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  ميانرودانورود ايرانيان به 

رفته است به گفته که به دليل قرارگرفتن در ميان دو رود بزرگ دجله و فرات به اين نام شهرت گ )بين النهرين(رودان ميان

رودخانه پر آب ، آنرا مهد مهمترين تمدنهای رودخانه دو وجود . بشری است  هایتمدنبزرگترين محل پيدايش بيشتر مورخين 

طی بسيار مناسب آن ، موجب تماس با سرزمين های و موقعيت ارتبا) و تمدن ساحلی رود نيل مودرايههمچون (ای ساخت 

رودهای دجله و فرات هر دو از کوهای پر برف مشرق آسيای صغير سر . يجه پيشرفت و انتشار تمدن گرديدديگر و در نت

با پيمودن بسيار پس از پيچ و خم های  سوريه و کويت عبور ميکند و ،عراق ،و امروز از کشورهای ترکيهچشمه می گيرند 

نخستين شهر های مهم تاريخ نيز در همين سرزمين بوجود آمدند و بدنبال خود .صدها کيلومتر به خليج فارس وارد می شوند

که به عنوان نخستين قوانين بشری  .)م.پ١٧۵٠-١٨١٠(ماده ای حمورابی ٢٨٢قانون . قواعد زندگی مدنی را پديد آوردند

حقوق بشر توسط کوروش جهانی نخستين منشور نيز سال پس از آن  ١٢٠٠شناخته شده نيز از همين منطقه برآمد و حدود 

برتری محسوس تمدن بين النهرين باستان ، آن سرزمين را کانون . در همين مکان صادرشد .)م.پ ۵٣٠تا  ۵٧۶(بزرگ 

ر چه از يک سو رفت و آمد اقوام و درگيری ميان آنان، اگ ،ساخته بود و از اين روهمچون ايرانيان توجه اقوام همجوارش 

  . موجب پر تالطم شدن تاريخ آن گرديد از سوی ديگر موجب تنوع و توسعه فرهنگ نيز می شد

آشور . داد در دوران باستان بخش اصلی امپراتوری آشور را تشکيل می )شادپيروز کهن=امروزیکردستان (شمال عراق 

م از .پ ۶١۴هوخشتره در سال . آشور اعالن جنگ داد شاه ماد در حمايت از بابل به. م در گذشت.پ ۶٣٣بانيپال در سال 

. های آشوری سر راه، شهر اشور پايتخت دولت آشور را در محاصره گرفت های زاگروس گذشت و ضمن تسخير آبادی کوه

در . دآمد و در آنجا پيمان دوستی مادها و بابل تجديد شماد پس از سقوط شهر آشور، نبوپلسر پادشاه بابل به ديدار هوخشتره 

ها به همکاری با ماد  نبوپلسر رهبر بابلی. م تسخير شد.پ ۶١٢م شاه آشور در نينوا بود و اين شهر نيز در سال .پ ۶١٣سال 

 .را متحد و بابل را با صلح گشود) ماد،پارس،پارت(هخامنشی همه اقوام ايرانی کوروش  ،پس از انقراض مادها. روی اورد

و اشکانيان مهم ترين بنای دينی را  بودندايران و بازرگانی مرکز دينی شمال عراق و مناطق کردنشين نيز در زمان اشکانيان 

مجموعه کاخهای هترا امروزه در عراق موجود است و به ثبت ميراث جهانی . ساختند) شمال عراق(ه نام هترا بدر شهری 
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سورستان يا دل ايرانشهر به دليل اهميت ويژه آن را روزی اممنطقه عراق نيز ساسانيان  ،پس از اشکانيان. نيز درآمده است 

  )١(.بخش شده بود) شهرستان(ناميدند و طبق تقسيمات کشوری ايران آن زمان، سورستان به دوازده استان و شصت تسو  

شمال غربی کردستان عراق استان باال . گرفتبيشتر بخش خاوری منطقه امروزی کردستان عراق در استان شادپيروز قرار 

تمام .بودند) عماديه امروزی(و آشب ) کرکوک امروزی(شهرهای بزرگ آن دوره در اين منطقه، اربيل، گرميان . نام داشت

در جنگ چالدران که بين نيروهای شاه اسماعيل اول صفوی و . بود يراناميالدی يکی از اياالت  ١۵١۴کردستان تا سال 

به ميالدی انجام گرفت بر اثر شکست ايران، بخشی از کردستان از ايران جدا شد و  ١۵١۴سلطان سليم اول عثمانی در سال 

) ايران(وزگار ملوک فرسدر ر :پيرامون بالد ايران چنين آورده استمورخ پس از اسالم ابن بلخی  .عثمانی گرديد اشغال

بالد فرس ) در عراق(تا آب فرات ) در تاجيکستان امروزی(پارس دارالملک و اصل ممالک ايشان بود و از حد جيجون 

اما چون اسالم ظاهر شد و همه پارس را گرفتند آنرا از مضافات . يعنی از همه جهان خراج به آنجا ميبردند.خوانده ميشد

  )٢(.عراق گردانيدند

  

ساله دارد و از دوران حمورابی ۴٠٠٠ن شهر قدمتی يا. دجله قرار گرفته است لومتری جنوب بغداد و شماليآ ٨٨در که بابل  باستانی نمايی از شهر

  .گشوده شدتخت بابل شد و بعدها توسط کورش بزرگ يپا

در پی تاريخ پر فراز و نشيب اين منطقه در حاليکه بيش از . بی شک آغاز دوره جديد تمدنی عراق را ايرانيان رقم زدند

آشور و کلدانی و تمدنهای ايرانی عيالم و  ،بابل ،اکد ،سال از حيات تمدنی بين النهرين با محوريت تمدنهای سومر ۴٠٠٠

ورود کوروش  در نهايت به پايان رسيد و تمدن جديدی را بام حيات سياسی بين النهرين .پ ۵٠٠ت در حدود مادی می گذش

ن شاه يران و نخستيگذار آشور متحد اانيآوروش بزرگ بن م.پ ۵٣٩زدهم اآتبرسال يدر تاريخ س. بزرگ به بابل تجربه کرد

بخت ( Nebuchadnezzar آن، بابل را با صلح و دوستی متصرف شد آه دولت آن از زمان نبوآدنزر دوم یسراسر

 ینيبه استناد آتب د» كيپروفسور بل«اآتبر را  ١٣. ش گرفته بوديگر در پينسبت به مردم خود و ملل د یراه ستمگر) النصر

ل تصرف قلمرو ياآتبر سالروز تكم ٢٩داند و  یق ميح درج آرده است و آن را آامال دقيمس یسايره المعارف آليدر دا

آه از آن به عنوان ) م.پ ۵٣٩اآتبر  ٢٩(ن روز يران است و در هميبه دست ارتش ا) Babylonلونيباب(بابل  یامپراتور

نبشته آن معروف به استوانه کوروش که هم اکنون در موزه بريتانيا موجود  شود و سفال ینام برده م» منشور ملل«نينخست
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 یتخت دولتيو پا) جنوب بغداد امروز و در کنار فرات یلومتريک ٨٠(در جنوب عراق امروز بود  یبابل شهر. است صادر شد

ار مستحكم داشت و يبس يیشهر بابل بارو. امتداد داشت) Judahجودا (ن امروز يترانه از جمله فلسطيدبود آه قلمرو آن تا م

جاد دولت ين سال ايستميتصرف بابل در ب. ديطول آشبه روز  ١۶ران، ينوشته ها تصرف آن توسط ارتش ا یطبق برخ

فه پارس و ماد يسه طا یمرآب از مناطق مسكون) بودز قرار گرفته يخ نيالد که مبدا تاريش از ميپ ۵۵٩درسال (ران يا یمرآز

ران مهاجرت آرده بودند و يبودند آه به فالت ا) ها  يیايآر( ن ها يله بزرگ آريفه از قبيو پارت صورت گرفت آه هر سه طا

باستان ، به بودند آه در عهد  ین ها تنها گروه انسانيد توجه داشت آه آريبا. ل داده بودنديتشك یمحل یخود دولتها یبرا

گر مهر و محبت يكديشرفته برخوردار بودند و نسبت به يت پيك مدنير ملل معاصر خود، بت پرست نبودند و از يصورت سا

اآتبر آوروش بزرگ  ٢٩مضمون چند اصل از منشور . ات بارز آنان بوديت قانون و اخالق از خصوصيفراوان داشتند و رعا

به همان صورت  ین محليت آداب، رسوم و مذهب خود آزادند و قوانيمردم در رعا: ن قرار استياز ا) تيرس ذا گريسا(

ن است يآه به وجود خواهد آمد ا یرييتنها تغ. ن ها محترم و محفوظ خواهد بوديسرزم یاستقالل داخل. سابق اجرا خواهند شد

حاآمان خود را داشتند از  يیگو گران و زوريشه دغدغه تعرض ديبودند و هم یفيآوچك و ضع یآه مناطق آه قبال آشورها

خواهند بود آه ضامن صلح، ثبات و آرامش آنها است آه ) ه مللياتحاد(بزرگ مشترك المنافع  یك امپراتورياز  ین پس بخشيا

. مشاهده نخواهد شد ین خواهد بود و خودسريتضم» حكومت قانون«سر و يژه تجارت ميشرفت، به ويه آن هرگونه پيدر سا

دا ممنوع يد آزاد و به اوطان خود بازگردانده شوند و فروش آنان و مصادره اموال اآيپس از اتمام جنگ با یران جنگياس

مضمون آن قسمت از منشور .ك از اتباع آن منطقه استيت هر يثيشهربان هر منطقه مسئول جان، مال و ح. خواهد بود

به  ید نگران باشند، احديان نبايبابل: ن شرح استيبه اآوروش آه در آن اختصاصا مردم بابل مورد خطاب قرار گرفته اند 

د ييآه مرتكب شده و پس از تا یآامل به جرم یدگيمصادره نخواهد شد مگر پس از رس یشود، اموال آس یاسارت گرفته نم

گران نخواهند داشت و يبه مال د یزچشمداشتيد بدون پرداخت عوض و ني، سربازان فاتح حق خر)آوروش(شخص او 

  .خواهد آرد یدگيده شود شخصا رسيد ینخواهند آرد و اگر تخلف یتاربدرف

الد در بابل بازداشت بودند آزاد آرد و با يش ازميپ ۵٨۶از آنان از سال  یل را آه پاره اياسرائ یران بنيآوروش سپس اس

ن يهمچن یو. ران پرداخت آرديمساآنشان را از خزانه دولت ا ید بناينه تجديد و هزيران به اوطان خود باز گردانينه ايهز

. شوند یسازران بازينه ايان شده بودند با هزريها و یآه توسط بابل) لبنان امروز(ه يقيدا در فنيدستور داد بنادر صور و ص

فراوان به بار آورده بود و  یها یترانه خرابيمد یبه مناطق ساحل یالديم ۵٨۶نبوآدنزر دوم امپراتور بابل در حمله سال 

  .ن شهر بازداشت آرده بودير در ايرا آه در برابر او مقاومت آرده بودند به بابل منتقل و به عنوان اس يیها یليياسرا

ران توطئه نكند و در يام فرستاد آه اگر بر ضد ايدر جهان آن روز بود پ یآوروش از بابل به فرعون مصر آه قدرت بزرگ

ام را پس ين پيآوروش ا. ران قرار نخواهد گرفتياو مورد حمله ارتش ان ينان داشته باشد آه سرزميد اطميايصدد تعرض بر ن

  .کرد یب از او رفع نگرانين ترتيران است و به ايد فرعون نگران حمله ارتش اياز آن فرستاد آه شن

تا  ران خواهند بوديا یتخت نوبتيهمدان، شوش و بابل پا یآوروش هنوز در بابل بود که اعالم داشت که از آن پس شهرها

ل است او را در يپس از مرگ، ما یران هم ارز خواهندبود، وليا یاز نظر او همه شهرها. ان شهرها نباشديم یضيتبع

قا يت دقين وصينشان داد آه ا» خيتار«. د به پاسارگاد پارس منتقل شوديرد آالبدش بايدفن آنند و در هر جا آه بم» پاسارگاد«

در پاسارگاد  ،اد شده استي یکياز او به ن ینيان است و در کتب ديآه مورد احترام جهان یمرد ،به اجرا در آمد و آرامگاه او

برخالف بسياری از پويايی و عدالت گستری فرهنگ ايرانی  )٣(.قرار دارد و گذشت زمان هنوز به آن گزند وارد نساخته است



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                                  Info@persiangulfstudies.com 
 

چيزی بالغ بر يکهزار سال کامال بخشی از  )امروزیعراق (بابل و بين النهرين موجب شد که منطقه  دوره باستانپادشاهان 

يورش اعراب شبه جزيره پس از  .اداره شود با فرهنگ و تمدن ايرانی ايران باشد و توسط پادشاهان ايران) ايالتها(ساتراپهای 

ولی پس از درآمدند ايرانيان دويست سال تحت سلطه کامل اعراب  ،پايتخت ايران در بغداددر بغداد تيسفون مدائن و سرنگونی 

عراق  بخشهای مرکزی و شمالیتجديد حاکميت ملی ايران بر  تالش برای ايران اليق آن با قدرت گرفتن هريک از حکمرانان

  .تجديد ميشد

  

  عراق شهرستانهایايرانی  پيوندهای

و  امروزی و تيسفونکشور عراق امروزی در دورۀ ساسانی ايالت سورستان نام داشته و مرکز آن يعنی بغداد  -سورستان

در باب سورستان و دل ايرانشهر  محمد محمدی ماليری تحقيقات مستندی مرحوم دکتر. حومۀ آن دل ايرانشهر نام داشته است

فرای، (را خسرو شادَکواد عراق به نوشته مورخين از سدة ششم ميالدی ، ناحية سواد .و مرزها و تسوجهای آن نوشته است

بيث ارمايه آرامی ، به معنای سرزمين سريانيان و / ناميدند که ترجمة فارسی بيت َارمايه و نيز سورستان می ) ١٢١ص

   )۴(.مورخان ارمنی آن را آسورستان می ناميدند. آراميان است 

  

ريشه ای کامال ايرانی دارد که حکايت از شکوه و عظمت ايرانيان در منطقه بين َبغداد نام پايتخت عراق امروزی  - بغداد

 صفت گونه به اوستا در شود گذارده شهر اين بر اينکه از پيش واژه اين .می باشد "ُخداداد" معنای بهبغداد . النهرين دارد

 هايی از اوستا از آن دسته ونديداد معنا در بخشو به همان  bağō-dâta بغوداته ريخت به اوستا در واژه اين .بود شده آورده

 با نيز ديگری های نام .استشده آورده داتَبغ شکل به بار اين و معنا همان به باز واژه اين پارسی ميانه در. استشده آورده

" پور بغ" چين پادشاهان به چنانکه خدا يعنی بغ و داد علی ،محمددادتيرداد،  ،مهرداد ،خداداد مانند است شده ساخته شکل همين

 اطمينان قابل .است بغستان دگريده هردو نيز بيستون و بجستان مکان دو نامهای و اند؛ ميگفته فغفور آن معرب شکل به و

 باگا نام با باستان کردی ترکيب از که است لفظی ،گرديده آن بروی بيشتری توافق که است موردیمعنی بغداد  ترين

 و شده؛ گرفته آن از) خداوند توسط شده داده( بگداد/ بگدات فارسی ميانه کلمه که آمده بوجود) مسلم معلوم( داتا+)بت،خدا(

استان در .ريشه ايرانی بغداد را در خراسان ايران نيز ميتوان ديد. است يافته تغيير بغداد فارسی مدرن کلمه به سرانجام

  )۵(.وجود داردنيز » بغداده«روستايی با نام  ،بخش آيسک ،شهرستان سرايان ،خراسان جنوبی

  

در باب نامگذاری تيسفون ، رواياتی . شهری در جنوب شرقی بغداد که حدود يکهزار سال پايتخت دولت ايران بود - تيسفون

آن را  و عرب )٧(را ِگردآباد، جمشيد آن را طيسفون، طهمورث آن )۶(هوشنگ آن را ِکْردَبنداز: نقل شده استتاريخی بسياری 

انگليسی کاِسْفيا آمده که همان کتيسفون / نام تيسفون در تورات ، کسفيا )١٠(به گمان لسترنج. ناميده اند )٩(و مداين )٨(عتيقه

نام فارسی آن توسفون بوده و در  ).١٣(در زبان پهلوی به آن تيسپون می گفتند. )١٢(و َنَبطيان آن را َطْيَسفونج می گفتند )١١(است

تيسفون و ). ١۵(مصنفان چينی تيسفون را سوپين يا سولی نوشته اند )١۴(رت طيسفون و طيسفونج ثبت شده استعربی به صو

) شهر(و گاهی نيز َمذيناثا يا مدينه ) شهرهای پادشاه (، ماحوزه ملکا )شهرها(شهرهای مجاور آن را در زبان سريانی ماحوِزه 

 ١٩١١ـ١٩٠٣/ ١٣٣٠تا  ١٣٢١نخستين بار هرتسفلد از .)١۶(ن پذيرفتمی ناميدند که عرب همين واژه را به صورت المداي

با کشف بستر خشک و قديمی رود دجله در حدود شرق . در ويرانه های تيسفون انجام داد تحقيقات باستان شناختی منظمی را
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باروی کمابيش مدور اين . شهر کهن سلوکيه، يک حلقه استحکامات مدور وسيع در مشرق بستر قديمی اين رود نيز کشف شد

  )١٧(.تيسفون را، که در دارابگرد و مرو نيز ديده می شود، خاص پارتيان می دانند

 

است ولی پس از  شدهکه با نامهای ايرانی يا تمدن ايرانی مزين  هستندبه غير از بغداد شهرهای زياد ديگری  -پيروزشاپور

ه است با يخسرو که از جهت ساخت کلمه شب یوه اردشير يا هوبو ،مانند پيروزشاهپور. کردند اعراب تغيير نام پيداحمله 

آن را قباد ساخته بود و اهل بغداد آن را جنبسابور  )١٨(ین و به قول حمزهء اصفهانيک مدايبوده نزد یکه شهر» هنبو شاپور«

   .است» خوشبو« یبه معن) یُخْمُبو یمانو یو در پارت یُهْمُبو یانهء مانويم یدر فارس(ُهْنُبو. دندينام یم) ف ُخنبسابوريتصح(

  

در زمان ساسانيان : بصره. بصره است، که با ايران پيوند تاريخی و نژادی و دينی داردعراق شهرهای کهن از ديگر  - بصره

و هور  اردشير، ناصرخسرو که بدانجا سفر کرده است آنرا هور ُابّله ناميده آباد شدۀ آباد ايرانشهر نام داشته يعنی بهشت  و ِهشت

همچنين . )دل ايرانشهر/ ابن رسته االعالق النفيسه از تاريخ و فرهنگ ايران(.ُابّله از آب و الی مشتق شده است يعنی خور و

) بهشت آباد(راه، می باشد و نام کهن آن در زمان سورستان ساسانی وهشيت آباذ اردشير +بسشکل پارسی بصره به صورت 

  .بصره امروزه کانون شيعيان است و آداب و رسومات دينی آنان دقيقا مشابه ايرانيان است .بوده است

  

 ۶٢ از شهرهای آباد دورهٔ  ساسانی بود که اکنون خرابه های آن درکه به نوشته دهخدا  مرکز عراقدر است شهری  -انبار

واژه نامه .(واژه ای ايرانی است که ريشه ای پهلوی دارد anbar=hanbarانبار . کيلومتری غربی بغداد ديده می شود

در  .تدند زيرا از بناهای شاپور اول اسو يونانيان آنرا پريسابر می نامي فيروزشاپور ايرانيان آنرا). پهلوی بهرام فره وشی

آنرا انبار گفتند که  گويند باين جهت بر واليتی که در اطراف آن بود اطالق می شد، زمان حکومت اعراب اسم فيروزشاپور

آنرا لهراسف : مستوفی گويدهللا حمدا. لشکريان در آن شهر انبار و ذخيره می کردند پادشاهان قديم ايران گندم و جو و کاه برای

 شاپور ذواالکتاف تجديد. بخت النصر از بيت المقدس آورده بود بدين سبب انبار گويند کيانی ساخت جهت زندان اسيران که

دور باروش پنج هزار گام است  و سفاح خليفهٔ  اول بنی عباس در آن جا عمارت عالی کرد و دارالملک ساخت عمارت آن کرد

که قابل کشتيرانی بود و از فرات جدا می شد و در محل فرضهٔ   اهميت انبار از اين جهت است که در سراولين نهر بزرگی. 

هجری  ١٢ انبار در سال) ١٠۴۶ص٢ج(به گفته قاموس االعالم ترکی )١٩(.می ريخت واقع بود جنوب شهر مدور به دجله

انبار . همچنين به دليل پيوستگی ايران و عراق مشابه همين نام در خراسان ايران نيز شهری است .بدست خالدبن وليد فتح شد

 ن حوقل بفاصلهٔ  يک روز ازبنا بنوشتهٔ  اب. آنرا انبير هم نوشته اند. جوزجان بوداز شهرهای قديم خراسان در ناحيه  يکی

امروزه همين نام .از گل بوده است اشبورقان واقع و بزرگتر از مروالرود و دارای تاکها و فراخی نعمت و باغها و بناهايش

  .پهلوی به صورت عربی شده اش يعنی االنبار در عراق نام رسمی يکی از شهرهای عراق می باشد

  

آبادانی اندک و اندر وی  با شهرکی است به عراق). از سمعانی. (چهارفرسخی بغدادشهرکی است قديمی در  - نهروان

پيوستگی نژادی و فرهنگی موجب  ).يادداشت دهخدا) (العالم  حدود.(خرماست اندک و آنجا جايهايی است که خسروان کرده اند

به دهی است  در ايران بخش زنجان نيز.ستنهروان نيز چنين ا. شده است که بسياری از شهرهای ايران و عراق هم نام باشند
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 شمال غربی قيدار در دامنه سردسيری واقع است و هزارگزی ١٢ درکه . بخش قيدار ،جزء دهستان سجاس رود. نام نهروان

   )٢٠(.مردمش زراعت و قاليچه بافی است آبش از قنات و محصول عمده اش غالت و شغل.تن سکنه دارد ۴٠٩

 

دهی  آورده شده که دهوک. استنيز شهری در بوشهر ايران  همين نام نيز شمال عراق و مشابه شهری است کهن در - دهوک

 )٢١(.تن سکنه ١۵٠ با. خورموج  هزارگزی خاور ۵٣ واقع در. شهرستان بوشهر است از دهستان شنبهٔ  بخش خورموج

به معنی يک دهم " ده اوک"ريشه اين نام به احتمال بسيار از واژه پهلوی . شواهد حاکی از ايرانی بودن واژه دهوک دارد

  )واژه نامه پهلوی بهرام فره وشی.(گرفته شده است

  

با هخامنشی داريوش سوم  آخرين جنگ. جلگه های نينوای قديم عراق امروزی و شهری بزرگ بسرزمين آشور در - اربيل

فرهنگ به نقل از (.اربيل جزو مناطق کردستان بزرگ ايران کهن محسوب ميشود. شهر رخ داداسکندر مقدونی در اين 

  )دهخدا

 

شهرکی است بعراق بر . بدانجا بوده است  سدير بلده ای بناحيهٔ  کوفه و نهر). منتهی االرب (شهری است نزديک کوفه  -حيره

از منتهی  يکی از ده های بخش فارس است حيرههمچنين . )حدود العالم( آن کوفه کران باديه و هوای وی بهتر است از

  )العالم حدود(.نعمت و آبادان و با آبهای روان شهرکی است بناحيت پارس از حدود گور بسيار  و يا آمده است که حيره) االرب

  

ناحيه ای در سواد عراق قرار دارد که استرآباد خوانند و عين همين نام نيز در طبرستان ايران به نام استرآباد  -استرآباد

  )نقل از دهخدا /از معجم البلدان(.طبرستان وجود دارد

)ايران غربی (و کردستان  هرمانشاکسرچشمه های آن در نواحی  يکی از مهمترين ريزابه های ساحل چپ دجله ، که- دياله

اسم به همهٔ  نام دارد و گاهی اين» سيروان «بغداد به دجله ميريزد قسمتی از آن که در ايران است  است و در جنوب شرقی

راه خود را در جبل حمرين باز ميکند نزديک جلوال در خاک عراق=کمی پس از عبور از قزل رباط. رود هم اطالق ميشود

منشعب ميگردد که از آنها برای آبياری نخلستانها و محصوالت زمستانی و کانالهای عمده از دياله اين محل يک رشته

بعقوبا، دسکره و=نهروان ، بعقوبه .از شهرهای قديم که از دياله و کانال های آن استفاده ميکرده اند.استفاده ميشود تابستانی

ر قديم صدها آبادی و جمعيت فراوان داشت و آثار دورهٔ  ساسانی و سايردياله د پهنهٔ  اطراف مسير سفالی. جلوالء بوده است 

 )دهخدافرهنگ . (باستانی آن حاکی از اين است که اين ناحيه هميشه پرنعمت بوده است اماکن

  

آيلومتری جنوب بغداد در محل قديمی شهر تيسفون، شهری بنام سلمان پاك واقع شده است آه به دوران  ٤٠در  - سلمان پاك

سلمان فارسی از . در آن قرار دارد فرمانروايی سلمان پارسی در مدائن باز می گردد و امروزه آرامگاه وی با بنايی با شكوه



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                                  Info@persiangulfstudies.com 
 

وسط سپاه اسالم نقش اصلی را ايفا نمود و پس از آن تا آخرين روزهای عمر ياران اصلی پيامبر اسالم بوده که در فتح ايران ت

  .فرمانروای شهر تيسفون مدائن شده است

  

  

در زمان : طبری می نويسد. داشته است ايرانیآمده است که پلهای عراق در کنار مناطقی قرار داشته است که نامهای  -پلها

و ديگری در کرخ  در بغداد از دو پل مشهور، يکی در کنار باب خراسان. )٢٢(.هارون الرشيد، سه پل در بغداد وجود داشت

  )٢٣(.بود

  

" مردی نو"مانی چنانچه گويند در دهی موسوم به : نقل است از تاريخ عربی الکامل که - نقاش ايرانی در بغداد ،تولد مانی

به دنيا آمده و اسم پدر او به طوريکه صاحب الفهرست نوشته است بابک بوده ) در جنوب بغداد(در نزديکی بابل ) پارسی(

ی را در ميان مردم منشتر کند و بنابراين در ميالدی دو دفعه به او الهام شد که مذهب حقيق ٢١۵مانی گويد که در سال . است

تصنيفات مانی مزين به نقاشی . نمودو مذهب خود را افشا  دعوی پيغمبری کردسالگی در موقع جلوس شاهپور اول  ۴۵سن 

کتاب  چنانچه که از عهد قديم تا زمان حال ايرانيها او را نقاش بزرگ ميدانند و ،هايی بود که در تمام عالم  مشهور می باشد

بعد به . اين مذهب در ابتدا در بابل که مرکز عقائد و مذاهب مختلف بود شيوع يافت. نقاشی او را ارژنگ يا ارتنگ ناميده اند

سپس به مصر و از آنجا به طرابلس و قرطاجنه . رفت) در شمال غربی عربستان(سوريه و فلسطين و به مملکت نبطی ها 

نيز به دين اسيا مردم بسياری از همچنين . فراگيرشدايتاليا در و سپس ) فرانسه امروزیدر (در همان دوران به شهر گل. رفت

اگر چه مذهب ترکيبی مانی مذهبی نبود که قابل دوام باشد وليکن چون  )٢۴(.آنها را زنديق ناميدند مسلمانان. مانوی روی آورند

اطراف و اکناف عالم  و نام ايران و ايرانی قديم را در مذهب او در خارجه موسوم به مذهب ايرانی شد ،موسس آن ايرانی بود

  )٢۵(.منتشر نمود

  

  در دولت پارتعراق جايگاه 

. سرزمين ماد را گرفت و شخصی به نام باکاسيس را به حکومت آنجا منصوب کرد ،خود گسترده مهرداد پس از مبارزات

فقط کسی که بين النهرين که مرکز مهم اقتصادی و سياسی . تسخير ماد راه تصرف بين النهرين را به روی پارتها گشود

پادشاه سلوکی . بخشد را در حکومت خود تحقق بزرگ را در اختيار داشت ميتوانست وحدت سراسری ايران محسوب ميشد

ميدانست که از دست دادن بين النهرين چه عواقب مرگباری برای وی خواهد داشت و به همين جهت به شدت با مهرداد مقابله 

شهر سلوکيه  م.پ١۴١در ژوئيه سال ) مهرداد(برطبق مدارک ميترادات . ميکرد ولی بی نتيجه بود و در نهايت شکست خورد

در پاييز همان سال شهر اوروک که در . )م.پ١۵۴پنجم ژوئن سال (گرفت و به شاهی بابل شناخته شدرود دجله را در کنار 

   )٢۶(.قرار داشت نيز او را به پادشاهی شناختند) در عراق(تر از سلوکيه  مسير سفالی فرات و بسيار جنوب

هنگام رونق سلوکيه به عنوان کالن شهر آشور، در نزديکی آن دهکدة وسيعی به نام تيسفون وجود  )٢٧(به نوشتة استرابون

بر اساس حفاريهای باستان . آن را برای اقامتگاه زمستانی خود بر گزيدند) م.پ ٢٢۶ق م ـ ح  ٢۵٠ح (داشت که سلسة پارت 

نيز در نيمة  )٢٩(پلينيوس .)٢٨(نسبت می دهند م.پقرن دوم فرثيون در حدود /اشکانيان /شناختی ، احداث تيسفون را به پارتها
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دوم قرن اول ميالدی نوشته است که پارتها برای غير مسکون کردن سلوکية دجله ، تيسفون را در کنار آن بنيان گذاشتند که 

م بنا کرد .پ ٣٨تی در ، با قيد احتمال می گويد استحکامات تيسفون را پاُکر اول پار)٣٠(هوف. اکنون تختگاه مملکت آنهاست

انتقال پايتخت اشکانيان را از قومس  )٣١(هرمان. بود) ميالدی ۵١ـ۴١: کح(و پايتخت شدن رسمی آن در زمان گودرز دوم 

، شاه اشکانی ، آن )ميالدی ۴۵ـ ٣٩: حک(ضمنًا گفته شده است که شايد َوْردان . ذکر می کند م.پبه تيسفون ، در قرن اول 

حدود  )٣٢(يسندگان مسلمان بنای تيسفون را به پيشداديان و کيانيان نسبت داده اند؛ به نوشتة حمزة اصفهانینو. را پايتخت کرد

بانی آن را هوشنگ دانسته  )٣٣(مطهربن طاهر َمقِدسی. تيسفون را جمشيد تعيين کرد و بر دجله پلی از سنگ و آجر ساخت

وی در جای . طهمورث ديوبنِد پيشدادی تيسفون را ساخت و جمشيد آن را به اتمام رساند )٣۴(به گفتة حمدالّله مستوفی .است

در متِن پهلوی شهرستانهای ايران آمده است که شهرستان . ساخت) ٣٧٩ـ٣١٠(می نويسد تيسفون را شاپور دوم  )٣۵(ديگر

گرازة / و به وسيلة گرازة گيپگان ) فون+توس شايد نام ترکيبی(تيسفون، در زمان کيخسرو و کيکاووس به فرمان توس 

ساختن آن را به  )٣٨(َاْسَود را سازندة تيسفون معرفی کرده و ابن فقيه )٣٧(خواندمير. )٣۶(َوراَژِک ويَپکان بنا شده است/  گيوگان

يونانيان را از سراسر  ،ايرانبه منظور بازگشت هويت ايرانی به شهرهای  یمهرداد اشکان.قبادبن فيروز نسبت داده است 

را بی درنگ از ايران و اطراف فرات ) در جنوب بغداد(نمود و به همين روی سلوکيان ساکن در بابل مشرق زمين اخراج

 )٣٩(.اخراج نمود

  

ماد را کليد اصلی آغاز فتوحات خود انتخاب سرزمين از اين روی . پارتيان به درستی ميدانستند که نژادهای ايرانی کدامند

برجسته ترين ساکنين آريايی ) ساکنان کردستان و آذربايجان امروزی(مادها : استرابون جغرافيدان نامی نوشته است که. کردند

را تحت دو جاده بسيار مهم تجاری آنان  )۴٠(.ا و باختريها و سغديها می باشندنژاد پارسه شمال غربی ايران هستند که هم

يکی جاده کنار رود فرات که از آسيای صغير آغاز شده بود و از سوريه و شمال بين النهرين ميگذشته و . نظارت خود داشتند

به خليج فارس منتهی ميشده و ديگری جاده شمالی رود فرات آغاز و از خاک مادها و پارتها عبور کرده و به سوی شرق و 

مرکز پادشاهی پارت به طور محسوسی به طرف غرب به مرور  .جاده ابريشم می پيوسته رديد و بهترکستان و چين ممتد ميگ

شهر جديدی را به نام تيسفون که در برابر سلوکيه بر دجله  - پايتخت قديم پارت - بحای هکلتومپيل باستانیاشکانيان . منتقل شد

دياکونوف مورخ روسی با اشاره به . برگزيدند مرکز مهم بازرگانی و صنعتی يونان پديد آمده بود به تختگاه سلطنتی خود

در سياست . پارتها در همه وقايع مشرق دريای مدينترانه مداخله داشتند: قدرت اول پارتها در جهان آن روزگار آورده است که

را  تیبسياری از معاصران آن زمان دولت پار. کلی و غالبا جهانی شرکت ميکردند و خطرناکترين حريف روم گشته بودند

  )۴١(.مقتدرتر از روم ميدانستند

  

سلسله اشکانی را غير ايرانی دانسته اند و همه خصوصيات اين دودمان ايرانی را وابسته به  ،ناآگاهبرخی از مورخين 

ولی اين امر خالف واقع است و اين سلسله با تلفيق هنر ايرانی و يونانی دست همه متجاوزين . اند وصل نمودهسلوکيان يونانی 

تاريخ الکامل از هويت ايرانی . را از سرزمين ايران کوتاه کردند و مرزهای حقيقی را از دست اشغالگران آزاد کردند

هر در ايران بنا کردند و خصوصا اسم شهرهايی را اسکندر و سلوکی ها هفتاد ش :آورده استپادشاهان اشکانی اينگونه 

جاها و يک انطاکيه را در پارس  بلوچستان و در کنار رود سيحون و ساير ،افغانستان ،اسکندريه در سيستان بهموسوم 

 .در اين شهرها عده مهاجرين يونانی زياد بود و عادت و اخالق يونانی از اين شهرها به خارج سرايت ميکرد. بناکردند
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ولی اين نکته مسلم است که اگر مهاجمين اين شهرها يونانی . مخصوصا پارتيان با يونانيان مذکور خلطه و آميزشی داشتند

باالخره به اين نتيجه می رسيم که تمدن . بودند بعد از چند قرن در ميان ايرانيان حل شده و قوميت خود را از دست دادند

  )۴٢(.نداشت يونانی در ايران سطحی بود و هيچ عمقی

   

  

  ثبتی يونسکو  پرونده: نقشه شهر ايرانی هترا در شمال عراق ، منبع

  

  شناسی دانشگاه شيکاگو شرق  موسسه: معبد بزرگ پارتی هترا در شمال عراق، منبع

  

  در عراق پارتیشهر بزرگ  هترا

های  ی ميان رودخانه در فاصله و کيلومتری جنوب غربی شهر موصل ١١٠، در )عربی الحضربه (ی باستانی هترا  محوطه

ی  ی اوليه گذاری و پيدايش هسته در مورد پايه. خوانند می» الجزيره» دجله و فرات قرار گرفته است، جايی که به عربی آن را

از مدتی، به مرکز حکومت های  اما هترا پس. دهد و دوران سلوکيان نسبت می م.پها آن را به قرن سوم  گمانه شهر، برخی

مردم شهر به نوشته تاريخ الکامل مردمی از عجمها هستند که وی آنان را . فوذ و تسلط اشکانيان در ايران تبديل شدتحت ن
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در اين  .در کوههای تکريت ميان دجله و فرات شهری است که آنرا الحضر می خواندند: الکامل نويسد. جرامقه ناميده است

  )۴٣(.ساطرون نام داشت و از جرامقه بودشهر پادشاهان فراوانی حکمرانی ميکردند که 

گروهی از عجم ها هستند که در اوائل اسالم به موصل سکونت گرفتند و مفرد آن ) به فتح جيم و کسر ميم و فتح قاف(جرامقه 

ه اند که از باستان ب) ايرانی(جرامقه گروه دوم از ملتهای عجمی )ناظم االطبا ،آنندراج ،از منتهی االرب(.جرمقانی است

 ) لغت نامه دهخدا. (جرامقه قومی است به موصل که اصل آنها از فارسيان است: جوهری گويد )۴۴(.موصل سکونت دارند

ی هترا يعنی قرار گرفتن آن بر سر راه  ژهيموقعيت و.ها بوده است و بازرگانی پارت دينیهترا از مراکز و شهرهای بزرگ 

 ی شهرهای پارتی به رفت اين شهر را در منظومه ، بعلبک و آسيای صغير می)شام(سوريه  رودان به سوی تجاری که از ميان

 .اول و دوم پيش از ميالد مسيح است های شکوفايی و رونق اقتصادی هترا مربوط به قرن. اهميت فراوان تبديل کرد ای با نقطه

شد و تا حدی  محلی اداره می ن فارس و عربها بود، اما توسط حاکمان يا شاهزادگا که تحت تسلط و نفوذ اشکانی شهر با آن

داشته، اما تهديد اصلی  های مرمتی گوناگونی برای اين شهر وجود ی نود ميالدی برنامه با اين که از دهه .استقالل نسبی داشت

تعداد . شدانگليسی ها و اعراب منطقه می با ،توسط فرانسويان های گسترده غيرقانونی و قاچاق آثار باستانی آن شهر، حفاری

که ارتش آمريکا وارد ميالدی  ٢٠٠٣ بغداد به سال  ، در غارت بزرگ موزهو تيسفون زيادی از آثار به دست آمده از هترا

هترا اکنون  .های جدی به آنها وارد شد دزديده شدند و يا آسيب ،را سرنگون کرد خودعراق شد و دولت فاسد و دست نشانده 

نامند  های شهرهای محصور و مدور شرقی می نمونه دوران اشکانی است و آن را يکی از بهترينمانده از  ترين شهر باقی کامل

 .می باشدفارس قابل مقايسه  که با تيسفون و فيروزآباد در استان

  

  در دولت ساسانی عراقجايگاه 

فرمانروايان دوره ملوک  اشکانيان شاهانی بودند که بر عراق و جبال چيرگی داشتند و ساير: الکامل آمده است تاريخدر 

اردشير تيسفون ، سال پس از کشته شدن اردوان اشکانی دو .اطوايفی به آنان احترام ميگذاشتند و بر بزرگداشت آنان ميکوشيدند

توران ، خوارزم، باختر ،اردشير پس از تسخير خراسان. درآمدبابکان مدائن را گرفت و پس از آن ايران تحت تسلط اردشير 

پس از آن به ايران بازگشت و مبانی دولت خود را . هند رفته و پنجاب را تسخير کرد و به نزديکی سير هند رسيد و مکران به

خود را وارث از ديد قدرت وارد جنگ شود زيرا که سالها به ايران تجاوز ميکردند حکم نمود و بر آن شد با روميان ستم

نوشت و شکست های ه او قيصر روم نامه ای ب. فرات گذشترود از ميالدی  ٢٢٨در سال اردشير . ندهخامنشيان می دانست

آنچه رومی ها در آسيا متصرفند ميراث من است و بايد رومی ها به : "شاه در پاسخ نوشت .پارتيان را به اردشير متذکر شد

افت و بر کرانه ها دجله از موصل به سواد عراق رفت و برآن سرزمين دست ي سپس."اروپا اکتفا کنند و آسيا را تخليه نمايند

گور شد و از شهر  سپس راهی. اردشير ناميده شدبه نام خود روبروی تيسفون که در شرق مدائن قرار دارد شهری ساخت که 

فرمانروای بحرين را چنان زبون و بيچاره ساخت که او سرانجام خود را از فراز دژ خويش سرنگون . گور راهی بحرين

الکامل  .سپس راهی مدائن شد و بر سر فرزند خويش تاج نهاد و رسما در عراق تاجگذاری نمود اردشير .ساخت و نابود شد

  : شهر مهم ساخت ٨اردشير بدين ترتيب  :مينويسد
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  شهر خط در بحرين  -

  .شهر بهر سير روبروی مدائن در عراق که نامش وه اردشير بود و تازيان آنرا سير خواندند -

 بودر اردشير در موصل عراق که همان حزه است  -

 شهر انبار در عراق  -

  ...و -

. برخی از اين سالطين بسيار پرهيزکار و نيرومند بودند. مورخان مشرق زمين در توصيف اخالقی پادشاهان کتابها نوشته اند

. های بسيار به يادگار گذاشته استاردشير نيز از اين دسته بود که در توسعه مادی و معنوی کشور کوشش بسيار کرد و اندرز

پارسيان همه اقوام ايرانی را  ،پنج قرن و نيم پس از سقوط دولت هخامنشی.لياقت و تدبير سياسی او برهمگان برتری داشت

 .مجددا در تحت قدرت خويش درآورده و شاهنشاهی جديدی در شرق تاسيس کردند که با امپراتوری روم برابری ميکرد

برای قشون روم ريخت که هرچه رومی ها کوشش کردند از آن رهايی پيداکنند موفق نشدند و امپراتور روم شاپور نقشه ای 

اين واقعه اثر غريبی در دنيای آن روز گذاشت و در انظار عالم بر عظمت و ابهت خاندان ساسانی  .اسير اردشير ساسانی شد

او زنجير زد و روی  یمپراتور روم را اسير کرد و به دست هانويسندگان نوشته اند که شاپور ا. اثری فوق العاده گذاشت

  )۴۵(.والرين نهادامپراتور زمين افکند و خود سوار اسب شد و پای اسبش را بر 

ياد ) روم(برجهان غرب ) ايران(در تقويم تاريخ جهان ثبت شد و از آن به نام پيروزی مشرق زمين بزرگی چنين روزی 

ن يدر برابر والر یدر مراسم ساسانیپادشاه مقتدر  كم،يشاپور ) عراق(سفون يدر شهر ت یداليم ٢۶٠نوامبرسال ٧. ميشود

ران را تنها ابر قدرت جهان ير بود؛ ايشان زنجيش آه بر دست و پايامپراتور روم و ژنرالها) انوسيوالر ،وسينيسيل ،وسيپوبل(

ران را در نظر يشه عظمت ايهم یان برايخود را فراموش نكنند و جهان یروزين پيا نسلهای آيندهن آه يا یاعالم آرد و برا

ن يكم منظره به زانو نشستن والريران بدانند، به خواست شاپور يون توان ارتش ايها خود را مد ینيداشته باشند و مشرق زم

چنين شد که امروز آثار آن اند، و بم یر آردند آه تا ابد باقيران بر سنگ تصويامپراتور مغرور در برابرش را در چند نقطه ا

را به خوزستان فرستاد  یر روميكم هزاران اسينوامبر، شاپور  ٧مراسم  یدر پ .استدر نقش رستم و بيشابور کامال مشهود 

 .تا در ساخت سد شادروان و پل شوشتر بكار گمارده شوند تا از نيروی آنها برای آبادانی و سازندگی ايران بهره برده شود

به نوشته . آن بوده برنگاشته است یآه خود ناظر صحنه ها» وسيمارسل«ان را يرانيدرخشان ا ینظام یروزين پياشرح 

ه آن يو تجزمغرب زمين  ین امپراتوريان ايخت و آغاز پايروم را از هم گس یرازه امپراتورين شكست شيبون، ايادوارد گ

  .گرفت قرار

. شكست داده بود یالديم ٢۴۶در جنگ سال  ،ده بوديران لشكر آشيروم را آه به اامپراتور » انوس سوميگرد«كم قبال يشاپور 

ختند و اورا آشتند و ير» انوس سوميگرد«بر سر  ینيگران آمده بود آه در حال عقب نش ین شكست چنان بر افسران روميا

ت شاپور را به ترك مخاصمه جلب آرد ران، موافقيهزار سكه طال به ا ۵٠٠پ با پرداخت يلياو نشاندند آه ف یپ را بر جايليف

پدر شاپور (ر پاپكان ياز اردش یروم یروهايانوس به منظور جبران شكست نيگرد. ديرا به اروپا باز گردان یروم یروهايو ن

روم اصرار به خفه آردن  یسنا. پدر نشسته بود وارد جنگ شده بود یبا شاپور آه بر جا یالديم ٢٣٨در جنگ سال ) كمي

سم تا يونالين ناسيظاهر شده بود در نطفه داشت آه موفق نشد و ا یر ساسانياردش یزيگر با بپاخيآه بار د یرانيسم ايوناليناس

و دادن باج به شاپور ترور شد  یر امپراتوريز پس از بازگشت به رم به خاطر تحقيپ نيليف .ان دوام داشتياواخر دوران ساسان
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گذشته آرد آه در جنگ سال  یران و گرفتن انتقام شكستهايتخاب و مامور جنگ با اان ین را به امپراتوريروم والر یو سنا

م متفق القول يخ قرون قديمورخان تار .ندسفون منتقل شديش به تيران درآمد و با ژنرالهايخود او هم به اسارت ارتش ا ٢۶٠

ن بود يا ی، و هنر بزرگ شاهان ساسانه است ان شديدوران ساسان یجنگهاموجب پيروزی " یرانيسم ايوناليناس"نوشته اند آه 

با توجه به موقعيت حساس دولت مقتدر ساسانی  )۴۶(.ف شوديضع» ره آننده آنيخ یرويو ن یرانيسم ايوناليناس«آه نگذارند 

به تبعيت از شاهان اشکانی تيسفون را پايتخت رسمی دولت عظيم ) بابل+وجود تيسفون(تاريخی و سياسی و اقتصادی بغداد 

 ،بسياری از شاهان طبقه اول ايران در شهر تيسفون که به سرزمين عراق و مغرب مدائن استبه همين روی  ايران کردند و

در مشرق مدائن اقامت گرفت و ايوانی که تاکنون به بنام ايوان کسری معروف است را آنجا بساخت خود شاپور . اقامت داشتند

پس از ) يکی از سرداران سپاه عرب(رشيد ،پس از حمله اعراب... تکميل کردا رو پرويز پسر هرمز قسمتهايی از اين بنا 

بزرگان و دانايان به او گفتند . ندآنکه به تيسفون آمد با سران عرب برای ويران کردن کاخهای عظيم کسری مشورت کرد

نده بايد بدانند قومی که بر ايرانيان ملتهای آي: او پاسخ داد. هزينه خراب کردن اين بنا بسيار سنگين است و در توان ما نيست

  )۴٧(!شدندغلبه کرده اند بسيار قدرتمند بوده و نبايد به اين انديشه بيافتند که از تخريب بنای ايرانيان عاجز 

ست با يآن هنوز باق یايآه بقاسفون يت یسلطنت در آاخ جديد خسروپرويز ساسانیآار ساختن تاالر  یالديم ۵۵١مارس سال  ٩

جهان است  یتنها ساختمان مسّقف باستان یطاق آسر. آن سال آماده باشد ینوروز ین هاييآ یان رسانده شد تا برايپا شتاب به

ده است و در روزگار پيشين با بزرگترين فرش جهان مان یگر، برسرپا باقيد یه داشتن به عامليآه به صورت آزاد و بدون تك

از  برای فتوحات جهانی ميالدی ارتش ساسانی ۶١٠در سال  .مفروش شده بودبه نام بهارستان که حاصل هنر ايرانی است 

حرکت ايرانيان در . يک ارتش راهی بيزانس در آسيای صغير شد و ارتش ديگر عازم سوريه شد. رود فرات در عراق گذشتند

ر تخت نشسته بود چون هراکلی که به جای فوکای غاصب ب. آنسوی فرات با کودتای درباری در کنستانتينوپل مقارن بود

سپاهيان . اما خسروپرويز پيشنهاد را رد کرد. کشورش را در وضع وخيمی ديد از شاه شاهان ايران درخواست صلح کرد

و فلسطين را تصرف ) ترکيه( کاپادوکيه ،ارمنستان ،فنيقيه ،طی مدت چند سال همه سوريه.ايران آنتيوخيه را تصرف کردند

ساسانيان نيز فراز و نشيب های داشتند و برخی از پادشاهان آن سلسله کفايت کافی را نداشتند و موجب با اينهمه  )۴٨(.کردند

شکست سنگين نرسی پادشاه ساسانی از روميان و عقد قرار داد واگذاری سرزمينهای ايران به . شکست ايران می شدند

نرسی بر تخت نشست و نبردی عظيم  ،مقابله با روميانپس از فتوحات فراوان خاندان ساسانی در. روميان از اين موارد است

عهدنامه ای بسيار خفت که حاصل اين جنگ شکست سنگين نرسی و زخمی شدن وی توسط روميان بود . با روميان درگرفت

ی را با تعيين نمودند و در هيچ زمانی ايران چنين عهدنامه بدبرای ايرانيان شرايط صلح را روميان  وبار بر ايران تحميل شد 

  :اين شرايط از اين قرار بود. دولت روم منعقد ننموده بود

  واگذاری پنج واليت قسمت راست از سواحل رود دجله به روميان -

 عدم دخالت ايران در امور ارمنستان و واگذاری قلعه زنتا در آران -

 تصديق بر اينکه گرجستان تحت الحمايه روم است -

 رحد دولت ايران و روميان استاعتراف به اينکه رود دجله در عراق س -

 نصيبين در عراق يگانه محلی برای مبادله مال التجار بين ايران و روم باشد -
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به  )۴٩(.پس از انعقاد اين قرار داد نرسی ديگر نتوانست سلطنت کند و از شرم استعفا نمود و پس از مدتی از غصه درگذشت

روشنی مشخص است که در بدترين شرايط و ضعف شديد دولت ايران در مقابل روميان مرزهای کشور ايران در اوج ضعف 

برهمگان واضح است که . زيرا بحث فتوحات و کشور گشايی در ميان نيست. و ناتوانی مرز دجله مشخص گرديده است

به کردستانات عراق شهرت دارد و همگی از نژاد ايرانی ت و اسامروزه نيز مناطق شمالی عراق محل سکونت اقوام ايرانی 

ايرانيان هزاران ساله با ايران ز شيعيان می باشند که پيوستگی های دينی و فرهنگی بخش مرکزی عراق ني. و آريايی هستند

در طول تاريخ شادی ها و مشکالت مردم عراق بخشی از مشکالت و شادی های مردم ايران محسوب ميشده است و   .دارند

در دوران شاهنشاهی : مسعودی مينويسد. طاعونی که در زمان شيرويه بر بين النهرين وارد آمده گواه اين مطلب است

به بالی بيماری طاعون دچار شدند و هزاران تن از  )اقعر( مردم ايران در شهرستانهای بين النهرينبسياری از  ،شيرويه

و يا اتحاد شهرها  )۵٠(.در برخی مناطق شمار قربانيان به يک سوم و حتی نيمی از مردم شهر را در برگرفت. اهالی را کشت

التهايی که در جنگ خسروپرويز و بهرام چوبين نيز يکی از ايبطوريکه . وجود داشته استبا يکديگر در مواقع حساس نيز 

و براه آذربايجان بيامدند : ... ابن بلخی در فارسنامه خود آورده است. عراق بود ،لشگر به کمک خسرو شاهنشاه ايران فرستاد

و بندويه با چند تن از بزرگان ديگر به او پيوستند با چهل هزار مرد و از پارس و عراق و خراسان لشگرها به او پيوستن و 

رو و بهرام جنگی عظيم درگرفت و درآخر پيروزی با اپرويز بود و بهرام به خراسان گريخت و آنجا بهرام آمد و ميان خس

  )۵١(.بترکستان رفت و آنجا مقام کردثبات نگرفت و 

  

  عراق سازندگی درو  ايرانيان

تاريخ . رفته استسازندگی و آبادگری ايرانيان و اساطيری منطقه خاورميانه سخنهای بسياری از  يونانيان در کتب تاريخی

: ابن بلخی پيرامون سازندگی ايرانيان در عراق می نويسد. از نمونه ای بارز آن هستند اناباسيس و گزنفون ،ابن بلخی ،طبری

 یآثار او آن است که باغها ساخت و گرد کوهها و دشتها. همچون سيرت فريدون بودنوچهر را سيرتی نيکو و عدل و علمی م

دهقانی را او پديد آورد و بفرمود تا هر دهی را رعيتی باشد و هر شهری را . وار کشند و آنرا بوستان ناميدآباد را بفرمود تا دي

او آغاز کرد و آلت شهر  او خندق شهرها ر )قانونمدار کردن( رئيسی باشد کی بر رعايا فرمان دهد و همگان متابعت او نمايند

که از فرات گرفته شده است  نهریاق آورده و حفر نهر کرد و هر منوچهر آب فرات بزرگ را به عر. جنگ را او ساخت

درختان را بريد و چشمه ها را کور  ،افراسياب ترک عراق و بابل را ويران کرد و خرابی و قحطی آوردسپس  .ساخته اوست

پس از او زوبن . ها و ديوارها و شهرها را کندن و چنان قحطی پديد آورد که مردم در رنج تمام زندگی کردندژگردانيد و د

از آثار او آن است که در عراق دو نهر آورد که آنرا زابين . را آباد کردترک طهماسب شاه شد و همه خرابی های افراسياب 

  )۵٢(.طهماسب سخت عادل و نيکوسيرت بود. ساختو درختهای فراوان به انجا آورد و آباد .. خواندند

به . درختکاری و سازندگی ميدادند، در دوره هخامنشيان نيز بنا بر اسناد تاريخی پادشاهان ايرانی اهميت ويژه ای به آبادانی

بستگی شديد يونانيان نوشته اند که اين دل. گماشته بودطوريکه هر شاهزاده ای برای نگهداری از باغ خود مراقب ويژه ای 

از مرزبان آسيای داريوش بزرگ قدردانی از اين روی  )۵٣(.شده است ملت ماايرانيان به درختکاری و باغبانی موجب شگفتی 

کاغذی را به مرزبان گادات در آسيای کوچک داريوش بزرگ : آورده اند که. کوچک مهمترين سند اين سازندگی ايرانيان است

موضوع کاغذ اين است که داريوش وی را برای نگهداری از درختان بومی . نوشته بود که ترجمه يونانی آن باقی مانده است
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آرامش و برمبانی اصل سياست دولت مقتدر هخامنشی  )۵۴(.بين النهرين آفرين گفته و مورد تقدير و تشويق قرار داده است

از  م.پ ۴٠١گزنفون مورخ بزرگ يونانی در هنگام بازگشت خود از راه ترابزون در سال . پايه گذاری شده بودازندگی س

چون من چشمان خود را : می نويسدعبور ميکند و منطقه عراق امروزی که بخشی از ساتراپهای ايران محسوب ميشده است 

ايرانيان خداوند آن هستند را نگريستم که چگونه از وفور نعمت و فراوانی به اطراف افکنده سرزمين زيبا و پهناور بابل را که 

و  مواشی و زر و جامه های زيبا سرشار است و از سوی ديگر به وضع مردم کشور خود در فکر فرو ميروم که از اين 

  )۵۵(.خوبی ها و خواستنيها بی بهره اند

مؤّلفان مسلمان به دو باغ از اين باغها اشاره . داشته اند) در ِسّتاکه(بغداد به گفتة گزنفون، هخامنشيان باغهای وسيعی در ناحية 

منصور بعدها پلی در آنجا ساخت  ، وقرار داشت) قصر شاپور(ری ساسانی نزديک دهانة نهرعيسی ، قص )۵۶(.می کنند

در بخش . به دورة ساسانی بودبر روی نهرصراة ، در جنوب غربی دروازة کوفه ، متعلق )القنطرة العتيقة (قنطرة قديمی .

شرقی ، سوق الثالثا و قبرستان خيزران متعّلق به دورة قبل از اسالم بود؛ در اين منطقه تعدادی دير قرار داشت که متعلق به 

که * ق بستان القُّس ، و ديرالجاثلي ،محّلی که قصر خالد در آنجا بنا شد، دير)الديرالعتيق (عصر جاهلی بود؛ مانند دير مارفثيون 

  )۵٧(.معروف کرخی در مجاورت آن مدفون شد

  

رود عظيم دجله سخنها و  هسر پل ساختن ب بر ،اين سرزمينو ويرانی پس از يورش اعراب شبه جزيره به عراق و اشغال 

محمدبن : البالذری آورده استنمونه ای از آن اين واقعه تاريخی است که . تالشهای بسياری شد که اعراب موفق بدان نشدند

شنودم از شيوخ خويش که خالدبن عبداهللا قسری نامه به هشام بن عبدالملک نوشت و اجازه : خالدبن عبداهللا طحان مرا گفت

هشام جواب نوشت که اگر اين کار ممکن بود هرآيينه پارسيان آن را پيش از اين به انجام . خواست که بر دجله پلی سوار کند

اگر به تمام کردن آن ":هشام پاسخ داد. که بايد ساخت قسری بارديگر نامه نوشت و اصرار نمود خالدبن عبداهللا .رسانده بودند

ليکن ديری نپاييد که پل بشکافت و هشام . پس خالد بکار مشغول و مالی عظيم صرف ساختن پل کرد". يقين داری آنرا بساز

فتح تيسفون به دست تازيان چنين پلی پيش از در روزگار اين در شرايطی است که  )۵٨(.آنرا از وی گرفت سنگين غرامت

همينکه شاهپور ساسانی  :آمده است الکامل چنانچه در تاريخ. وسالها پابرجا بودهاز آن توسط ايرانيان ساخته شده بود  قبلسالها 

بود که روزی از رود  از سنين کودکی گذرکرد و بزرگ شد نخستين نشانه ای که از زيرکی و روشن بينی او شناخته شد اين

مردم برای رفت و آمد از پلی که بروی دجله بسته شده  :فتندگ  بدو .دجله فرياد و همهمه بسياری شنيد و سبب آنرا پرسيد

شاهپور که اين سخن شنيد دستور داد پل ديگری بسازد . ازدحام ميکنند و اين هياهو برای تنگی پل و برخورد ميان افراد است

شدند و فرمان او را بکار  مردم اين هوشياری را ازو ديدند شاد. ويژه ورود و ديگری ويژه خروج باشد تا يکی از آنها

  )۵٩(.بستند

بسيار آبادتر از ...) صفويه ،آل زيار ،ساسانيان ،اشکانيان ،هخامنشيان(ايرانيان سواحل دجله و فرات بدون ترديد در روزگار 

ات سدبندی کرده بودند و در مناطق تمامی مناطق دجله و فر به رویايرانيان هخامنشی  .بوده است اعرابحکمرانی دوران 

به . ردندببمختلف انشعاب های زيادی را برای کشاورزی و آبياری زمينها کشانده بودند تا از آب آن به بهترين شيوه بهره 

در سفر دو روزه : ر شرح مسافرت خود گويددکه هم زمان با پادشاهی هخامنشيان می زيسته طوريکه گزنفون مورخ يونانی 

ترعه ها . يکی را بوسيله پل و ديگری را با قايق های ته پهن. هشت فرسنگ راه پيمودم و در بين راه از دو ترعه گذشتمخود 
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اين . شده بود که به هر سوی جاری بود) منشعب(احداث کرده بودند و از هر ترعه جويهای متعددی کنده  و فرات را از دجله

عدالت گستری و سازندگی در دوران  )۶٠(.به جوی ها کوچکتر تقسيم ميگشتندنهرها در آغاز پهناور ولی رفته رفته 

نمونه بارز آن فتح مصر به . است و موجب شگفتی جهانيانمورخين در تاريخ باستان بی سابقه بوده  بيشترهخامنشيان به گفته 

دست داريوش بزرگ هخامنشی است که بيش از صد سال تحت کنترل ايران درآمده بود و حتی ديودورس سيکولس يونانی 

وی پايه خدايی داده و پس از  به مصريها داريوش را ششمين قانونگذار مصر می شناسند و در دوره زندگانيش: ميگويد

   )۶١(.ن شاهان درگذشته مصری ميپرستيدندرگذشت وی بنا به رسم باستانی خود او را به ساد

 ۶۵۶صفر  ۴بغداد پس از کشتار بی سابقه مغوالن در : است که نوشتهابن فوطی  مده است کهآپس از اسالم نيز چنين بود و 

سال در  ٢٣دوباره احيا شد، زيرا ادارة آن را بيشتر به دست ايرانيان بود؛ دليل عمده ، سياست عطا ملک جوينی بود که مدت 

د و مستنصرّيه را تعمير کردند و در زمان او، منارة جامع الخلفا و بازار نظامّيه را از نو ساختن). ۶٨١ـ۶۵٧(آنجا فرمان راند 

بعضی از مدارس . )۶٣(، و مساجد شيخ معروف و قمرّيه را تعمير کردند)۶٢(برای آبرسانی روش تازه ای در پيش گرفتند

همسر جوينی مدرسة . )۶۴(قديمی، بويژه نظامّيه، مستنصرّيه، بشيرّيه، َتَتِشيَّه و مدرسة االصحاب کار خود را از سر گرفتند

 فرزند(شمس الملوک همچنين  ).۶۵(ه را برای هر چهار مکتب فقهی تأسيس کرد، و رباطی نيز در مجاورت آن ساختعصمتّي

هايی، برای )دارالضيافه (، مهمانسرا ۶٠۶در . )۶۶(تأسيس کرد در بغداد مکتبی آموزشی برای کودکان يتيم) نظام الملک 

در دوره صفويان نيز سرای  .)۶٧(ة محالت بغداد ساخته شددستگيری از مستمندان در ماه رمضان ، توسط وی در هم

  .به وسيلة صفی قلی خان، حاکم ايرانی، ساخته شد) دارالحکومه (

  

  ايرانيان و اعراب

و برخی مناطق ديگر نيز عرب زبان بودند و تحت کنترل  سکونت داشتنددر دوره ساسانيان مناطقی از عراق پارسيان 

در برخی موارد اعراب راهزنی های بسيار و کشتار ميکردند، پادشاه ايران مجبور به سرکوب آنان . حکومت مرکزی ايران

دن را به مانند شاپور ذواالکتاف که بسياری از تازيان را که هرج و مرج می آفريدند و اموال مردم را غارت ميکر. ميشد

اخبار الطوال آورده است که در دوره خالفت ابوبکر دو تن از جنگجويان عرب به نام مثنی بن حارثه و . شدت سرکوب کرد

) درعراق(مثنی در حدود حيره . ديگری سويدبن قطبه در سرحدات مرزی ايران دست به تجاوز و غارت فراوان می زدند

  )۶٨().قدرعرا(د و سويد در حدود ابله رهزنی ميکر

همچنين در تاريخ بارها و بارها ذکر شده است که بسياری از تازيان دست به راهزنی و غارتگری می زنند و در خوی بدوی 

بطوريکه ابن خلدون مشهوترين جامعه شناس عرب پيرامون . بودن و روحيه غارتگری آنان تاريخ شواهد بسيار آورده است

بربايد و  ،که هر چه را در دست آنان بيابد ،گرايش طبيعی عرب غارت ديگران است: خصلت و ماهيت اعراب آورده است

بلکه  ،در ربودن اموال ديگران اندازه و حد معينی قائل نيستند. روزی اينان در پرتو نيزه هايشان فراهم می آيد. تاراج کند

هرگاه از راه غلبه جويی به کشوری دست يابند و . چشمشان به هرگونه ثروت يا کاال يا ابزار زندگی بيفتد آنرا غارت ميکنند

در نتيجه حقوق و اموال همگان   ،به سياست حفظ اموال مردم توجهی ندارند  ،فرمانروايی و قدرتشان در آن سرزمين مسلم گردد

رو مايه تباهی همچنين اينان از اين . پايمال دستبرد زورمندان ميشود و از ميان ميرود و عمران و تمدن به ويرانی ميگرايد

عمران و اجتماع ميشوند که کار هنرمندان و پيشه وران را به هيچ ميشمرند و برای آن ارزشی قائل نيستند، در صورتيکه هرگاه 
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اينگونه کارها تباهی پذيرد عمران اجتماع تباه ميشود و نيز قوم عرب به احکام و قوانين و منع مردم از تباهکاريها و تجاوز به 

و هرگاه  ،بلکه تمام هم ايشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری يا باج ستانی است ،هی مبذول نميدارنديکديگر توج

بدين مقصود برسند به ديگر کارهای مردم عنايتی ندارند و در راهنمايی آنان به راه راست و اصالح امور ايشان احترام نميکنند 

ولی   ،ه بسا که آزمندی و سودپرستی آنانرا وادار ميکند که کيفرهای مالی مجری دارندچ. و مفسد جويان را از فساد بازنميدارند

بلکه چنانکه عادت ايشان است ميخواهند از اين راه سود بيشتری بدست  ،مقصود آنان در اين موارد نيز اصالح حال عموم نيست

ی سرکوب کردن مفسده جويان و تبهکاران و آنانی که به بهمين سبب چنين کيفرهايی برا. آورند و بر ميزان باج و خراج بيفزايند

زيرا متجاوزان پرداختن باج را در  ،بلکه اين روش ايشان بر تجاوز و تبهکاری می افزايد ،حقوق و اموال ديگران تجاوز ميکنند

و بی سر و سامانی بسر در نتيجه رعايا در کشور ايشان به حالت هرج ومرج . برابر رسيدن به مقاصد پليد خويش آسان ميشمرند

هرج ومرج و بی سر و سامانی مايه هالکت بشر و تباهی عمران و . چنانکه گويی هيچگونه حاکميت قانونی وجود ندارد ،ميبرند

  .تمدن است

اين قوم بر حسب طبيعت خود به تاراجگری و خرابکاری خو گرفته اند و به آنچه دسترسی پيدا کنند آنرا به غارت ميبرند و 

ر همين خوی توحش چون انقياد گروهی از آنان در برابر گروهی ديگر با درشتخويی و افزون طلبی و همچشمی آنان در بخاط

ليکن هنگاميکه پای دين يا واليتی تازه  ،کمتر اتفاق ميافتد که پيرامون امری با يکديگر هماهنگ شوند ،رياست منافات دارد

ن برميخيزد و کبر و همچشمی از ميانشان رخت برمی بندد و اجتماع ايشان آسان بميان آيد حاکم و رداع آنان از نفوس خودشا

چنين شد که همين عربها کژدم خوار که به خوردن سوسمار افتخار  .تر ميشود و آنگاه بجانب غلبه کشورگشايی ميروند

ان با پيامبری محمد صلی اله و وقتيکه عصبيت آن  ،ميکردند و وضع قريش نيز در خوارک و مسکن چندان بهتر از ايشان نبود

عليه وسلم در زير لوای دين متحد شد بسوی کشورهای فارس و روم لشکر کشيدند و آنها را تصرف کردند و به سراغ امور 

دنيوی خود رفتند و به دريای بيکرانی از رفاه و نعمت دست يافتند تا بدان حد که در بعضی از جنگها به هر سوار عرب سی 

  . يا قريب بدان تقسيم شد و از اين راه بر اموالی دست يافتند که حد و حصری بر آن نبودهزار سکه طال

زيرا شهرهای آباد از ساکنان خود تهی شده  ،الزم به تذکر است که فتوحات عرب همواره سقوط تمدنها را بدنبال آورده است

تمدن ايرانی در . ند شهر خود به ويرانی گراييده استيمن بجز در چ. اند و زمينها بصورتی جز آن در آمده اند که بوده اند

هاللی ها و بنوسليم ها که تا تونس و مراکش پيش رفتند . و همين وضع را در شام ميتوان يافت ،عراق بکلی ويران شده است

ه ويرانی سال در آنجا برای استيالی خود جنگيدند و سرانجام در انها مستقر شدند همه جلگه هايشان را ب ٣۵٠و بمدت 

و سودان چنانکه بقايای آثار تمدن آن از قبيل ابنيه و حجاری های عظيم و روستاهای ) مديترانه(ناحيه ميان بحرالروم. کشاندند

مديريت ضعيف و اين خصلت اعراب گواه  )۶٩(.د بود و امروز صحرايی بيش نيستنشان ميدهند منطقه ای مسکونی و آبا

ميالدی نمونه  ٢٠٠٩که وضعيت دهشتناک عراق با ويرانی ها و عقب ماندگی هايش در سال بدوی آنان در اداره کشورهاست 

  ):٩٧سوره التوبة آيه .(اعراب را از کفار سختر و بدتر می داند ،از اين روی نص صريح قرآن. بارز آن می باشد

  

  َما َأْنَزَل اللَُّه َعَلى َرُسوِلِهاْلَأْعَراُب َأَشدُّ ُآْفًرا َوِنَفاًقا َوَأْجَدُر َألَّا يْعَلُموا ُحُدوَد 

  

اعراب در کفر و نفاق از ديگران سخت تر و به اينکه حدود آنچه را که خداوند بر فرستاده اش نازل کرده است : "ترجمه 

بی شک به درستی حکمای دينی از گذشته ها به ما آموختند که قرآن در ميان پست ترين ملتهای ." ندانند سزاوارتر هستند
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: دانشمند ايرانی ابوريحان بيرونی که شهرتش جهان را درنورديده است می فرمايد .ان نازل شد تا آنان را هدايت کندجه

اعراب . اعراب از دانستن علم و دانش و ستاره شناسی جز آن مقدار که عوام و برزگران می دانستند بيشتر آگاهی نداشتند "

ی که از ايرانيان داشتند و رشکی که بر فارسيان می بردند به آنان نسبت می بدوی زشت کاری های خود را به دليل کينه ا

  )٧٠("دادند

در چنين شرايطی ايرانيان در مواجهه با چنين مردمانی بدوی منشی نيک و انسانی از خود نشان می دهند و اين امر  موجب 

که پس از  خبر درگذشت يزدگرد و تاجگذاری چنانچه تاريخ نگاران عرب خود اذعان نموده اند .شگفتی تاريخ می باشد 

نعمان و گروهی از بزرگان عرب را فراخواند و يادآوری کرد که پدرش يزدگرد با  ،منذر و پسرش ،خسرو به بهرام رسيد

 منذر بن نعمان حكمران(. ()٧١(اينکه درباره ايرانيان سختگيری ميکرده ولی به تازيان نيکی و مهربانی بسيار رواداشته است

آه سالها ميزبان و آموزگار فنون جنگهای صحرايی ) مناطقی در غرب فرات و اروند رود تا سواحل غربی خليج فارس(حيره 

  ).)ميالدی در گذشت ۴٧٣ژانويه سال  ١٣ که بهرام گور بود

  

ابن قتيبه در ستايش مهربانی ايرانيان با اعراب سخن گفته است و همچنين مشخص است که اعرابی که در مرزهای ايران 

از شاعران عرب کسانی : آمده است که. سکونت داشتند بارگاه خسروان ايران را کعبه نيازها و قبله مراد خويش می شمردند

بسيار بدست می آورند و يش شاهنشاه مال و نعمت فراوان و فخر و شرف همچون اعشی به درگاه خسرو می آمدند و از ستا

شگفت آورتر آنکه با همه عدل و قوانين تمدن سازی ايرانيان که به اعراب منتقل کردند همين ملت در نهايت  )٧٢(.می رفتند

که اعراب پيش از يورش به  سخترين توهين ها را به ايرانيان رواداشتند و حتی مورخين عرب منجمله البالذری می نويسد

ماجرای فرستادن ماور عرب به . ايران و غارت شهرهای کشور دربرابر بزرگان ايران نيز باگستاخی بسيار رفتار کردند

مغيره را به  ،نعمان: آورده اند. درگاه سپهساالر ايران ابروبند و پاره کردن فرشهای نفيس ايرانی يکی از اين ماجراهاست

مغيره فرشهايی را که ايرانيان به روی زمين گسترده بود به نيزه می دريد . هساالر پارسيان در نهاوند فرستادسوی ابروبند سپ

مغيره . ابروبند سپهساالر دستور داد وی را از روی تخت فروکشند. تا به نزديک سپهساالر ايران رسيد و بر تخت او نشست

را به يک ) عرب(پارسيان هر ده مرد ). جنگ شد(بهم برآمدند) پارسيان( و کافران) اعراب(آنگاه مسلمانان ! من رسولم: گفت

به نوشته تاريخ مسعودی در مروج الذهب آغاز  )٧٣(.زنجير و هر پنج مرد را به زنجيری ديگر می بستند تا از ميدان نگريزند

 ٨٨شمار مسلمانان . قادسيه آغاز شدنبرد در کناره عراق نزديکی : "جنگ اعراب شبه جزيره با ايرانيان اينگونه خلق شد

عرب تاکنون سپاهی : يکی از فرماندهان عرب گفت. هزار نفر به فرماندهی رستم فرخزاد بودند ۶٠هزار نفر و ايرانيان 

  )٧۴(."بمانند ايران نديده و به جنگ با آنها عادت ندارد

اين جنگ در چهار روز متوالی دوام . آيد آغاز شدمی  جنگ قادسيه که مانند جنگ ايسوس در عداد جنگهای بزرگ دنيا بشمار

آمد که فتح با لشکر  چنين به نظر می. اسبهای عرب از فيالن که آنها را جلو نگاهداشته بودند فرار کردند در روز اول. داشت

. ان را عقب نشاندندبردند، سواران عرب از خطر جسته و ايراني ايران است ، اما بعد که دسته ای از تيراندازان به فيلها حمله

ميپرداختند  ابتدا جنگ چندان شدتی نداشت و طرفين به جنگ و گريز. عرب از سوريه وارد شد در روز دوم لشکر امدادی

در روز سوم بار ديگر . مسلمانان خاتمه يافت  اين روز جنگ به نفع. ولی باالخره اعراب سواره نظام ايران را شکست دادند

عمرو رئيس نيروی امدادی که از شام آمده بود چشم فيل بزرگ سفيدی را با نيزه  شدند ولی قعقاع بنفيلها در خط جنگ ظاهر 
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اعراب . باعث اختالل شدند باالخره فيلها برگشته در لشکر ايران. ديگری با فيل ديگر نظير اين را معمول داشت  کور کرد،

دو تن از . روحيهٔ  مسلمانان بهتر از روحيهٔ  لشکر ايران بود بواسطهٔ  رسيدن قوای عمده ای از شام قويدل شده و شب هنگام

اين  . کدام جداگانه در تاريکی شب به لشکرايران حمله بردند و جنگ در تمام شب جريان داشت سرداران لشکر مسلمان هر

در روز .کرده بودطرفين فضا را پر  مينامند، چه صداهائی شبيه به صدای شغال و سگ از مجروحين» ليلة الهرير«شب را 

در اين هنگام باد سختی بنای وزيدن را گذاشت که . متزلزل ساختند چهارم يعنی روز آخر جنگ اعراب قلب لشکر ايران را

همين که خود  رستم. سپاه ايران ميريخت ولی اعراب که پشت به طوفان بودند چندان صدمه ای نديدند شن زياد به سر و روی

يکی از بارها به زمين افتاده و او را مجروح ساخت  در اين گيرودار. بارو بنهٔ  قاطرها پناه بردرا در معرض خطر ديد ميان 

 اين. جانی بدر برد، لکن بالل بن علقمه پشت سر او در آب جست و وی را به قتل رسانيد او خود را درنهر انداخت که شايد. 

فتحی که در . در آب انداخته غرق شدند باختند و هزاران نفر خود راواقعه لشکريان ايران را به هراس انداخته دلهای خود را 

شهرهای ايرانی يکی پس از ديگری ويران  )٧۵(.ايرانيان وارد ساخت اين جنگ نصيب اعراب شد صدمهٔ  سختی به روحيهٔ 

مه جهل و آنچه بدانها گويند که چشمه های ناحيه طف مانند چشمه صيد و قطقطانه و رهيمه و چش: البالذری می نويسد. ميشد

اين چشمه ها همان چشمه های خندق شاهپور بود که وی ميان مقر خويش و سرزمين تازيان که بر سرزمين . متعلق است

از اين قرار که شاهپور آن زمينها را بديشان سپارده بود و تازيان بر آنها . تازيان گمارده شده بودند و نيز ديگر تازيان کنده بود

چون جنگ ذيقار شد و خداوند رسول خويش را به ياری عرب فرستاد . اما ايشان را هيچ خراجی مقرر نبود. ندزراعت ميکرد

چون لشگر مسلمانان بر حيره . تازيان بر بخشی از اين چشمه ها غالب شدند و بخش ديگر همچنان در دست پارسيان باقی ماند

آورده شده است که  )٧۶(.پوشاند و پارسيان نيز خود گريختند نيز رسيدند آن چشمه ها ساران را همه خاک) جنوب عراق(

تازيان در هر شهری از ايران که ميرفتند خط و زبان و کتابخانه ها را نابود ميکردند و کتابها را به آتش ميکشيدند تا از تاريخ 

. بدين دعوی حجت است) بخشی در خراسان بزرگ(رفتار اعراب در خوارزم . و عظميت و علوم گذشته هيچ باقی نماند

وقتی قتيبه بن مسلم سردار حجاج بار دوم به خوارزم وارد شد هرکس که به خوارزمی مينوشت و از تاريخ : نوشته اند که

علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت را از دم تيغ ميگذراند و موبدان و هيربدان قوم را يکسره به هالکت می رساند و کتابهايشان 

اکثرا فراموش شد و از ميان  ا رفته رفته مردم امی می ماندند که از خط و کتابت بی بهره بودند و اخبار آنهات. را می سوزاند

  )٧٧(.رفت

  

  عراق پس از اسالم

در عهد خالفت عمر حاکم تيسفون مداين در عراق شد و تا هنگام مرگ در اين منصب ) ٣۶متوفی (پس از اسالم سلمان فارسی

مناطق مختلف ايران از بلخ در افغانستان گرفته تا بغداد در عراق به زير سلطه خلفای اسالمی درآمد و در آن هنگام  ).٧٨(بود

فه ين اعالم استقالل کرد و نام خلينکه طاهربن حسيادامه داشت تا ا ین روند تا زمان مأمون عباسيا. شد یاداره متوسط آنان 

ان، و يان، صفاريران شکل گرفتند که طاهريمه مستقل و مستقل در اين یج، حکومت هايبه تدر. را از خطبه و سکه انداخت

ت ين سلسله ها را به رسميران ايحفظ قدرت خود در ا یبه ناچار و برا یاما خالفت عباس. آنها بودند یان از جمله يسامان

 ید، با اندک بهانه ايد ین را مايرانيا یتيگاه نارضاهر یعباس ستمگر یفه يخل. ديل آيق به اهداف خود ناين طريشناخت تا از ا

ان يان و آل سهل نشانگر آن بود که عباسيز با ابومسلم و ابوسلمه، برمکيبرخورد خشونت آم: ديکش یآنان را به خاک و خون م
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 یسته يعادالنه و شا یحاضر نبودند سهم یچ رويبه قدرت استفاده کرده و به ه یابيدست  یبرا یان به عنوان ابزاريرانياز ا

از . تاريخ گواه آن است که بنيان حکومتهای جبار و ستمگر هرگز پايدار نيست .ان به آنان اختصاص دهنديرانيگاه ايجابرای 

به بارديگر در عراق پايتخت عباسيان  ١٢۵٠در سال  نيز سقوط کردند و پس از انقراض خالفت آنان عباسی خلفایاين روی 

  )٧٩(.تصرف ايران در آمد

  

در حقيقت ابومسلم با . خراسانی و خروج او را زير يوغ اعراب را ميتوان رستاخيز ايرانی بشمار آوردظهور ابومسلم 

و برای جلوه  کرداز چشم خواب آلود تازيان محو  را رويای برتری نژاد عرب بر عجم ،برانداختن حکومت جبار بنی اميه

با شکست مروان حمار در زاب بنياد دولت . وق و هوش ايرانی در سازمان سياسی و اجتماعی اسالم راه های تازه گشودذ

ديری بر نيامد که در نزديکی خرابه های . ستمکار بنی اميه برافتاد و اين خود از آرزوهای نهانی ابومسلم خراسانی بود

باری ابومسلم . ساسانی بودايران که در آن همه چيز يادآور شکوه طرب انگيز تيسفون مدائن در بغداد خالفت تازه ای بنا شد 

انديشه او انديشه استقالل و . طعمه آز و کينه عربان گشت اما خاطره او مانند يادگاری مقدس همواره در دل ايرانيان باقی ماند

ظهور سرداران  )٨٠(.ضد تازيان برمی انگيخت آزادی ايرانيان و انديشه احيا رسوم و آيين کهن ايرانی بود که مردم را بر

ليث از ديگر سرداران آزاديخواه ايران بشمار يعقوب  .نمايان شدنديکی پس از ديگری در مقابله با تهاجم اعراب ايرانی 

و ايران بزرگ پرداخت و با آرزوی احيای زبان فارسی و هويت ايرانی  عشق آتشين به تجديد مجد و عظمتبا يعقوب . ميرود

عياران قيام  هجری در شهر بست از توابع سيستان و به رهبری ٢٣٨در سال  ،ستمگرانه بيگانه و ايادی آن ستيز با حاکميت

ان و يرانيا یت مليران، حکميا یکپارچگيد استقالل و ير راه تجديناپذ یث مبارز خستگيعقوب لي .بزرگ خود را آغاز نمود

 ٨۶٧ه ساليفور ٩در را ) انيتاز(ان، بلخ، آابل، غزنه و ُبست از سلطه عرب يبام آردن هرات، آار آزاد ،هنيم یقهرمان مل

شابور، گرگان، آرمان، فارس و خوزستان را هم از چنگ يازده سال بعد نيعقوب در طول ي. ل آرديبهمن تكم ٢٠مصادف با 

بپردازد و به جنگ  یعباستمگر سفه يبا خلشد تا ) رالعاقوليد(ساحل دجله راهی خارج ساخت و سپس در ) انيتاز(عرب 

  :عزم بلند و راسخ يعقوب در نامه ای که در پاسخ به خليفه می نويسد در تاريخ چنين ثبت شده است .عراق را آزاد کند

من مردی رويگر زاده ام و از پدر رويگری آموخته ام و خوردن من نان جوين و ماهی و تره و پياز بوده است و اين پادشاهی 

من به قوت دولت و . استه از سر عياری و شيرمردی به دست آورده ام نه از ميراث پدر يافته ام و نه از تودارمو گنج و خو

اگر مردم که خليفه از . بازو کار خود به اين درجه رسانيده ام و داعيه چنان دارم که تا خليفه را مقهور نگردانم از پای نشينم

اگر مطلوب من عملی شد فبها .اری برخاستم حکم ميان من و خليفه اين شمشير استآسيب من آسوده ميشود و اگر از بستر بيم

يا آنچه گفتم به جای آوردم يا با سرنان جوين و ماهی و پياز و تره . واال نان و کشکين و حرفه رويگری برقرار است

به غارت هندوان پرداخت، يعقوب نيز گونه که بعدها محمود غزنوی  همان يقينا او رويای جهانگشايی نداشت وگرنه )٨١(.شوم

نجات  بود که در آيين عياران برای رستماز ديار ولی او شيرمردی . گزيد های خود بر می را برای خودکامگی تر هند راه آسان

 شيز پيبغداد ن یكيتا نزد ، از اين رویکندرا سرنگون بغداد  یعباس ايران و ايرانی پرورده شده بود؛ او آوشش آرد خالفت

شاپور  یق به بيماری قولنج مبتال و در سرانجام در جند.ه٢۶۵نداد و در ماه شوال  روزگار به او امان ی، وله بودرفت

گفته می شود بر سردرب  .آرامگاه وی امروز در دزفول می باشد و زيارتگاه عاشقان ايران. ديدر نقاب خاك آش رخخوزستان 

  :سفانه امروزه ازميان رفته استآرامگاه وی اين شعر نوشته شده بود که متا
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  بگرفتم آن خراسان با ملک فارس يکسان               ملک عراق از من  يکسر نبود رسته

  

ازجمله عراق مختلف ايران  شهرهایدويست سال اشغال ايران توسط اعراب موجب از بين رفتن ريشه های فرهنگی و تمدنی 

پيشينه می باشد که از بيان  بين النهرين کهنگزارش های مورخين عرب از مناطق  ،رويت استآنچه که به وضوح قابل . نشد

را عراق  عجمینيز اصالت  و دانشمندان بزرگ ايرانی مورخين عرب. تاريخی و کهن آن امتناع نميکنند و آنرا بيان ميکنند

يعنی در دوران خسروها و عجمها شهری بغداد در روزگار پيشين : يعقوبی جغرافيدان نامدار می نويسد. تکذيب نکرده اند

مدائن بود که تا  ،بلکه دهی بود از روستاهای ناحيه بادوريا چه شهر خسروها که آنرا از ميان شهرهای عراق بر گزيدند ،نبود

پس از مرگ : همچنين تاريخ الکامل آورده است که )٨٢(.بغداد هفت فرسخ فاصله دارد و ايوان خسرو انوشيروان همانجاست

مروبن عدی کسانی که از سوی شاپوربن اردشير و پسرش هرمز و پسر هرمز بهرام برافراد قبيله های ربيعه و مضر و ع

رگزار شاه ايران بشمار کا ،کسان ديگری که در آن روزگار در بيابانهای عراق و حجاز و جزيره ابن عمر به سر می بردند

به شهرت ) عراق امروزی و آسورستان ايران(بين النهرين بابل و تيسفون موجب شد که  کهن وجود دو شهر )٨٣(.می رفتند

از بغداد تا آنجا يک مرحله و . قديم سخت عظيم بوده است. مدائن شهری کوچک است: مسعودی می نويسد .جهانی برسد

چ بنا عظيم تر از آن نبوده درعالم هي. دآنجاست و به سنگ گچ بنا کرده ان) تيسفون(ايوان کسری . آرامگاه پادشاهان بوده است

  )٨۴(.است

  

نخستين شاهان ) در بغداد(اهل بصيرت و تحقيق و مطالعه اخبار ملوک جهان گفته اند که بابل : "مروج الذهب آورده است

از قوم نبط و اقوام برخی گويند اين شاهان ...جهان بودند که با آبادی زمين پرداختند و ايرانيان قديم شاهی را از ايشان گرفتند

اين هويت کهن به گونه ای بوده است که پس از  )٨۵(."ديگر بودند و برخی از اينان زير رياست شاهان ايران مقيم بلخ بودند

برچيده شدن شاهنشاهی ساسانی آداب و رسوم ايرانيان در رگ و خون مردم عراق نفوذ کرده و حتی عرب زبانان آن منطقه 

جشن آب پاشی ايرانيان در روزهای نوروز در عراق نيز از بارزترين مستندات اين ادعا می . يدانسته اندنيز خود را ايرانی م

در روز يازدهم نوروز رسم است که در بغداد مردم به يکديگر آب و خاک : "در آثار الباقيه ابوريحان بيرونی آمده است. باشد

و يا حتی سخن از موبدان  )٨۶(."شهرت زياد آن صرف نظر ميکنيمل و پاشند و بازی های محلی ديگری ميکنند که بدلي

در نوروز رسم است که مردمان به : "اند به روشنی در تاريخ آمده استباقی مانده در عراق زرتشی که از دوران باستان 

ايران روز نوروز  يکديگر هديه می دهند و سبب آن چنانچه آذرباد موبد شهر بغداد حکايت کرد اين است که نيشکر در کشور

  )٨٧(.می شناختيافت شد وکسی آنرا ن

در اختيار داشتند، و پس از آن  ٨٧٢هجری قمری، بغداد به دست ترکمنهای قره قوينلو افتاد که آن را تا سال  ٨١٣در سال 

. سيب فراوان ديدبغداد در زمان ترکمنها بيشتر تنّزل کرد و از بی سياستی ايشان آ. ترکمنهای آق قوينلو بر سر کار آمدند

مقريزی . بيشتر ساکنانش شهر را ترک گفتند، و نابودی نظام آبياری سبب جاری شدن مکّرر سيل و خرابی ناشی از آن بود

بيشتر نهرهای آن خشک شده . بغداد خراب شده است و مسجد و مجمع و بازاری وجود ندارد«: می نويسد ٨۴١ذيل وقايع 

افزون بر اين ، تعصب قبيله ای چيره شد و همبستگی ميان قبايل ). ٨٨(»آن را شهر ناميد است تا آنجا که بدشواری می توان
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ايرانيان خود را وارثان اصلی بغداد و  ،در مقابل يورشهای مختلف به عراق .نقش خود را در ايجاد فتنه در کشور آغاز کرد

صفوی دولت اقدامات مقتدرانه  .ايران دريغ نميکردنداز هر فرصتی برای بازستاندن عراق به بدنه تيسفون مدائن ميدانستند 

ك يخادم ب) یهجر ٨٨٧ور يشهر ١٢( ١۵٠٨در تاريخ سوم سپتامبر صفوی ل يشاه اسماع. است ايرانیتالشهای اين بخشی از 

ن ين النهرين جنوب بيعه نشيل حكومت منطقه شيشاه اسماع. خوزستان منصوب آرد) استان(الت يرا به سمت فرماندار ا

ن يجداگانه ا یت اداري، ماهیمات آشورينكه از لحاظ تقسيك سپرد، بدون اياز جمله بصره را هم به خادم ب) عراق امروزی(

ان ين از مين النهريب یان، فرمانداران شهرهايلميه، بمانند زمان اقتدار ديه و افشاريدر دوران صفو. ر دهدييمنطقه را تغ

ن را درقلمرو خود داشت، آن قاعده آهن را ين النهريآه جنوب ب یز در زمانيه نيزند. شدند یان انتخاب و منصوب ميعيش

  )٨٩(.بود ین جنوبين النهرين بيآرد و بصره حاآم نش یت ميرعا

  

شاه عباس بزرگ . شداشغال دست ترکان کشکش ميان ايران و ترکان عثمانی بر سر بغداد ادامه داشت و دوباره بغداد به 

ن يم در دهم ١۵٣٣/ ق  ٩۴٠ از سال بغداد زير. نيز پس از شاه اسماعيل بارديگر بغداد را فتح و به ايران ملحق کردصفوى 

با توجه به اوضاع آشفته دربار عثمانى،  شاه عباس کبير. به تصرف ترآان عثمانى درآمده بود سال سلطنت شاه طهماسب اول

براى بكرسو باشى نوشت و او را به مقام استاندارى و عنوان خان مفتخر  زيآم اى مالطفت موقع را مغتنم شمرد؛ پس نامه

له درآمد و حتى در يدوار بود، با فرستاده شاه عباس از در حيام شيبكرسو باشى، آه به قدرت و حكومت مستقل خو اما. نمود

همان حال خبر  در. ديران را برگزيا سرانجام، به قلعه دارى پرداخت و مقاومت در برابر سپاه. برآمد صدد آشتن فرستاده شاه

ان يعباس فرمان حمله داد و سپاه شاه. است بغداد صفوى عازم حكمران موصل براى مقابله با سپاه حسن پاشا د آه سپاهيرس

 ٢۵/ ق  ١٠٣٢ع االول يرب ٢٣«ش درآوردند يزمانى آن را به تصرف خو ران از هر سو به قلعه بغداد تاختند و در اندكيا

ك يقلعه هاى نزد كى ازيگر و در ياى د هم در جبهه حسن پاشا .اران او را آشتنديحكمران بغداد و دست ، و»م ١۶٢٣ه يژانو

 پس از تصرف بغداد، شاه عباس، .نابود شدند انشيهمراه شمارى از سپاه ران شكست خورد و خود بهيبغداد، از سپاه ا

ز موصل را يآن سردار ن. موصل و نواحى اطراف آن مأمور آردشيعه نشين  ران را به گرفتن شهريقرچقاى خان، سپهساالر ا

  زميمه ايران نمود فتح و 

  

در زمان سلطنت سلطان مراد چهارم بغداد  گسترش دهندامپراتوری خود را تا اروپا ميخواستند ترکها که  ١۶٣٨ولی در سال 

روزگاری  )٩٠(.نشدند ولی پس از آن با وجود تالش بسيار ايرانيان برای پس گيری مجدد بغداد موفق. اشغال کردند دوبارهرا 

که مسعودی در کتاب مروج الذهب آورده که ترکان عراق را اشغال کردند دست به کشتار و فجايع بسياری زندند به طوري

غالبا وقتی يکی از ترکان زن يا کودکی يا پيری را گزندی می . رفتار ترکان مردم بغداد را سخت به ستوه آورده بود: است

برای در دوره نادرشاه افشار ترکان عثمانيان هرساله ايرانيانی را که  )٩١(.او می افتادند و هالکش ميکردند رساندند مردم در

طی نامه  به همين روی نادرشاه افشار. می رساندندزيارت مکانهای دينی به عراق ميرفتند را به شدت سرکوب و حتی به قتل 

ای به پاشای بغداد خبر از ورود غريب الوقوع ارتش ايران به بغداد داد و آنها را وعده داد که هرچه زودتر به سزای اعمال 

  :متن نامه چنين است. جنايتکارانه شان خواهند رساند

ما استرداد اسيران ايرانی را که در جنگ  ،پاشای بغداد بداند که زيارت عتبات عاليات در عراق حق مسلم ما ايرانيان است

بايد از شما انتقام  ،از آنجاييکه خون هم وطنتان ما هنوز خشک نشده است. اخير به اسارت شما در آمده اند را خواهانيم
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ما از آن لحاظ مقاصد خود را به . ن اتباع سلطان به همان ميزان که خون ايرانيان ريخته شده به زمين بريزيمبگيريم و از خو

به زودی در راس قشون . اطالع شما می رسانيم که بعدها ما را متهم نکنيد که خائنانه و ناگهانی به شما حمله کرديم

  )٩٢(.ير ديوارهای آن حرکت خواهيم کردتراحت زپيروزمندانه خود برای استنشاق هوای مطبوع بغداد و اس

صفر  ۴در. از خود به جای گذاشتند يخبه بغداد حمله کرده بودند و قتل عامی بی سابقه در تار مغولپيش از اين نيز ترکان 

مغوالن وارد عراق شدند و خليفه مستعصم بدون قيد و شرط تسليم شد و مغوالن مردم را در بيش از يک هفته بدون  ۶۵۶

گروه زيادی از اهالی اطراف که پيش از محاصره به بغداد هجوم آورده بودند در اين سرنوشت غم . استثنا از دم تيغ گذراندند

شمار کشته شدگان را هشتصدهزار تا دوميليون تن تخمين زده اند، و اين تخمين با گذشت روزگار افزايش . سهيم شدندانگيز 

که دهها هزار نفر به قتل رسيدند؛ اطالعات او ظاهرًا از منابع ) ۶۵٧/١٢۵٩(چانگ ته جهانگرد چينی می گويد . )٩٣(می يابد

. گونه رقمی دشوار است ، ولی احتماًال شمار آن از صد هزار افزون است  به دست دادن هر. )٩۴(مغولی اقتباس شده است

  ).٩۵(محالت بسياری بر اثر محاصره و غارت و آتش از ميان رفت ، و مسجد خلفا و ضريح کاظمين طعمة حريق شد

  

  در عراق ی ايران مرزها

  :ايرانشهر به چند بخش تقسيم ميشود -ابن رسته االعالق النفيسه

در فاصله بين دو محل برآمدن آفتاب در بلندترين روز و کوتاهترين روز سال قرار داشت به نام  آن بخش که -١

 .خورسان می خواندند

آن بخش را که در فاصله بين دو محل فرو رفتن خورشيد در بلندترين روز و کوتاهترين روز سال قرار داشت  -٢

 .خوربران می گفتند که به معنی مغرب می باشد

در فاصله بين محل برآمدن خورشيد در کوتاهترين روز و محل فرورفتن خورشيد در کوتاهترين روز آن بخش را که  -٣

 .می نامند که به معنی جنوب است) افغانستان امروزی(سال قرار دارد نيمروز 

آن بخش که در فاصله بين محل برآمدن خورشيد در بلندترين روز محل فروشدن خورشيد در بلندترين روز سال  -۴

 .دارد به نام باختر ميخوانند که به معنی شمال استقرار 

ميخوانند که نسبت به بخشهای ديگر ) عراق(سورستان آآن بخش که در وسط اين چهار بخش قرار دارد به نام  -۵

از آبادی های (ايرانشهر مانند قلب است در سينه و به همين جهت سرزمين سورستان را که نام قديم همين سواد 

 .ل ايرانشهر ميخواندندبود را د) عراق

  

جای داشت و مقر ) سواد ،بابل ،آسورستان ،بت آرامايه(تيسفون يا سلوکيه در سورستان عراق  -)جغرافيدان ارمنی(مارکوات 

 )٩۶(.دل ايرنشهر دادند) لقب(ايرانيان با پذيرفتن اهميت بابل چون کانون فرهنگی و سياسی بود بدان . شاهنشاهان ايران بود

کتاب شهرستانهای ايران که اثری باقی مانده از عصر ساسانيان است بغداد را در  ۶١در بند -متون پهلوی شهرستانهای ايران

  .ساخت یقيشهرستان بغداد را ابوجعفر آه او را دوان: ليست شهرستانهای ايران قرارداده وآمده
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رودان ساسانی به گزارش چنين  ميان) تسوگها(های شهرستانها و  استان -)تحت ويرايش محمدی ماليری(المسالک و الممالک 

  :بوده است

  

استان شادپيروز يا خوره ُحلوان دارای پنج تسوگ از جمله فيروزقباد تسوگ کوهستان تسوگ اربل تسوگ تاِمّرا  -

 . ) خانقين(تسوگ دوخانه 

کلواذی تسوگ گاُزر تسوگ شهر شاپور تسوگ شهر بوق تسوگ  استان شاذقباد دارای هفت تسوگ از جمله بزرگ -

  . شهر تسوگ راذان باال تسوگ راذان پائين آبان تسوگ کهن

گواذ تسوگ مهرورد تسوگ ِسْلِسل تسوگ جلوال و جللتا تسوگ  استان شادهرمز دارای هشت تسوگ از جمله رستم -

  . ذيبين تسوگ بند نيکان تسوگ برازرود تسوگ دستگرد

تسوگ از جمله جوروان باال، جوروان ميانه، جوروان پائين، تسوگ  ۵دارای ) دارندين َکر(خسرو  استان بازيگان -

  . بادرايا تسوگ باکسايا

مرکز اين   . استان شادشاپور يا ِکشتگر است دارای چهار تسوگ َزندَورد تسوگ بزيون تسوگ استان تسوگ جوازر -

 .استان شهر خسروشاپور بوده

، دشت ميشان، ابّله، )ملوی(اردشير، ميشان  تسوگ از جمله بهمن ۴ی است دارا استان شادبهمن و آن خوره دجله -

 .ابرقباد

اردشير تسوگ رومکان تسوگ کوثا تسوگ َدرقيت تسوگ نهر  تسوگ از جمله به ۵استان اردشير بابکان دارای  -

  .گوير

 .تسوگ زاب باال، زاب ميانی و زاب پائين ٣دارای ) زوابی(ديوماسپان  استان به -

تسوگ از جمله بابل تسوگ ُخَطْرنيه تسوگ فّلوجه پائين تسوگ فّلوجه باال تسوگ نهرين  ۶د باال دارای استان بهقبا -

  . تسوگ عين التمر

  . الجبه والبداه تسوگ سورا وبربيسما تسوگ باروسما تسوگ نهر الملک: طّسوج ۴استان بهقباد ميانی دارای  -

 تسوگ السيلحين وتسوگ نستر وتسوگ روذمستان تسوگ هرمزجردبادقلی و : طّسوج ۵استان بهقباد پائين دارای  -

 

در تاجيکستان (پارس دارالملک و اصل ممالک ايشان بود و از حد جيجون ) ايران(در روزگار ملوک فرس -ابن بلخی

ظاهر شد  اما چون اسالم. يعنی از همه جهان خراج به آنجا ميبردند.بالد فرس خوانده ميشد) در عراق(تا آب فرات ) امروزی

  )٩٧(.آنرا از مضافات عراق گردانيدند و همه پارس را گرفتند

  

  

  



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                                  Info@persiangulfstudies.com 
 

  

  پايان کار

انگليسی با هدف بيرون آوردن عراق اسعتمار نيروهای  ،و متالشی شدن امپراتوری آنها هادر پايان اشغال عراق توسط عثماني

) مارس ١١(ز آردند و هشت روز بعد حمله به شهر بغداد را آغا ١٩١٧از سوم مارس  عراق شدند واز دست ترکان وارد 

سلطه و چپاول ايجادی پايگاهی دائمی جهت از نظر انگليسی ها بغداد آليد تصاحب نفت عراق و . اين شهر را تصرف آردند

اق رسما از مستعمرات بريتانيا عر) ١٩١٩( ١٢٩٨از اين روی در سال  .بشمار می رفتخاورميانه سرزمين های نفت خير 

. با موافقت بريتانيا به عنوان کشور مستقل استقالل يافت و در سازمان ملل ثبت شد) ١٩٣٢( ١٣١١شد و در نهايت در سال 

ولی به دليل آنکه بنيان اين کشور توسط انگلستان بنا نهاده شد و از ريشه های اصيل و کهن خود دورگشت ديگر هرگز رنگ 

  . ترقی را به خود نديد آبادانی و

  

 ١٣۵٩در سال .عراق مهم ترين عامل ويرانی اين ديار کهن شد) آمريکايی/انگليسی(سياست های رهبران دست نشانده 

رهبر اهريمن صفت عراق به نام صدام حسين تکريتی با حمله غافلگيرانه به مرزهای ايران جنگ و ويرانی بزرگی ) ١٩٨٠(

در . ميليون نفر از ايرانيان شهيد و مجروح و جانباز شدند ١و بيش از يافت   ادامه ١٩٨٨تا سال   را در منطقه آغاز کرد که

ايرانی نژاد عراق را  یاز کردهاتن هزار  ١٨٢اجرا درآورد و بيش از   همان دهه عمليات انفال را در مناطق شمالی عراق به

. نبود بلکه آغاز آن محسوب ميشد عراق اما اين پايان فجايع. استآن  بخشی از  قتل عام کرد که بمباران شيميايی شهر حلبچه

برای بيرون راندن او جنگ خليج فارس را آغاز  شمتحدينآمريکا و کويت را اشغال کرد و درنتيجه  ،پس از مدتی عراق

 ، حکومت صدام حسين)ميالدی ٢٠٠٣( ١٣٨٢نهايتا درپی تهاجم نظامی اياالت متحده آمريکا و همپيمانانش در سال . کردند

عراق از مردم ، بيش از يک ميليون تن هم پيمانانش می باشد و طی اين سالهاتا امروز در اشغال آمريکا و و  سرنگون شد

  .اند کشته شده اشغالگراننظامی و  قومی ،ای، جنگهای داخلی درپی خشونتهای فرقه
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  )عراق امروزی( بين النهرين فرهنگ و تمدن ايران در

  

  

  )موزه بريتانيا(و بابل کشف شده در ميان رودان ،کوروش بزرگ ،کتيبه نبونيد

  

  

  در عراق دوره اشکانیاثر بانوی ايشتار،  تنديس مرمرين ايزد

در دوره ی اشکانيان است و اکنون در موزه ) بين النهرين(سانتی متر است ساخت شهر حله در ميانرودان  ٢۴.٨اين تنديس که بلندی آن 

به  ١٨۶٢اين تنديس در سال . جنس اين تنديس از مرمر است و در تزيينات آن از طال و ياقوت سرخ استفاده شده. ی لوور قرار دارد

  .ه استوسيله ی سفير فرانسه در عراق کشف شد
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 Antiochus   وار برجسته نمرود داغ است آهيد یدهند ، حجار ینسبت م یآه به دوره پارتاست  یاز آثاريکی ديگر  -نمرود داغ

پ (سال  ١٣٠٠م آشور آه يتخت قدياست در محل آااله پا ینمرود داغ تپه ا. دهد یزد مهر نشان ميرا با ا) یپادشاه سلوآ(و آوس اول يآنت

از  يیر شده و پرتويتصو یرانيبرجسته ا یها ید مانند حجاريزد خورشيد است و مهر اين آثار به سبك تخت جمشيوه ايش. بنا شده بود) م.

  .ها احاطه آرده است یونانيوس رب النوع آفتاب ينور ، او را مانند هل

  

.در موزه موصل ميباشدهم اکنون ا شده و ديپ عراق هتراشهر  ان که دريرتبه اشكانياز افسران عال یكي یدو متر تنديس  
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  .آه در موزه موصل محفوظ استپادشاه ايرانی هترا » اوتال« تنديس

  

  .باشد سريکی از پادشاهی اشکانی کشف شده در هترا آه هم اآنون در موزه بغداد می تنديس
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 .نك در موزه بغداد استيپادشاه هترا آه از مرمر ساخته شده و ا» سنا ترك« تنديس

  

  شناسی دانشگاه شيکاگو شرق  موسسه: ابوبنت ديمون، دوره اشکانيان منبع تنديس
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  )عراق(اشکانی، موزه ی بغداد تنديسی از بانوی ايرانی دوره 

  

  آرامگاه سلمان فارسی در جنوب بغداد

  

  در عراق) ميالدی ١٩٢٣اوت ( انتشار تمبر تيسفون مدائن 
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  باقی مانده کاخهای تيسفون در عراق
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  سنگ نگاره های تيسفون

  
  ماکت شبيه سازی شده از تيسفون

  
  ديوارهای تيسفون مدائن
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  تيسفون کاخهای ايرانی اشغالگران در
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  سکه ها و ظروف ساسانی کشف شدهبرخی از 

  

برخی از لشگرهای ايران در پاسخ به اين تجاوز اعراب مصمم شدند عراق را تصرف کنند و  ،پس از يورش ناجوانمردانه صدام به ايران

  .عراق اين اقدام صورت نپذيرفتبه دليل حمايت های جهانی از تجاوزات ولی . وضو بگيرنددر فرات 
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 مختلف دودمانهایايران طی سرزمين نقشه های 

  

Atlas Ancient Geography, Map of Achamenia Empire (B.C. 559-330) 

  

  

Map of the major subkingdoms of the Parthian empire (247 B.C. – 200 A.D.)  
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  )ميالد ٢٢۶ تا ۶۴٨(اطلس جغرافيای ايران  به نقل از نقشه ايران ساسانی

  

  

  نقشه مرزهای دول اسالمی در خليفه دوم عمرابن خطاب به نقل از زندگی فارون اعظم بقلم حسين  هيکل

  )مرکز و جنوب شرق عراق امروزی بخشی از بالد فارس نشان داده شده ،شمال (
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  )هجری قمری ٣١۶ – ۴٣۵( –نقشه ايران در زمان آل زيار 

  )مرکز و جنوب شرق عراق امروزی بخشی از دولت آل زيار نشان داده شده ،شمال (

  

  )عراق بخشی از ممالک عجم ديده ميشود( ،جغرافيای جهان اسالم به نقل از نقشه ممالک ايران
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  ميالدی ١٩٣۵نقل از کتاب تاريخ االسالم السياسی تاليف دکتر حسن ابراهيم چاپ اول قاهره  ،نقشه دولت فارس

  )مرکز و جنوب شرق عراق امروزی بخشی از دولت فارس نشان داده شده ،شمال (

  

  

  

  ١٩٢۴جانستون لندن . ک.ا.به نقل از اطلس ابتدايی ناشر و) بلوچستان،افغانستان،ايران(نقشه ممالک عجم 

  )بغداد و کردستانات بخشی از ممالک عجم نشان داده شده(
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  ١۶۶٠نقشه ايران صفويه در سال 

  )نيمه شرقی و شمالی عراق بخشی از ايران است(

  

  )هجری قمری ١١۴٠ – ١١۴٨( اطلس جغرافيای ايران ،قشه ايران در زمان نادرقلی افشارن

  )و وان ترکيه بخشی از دولت افشار عراق کوگمل ،اربيل ،جلوال ،کرکوک ،بعقوبه ،بغداد(
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  )هجری قمری ١١۶٣ – ١٢٠٩( اطلس جغرافيای ايران ،نقشه ايران در زمان کريمخان زند

  )شمال و شرق عراق بخشی از دولت کريمخان زند(

  

Map of Persian Empire by Le Rouge Paris, 18 th cent.  
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 :پی نوشت ها

فرهنگ و تمدن رنگ ايرانی دارد نه عربی، سيد محمد علی امام شوشتری ـ مجموعه مقاالت خليج فارس رساله آشور عراق از ديدگاه  -١

 ٣٦٨ـ ص  ١٣٦٩المللی وزارت امور خارجه ـ  چاپ اول سال  ـ دفتر مطالعات سياسی و بين

 ١٢٠شکل ارکان پارس ص  ،فارس نامه ابن بلخی -٢

 کيهانی زادهدکتر انوشيروان  - اکتبر ١٣تاريخ ايران در  -٣

 ۵٠؛ مارکوارت ، ص ۶۵نولدکه ، تعليقات ، ص  -۴

 G. Le Strange, Beghdad, P/10-11  و يا به  ١دائره المعارف اسالم ج رجوع کنيد به  -۵

آنان تبيينهای فرضی . ١٠٨ ؛ ابن رسته ، ص ١٠١ ، ص ۴ مطهرمقدسی ، ج : همچنين برای مشاهده ريشه ايرانی واژه بغداد ببينيد

، ص ١ رجوع کنيد به خطيب بغدادی ، ج  -است ) »بت «يا (» هدية خداوند«يا » خداداد«گونی عنوان می کنند، که معمولترين آنها گونا

؛ ابن ٢۶٢ ، ص ١ ؛ بکری ، ج ۶ ؛ ابن جوزی ، مناقب ، ص ٢٩٢ ، ص ١ ؛ ابوالفداء، ج ۶٧٩ـ۶٧٨ ، ص ١ ؛ ياقوت حموی ، ج ۵٩ـ۵٨ 

رجوع کنيد به سالمن ، ص  .نويسندگان معاصر عمومًا به طرفداری از اين اشتقاق فارسی گرايش دارند .پ ٢٩ فقيه ، نسخة خطی ، گ 

 .١٧٨ ، ص ١ ؛ باج ، ج ١۵٣ ؛ هرتسفلد ، ص ۵٠ـ۴٩ ، ص ١ ؛ اشترک ، ج ١١ـ١٠ ؛ لسترنج ، ص ٢۴ـ٢٣ 

  ٩٨، ص ۴مقدسی ، ج  -۶

 ۴۴حمدالّله مستوفی ، نزهة القلوب ، ص  -٧

 ٣٢١لدان ، ص يعقوبی ، الب -٨

 ١٠٩حمدالّله مستوفی ، تاريخ گزيده ، ص  -٩

 و پانويس  ٣٣ص . لسترنج -١٠

 »کسفيا«؛ هاکس ، ذيل ٨:١٧نيز رجوع کنيد بهکتاب عزرا  -١١

 ٧٣دينوری ، ص  -١٢

 ٣٨۴کريستن سن ، ص  -١٣

  »مدائن «ياقوت حموی ، ذيل  -١۴

 ۶، پانويس ٣٨۴کريستن سن ، ص  -١۵

 ٣٨۵همان ، ص  -١۶

 ۶٧هرمان ، ص  -١٧

 ۵١ص حمزهء اصفهانی -١٨

  ٧٢ از سرزمينهای خالفت شرقی لسترنج ص -١٩

 ٢ از فرهنگ جغرافيائی ايران ج -٢٠

  ٧ جغرافيايی ايران ج از فرهنگ -٢١

 ۵١٠ ، ص ٢ ، ج ١٨٨٣يعقوبی ،  -٢٢

 ١٢٣٢ ؛ طبری ، سلسلة سوم ، ص ٢۵۴ ؛ جهشياری ، ص ۵۴٢ ، ص ٢ رجوع کنيد به يعقوبی ، ج  -٢٣

 ٢١٩ص  ۴الکامل ج  -٢۴

 ٢۶٠تا  ٢۵٨مشيرالدوله ص  ،تاريخ ايران -٢۵

 ۴۶ص  ،دياکونوف ،اشکانيان -٢۶

 ٢١٩، ص ٧ق م ؛ ج  ۶٣متوفی ح  -٢٧

 ١٣٠طارق عبدالوهاب مظلوم ، ص  -٢٨

 ٢۶٠، ص ١ج  -٢٩
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 ١١ص . هوف -٣٠

 ٣٩ص . هرمان -٣١

 ٣٣ص . حمزة اصفهانی -٣٢

 ٩٨، ص ۴مطهربن طاهر َمقِدسی ج  -٣٣

 ۴۴نزهة القلوب ، ص . حمدالّله مستوفی -٣۴

 ١٠٩همان ، ص  -٣۵

 ۵١؛ مارکوارت ، ص ١و پانويس  ۴٢١ـ۴٢٠صادق هدايت ، ص  -٣۶

 ٣٢، ص ١ج . خواندمير -٣٧

 ٢١٢ص . ابن فقيه -٣٨

 ژوئن ۵تاريخ ايران در  ،دکتر انوشيروان کيهانی زاده -٣٩

۴٠- Strabon 15:2,8 

 ٩٠ص  ،دياکونوف ،اشکانيان -۴١

 ٢٠٢ص  ٣ج  ،تاريخ الکامل -۴٢

 ٢١۶ص  ۴الکامل ج  -۴٣

 ٣۶٧ص  ١االعشی ج  ،از صبح -۴۴

 ٢٠٠تا  ١٨۵ص  ۴الکامل ج  -۴۵

 ميالدی ٢۶٠نوامبر  ٧تاريخ ايران در  ،دکتر نوشيروان کيهانی زاده -۴۶

 ٢۵۵ص  ١مروج الذهب ج  -۴٧

۴٨- Kitab al- unvan. Patrologia Orientalis t. VIII p.450 

 ١٨٩و  ١٧٧مشيرالدوله ص  ،تاريخ ايران -۴٩

 ١٣و  ١٢سطر  ١٠٨فارسنامه ابن بلخی ص  ٢٣٣ص  ٢جلد  ،مسعودی -۵٠

 ١٠٢فارس نامه ابن بلخی ص  -۵١

 ٣٩تا  ٣٧فارس نامه ابن بلخی ص  -۵٢

۵٣- Perrot et Chipiez, supra. 

۵۴- Deschamps, Bulletin de correspondence Hellenique, jan. 1890 

۵۵- Xen Anabasis 3:159. 

 ۴٠رجوع کنيد به حمداهللا مستوفی ، ص  -۵۶

؛ مسعودی ، التنبيه ، ١٢۵، ١٢١، ٩۶ ، ص ١ ر؛ خطيب بغدادی ، ج  ٣٧ـ٣۶ ؛ ابن فقيه ، گ ٢٧٧، ٢٧۴ سوم ، ص  طبری ، سلسلة  -۵٧

 ؛ حمداهللا مستوفی ، همانجا٧۶ ، ص ١ همانجا؛ ذهبی ، ج 

 ۵٢البلدان ص فتوح  -۵٨

 ٢٣٩ص  ۴الکامل ج  -۵٩

 ۵٨:٢اناباسيس  ،گزنفون -۶٠

۶١- Diodorus Siculus, the Hist. lib. 1:195 

 ٣٧١ ابن فوطی ، ص   -۶٢

 ٢٩۶ـ٢۶٧ ، ص ١ ؛ عّزاوی ، ج ۴٠٨ همان ، ص   -۶٣
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 ٣١٨ ، ص ١ ج  ؛ عّزاوی ،٣٩۶، ٣٨۵، ١٨٢ ؛ ابن فوطی ، ص ١۴١ـ١۴٠ ، ص ١ رجوع کنيد به ابن بطوطه ، ج  -۶۴

 ٣٧٧ ابن فوطی ، ص  -۶۵

 ١۵٨ بنداری ، ص  -۶۶

 ٩۴ ؛ ابن فوطی ، ص ١٨۴ ، اشارات ديگر، همان ، ص ٢٨۶ ، ص ١٢ ابن اثير، ج  -۶٧

 ١٠٧اخبار الطوال ص  -۶٨

 .٢١ ،،٢٨ ،٢٧بترتيب فصول  ،مقدمه ابن خلدون -۶٩

  ٣٧٠ آثارالباقيه، ابوريحان بيرونی ص -٧٠

 ٢٧٨ص  ۴الکامل ج  -٧١

 ٢١۴العشر و العشرا ص  ١ابن قتيبه ج  -٧٢

 ۶۴فتوح البلدان ص  -٧٣

 ٢۶۵ص  ١مروج الذهب ج  -٧۴

و رجوع به ايران در  .۶٨٩-۶٨۵ ص١ تاريخ ايران سايکس ترجمهٔ  فخر داعی گيالنی ج  ۴٨٩-۴٧۴ ص ١ حبيب السير چ خيام ج -٧۵

 .به بعد شود ۵٢۵ تهران ص ٢ کريستنسن ترجمهٔ  ياسمی چ زمان ساسانيان

 ۵٨فتوح البلدان ص  -٧۶

 ۴٨-٣۶-٣۵آثارالباقيه ص  -٧٧

 ۴٩، ص ٣رجوع کنيد به مسعودی ، ج  -٧٨

 ١٠١ص  ،جونس هنوی ،زندگی نادرشاه افشار -٧٩

  ١٢٣ دکتر عبدالحسين زرينکوب ص. دوقرن سکوت -٨٠

 ١۵سياستنامه ص  /٢۶۵ذيل واقعه ص  ٧ابن اثير ج  /١۵فارسنامه ناصری ص  /٣۴٧ص  ٢حبيب السير ج  -٨١

 ۶البلدان يعقوبی ص  -٨٢

 ٢٢۶ص  ۴الکامل ج  -٨٣

 ٨٧ذکر ديار عراق ص  ،ابواسحق ابراهيم استخری ،مسالک الممالک -٨۴

 ٢١۴و  ٢١٠ص  ١ج  ،مروج الذهب -٨۵

 ۴١۴آثار الباقيه ابوريحان بيرونی  -٨۶

 ٣٢٧آثار الباقيه ابوريحان بيرونی  -٨٧

 به بعد ۶١ به بعد؛ کرملی ، ص  ٧٩ ، ص ٣ ؛ رجوع کنيد به عّزاوی ، ج ١٠٠ ، ص ٣ مقريزی ، ج  -٨٨

 سپتامبر ٣تاريخ ايران در  ،دکتر نوشيروان کيهانی زاده -٨٩

 ١٠١ص  ،جونس هنوی ،نادرشاه -٩٠

 ٢۵۶مروج الذهب ص  -٩١

 ٩۶ص  ،جونس هنوی ،نادرشاه -٩٢

 ٢٠٢ ، ص ١٣ ؛ ابن کثير، ج ١٢١ ، ص ٢  ؛ ذهبی ، ج٢٨١ ؛ ابن فوطی ، ص ١٣٠ ابن طقطقی ، ص  -٩٣

 ١٣٩ـ١٣٨ ، ص ١ برتشنايدر، ج  -٩۴

 ٣٣٠ـ٣٢٧ ابن فوطی ، ص  -٩۵

٩۶- J. Marquart Eransahr. S. 21 

 ١٢٠شکل ارکان پارس ص  ،فارس نامه ابن بلخی -٩٧


