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مقاله

قـــرآن  نـــگاه 
به جنـــگ هاي 
ایران و روم

قاسم فتاحي
دبیر تاریخ، شهركرد
رضا نیك بین
كارشناس ارشد تاریخ

      اشاره 
یكي از مــوارد قابل توجه در قــرآن كریم، توجه 
به تاریخ و سرگذشــت پیشینیان اســت، و یكي از 
جنبه هاي اعجاز قرآن نیــز خبر دادن از امور غیبي 
است. منظور از امور غیب، امور مخفي و پنهاني است 
كه با وســایل عادي در اختیار بشــر، اطالع از آن ها 
ممكن نیست و از طریق اندیشه و فكر و محاسبات، 
نمي توان آن را كشف نمود. قرآن در موارد متعددي، 
اخبار غیبي را بیان داشته است كه بخشي مربوط به 
زمان گذشته و بخشي مربوط به زمان نزول قرآن و 
بیان حال افراد و بخشــي نیز مربوط به آینده است. 
یكــي از موارد خبر قرآن از آینده كه مرتبط با تاریخ 
ایران در دورة ساساني است؛ پیشگویي نتیجه نهایي 
جنگ هاي ساســانیان با رومیان در زمان ســلطنت 
خســروپرویز است، كه در آ یات 1-7 سوره روم بدان 
پرداخته شــده اســت. در این مقاله با بهره گیري از 
آیات قرآن كریم، تفاســیر و متون و منابع تاریخي، 
ابتدا پیشــینة روابط سیاسي ـ نظامي ایران و روم و 
چالش هاي موجود در روابط این دو ابرقدرت از ابتداي 
دورة  اشكانیان تا پایان عصر ساسانیان به صورت گذرا 
مورد بررسي قرار گرفته، آنگاه به جنگ هاي ایران و 
روم در زمان خســروپرویز اشاره شده است و سپس 
نــگاه قرآن به جنگ هاي ایــران و روم مورد بحث و 

بررسي قرار گرفته است.

کلیدواژه ها: جنگ های ایران و روم، خسرو پرویز، پیشگویی، رومیان
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جنگ هاي ایران و روم در 
زمان خسروپرویز

قدرت تــازه اي كه با پیــروزي نهایي 
اردشــیر بابــكان بــر اردوان پنجم در 
اشكانیان  دولت  پارس جاي  ســرزمین 
را اشــغال كرد، واكنشي در مقابل نظام 
ملوك الطوایفي بود كه پادشاه نوخاسته 
پارس، آن را میراث اسكندر مي دانست و 
بدون رهایي از آن احیاي مجدد حیثیت 
ایران قبــل از مقدوني را، كه وي به جد 
خواستـار آن بـود، غیرممكن مي ساخت. 
)زرین كــوب، 1387: 183( طول دورة 
سـاسانـی كماكان دشمن اصلي ایرانیان، 
امپراتــوري روم بــود و بلندپروازي هاي 
نخستین پادشاه ســـاساني آتـش ایـن 
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بیزانس در ســرزمین هاي بالكان سر به 
شــورش برداشــت و به رهبري یكي از 
افســران به نام فوكاس راهي پایتخت 
گردید. موریس كه پشــتیباني در میان 
مردم نیافت راه فرار در پیش گرفت اما 
وي را دستگیر كردند و همراه با پنج تن 
از پسرانش به قتل رساندند. )تاریخ ایران 

كمبریج، 1373، ج3: 262 و 264(
این واقعه بهانه به دست خسرو داد تا 
جنگي جدید با روم را شروع كند. سپاه 
ایران به ارمنستان و بین النهرین تاخت 
و در طي سال هایي اندك سردار خسرو 
به نــام شهربراز ُادسا، انطاكیه، دمشق 
و ســپس شهر اورشــلیم را فتح كرد و 
صلیب مقدس را به تیسفون انتقال داد. 
شهربراز پس از این پیروزي، مصر را نیز 

دشمني را همواره شعله ور نگاه می داشت 
تا نوبت به خسروپرویز رسید.

خســرو  پرویز پس از غلبــه بر بهرام 
چوبین و دســت یابي مجــدد به قدرت، 
كســاني را كه یــاري اش كردند پاداش 
داد و دشــمنانش را كیفر مرگ چشاند. 
مناطقي كه خسرو به موریس، امپراتور 
روم، در قبــال حمایتي كــه موریس از 
وي در مقابله با شــورش بهرام چوبینـ  
وعــده داده بود، با قراردادي كه در پاییز 
ســال 591 میالدي میان  آ ن ها بســته 
شد به بیزانس واگذار گردید و میان دو 
امپراتور صلح برقرار شد. رویدادهایي كه 
داخلي  مسائل  مي گذشــت  بیزانس  در 
امپراتوري ساســاني را نیز تحت الشعاع 
قرار مي داد. در سال 602 میالدي سپاه 
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متصرف گردید. در آسیاي صغیر شاهین 
سردار دیگر خسرو وارد كیلیكیه شد، و 
قیصاره )قیصریه( را گرفت و كاكسدون 
را كه شهري در برابر قسطنطنیه بود به 
محاصره درآورد، اما به روایتي، در همان 
حال از چشــم خســرو افتاد و به فرمان 
او به قتل رســید و شهربراز تسخیر این 
شــهر را به پایان برد. اگر ایرانیان ناوگان 
جنگي مي داشــتند قســطنطنیه را هم 
136:1366؛  )هــوار،  مي كردند.  تصرف 

كریستن سن، 1367: 438(
ـ  هراكلیوس  كوشــش هاي  وقتــي 

ج3: 364ـ  366( عاقبــت هراكلیــوس 
موفق شد از پیشــرفت سپاه فاتح ایران 
جلوگیري كند. او افواج ساســاني را باز 
پس راند، آســیاي صغیر و ارمنستان را 
فتح كرد و به آذربایجان درآمد و در سال 
623 میالدي شــهر كنزك را تسخیر و 
آتشكدة بزرگ آذرکشسپ را ویران كرد. 

)كریستن سن، 1367: 469(
مقــارن این احوال ســپاه ایــران در 
كاكســدون هــم شكســت  خــورد و 
قســطنطنیه از تهدیــد محاصره نجات 
یافت )626 میالدي(. بدین گونه در طي 
شش ســال كه جنگ تعرضِي بیزانس 
ادامه یافت هراكلیوس موفق شــد سپاه 
خسرو پرویز را از قلمرو خویش تدریجًا 
خــارج یا در جنگ مغلوب ســازد. او با 
جلب توجــه طوایف شــمالي تا حدود 
نصیبیــن پیــش  تاخــت. از جمله، در 
حوالــي نینوا ـ موصل ـ با دســته اي از 
سپاه خســرو رو در رو شــد و پیروزي 
یافت. به دنبال این پیروزي »دســتگرد 
خســرو« كه مقر پادشاه و محل خزائن 
وي بــود به دســت روم افتــاد. ـ627 
میالدي ـ خســرو به تیسفون گریخت. 
او در تیسفون پیشــنهاد صلح را كه از 
جانب امپراتور روم رســیده بود و مبني 
بر بازگشــت طرفین بــه مواضع قبل از 
جنگ بود با لجاجتي دیوانه وار رد كرد. 
با آنكه قیصر دست به محاصره تیسفون 
نزد، خسرو در تیسفون با مخالفت عام و 
شورش سرداران خود مواجه شد. در پي 
آن خسروپرویز از سلطنت خلع و زنداني 
شد و شیرویه با نام قباد دوم سلطنت 
خــود را آغــاز نمــودـ  628 میالدي ـ 
چندي بعد هم خســرو در زندان كشته 

شد. )زرین كوب، 1387: 255(

جنگ هاي ساسانیان و 
رومیان از نگاه قرآن

یكي از موضوعات مهم و مرتبط با تاریخ 
سیاسي ساسانیان پیشگویي قرآن كریم 
از نتیجة جنگ هاي ایران و روم در زمان 
سلطنت خسروپرویز اســت، چنان كه 
یكي از طرق اثبات اعجاز قرآن، خبرهاي  

ـ كه جانشــین فوكاس شده بود،  هرقل 
براي برقــراري صلح بي نتیجــه ماند و 
ایرانیــان به گشــودن دیگر شــهرهاي 
گوناگون آناتولي ادامه دادند، كلیســا به 
پراكندن زر و سیم پرداخت و هراكلیوس 
علیه دشــمن اعالن جهــاد داد؛ و چون 
بیزانســي ها بر دریا مســلط بودند این 
امتیاز هراكلیوس را قادر ســاخت كه در 
آوریل ســال 622 میالدي با سپاهي از 
طریق دریاي ســیاه به ارمنستان لشكر 
بكشــد و بدین ترتیب از پهلو به ایرانیان 
حمله كند. )تاریخ ایران كمبریج، 1373، 
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غیبي اســت كه یك نمونة روشن آن در 
آیات نخستین ســورة مباركة روم آمده 
و در طــي چند آیه با انــواع تأكیدات از 
پیروزي بزرگ یك ارتش شكست خورده 
ـ روم ـ در چند سال بعد خبر داده و آن 
را به عنوان یــك وعدة تخلف ناپذیر الهي 
معرفــي مي كند. خداوند در آیات 7 - 1 

سورة روم مي فرماید:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

وُم* فِي َاْدَنی ااْلَْرِض َو  اَّلم* ُغِلَبِت الــرُّ
ُهْم ِمْن َبعِد َغَلِبِهْم َسَیْغِلبوَن*

ِفي ِبْضِع ِسنِیَن هلِلِ ااْلَمُر ِمْن َقْبُل َو ِمْن 
َبْعُد َو ُیؤَمِئٍذ َیْفَرُح اُلُمؤِمُنوَن*

بَِنْصــِراهلِل َیْنُصُر َمْن َیَشــاُء َو ُهَو الَعزیُز 
ِحیُم* الرَّ

َوعــَد اهلِل ال ُیْخِلفُ  اهلُل َوْعَدُه َوٰلِكنَّ َاْكَثَر 
النَّاِس الَیْعَلُموَن*

نْیَا َو ُهْم  َیْعَلُموَن َظِهراً ٰ      مِّــَن اَْلَحَیوِئ الدُّ
ِفُلوَن* َعِن ااْلَِخَرِئ ُهْم غَٰ

بنام خداوند بخشندة بخشایشگر
»الم، رومیان مغلوب ]ایرانیان[ شدند - 
و این شكست - در سرزمین نزدیكي رخ 
داد، اما آن ها بعــد از مغلوبیت به زودي  
]بــر ایرانیان[ غلبه خواهند كرد در چند 
سال. همة كارها از آن خداست، چه قبل 
و چه بعد از این شكست و پیروزي، و در 
آن روز مؤمنان خوشحال خواهند شد به 
سبب یاري پروردگار. خداوند هر كس را 
بخواهد نصرت مي دهد و او عزیز و حكیم 
است. این چیزي است كه خدا وعده كرده 
و وعده الهي هرگز تخلف نمي پذیرد ولي 
اكثر مردم نمي دانند. آن ها تنها ظاهري 
از زندگي دنیــا را مي دانند و از آخرت ـ 

پایان كارـ بي خبرند.«
در آیات ذكر شــده خداوند از یك سو 
خبر از اصل پیروزي مي دهد ـ و هم من 
بعد غلبهم ســیغلبون  ـ و از سوي دیگر 
خبر از پیروزي دیگري براي مســلمانان 
بر كفــار مقارن همان زمــان ـ و یومئذ 
یفرح المؤمنون بنصراهللـ  و از سوي سوم 
تصریح مي كند كه این امر در چند سال 
آینده به وقوع خواهد پیوست ـ في بضع 
سنین ـ و از سوي چهارم با دو بار تأكید، 
قطعي بودن این وعده الهي را مســجل 

مي كنــدـ وعد اهلل ال یخلــف اهلل وعده ـ 
)مکارم شیرازی و همکاران،1371، ج16: 

365و366(
صاحب تفســیر المیزان در شرح سورة 
روم مي نویســد: »این ســوره با وعده اي 
از خدا آغاز شــده و آن این است كه به 
زودي امپراتــوري روم، كه در ایام نزول 
این ســوره از امپراتوري ایران شكســت 
خورده، بعد از چند سال بر آن امپراتوري 
غلبه خواهد كرد؛ و بعد از ذكر این وعده 
منتقل مي شــود به وعــده گاه اكبر كه 
قیامت و »یوم الوعدش« گویند. روزي كه 
تمام افراد و اقوام در آن روز به سوي خدا 
باز مي گردند، پس معلوم شــد كه غرض 
ســوره وعده دادن قطعي خــدا به یاري 
دین اســت، و اگر قبل از بیان این غرض 
مســئله وعده غلبه روم را در چند سال 
بعد ذكر كرد بــراي این بود كه مؤمنین 
وقتي دیدند كه وعــده غلبه روم عملي 
شــد، یقین كنند كه وعدة دیگر خدا نیز 
عملي خواهد شد و نیز یقین كنند، وعدة 
آمدن قیامت هم مانند سایر وعده هایش 
عملي مي شــود.« )طباطبائــی، 1367، 

ج16: 245(
و اما مســئله مهمي كه در سوره روم 
جلب توجه مي كند این است كه برخالف 
بسیاري ازسوره هایي كه با حروف مقطعه 
آغاز مي شــود - 29 ســوره از قرآن- و 
پشت سر آن سخن از عظمت قرآن است، 
در اینجا بحثي از عظمت قرآن نمي یابیم. 
بلكه سخن از شكست رومیان و پیروزي 
مجدد آن ها در آینده است، ولي با كمي 
دقت روشن مي شــود كه این بحث نیز 
بیــان عظمت قرآن اســت، چرا كه خبر 
غیبي مربوط به آینده از نشانه هاي اعجاز 
و عظمت این كتاب آســماني محسوب 

مي شود.
شیخ طبرسي در تفســیر آیات اولیه 
ســوره روم مــي نویســد:»غلبت الروم. 
مفسرین مي گویند كه یعني اهل فارس 
بــر رومیان غالب شــدند و آن در زمان 
حیات رســول خــدا )ص( بــوده1 و به 
منظور این پیروزي قریش خوشــحال و 
ابراز احساســات مي نمودند چون فارس 

)بــه زعم آنان( در آن زمــان كافر بودند 
و اما مســلمانان اظهار تأثــر مي كردند. 
چون بیت المقدس قبلة  مســلمین بوده 
و به دســت كفار ]خسروپرویز[ افتاده از 
این جهت ناراحت بودند؛ چنان كه كعبه 
االرض«  ادني  است.»في  قبلة مسلمانان 
نزدیك ترین  یعنــي در  »زجاح گویــد: 
ســرزمین به زمین هاي عرب و گفته اند: 
نزدیك ترین شهر از شام به سوي فارس 
ـ و مقصود البته همان جزیرئ العرب ـ و 
مكرمه گوید: مراد »اذرعات« و »كسكر« 
ج19:   ،1356 )طبرســی،  مي باشــد.« 

95و96( 
در تفسیرهای دیگر آمده است: منظور 
از »و این شكســت در سرزمین نزدیكي 
واقع شد نزدیك به شما مردم مكه«، در 
شــمال جزیره عرب، در اراضي شام، در 
منطقه اي میان »ُبصري« و »اذرعات«. از 
اینجا معلوم مي شود كه منظور از »روم« 
روم شرقي اســت ونه روم غربي. بعضي 
از مفسران مانند مرحوم شیخ طوسي در 
تبیان احتمال داده اند كه منظور نقطه 
نزدیكي به ســرزمین ایرانیان بوده است 
یعني در محلي واقع شد كه نزدیك ترین 
نقطه میان ایــران و روم بود. )تفســیر 
تبیــان، ج8، ص206( تفســیر دیگري 
وجود دارد و آن این اســت كه منظور از 
زمین، زمین روم اســت، یعني آن ها در 
نزدیك ترین سرحداتشان با ایران گرفتار 
شكست شــدند و این اشاره به اهمیت و 
عمق این شكست است. چرا كه شكست 
در نقطه هاي دور دست و مرزهاي بعید، 
چندان مهم نیســت، مهم آن است كه 
به  مرزهایش  نزدیك ترین  در  كشــوري 
دشمن كه از همه جا قوي تر و نیرومندتر 
بنابراین  گرفتار شكست شــود.  اســت 
ذكر جملة »في ادني االرض« اشــاره اي 
خواهد بود به اهمیت این شكست و طبعًا 
پیشگوئي از پیروزي طرف مغلوب ظرف 
چند ســال آینده واجد اهمیت بیشتري 
خواهد بود كه جــز از طریق اعجاز قابل 
پیش بیني نیســت. )مکارم شــیرازی و 

همکاران،1371، ج16: 361و362(
به اعتقاد عالمه طباطبائي: »ظاهراً مراد 
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به كلمه »ارض« سرزمین حجاز و مراد »ادني 
االرض« نزدیكي هاي این ســرزمین اســت 
و الم در كلمــة  »االرض« الم عهد اســت.« 

)طباطبائی، 1367، ج16: 245(
صاحــب تفســیر مجمع البیــان در ادامه 
مي نویســد: »و هم من بعد غلبهم سیغلبون 
و ایشــان در فارس پس از پیروزي به زودي 
مغلوب مي گردند.« )طبرسی، 1356، ج19: 
95و96( در توضیح این آیه در تفسیر نمونه 
آمده اســت: »با این كه جمله »سیغلبون« 
- بــه زودي غالب مي شــوند- بــراي بیان 
مقصــود كافي بود ولي مخصوصًا تعبیر »من 
بعــد غلبهم« - بعد از مغلوبیتشــان- بر آن 
افزوده شــده اســت تا اهمیت این پیروزي 
آشــكارتر گردد، چرا كه غالب شــدن یك 
جمعیــت مغلوب آن هــم در نزدیك ترین و 
نیرومندتریــن مرزهایش در یك مدت كوتاه 
غیرمنتظره است، و قرآن صریحًا از این حادثه 
غیرمنتظره خبر مي دهد.« )مکارم شیرازی و 

همکاران،1380، ج16: 238و239( 
ســپس قرآن كریم حدود سال هاي وقوع 
غلبه رومیان بر ساســانیان پس از شكست 
اولیه را بــا این عبارت بیــان مي كند: »في 
در چند ســال آینده ـ در  ـ  بضع ســنین« 
مورد معني »بضع« قول مشهور آن است كه 
اعداد سه تا نه را با این تعبیر بیان مي كنند. 
)طباطبائی، 1367، ج16: 245( سپس قرآن 
ادامه مي دهد: »هلل االمر من قبل و من بعد« 
و اگر مي بینید خداوند از آینده خبر مي دهد 
به خاطر آن اســت كه »همه چیز و همه كار 
به دســت اوســت چه قبل از پیروزي و چه 
بعــد از پیروزي این قوم شكســت خورده.« 
)طبرســی، 1356، ج19: 96؛ طباطبائــی، 

1367، ج16: 246( 
صاحب مجمع البیان در تفسیر آیه »و یومئذ 
یفرح المؤمنون، بنصر اهلل ینصر من یشاء و هو 
العزیز الرحیم« نیز مي نویسد: »در آن روز كه 
سپاه روم بر سپاه فارس پیروز شد، مؤمنین 
خوشــحال گردیدند كه رومیان سپاه فارس 
را از بیت المقدس بیرون نموده و شــادماني 
آنان از آن جهت بوده كه سپاه فارس شكست 
خورده نه آنكه بیت المقدس به دســت روم 
افتاده است؛ و شادماني مؤمنین علل دیگري 
نیز داشت از قبیل افسردگي مشركین مكه از 

این جریان و دیگر، صحت گفتار پیامبر)ص( 
كه قباًل پیروزي آن ها را خبر داده بود و دیگر 
اینكه این پیروزي مقدمــه اي براي پیروزي 
مؤمنین اســت. خداوند هر كس را بخواهد 
یاري مي نماید تا بدان وســیله حق را ظاهر 
نماید و بالنتیجه بندگان او مدد شــوند و آن 
خداوند عزیز و همیشــه غالــب و پیروز در 
انتقام دشمنان خویش مي باشد. رحیم است 
نســبت به آنكه ـ او را پرستش كند ـ و از او 

حاجات خود را بخواهد.2« 
به اعتقاد برخی از مفســرین معناي آیه »و 
یومئذ یفرح المؤمنــون بنصر اهلل ینصر من 
یشاء و هو العزیز الرحیم« این است كه روزي 
كه روم غلبه مي كند مؤمنان به نصرت خدا ـ 
كه وعدة دیگر اوست خوشحال مي شوند - و 
با خود مي گویند خدا دو وعده داده بود، یكي 
پیشــگوئي غلبه روم بود و دوم یاري شــدن 
مؤمنان كه اولي صورت خارج به خود گرفت، 
پس معلوم مي شــود آن دیگري هم خواهد 

شد.3 
اما در مورد دالیل خوشحالي مسلمانان در 
آن روز نظرات مختلفي وجود دارد: »جمعي 
گفته اند منظور خوشحالي از پیروزي رومیان 
اســت هرچنــد آن ها در صف كفــار بودند، 
اما داراي كتاب آســماني بودند .... و بعضي 
افزوده اند، مؤمنان از این خوشحال شدند كه 
این حادثه را به فــال نیك گرفتند و دلیلي 
بر پیروزي آن ها بر مشــركان بــود یا اینكه 
شــادي آنان از این بود كــه عظمت قرآن و 
صــدق پیشــگوئي قاطع آن كــه خود یك 
پیروزي مهم معنوي براي مسلمین محسوب 
مي شــد درآن روز ظاهر گشت. این احتمال 
نیز بعید به نظر نمي رسد كه پیروزي رومیان 
مقارن بود با یكي از پیروزي هاي مســلمین 
بر مشــركان، به خصوص اینكه در بعضي از 
كلمات مفســران بزرگ آمده اســت كه این 
پیــروزي مقارن پیروزي »بــدر« و یا مقارن 
»صلــح حدیبیــه« بود، كه آن نیــز در نوع 
خود یك پیروزي بزرگ محســوب مي شد. 
مخصوصًا تعبیر »بنصر اهلل« نیز تناســب با 
ایــن معني دارد. خالصه، مســلمانان در آن 
روز از جهات مختلفي خوشــحال شدند؛ كه: 
از پیروزي اهل كتاب بر ساسانیان، از پیروزي 
معنــوي به خاطر ظهور و اعجــاز قرآن، و از 

یكي از موضوعات 
مهم و مرتبط با 
تاریخ سیاسي 

ساسانیان پیشگویي 
قرآن كریم از نتیجة 

جنگ هاي ایران 
و روم در زمان 

سلطنت خسروپرویز 
است
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پیروزي مقارن آن كه احتمااًل »صلح حدیبیه« 
یا یكي دیگر از فتوحات مسلمین بود.4« 

در اینجا بي مناسبت نیست اشاره اي هم به 
نحوه روابط ایرانیان و اعراب داشته باشیم:

اگرچــه از روزگار دیرین ایــران به درجات 
مختلف با اعراب نزدیكي و مناسبات دوستانه 
داشــته امــا در دورة مورد بحث مــا ـ زمان 
پادشــاهي خســرو پرویز در ایران و رسالت 
پیامبر)ص( در مكه ـ اكثر اعراب حجاز نسبت 
به ایرانیان نظر خوشــي نداشتند و این خود 
به دالئل اقتصادي و اجتماعي گوناگوني بود. 
اصواًل سیاست رومي ها در عربستان براساس 
جلب قلــوب و مدارا با امــراي محلي و تهیه 
وسایل اتحاد بر ضد ایران استوار بود و سیاست 
ایران برعكس، براساس ایجاد ترس و وحشت 
در اعراب و مسلمانان نخستین. این احساس 
میــل بــه روم و دوري از ایرانیــان را عامل 
دیگري نیز تقویت مي كــرد: به گفتة طبري: 
»ایران و روم در شــمال مشغول جنگ بودند 
و روم شكست خورد. این خبر بر پیامبر)ص( 
و یاران او گران آمد، زیرا رســول خدا دوست 
نداشــت كه »مجوس« بــر »رومیان اهل 
كتاب« پیروز شــوند.«ـ  همچنین همان طور 
كه آیات 7-1 سوره روم دربارة خسروپرویز و 
هرقل امپراتور روم و آنچه میان آن دو گذشت 
نازل شــده اســت ـ علیرغم تمام این عوامل 
و ایــن آیات كه در آن ها صریحًا از شكســت 
روم اظهار تأســف شــده، مالحظه مي كنیم 
كه گروهي از كفار قریش نســبت به ایرانیان 
میل بیشتري نشان مي دادند و طالب پیروزي 
آنان بودند. ظاهراً ایــن كفار در مقابل حملة 
حبشیان مســیحي كه پیوسته یمن و حجاز 
را تهدید مي كردنــد تنها ایران را حامي خود 
مي شمردند. روایت دیگري كه به وضوح میل 
كفار قریش را نسبت به ایرانیان بازگو مي كند، 
داســتان شــرط بندي ابوبكر یا ابيّ بن خلف 
جمحي است. طبري مي نویسد: »هنگامي كه 
ایران بر روم پیروز شــد، كفار قریش شادمان 
شــدند و چون به مســلمانان برخورد كردند، 
گفتند، شما نیز مانند مسیحیان  اهل كتابید؛ 
اما مــا »اّمیان« ایم. دیدید كه یــاران اّمي ما 
از اهل فارس بر یاران اهل كتاب شــما چیره 
شدند. شما نیز اگر با ما بجنگید چنین خواهد 
شد.« پس ابوبكر نزد آنان مي رود و مي گوید: 

تردید نیســت كه روم پیروز خواهد شد. زیرا 
پیامبر)ص( این خبر را به ما داده است. ابيّ بن 
خلف او را دروغگو مي خواند. شاید بتوان تصور 
كرد كه كفار امیدوار بودند ایرانیان در مقابل 
مسلمین نیز از ایشان حمایت كنند. )ن .ک. 

آذرنوش، 242:1374ـ240(
شیخ طبرسي نیز در تفســیر مجمع البیان 
در شأن نزول سورة روم روایت مشابهي دارد 
و مي نویســد: »زهري گوید كه مشــركین و 
بت پرستان مكه با مسلمانان به جدال پرداخته 
و مي گفتند: دیدید ملت روم اهل كتاب بوده 
و آیین آســماني ـ مســیحیت ـ داشــتند و 
ملت فارس بر آنان پیروز شــدند؟ اكنون شما 
مســلمانان كه خود را اهل كتاب یعني قرآن 
مي دانید كه بر پیامبر شما نازل آمده به زودي 
ما بت پرســتان مكه بر شــما پیروز خواهیم 
شد؛ همان طور كه ســپاه فارس بر سپاه روم 
پیروز شدند. در این وقت خداوند »الم* غلبت 
الــروم في ادنــي االرض و هم من بعد غلبهم 
سیغلبون« را نازل فرمود.« )طبرسی، 1356، 

ج19: 97و98(
نظر مرحوم دكتر شریعتی هم در این مورد 
قابل تأمل اســت که ضمن رد نظرات برخی 
مفســرین در مورد علت خوشحالی مؤمنین، 
اعتقاد دارد: »اواًل، زرتشتی ها در عصر پیغمبر، 
مثل مســیحی ها اهل کتاب تلقی می شدند و 
ثانیًا، این چه افتخاری اســت برای مؤمنینی 
که در زیــر ضربات شــکنجة اّمیه بن خلف 
جان می دهند؟ و چرا باید از پیروزی امپراتور 
روم شادمان بشوند؟ این چه جور خوشحالی 

است؟ و...« )شریعتی، 1389: 48 و49(
نكته مهم و قابل ذكــر در مورد نزول آیات 
نخستین ســوره روم و مســائل مطرح شده 
در آن هــا، تطبیق زماني پیشــگوئي قرآن با 
وقایع تاریخي آینده است. شریعتي مي گوید: 
»در این قسمت مســئله ای وجود دارد به نام 
پیش بینی، آینده بینی، خبــر از آینده ای که 
همه کس از آن بی خبر است؛ ولی قرآن خبر 
می دهد. با آن دقت و قاطعیت اعالم می کند. 
در کی؟ و در چه وقت؟ در موقعی که رومی ها 
شکســت خوردند. پیغمبر از قول وحی، نه از 
اظهار نظر شخصی، بدون تردید، همان آیه ای 
را که به او وحی شــده است اعالم می کند که 
در مدت اند سال دیگر، یعنی کمتر از نه سال، 

نكته مهم و قابل ذكر 
در مورد نزول آیات 
نخستین سوره روم 

و مسائل مطرح شده 
در آن ها، تطبیق 
زماني پیشگوئي 

قرآن با وقایع 
تاریخي آینده است
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حتمــًا رومی های شکســت خورده پیروز خواهند 
شــد و این یک پیش بینی است که کوچک ترین 
تردیــدی در آن نیســت. زیرا اگــر کوچک ترین 
تردیدی می داشــت، پیغمبر اعــالم نمی کرد ...« 

)شریعتی، 1389: 14(
پیامبر اسالم حضرت محمد)ص( در سال 570 
میالدي متولد و در ســن چهل سالگي یعني در 
ســال 610 میالدي از ســوي خداوند به رسالت 
مبعوث شد. از سوي دیگر همان طور كه قباًل اشاره 
كردیم بعد از خلع موریس از سمت امپراتوري روم 
و ســپس قتل وي، خسروپرویز پادشاه ایران براي 
اعالن جنگ به بیزانس بهانه اي مناسب پیدا كرد 
و از سال 604 میالدي نبردهایی را با بیزانس آغاز 
كــرد كه به مدتي طوالني، یعني بیســت و چهار 
سال، تا ســال 328 میالدي، ادامه  یافت. در واقع 
این جنگ ها را به دو مرحله مي توان تقسیم كرد: 
در مرحلة  اول جنگ ها عمدتًا پیروزي با سپاه ایران 
بود و ســرداران سپاه خسروپرویز یعني شاهین و 
شهر براز شكست هاي سختي بر رومیان وارد كرده 
و در نواحي شامات و مصر و آسیاي صغیر پیشروي 
كردند. دوره فتوحات و پیروزي هاي سپاه ساساني 
بر لشكر بیزانس از سال 604 تا 622 میالدي بود، 
اوج پیروزي هاي خسروپرویز در سال 616 میالدي 
بود كه تقریبًا منطبق با سال هفتم بعثت مي باشد، 
یعني زماني كه مسلمانان در شرایط بسیار سخت 
و بحراني در مكه به ســر مي بردند. اما مرحله دوم 
این جنگ ها زماني اســت كه هرقل- هراكلیوس- 
امپراتــور روم كه جانشــین فوكاس شــده بود. 
هراکلیوس وقتي دید تالش هایش براي وادار كردن 
خسروپرویز به مصالحه نتیجه اي ندارد، با استفاده 
از برتري دریایي، به قلمرو ساسانیان حمله برد كه 
نهایتًا این دوره از جنگ ها با شكست خسروپرویز 
و خلع وي از ســلطنت پایان یافت. این مرحله از 
جنگ هــاي ایران و روم كه بــا برتري قابل توجه 
رومیان همراه بود سال هاي 628 ـ 622 میالدي 
را در بــر مي گیرد كه منطبق با ســال هاي اقامت 
پیامبر)ص( و مسلمانان در مدینه است، و شكست 
قطعي خسروپرویز و بركناري او از سلطنت مطابق 
با ســال هاي پنجم یا ششــم هجري قمري است 
كه طي آن دو موفقیت بزرگ نصیب مســلمانان 
شــد، یكي پیــروزي در غزوة خنــدق و دیگري 
صلح حدیبیه ـ كه آن هــم پیروزي بزرگي براي 
مسلمانان بود ـ و این مســئله دقیقًا با پیشگوئي 

اعجازآمیز قرآن تطابق دارد.
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صاحب تفسیر 
المیزان در 
شرح سورة روم 
مي نویسد:»این 
سوره با وعده اي 
از خدا آغاز شده 
و آن این است كه 
به زودي امپراتوري 
روم، كه در ایام 
نزول این سوره از 
امپراتوري ایران 
شكست خورده، 
بعد از چند سال 
بر آن امپراتوري 
غلبه خواهد  كرد؛ 
و بعد از ذكر این 
وعده منتقل 
مي شود به وعده گاه 
اكبر كه قیامت 
و »یوم الوعدش« 
گویند

سير علم پزشكي
 از صدر اسالم 
تا پایان عصر صفوي


