
stretched from the citadel Naryn-Klae to the sea.” (Der Grosse Brockhaus,
Wiesbaden 1984, V, 61).
202
G. Ostrogorski, Die Geschichte des byzantinischen Staates, op. cit., p. 118: “The
Late Roman Empire is then replaced by the Byzantine Empire in the actual sense,
which gives it a mystical-ascetic trait. The emperors themselves are mystics, the
“liberator of the Holy Land”, Herakleios, the “Lustre of Orthodoxy” Constantine,
the “Servant of Christ” Justinian. (...) It is an empire of warriors and monks.”
203
G.J. Reinink, Heraclius, the New Alexander, Apocalyptic Prophecies during the
reign of Heraclius., The Reign of Heraclius, op. cit., p. 83, footnote 15: “By
‘imperial eschatology’ we understand the already ancient Christian idea that the
Roman empire is the fourth empire in the Book of Daniel, which, as the
‘withholding power’ (2 Thes. 2:7), would last until the advent of Antichrist; cf.
Podskalsy, Byzantinische Reichseschatologie, p. 55, note 332.”
204
J. Walker, Catalogue II, pp. 32-40.). ‘Abd al-Malik behaves like the collector of
sacred districts. In all of them the messianic messenge of his movement must be
proclaimed. The function of coins as means of propaganda is old.
205
Amikam Elad, Why did ‘Abd al-Malik build the Dome of the Rock? A Reexamination of the Muslim Sources, Bayt al-Maqdis, Jerusalem and early Islam, ed.
by Jeremy Johns. Oxford 1999, p. 34: “According to al-Wāqidi, the reason for its
construction was that [‘Abd Allah] ibn al-Zubayr had then taken control (...) of
Mecca and, during the season of the hajj, he used to catalogue the vices of the Marwanid family, and to summon (the people) to pay homage (...) to him (as caliph). He
was eloquent, and so the people inclined towards him. ‘Abd al-Malik, therefore,
prevented the people from performing the (...) hajj. (...) This became known to ‘Abd
al-Malik and he therefore prevented the (...) people from performing the hajj. The
people remained in the situation for a while, [and then] became agitated and raised a
clamor. He therefore built for them the Dome over the Rock and the [Friday]Mosque
of (...) al-Aqsa in order to divert their attention from the hajj. They used to stand by
the Rock and circumambulate (...) it as they used to circumambulate the Kaba, and
slaughter [beasts] on the day of the feast (...).” The circumambulation of churches is
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