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  بودهكه يا به منظور اشغالگري و گسترش قلمروبه وقوع پيوسته جنگهاي بسياري  در طول تاريخ
 در جهت دفاع از قلمرو و مليت و ، عكس يا بر،ئولوژي خاص هو ايد   عقيدهبه منظور ترويجا يو 

ها دو طرف وجود داشته، جنگ  ة اينهمدر  ،در هر حال. ملي يك سرزمين و منطقه حفظ ارزشهاي
انجاميده   مي جنگ به مصالحهقدرت بين طرفين يا به دليل توازن ؛يكي غالب و ديگري مغلوب

هرچند تهاجم . شد ميحاكم  غلوبجان و مال مردم مبر شد، همواره  اما اگر كسي غالب مي. است
 از حكم فوق، اما استاعراب مسلمان به ايران داراي ماهيت متفاوت و ويژگيهاي خاص خود 

  .نبوده استمستثني 
اخته پرد تالش شده است به يكي از پيامدهاي تهاجم اعراب مسلمان به ايران مقالهدر اين   
ني چگونگي برخورد اعراب با زنان ايراني  يع؛قرار گرفته استمحققان كه كمتر مورد توجه  شود

 .132هجري تا سال طي نخستين سالهاي 

ازدواج ، زنان اسير، اسارت و بردگي  موضوعاتي از قبيل سرنوشت زنان ايراني در طي جنگ  
 با استفاده از منابع ،سال اول هجري  سيوطي صد كشتن آنان درموارد در بعضي  اعراب با آنان و
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همين به . شود ميبررسي در اين مقاله  ،مربوط به تاريخ فتوحاتتابهاي كخصوص   به،موجود
  .اندازيم ميمنظور ابتدا نگاهي كلي به آغاز جنگ اعراب و ايرانيان 

 اين جنگها از زمان خالفت ابوبكر. طول كشيدسده جنگهاي بين اعراب و ايران حدود دو   
رسد كه  به نظر مي.  ادامه داشت)ق  ه41-132(  امويانةآغاز و تقريباً تا اواخر دور) ق  ه 11-13(

 آمدن خالد به  حتي سببِ وها نداشتند اي جدي براي جنگ و نبرد با ايراني انگيزهدر آغاز اعراب 
پيمانان اهل رده   تنبيه اعراب عراق و هم،رويي طرفين شد كه منجر به رويا، راسمت ايران

 اند كردهذكر ام بدوي عليه مردم يكجانشين و يا عمليات معمول اقو) 295: 1368كوب،  زرين(
).(Hill, 1971: 109  

نشر اسالم در ميان اعراب و نبطيان مسيحي ساكن آن نواحي و گوشمالي دادن آن براي ابوبكر   
 خالد بن وليد را به فرماندهي عمليات ،دسته از اعرابي كه در جزيره جانب اهل رده را گرفته بودند

النهرين   از طريق يمامه و بحرين به بين،انخالد در پي اين فرم.  منصوب كردجنگي در عراق
 با سپاه مرزبانان ايراني به ،النهرين  بين بصره و بين،»حفير« موسوم به اي                   او در ناحيه. رسيد

 معروف است، منجر به كشته شدن »السالسل ذات«اين نبرد كه به . رو شد هفرماندهي هرمزد روب
، »مذار« اما خالد آنها را طي چندين نبرد در محلهايي به نام .د و متواري شدن سپاهيانش شدهرمز

 و يكي از نقاط  مشهور بود »ثغر ايران« كه به ، شكست داد و سرانجام شهر حيره»اليس«  و»ولجه«
.  به تصرف سپاه اعراب درآمد،گرديد  محسوب مي ايران و استراتژيك در مرزهاي جنوبيمهم
واكنش آنان گرديد  منطقه و شرايط نظامي ط حيره باعث آگاهي ايرانيان از اوضاع وسقو

 ةي نگذشت كه با اعزام خالد به جبهدير .)Hill, 1971: 110-111 ؛15-13 :1379 كوب، زرين(
 ، جديدةاما با انتخاب خليف. ورش گذاشتندمناطق مفتوحه سر به ش  مردم اولةشام و فوت خليف

 .اني مناطق شورشي مجدداً طي نبردهايي فتح شدند و برخوردها گسترش يافتدر اندك زم ،عمر
 كه ، با ايرانيانشان روياروييدر اولين و اعراب   را به فرماندهي اعراب گماشتابوعبيد ثقفي عمر

شكست سختي  )پل(  در نبرد جسرشان را بر عهده داشت، ي فرماندهدر اين زمان  بهمن جادويه
  . شكست دهند»بويب«در كنار نهر را ها  ايراني مجدداًل بعد موفق شدند  اما يك سا؛خوردند

در توانستند تر شدند و سرانجام  پس از اين پيروزي اعراب روحيه گرفتند و براي جنگ آماده  
 براي آگاهي از جزئيات( بر سپاه ايران پيروز شوند »قادسيه« در جنگ ق  ه 16 يا 15حدود سال 

با اين پيروزي اعراب توانستند مناطق مختلف را يكي پس از  ).Glubb, 1963 .كجنگ ناين 
مسلط  )مداين(پايتخت ساسانيان، شهر تيسفون  اندك مدتي بر در وكنند تصرف آساني  ديگري به

النهرين   بر سراسر سواد و بين،»جلوالء« سپاه ايران در ةبا شكست باقيماند سرانجام اعراب. شوند
 .(Hill, 1971: 110-111; Donner, 1981: 210-211)حاكميت يافتند 
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روايتي در    و به،ق  ه 19 در نهاوند در سال انساز بين اعراب و ايراني آخرين نبرد سرنوشت  
رغم برتري سپاه ايران از نظر تجهيزات و تعداد نفرات در نهايت به سود  به رخ داد كه ،ق  ه 21

 ايرانيان ةيافت مقاومت سازمان )الفتوح فتح( نهاوندها در نبرد  با شكست ايراني. اعراب خاتمه يافت
به پايان رسيد و سرانجام با فرار يزدگرد دولت ساساني سقوط كرد و اعراب به سمت شرق 

  ).28-25: 1381مفتخري، (پيشروي كردند 
 ، منجر به تصرف ايران و مسلمان شدن بسياري از ايرانيان شدسرانجاماين جنگها كه   

طي اين   داشت كه يكي از آنها موضوع چگونگي رفتار اعراب با زنان ايرانيپيامدهاي بسياري
رفتاري متفاوتي با زنان ايرانيان  هاي  و شيوههادر طول اين جنگها ما شاهد رفتار .ستجنگها

آزادي  يا در مواردي كشتن و با آنان،ازدواج مغلوب، اعم از اسارت، بردگي و به كنيزي گرفتن، 
اعراب با  موارد چگونگي رفتار  البته در بسياري از.هستيمآميز  ارهاي غيرخشونترفتديگر  و ،آنها

سعي خواهيم كرد و ما در اينجا  زنان ايراني به چگونگي برخورد ايرانيان با اعراب بستگي داشت
 .با آوردن شواهد به چگونگي اين رفتارها به طور جداگانه بپردازيم

 اسارت زنان
مغلوب  جنگ در نفس خود با قتل و غارت و اسارت افراد قوم ،ره كرديمطور كه قبالًً اشا همان

 شروط  ايرانيان خصوصاً در مواقعي كه نيز،ن عليه ايرانيانناو جنگهاي مسلمااست همراه 
 عربهاي ة خصوصاً پس از غلب،در اين مواقع. ، از اين امر مستثني نبودپذيرفتند را نميمسلمانان 

از . ماندند طور طبيعي زنان و كودكان هم از آسيب جنگ در امان نميه مسلمان از طريق جنگ، ب
 جنگهايي كه پيروزهمة اعراب در  .شواهد بسياري موجود است اعراب به دستاسارت زنان 

كشتند و زن و فرزندانشان را اسير  غالباً جنگجويان آنان را مي كردند، شدند و شهري را فتح مي مي
 خمس غنايم هم براي .شدند يم محسوب و بين فاتحان تقسيم مي غناو اسرا هم جز؛كردند مي

ه به مدينه برده شدند، اسراي كاسيراني حتي گفته شده كه اولين . شد خليفه به مدينه فرستاده مي
التمر  عين خالد در«: كه اند اعثم كوفي نقل كرده ابن طبري و). 87  :1342 نفيسي،( التمر بودند عين

. غنيمت گرفت فرزند در قلعه بود را به اسيري و چند زن و هر ه را زد و مردهاي قلعةگردن هم
 طبري،( » و به مدينه فرستاد و بقيه را بين لشكريان تقسيم كرد سپس، خمس آن را بيرون شد

ابوبكر، «: در جايي ديگر طبري نقل مي كند كه ).154  :1372 اعثم كوفي، ؛ ابن4/1514 :1375
 بدين مضمون كه وقتي اين نامه به شما رسيد و. اي براي مهاجر فرستاد ه بن شعبه نامةهمراه مغير
 جنگجويان را بكشيد و زن و فرزند را ، اگر جنگ كرديد و ظفر يافتيد،ايد قوم ظفر نيافته هنوز بر

  ).1473: 4 /1375  طبري،( »اسير كنيد يا به حكم من تسليم شوند
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كه زنان ايراني در جنگهاي ديگري  تدر دست اس، شواهد ديگري از منابع عربي اينعالوه بر   
 خراسان، سيستان،  حصير، حضرموت، عذيب، مداين، شوش، رامهرمز،،در بحرين، ولجه، مصيخ

  قولكه طبري از  چنان. به اسارت گرفته شدند به دست سپاهيان مسلمان...بيكند وماوراءالنهر و 
مسلمانان به درون حمله بردند و هرچه  ،گشوده شد] موتحضر[وقتي در « :كند ابواسحاق نقل مي

خندق يكهزار زن به شمار آمد  بسته گردن زدند در نجير و جنگي آنجا بود كشتند همه را دستمرد 
در جاي ديگر نقل همو و باز  .)1474: 1375/4  طبري،( »اسيران نگهبان گماشتند و بر غنيمت و

  شبانه بيرون رفتند كه درةراي تحصيل آذوقسپس مسلمانان ب قادسيه بماند و سعد در«  كهكند مي
  كه در)به مرزبان حيرهبن آزاد مردآزاد خواهر(به موكب عروسي ،   نزديك حيره،اطراف عذيب

بنه را با  و  برخورد كردند و به آنها حمله و بار،شد شب عروسي به نزد فرمانرواي حصين برده مي
.  فراوان نيز به غنيمت گرفتندةجهيزي ردند، مال ومردان آزاد اسير ك اي از زنان و عروس و با عده

خمس آن را  او آنها را بين مسلمانان تقسيم كرد و. سپس غنايم به عذيب نزد سعد فرستادند
 كسانشان را نيز به آنها پيوست گروهي را نيز در آنجا گماشت كه حافظ زنان باشند؛. برگرفت

 :1327 زاده، ؛ رحيم626  :1343 ؛ يعقوبي،1371 : 1356 اثير،  ابن. قس؛1647: 1375/4 طبري،(
ابوموسي به شوش رفت و با اهل آن جنگ «: كند  يا بالذري نقل مي.)38  :1368 كوب، ؛ زرين138 

مرزبان آنجاي از او خواست كه هشتاد تن را امان دهد تا دروازه را بگشايد و شهر را تسليم . كرد
او را از بدنش جدا  فرمود سر ابوموسي پذيرفت و. خود را در شمار آن هشتاد تن نياورد كند و
مال بسيار گرفت و زنان و كودكان  هشتاد مرد را امان داد و ديگر جنگجويان را بكشت و كنند و

 سردار ، بن مسلم باهلية  گزارش شده است كه قتيبيا .)134  :1364 بالذري،( »را به اسارت برد
سان يا ماوراءالنهر به سبب سوگندي كه خورده بود  در يكي از جنگهايش در خرا،جاجمعروف ح

 ها را كشت و زنان و دخترانشان را در حضورشان بين لشكر عرب تقسيم كرد بسياري از ايراني
  ).55  :1356 راوندي،(

مني ميان زرتشتيان و  ناشي از دشرا ياناين طرز برخورد اعراب با ايران چوكسيهرچند   
 در  بود كه دشمني ميان زرتشتيان و مسلمانان در واقع اين كهمدعي است و داند مسلمانان مي

 زنان و كودكان  و اسارتسربازان عرببه دست ] ايراني[ جنگجويان آويخته شدندار گرگان به 
ها يك سياست كلي رسد كه اين خشونت اما به نظر مي ،)38  :1381 چوكسي،(را در پي داشت  آنها

بلكه بيشتر بستگي به اوضاع و شرايط  هاي ديني نبوده،  آموزهةييا بر پا از جانب اعراب مسلمان و
كه در بعضي مواقع شاهد   چنان.استداشته يا فرمانده جنگ  ن وانظامي و فرمانرواي زم

 ةتوزان ها و خوي كينهسياستنشان از ايم كه  ز فرمانروايان عرب در ايران بودهبيدادگريهاي بعضي ا
 مثالً ؛داشتاعتنا بودند،  اي ديني بيه  كه ديگر به آموزه،ابفردي بعضي از فرمانروايان اعر
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حجاج « :كند  نقل مي، حكمران عراق، در مورد حجاج بن يوسف ثقفيمروج الذهبمسعودي در 
شمار كساني را كه وي به كشتن . وچهارسالگي مرد  در پنجاه،ق  ه 95 در سال ،در واسط در عراق

هنگامي كه مرد در . اند دانسته هزار اند، صدوبيست ته شدهز لشكريانش كه در جنگها كش بج،داده
هزار تن از آن زنان سراپا برهنه بودند و  هزار زن بود و شش سي هزار مرد و زندانهاي وي پنجاه

در تابستان هيچ سايباني ايشان را از آفتاب و در زمستان . مرد و زن را در يك زندان بند كرده بود
  برتري عرب برة امويان كه اوج انديشة در دور).38 :مسعودي( »كرد يسرما حفظ نم از باران و

  .شد ها مي ترين رفتارها با ايراني   عجم بود، خشن
 شواهد زيادي از ،بار بعضي از امويان عليه زنان ايراني در مقابل اين رفتارهاي خشونتاما،   

  .در دست استآزادي و رهايي زنان و اسراي ايراني 

   اسراآزادي و رهايي
رسد كه چگونگي برخورد اعراب با زنان ايراني بعد از اسارت نيز پيرو يك سياست كلي  به نظر مي
فروخته عنوان كنيز شدند و به  برده ميفروشي  اسرا به بازار بردهگاه اين كه   چنان،نبوده است

 شكال به اَ،امرين كه اكردند،  آزادشان ميدر بسياري از مواقع هم حاكمان و فرمانروايان  وشدند  مي
وقتي « :كند كه شعبي نقل مي چنان. گرفت صورت مي پرداخت فديه به اعراب  مثالً از طريق،مختلف

 دختر ،كرامه گويد، از فتح حيره سخن مي) ص( وقتي شنيدم پيامبر: شويل پيش خالد آمد، گفت
كسان بر اين . آن تو باشدوقتي حيره فتح شد، كرامه از :  را از او خواستم و پيامبر گفت،عبدالمسيح

پس كرامه را به خالد دادند و . قضيه شهادت دادند و خالد به اين شرط با مردم حيره صلح كرد
البته كرامه . اي برابر هزار درهم او را آزاد كرد شويل در قبال گرفتن فديه. خالد او را به شويل داد

زماني . ا بسيار شمرد و به او پرداختكرامه آن ر او را فريفت چرا كه شويل هزار درهم خواست و
 طبري،( »تر نيست عددي باال من گمان كردم از هزار: گفت كردند، كه شويل را بر اين امر سرزنش

 پرداخت گزارشهاي ديگري از آزادي اسراي زن در قبال .)209  :1363 ؛ پرويز،1503: 1375/4
كودكان   بيكند را غارت كرد و زنان وق  ه 88 بن مسلم در سال ة  قتيبكه چنان ؛وجود دارد فديه

 چوكسي،(  را پس گرفتندانكه مردانشان با پرداخت فديه آن ايراني را در اسارت نگه داشت، تا اين
اكنون كه خدا گشايش : وقتي عمر به خالفت رسيد، گفت«: كند يا ابوجعفر نقل مي ).43  :1381

 كساني كه براي اند، جز اسير شدهو اسالم  كساني كه در جاهليت ،داده و قلمرو عجمان فتح شده
 هر انسان را هفت يا شش ةفدي وي براي اين منظور .شوند اند، بقيه آزاد مي مالكانشان فرزند آورده

 حنيفه، اهل ديار مانند بنيـ ـر مورد اقوامي كه مردانشان كشته شده بودند  كه البته د،شتر قرار داد
البته . )1476  :1375/4 طبري،( »شد  مبلغ ميند، كمتر از اين نداشت مالي كساني كه تمكن يا وــ
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  اسيران در قبال آزاديشانهاي برخي از فرماندهان و حاكمان مبالغ هنگفتي را از خانواده
بن زياد حكمران    در خالفت عثمان، ربيعق،  ه 32سال  كه نقل شده است كه در  چنان؛گرفتند مي

دهقاني از او خواست كه جان خود و . و اسير بسيار گرفت  كردخراسان شد و سيستان را فتح
 و دهقان اين كار ،نشانده را فرا گيرد  بر زمينةاش را بخرد و آنقدر زر به او دهد كه يك نيز خانواده

در مواردي هم قومي از خود  ).222  :1342 نفيسي،( اش را آزاد كرد را كرد و خود و خانواده
كه  چنان ؛كردند خريدند و آزاد مي  مي،ا كه به اسارت درآمده بودندمسلمانان افراد قومي ديگر ر

مردان را كشتند، زن و فرزند . مثني شبانگاه به قومي در نزديك صفين حمله برد« روايت شده است
مردم ربيعه كه در اردوي مسلمانان . اند رويحله را اسير و شتران را براندند و معلوم شد كه قوم بني

ايام  اين چنان بود كه مردم ربيعه در.  غنيمت خود اسيران را خريدند و آزاد كردند با سهم،بودند
ربيع با مردمان « گزارش ديگري داريم كه .)1627: 1375/4 طبري،( »گرفتند جاهليت اسير نمي

بن عبدالرحمن و مادرش اسير   جا، ابوصالح عبدالرحمندر آن. ناشرود نبرد كرد و بر آنها چيره شد
  ).149  :1364 بالذري،( » بخريد و آزاد كرد،تميم  از قوم بني،ي را زني به نام عبلهو. شدند
 در قبال اسالم آوردن، از خليفه تقاضاي عفو و آزادي ، در مواقعي هم اسرا،غير از اين موارد  

چون « :از جمله نقل شده است كه .كرد كردند و خليفه نيز قبول مي شان را مي خود و خانواده
. هرمزان در نزد عمر اسالم آورد، فرزندان و متصالن و متعلقان او نيز ايمان آوردند و مسلمان شدند

تا بند از او  پس عمر فرمود. نشان شادمان شدنداز اسالم آورد) ص(خليفه و ساير اصحاب رسول 
يا  ؛)226-224  :1372 اعثم كوفي، ابن( »اش برگرفتند و او را عظيم حرمت داشتند و خانواده

به :  به ابوبكر گفت،او را به نزد ابوبكر بردند. اشعث جزء اسراي حضرموت بود« ،دانيم كه مي چنان
 مردم ةمن نيكي كن و اسالمم را بپذير و زنم را به من بده، خواهي ديد كه براي دين خدا از هم

گفت برو كه خبرهاي د و ابوبكر هم از وي گذشت و زن و فرزندش را به او دا. شوم ديارم بهتر مي
  ).1475: 1375/4 طبري،( » تو بشنومةخوب دربار

حال، اين اسارتها هميشه پايان خوشي چون آزادي نداشت و ما شواهد بسياري داريم كه  درعين  
  .شدند كه پايان ناخوشايندي داشت برده و كنيز در بازارها فروخته ميهمچون در برخي مواقع زنان 

  بردگي و كنيزي اسرا
 ،جريان گرايش ايران به فئوداليزم كه در زمان ساسانيان آغاز شده بود«قان شوروي معتقدند محق

مرد   كثيري زن وةنگشايي خلفا با اسارت و بردگي عدجها زيرا ؛تر گرديد وسيع پس از فتح اعراب
دن وري و معا چراني، پيشه  كشاورزي، آبياري، دام...اركه براي ك ،از مردم غيرلشكري همراه بود

  ).115  :1356 راوندي، (»شد استفاده مي] از ايشان[دولتي 
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 وجود ندارد اما گزارشهاي ،مفهومي كه در باال ذكر شد  با،چند كه شواهد زيادي از بردگيهر  
 شهرشان خوردند و ها از اعراب شكست مي اكثر مواقعي كه ايراني«دهد  كه نشان ميهست زيادي 
به بازارهاي  گاهي اين اسيران را. شدند به اسارت گرفته مي زن و فرزندانشان نيزشد  فتح مي

 در را آنها، نفروشند كه رسول دستور داده بود كه شاهزادگان را با آن بردند و فروشي مي برده
 »كردند ازدواج مي آنها با خريد بعضي مواقع پس از كه حتي در ،فروختند فروشي مي هاي بردهرازبا
الجندل حمله  ة  دومةمسلمانان به داخل قلع«كه نقل شده است كه  چنان؛ )150  :1342 نفيسي،(

خالد . بردند و جنگاوران را بكشتند و نوساالن و زنان را اسير كردند و در بازار به حراج نهادند
چون  كه بينيم ميدر جاي ديگر  ).1517: 1375/4 طبري،( »يددختر جودي را در اين حراج بخر

 اين و جز دختران يزدگرد نيزـ ـبه دست آوردند اسيراني يافتند و فارس دست  سپاهيان عرب بر
عمر دستور داد كه با آنان مانند . ـ ايشان را به مدينه خدمت عمر بن الخطاب فرستادند ـ اسرا بودند

 ولي حضرت ؛فروشي ببرند و به خريداران بفروشند ها را به بازارهاي بردهديگر اسرا رفتار كنند و آن
  ).422-421  :1363 پرويز،( ع اين كار شدمان) ع(علي
از به بردگي و كنيزي گرفتن زنان پس از پيروزي  موجود است كه اين، رواياتي نيز عالوه بر  

خازم با اهل سرخس بجنگيد تا داهللا  از جمله نقل شده است كه عب؛حكايت دارداعراب بر ايرانيان 
 صد تن از ايشان را امان دهد تا او نيز  طلب صلح كرد و خواست كه وي، مرزبان سرخس،زادويه

وي، او . آمدحازم در  خود در شمار كنيزان ابن،دختر اين مرزبان. زناني را به كنيزي مسلمين فرستد
  ).160  :1364 بالذري،( را گرفت و ميثاء نام نهاد

.  افتادرامهرمز جنگهاي سخترا با اهل هللا بن عبدا جرير«اعثم كوفي نيز نقل كرده است كه  ابن  
 آن حصار بستند و كشش بسيار كرد تا زن و فرزند ايشان را برده ، به قهر و قسر،االمر عاقبت

  ).284  :1372 اعثم كوفي، ابن( »گرفت و مال و متاع و چهارپاي فراوان يافت
ن را به بردگي در ابله و سيستان و بيكند نيز مسلمانان، بعد از غارت شهر و كشتن مردان، زنا  

چرا كه برخي از ، شدند شدند برده نمي فروشي فروخته مي  زناني كه در بازار بردهةالبته، هم. گرفتند
  .كردند  با آنان ازدواج مي،اعراب، پس از خريدنشان

  اعراب با زنان ايرانيازدواج 
 اتفاق بسيارهاي اسارت زنان ايراني توسط اعراب به زوجيت درآمدن آنها بود كه  يكي از پيامد

 به طوري كه روايت شده كه در جلوال ؛ خصوصاً اگر آن زن توانايي آوردن فرزند داشت،ادافت مي
 ق  ه 17و يا آغاز سال ق   ه 16طي ماههاي آخر سال زاد  خرهسربازان ايراني به فرماندهي «

 چوكسي، (»و زنان آنها صيغه شدند تا براي اربابان مسلمان فرزند به دنيا آورندخوردند شكست 
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حافظ امنيت اهالي « در برخي موارد پيمان با اعراب ، گرشاسپ چوكسيةحتي به گفت). 28: 1381
  ).40: همان (»!!شدند مذكر بود و زنان همچنان به عنوان صيغه به مسلمانان واگذار مي

 كه طبيعتاً ناخواسته ،گونه ازدواجها بين زنان ايراني و اعراب حال شواهد بسياري از ايندرهر  
رواياتي موجود است . در دست است ،افتاد زنان توسط اعراب اتفاق مياين نبال اسارت و به دبوده 

 بعد از به اسارت ،آمده هرگاه از زني خوششان مي كه شيفتة زيبايي زنان ايراني بودند، كه اعراب
 به زوجيت ندشد را كه از غنايم سهم آنان ميزنان اسيري  حتي ؛كردند  با او ازدواج مي،گرفتنش

من در جلوال به لشكرگاه « :نقل شده است  شعلبه بنمحقق كه از جانب چنان؛ آوردند مي درخود
 چون مرا .دختري را مانند ماه ديدم كه بر تختي خفته است. اي داخل شدم ايرانيان رفتم و در خيمه

د، او بن مالك بردم و از او خواستم تا او را به من ببخش واو را گرفتم و نزد عمر. راسان شدديد ه
اي رفتم كه  وارد خندق شدم و به خيمه«:  قعقاع مي گويديا ؛)163  :1366 دينوري،( »نيز پذيرفت
هايش   او را با جامه كهدرون خيمه زني را ديدم چون غزال به زيبايي خورشيد. آن بود لوازم در

 »او فرزند آوردم آن چندان كوشيدم تا از آن من شد و از ةها را تسليم كردم و دربار گرفتم و جامه
قعقاع همچنين در جنگ جلوال اسيراني گرفت و پيش هاشم ). 1833-1831: 1375/5 طبري،(

. براي مسلمانان فرزند آوردند آنها را با غنايم تقسيم كردند و به زني گرفته شدند و. فرستاد
در  بن مسلم ة قتيبكه   هنگامي«نوادگان يزدگرد نقل شده است دربارة ). همان( ازجمله، مادر شعبي

 دو دختر از نوادگان يزدگرد را ،، چون سغد يا جاي ديگري را گشود]بود [باهلي خراسانجنگ با 
ـ كه نامش ـحجاج يكي از آن دو را براي خود و ديگري را . اسير كرد و نزد حجاج فرستاد

: 1375/5 طبري،( »الملك فرستاد كه از او يزيد ناقص متولد شدبن عبد ـ نزد وليد ـ آفريد بود شاه
قتيبه رهسپار بخارا شد «همچنين نقل شده است كه  ).347 :خلكان ؛ ابن15  :1342 ؛ نفيسي،2146

بعد از مدتي به ديار خود . به او ملحق شد  اسالم آورد و، پادشاه ترك،نيزك. آن را فتح كرد و
ن زد و زنش را اش را گرد قتيبه به جنگش رفت و او و خواهرزاده. برگشت و دست به طغيان زد

  ).240-241  :1343/2 يعقوبي،( »گرفت
له باعث ئاين مسكه  طوري هب .شد ميزنان اهل كتاب نيز شامل  با زنان ايراني اعرابازدواج   

نگراني خليفه شود  گفته مي.  و دستور داد كه اعراب زنان اهل كتاب را طالق دهندنگراني عمر شد
: كه كند روايت مي طبري. خواهند داشتزا از زنان عرب بان رو بود كه زنان ايراني اعراب رآاز 

اگر . انصار از مردم سوار كه اهل كتاب بودند زن گرفتند  گويد مهاجران و، وابستة حذيفه،مسلم«
دانستند و روا نبود كه كنيزان اهل كتاب را به زني بگيرند كه خداي تعالي  برده بودند اين را روا نمي

 از آنچه مالك ،نكاح آرده من بؤما كه از جهت مكنت نتواند زنان عفيف مهر كس از ش و: گويد مي
 نقل طبري همچنين در جاي ديگر ).1764:  1375/5 طبري،( »منتان گيردؤايد از كنيزان م آن شده
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قدر ه سيه بوديم و زنان كتابي را به زني گرفتيم كه زن مسلمان بدبا سعد در قا: جابر گويد«كند كه  مي
  ).1765 :همان (»داشتند ها نگه يافتيم و چون بازگشتيم بعضيها طالقشان دادند و بعضي كافي نمي

 كه به اسارت اعراب با دختر يزدگردبود ) ع(ا، ازدواج امام حسينهيكي ديگر از اين ازدواج  
اي است كه در اين گفتار  است و نيازمند بحث جداگانهاصل داستان مورد اختالف .  درآمده بود

 ؛تا ، بيشهيدي ؛1327 زاده، رحيم ؛1378 زاده، ؛ رحيم1312  عنصرالمعالي،:مثالً نك (گنجد نمي
 كشتن اسرا طي جنگ نيز اشاره  اما شايد الزم باشد كه به مسئلة؛)1354 تفنگدار، ؛1342 نفيسي،
  . استوحشتناكتر همة اين حوادث  كه شايد از،شود

  كشتن زنان
.  رفتار فرماندهان عرب با زنان ايراني متفاوت بود چگونگي، كه قبالً نقل گرديدطور همان

هرچند كه در مواردي شاهد رفتار انساني و آزادي زنان در طي جنگها و پس از پيروزي 
عام زنان پس از غلبه بر ايرانيان   اما در مواردي هم شاهد قتل،اعراب بر شهرهاي ايران هستيم

يل با وي بود و چون به يك منزلي اردوگاه خالد بيامد و شرحب«كند كه  طبري نقل مي .هستيم
 به قولي شصت  ومسيلمه رسيد، سپاهيان وي به گروهي خفته هجوم بردند كه به قولي چهل

عامر   اينان مجاعه و ياران وي بودند كه خوابشان درربوده بود و از ديار بني.كس بودند
خالد دستور داد تا همه را . د دختر جعفر را گرفته و همراه آورده بودن،گشتند كه خوله بازمي

 در مورد ديگري نيز وي نقل .)1419: 1375/4طبري، ( »بكشند و همه را جز مجاعه كشتند
چه در قادسيه گرفته بودند غنيمت به وال رخ داد و مسلمانان بيش از آنكند كه جنگ جل مي

  را كشتند به نام منجانه، و به قولي دختر پسر او،دست آوردند و يكي از دختران كسري
خوان به  دو زن آوازه: گويد ضحاك بن خليفه مي«وي همچنين نقل كرده كه ). 1754 :5/همان(

 دست ؛آوازهاي خود، ناسزاي پيغمبر خدا خوانده بود دست مهاجران افتادند كه يكي از آنها در
قتيبه به «ه كند ك يعقوبي نيز نقل مي ).1478 :4/همان( »او را ببريد و دو دندان پيشين وي را كند

پسر باذام، همراه قتيبه .  در آنجا هم باذام نافرمان شده و بر شهر مسلط گشته بود؛طالقان رفت
رو شد و چند روز با او  هبود و وقتي خبر تحصن باذام را شنيد پسرش را كشت و با باذام روب

 عمرو بن ،هنگامي كه بر او پيروز شد، خود و فرزندان و زنش را كشت و برادرش. نبرد كرد
امري توان  ميكشتن زنان را  هرچند كه ).240  :1343/2 يعقوبي،( » را بر شهر گماشت،مسلم

سد كه اسارت، فروش زنان در بازارهاي ر ه نظر ميب اما ،دانستنادر و محدود به شرايط خاص 
د در اين  موارةبيشتر از هم  بوده كهامر عادي ايرانياسير  اعراب با زنان تزويج فروشي و يا برده

  .استدوره اتفاق افتاده 
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  نتيجه
 كه يك گفتتوان   چگونگي برخورد اعراب با زنان ايراني در طي فتوحات ميدربارة طور كليه ب

سياست خاص و يكسان در مورد برخورد با زنان براي اعراب وجود نداشت كه حاكمان و 
 بعضي مهاجم بودند وو  بدوي  نسبتاًچه اعراب يك گروهاگر. از آن پيروي كنندفرماندهان نظامي 

 ولي اين بدويان، پيروان جاهليت نبودند، بلكه مسلماناني ،نمود طبيعي مي نادرستاز رفتارهاي 
شد كه رفتارهاي  بودند كه تحت تأثير اسالم و احكام آن قرار گرفته بودند و همين خود باعث مي

 ةكه بايد در نظر داشت كه آثار انديش  ضمن اين؛تر با اسراي زن داشته باشند تر و اسالمي انساني
  كربال را به خاطرة خصوصاً وقتي كه واقع؛ن باقي بودچناها همجاهليت در ميان بعضي از آن

  .اسارت برده شدندنيز به ) ص(بينيم كه حتي فرزندان و نوادگان پيامبر  آوريم، مي مي
 حتي  و فردي فرمانروايانةسليقاسراي زن تا حدودي به امر و  برخورد با ةاين، نحو  عالوه بر  

 رفتار توان گفت كه  مي طور كلياما به. نبودبيني  كه در بعضي اوقات قابل پيشخلفا بستگي داشت 
  . به دور از خشونت بود، مواردي اندك در به جز، ايرانياعراب با زنان
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