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  دا�ش نیک    بی�ش    نیک    ��ش نیک   

ش �رگ  و �ر� ودا�ه �ھا�ی �ور

   :   چ�ون�ی اسالم �ذ�ی ا�انیان ��ش    د�م 

 دستبُردها وغارت های پياپی تازيان را از روستا وشهرک های مرزی پی ، در بخش نهم
 رسيديم. دراين بخش ازاين پژوهش می خواهيم  نگاهی داشته باشيم به قادسيهگرفتيم تا به 

مرتضی پيشباِزگرم، و آغوِش گشوده ی ايرانيان ازتازيان مسلمان تا ببينيم که کسانی مانند 
همپالگيهای ديگرشان تا چه اندازه راست می گويند!! و چرا مطهری و علی شريعتی 
آيا اينهمه راست گويی بخشی ازدين وآيين شان است ويا بخشی  اينهمه راست می گويند!!

از خويشکاری شان برای تباه کردِن ارزشهای فرهنگ ايرانی و جايگزين کردن فرهنگ 
تازی..  برای پيدا کردن پاسِخ اين پُرِسش، پژوهش خود را پی می گيريم: 

از روز «ُعمر»  هم پيشوا و راهنمای آن سپاه بود که او نيز به دستورِ « سلمان فارسی»
 هزار مرد بوده و اين آمار 30نخست بدان جايگاه برگزيده شده بود. شماِرسپاهياِن عرب 

پس از بخش کردِن زمين ها روشن شد، زيرا چندين هزار تن از آنها ُکشته شده و به جای 
آنها ُکمک از شام رسيد.  

ُکشتن زنهای عرب در رساندِن آب و بُردن زخمی ها و به خاک سپردن ُکشته شدگان و 
و ُکمک های ديگر به ُمسلمانان زخمی های ايرانيان و چپاول اموال و لخت کردن افتادگان 

 عبدالظيم رضايی 1330 و 1329 دکتر مشکور - تاريخ سياسی ساسانيان پوشنه دوم رويه های ُکمک می کردند.
 . 454- گنجينه تاريخ ايران پوشنه پنجم رويه 
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در اين جنگ، َغنيمت بسيار بدسِت ُمسلمانان افتاد، ازچارپای وغلّه و طال و نقره ومال 
و خواسته و زن و چيزهای ديگر. ُکشته شدگان ُمسلمانان و ايرانيان به موجِب روايات، 

بسيار بود. 

 اتفاق قادسيه در محل 14 دوباره تالقی طرفين درآخر سال « بويب»بعد از پيکار 
افتاد وَجنگ سه روز و سه شب طول کشيد. سپاهيان ايران با اين که بخوبی جنگيدند و 

مقاومت بخرج دادند، از يک طرف به علت پيوستن برخی ايرانياِن َعرب تبار به 
لشکر عرب، و از طرفی ديگردراثِر بدبختيهای ديگر، از جمله وزيدن بادی سخت و 

در اين واقعه ُکشته شد  ُرستم افشاندِن غباری ديده دوز، بر آن جمع،  شکست يافتند و
وسپاهيانش به طرف مداين پراکنده گرديدند. 

 درفش کاويان، رايت ملی ايران را که به انواع جواهرآراسته واقعه قادسيهُمسلمين در 
بود به َغنيَمت گرفتند و برای تََصُرف ُدَرِر گرانبهای آن ، آن را ازهم دريدند. ازدست 

رفتِن ِدَرفِش کاويان که با وجوِدآن درميان لشکر، به عقيدۀ ايرانيان فاِل فَتح و ظفر مايۀ 
دلگرمی سپاه بود، اميد بقية الّسيِف مبارزين ايرانی را به يأس کلی مبّدل ساخت. 

 و رسيدِن عرب به ساحل غربی دجله در مقابل ايوان مداين، سقوط قادسيهگشوده شدِن 
عباس اقبال اين شهر، وانقراض دولت با عظمت ساسانی را برهمه يقين و ُمَسلَم می نمود.

 53آشتيانی- تارخ ايران پس از اسالم  رويه 

ازبخِت بِد سپاِه ايران، تندبادی وزيدن گرفت و شن و ماسه را به روی سپاه ايران 
پاشيد، درحاليکه عربها که سرگرم جنگ و پشت به ميدان بودند هيچ گونه رنج نمی 

بردند. عربها مانند اينکه از پشت رانده می شدند که به ايرانيان سخت يورش بََرند، و 
ايرانيان بر نشان تُند بادی ازجای خود کنده شده به عقب رانده می شدند. باِد سخت و 

  برافکنده شد و«ُرستم»تندی بود به اندازه ای که خيمه ها را بر کند، از جمله خيمه 
 که که پيش ُرستمرسيدند، ولی (ُرستم)  با پيرواِن خود به جای فرمانده ايران قعقاع

ازآن تخِت خود را بر لِب رود نهاده و برسراو چتری زده بودند، برنشاِن تند باد 
وپاشيدن ِشن و ماسه مرکزخود را از دست داده نا گزيرميان «استران» و چارپايان 
ديگر جای گرفت. در اين هنگام عربی بنام «هالل بن علفه التيمی» که برای چپاول 

بارها رفته بود و گويا آهنگ يکی از بارها کرده بود که زِرمسکوک داشت، تَنگ را 
بريد وباِرسنگين به روی ُرستم افتاد. ُرستم از جای برخاست و خود را به آب انداخت 

که شنا کند وبگريزد، ولی «هالل» به دنبال او رفته او را از آب بيرون کشيد و با 
شمشير او را ُکشت، بوی عطراو برخاست و نشان فرماندهی پديدار شد. «هالل» از 
شادی ُکشته را رها کرد و برسرير ُرستم باال رفت وفرياد زد و گفت: به خداوند کعبه 

سوگند من ُرستم را کشتم...    
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دروغ اين روايت به روشنی آشکار است، زيرا ُرستم که سرکرده وفرماندهی بزرگ 
در سپاه ايران بود، در گيرودارجنگ، وتند بادی چرا آمادۀ جنگ نبود و درميان 

استرها وچارپايان پنهان شده بود؟ آيا سختِی باد به يک سربازعرب کارگرنبود و تنها 
برای ُرستم کارگربود؟ وآيا ُممکن است سرداِربزرگی چون ُرستم از دسِت يک 

سربازچنان نا توان شود که با او درنياويزد واو را نُکشد وخود را به آب بيندازد وبا 
چنان نا توانی و بيچارگی ازآب کشيده شده وُکشته شود؟ به هرحال تاريخ نگاران 

اسالمِی َعرب از حقيقت دور شده و خواسته اند از دالوريهای عربها و ناتوانی 
ايرانيان سخن بگويند. به روايِت برخی تاريخنگاران ديگر ُکشته شدِن ُرستم درآن 

تاريکِی گرد وخاک وباِد تند و گيرودارجنگ، ُرستم نتوانسته به خوبی از پِس شماری 
ازسپاهيان عرب برآيد و از سوی ديگرآن باِد خانمان برافکن سپاهياِن ايران را چنان 

پراکنده بود که يارای پايداری ونگهبانی ازسردار خود را نداشته اند وهرکس درانديشۀ 
جان خود بوده که به سالمت از ميدان جنگ بدررود. روايت برخی از تاريخنگاران، 

درستی اين وضع را روشن می کند، بدين ترتيب، که در آن تاريکی هوا و گرد و 
خاک، عربها پيرامون تخت ُرستم گردآمدند و از زيادِی گرد وخاک و تاريکِی فضا، 
کسی کسی را نمی ديد، تا آنجا که تَخت ُرستم راهم نمی ديدند، چنانکه پيش از آنها  

قعقاع با همراهان خود با تخت برخورد کرده و به جستجوی ُرستم می کوشيدند. درآن 
کشاکش جنازۀ رستم را زيرُسمِّ ستوران کشته و به خون آغشته يافتند.  

گزارش شاهنامه در باره ی کشته شدن رستم بگونه ای ديگراست، برای اينکه در اين 
پژوهش هيچ گزارشی ناديده گرفته نشود، آن را هم در اينجا می آوريم: 

بياميختند   هر   دو   لشکر   بهم       اَبَر     جايگه   بر   فشرده      قدم 

 الژورد  الماس   در  تيره  گرد      تو   گفتی   ستاره  است  بر سنانهای

    آبدار     بيامد    بزخم       اندرون     تابدار  ِمغفَرهمی    نيزه    بر   

سه روزاندرون جايگه بود جنگ      به     ايرانيان  بَر  بود    آب  تَنگ 

    گران    داشتند      هم    آورد   نيزه    وران     داشتند  سليحببر  بر  

   زکار     هم    اسپ    گرانمايه  از    کارزار ُگردانشد از تشنگی دست 

لب رستم از تشنگی شد چوخاک      دهان خشک وگويا زبان چاک چاک 

ُچنان     تَنگ  شد روز گاِر نَبَرد     ِگل  تَر  بخوردن گرفت  اسپ و َمرد 

چو  رستم بجنگ اندرون  بنگريد      سر  نامداران   همه    ُکشته      ديد 

خروشی   بر آورد  بر سان َرعد      از  اين  روی رستم از آن روی َسعد 
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برفتند  هر   دو     ز  قلب  سپاه       به  يک  سو   کشيدند  از   آوردگاه 

چو از لشگر آن هر دو تنها شدند      بزير    يکی      تند     باال     شدند 

همی    تاختند  اندر      آوردگاه       دو  ساالر  هر  دو   بدل  کينه خواه 

خروشی بر آمد ز ُرستم چو رعد      يکی   تيغ   زد  بر سر اسپ    َسعد 

چو  اسِپ  نبرد  اندر   آمد   بسر      جدا   گشت   از  او   َسعد پرخاشگر 

ُرستم  يکی   تيغ  تيز     بدان   تا   نمايد    يکی      رستخيز  آهيخت  بر

همی خواست از تن سرش را بريد   ز   گرد    سياه   اين  مر آن را نديد 

  پالهنگفرود  آمد  از  پُشت  زيِن   پلنگ     بزد    بر   کمر   بر  سر   

 رستم    ز     َگرد     بشد    َسعد    پويان    بدشت   نبرد   ديداربپوشيد 

   بروی تاَرک  اوی     که خون  اندر آمد  زترگيکی  تيغ  زد  بر  سر 

  تازی  بر او چيره گشت جهانجویرستم زخون تيره گشت      ديدارچو 

دگر تيغ   زد   بر  سر و گردنش    بخاک  اندر   افکند    جنگی    تنش 

سپاِه  دو  رويه    خود    آگاه  نی    کسی  را  سوی    پهلوان  راه   نی 

  آوردگاهپهلوان  را سپاه     برفتند     تا     پيش           َمر همی  جست

بديندش  از دور  پرخون و خاک     سراپای    گشته   بشمشير     چاک 

     گرفتند        ايرانيان     بسی   نامور  کشته   شد  در  ميان هزيمت  

  قفيزبسی  تشنه  بر  زين بمردند  نيز      پر  آمد  ز شاهان   جهان  را 

چومايه  بکشتند  از   ايران  سپاه     همه  کشته  ديدند   بر  دشت و راه 

برای آسان کردن کار بر دانش پژوهان جوان، آِرش چند واژه را در اينجا می آوريم: 
= همان  الژورد = سر نيزه، تکه آهن نوک تيزی که بر سر چوبی می بستند. ِسنان

است که بنا درست الجورد می گويم و آن سنگی است برنگ آبی آسمانی يا آبی تيره 
که آنرا می سايند و در نگارگری بکار می برند، در اينجا فردوسی می خواهد تيرگی 

= زرهی که زير کالهخود می گذاشته ِمغفَر هوا را در پی آن  توفان ريگ نشان دهد. 
= برکشيد، بر  برآهيخت  = پهلوانان، رزمندگان. ُگردان = جنگ ابزار.  سليحاند.  

= رشته ، مهار، افسار، َکَمند، ريسمانی که به لگام اسب می بندند.  پالهنگآورد.  
  تاَرک= کالهخود، کاله آهنی که در جنگ بر سرمی گذاشتند.  ترگ  = چشمان. ديدار
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= واژه ی است افزوده که گاه برای  َمر  = کشور گشا. جهانجویسر، مياِن سر. = 
=  هزيمت= ميدان نبرد.  آوردگاه زيبايی سخن بکارمی برند مانند: َمر پهلوان. 

= پيمانه   قفيزشکست لشکر، پراکندگی و از هم گسيختگی سپاه . 

ی شود: ماز گزارش فردوسی چند نکته به روشنی دانسته 

درآن هوای گرم و در نبردی چنين سنگين، آب برای نوشيدن فرا دست نخست اينکه 
 سپاهيان نبود:

سه روزاندرون جايگه بود جنگ      به     ايرانيان  بَر  بود    آب  تَنگ 

لب رستم از تشنگی شد چوخاک      دهان خشک وگويا زبان چاک چاک 

 ناگفته پيدا است که تازيان بيابانگرد دربرابر بی آبی و تشنگی پايداری بيشتری داشته 
اند تا ايرانيان، اين تشنگی تا بدانجا سخت می شود که رزمندگان ايرانی خاکی را که 
با شاش اسپ يا هر آب ناپاک ديگری خيس گشته بود به دهان می بُردند تا اندکی از 

زور تشنگی بکاهند:  

ُچنان تَنگ شد روزگاِر نَبَرد     ِگل تَر بخوردن گرفت اسپ و َمرد 

دريغا که ما ايرانيان هزار سال است که درغم لبهای تشنه ی حسين و يارانش همه ساله 
سرو پيکر خود را به خون آغشته می کنيم ولی هرگز يادی از تشنگی اين رزمندگاِن دلير 
نمی کنيم که در پدافنداز نيابوم اهورايی و واالمندی ايرانيان، خاک ميهن را با خون خود 

 آبياری کردند و تشنه لب جان باختند.

گران داشتند      هم آورد  نيزه وران داشتند  سليح  ببربر
 

ايرانيان هرگز گمان نمی بردند که روزی بايد با مشتی عرب بيابانگرد به نبرد دوم اينکه 
برخيزند،از اينرو هرگز خود را برای رو در رويی با چنين هماورد پر ُجنب و جوشی 
آماده نکرده بودند، هماوردان ايرانی در جنگهای پيشين، همواره سپاهيان آهن پوش و 

سنگين جنگ ابزار يونان و روم و يا سپاهيان ديگری بودند که همگی با  تن پوش های 
آهنين و جنگ ابزارهای سنگين به ميدان می آمدند، ارتش ايران ناگزير بود که خود را 
برای رو در رويی با چنين هماوردان آهن پوشی آماده سازد، در اين نبرد نا برابر می 

رهای سنگين به ميدان ا آهنين و جنگ ابزی که سپاهيان ايران همه با همان تن پوشهامبينی
و جنگ  و بدون تن پوش  - پاهای برهنه-  و تازيان با شمشيرها و نيزه های سبک،آمده اند
سنگين..   ابزار 
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 اگر چه پيش از آغاز جنگ، ُسستی و زبونی بسيار از خود ُرستم اينکه  سوم نکته ی 
 نشان ميدهد که همين ُسستی و زبونی مايه شکست او می شود، ولی در گيرودار جنگ،

 ر نيست:بسيار جانانه می جنگد ولی روزگار با او يا

    بشد َسعد  پويان بدشت  نبرد ز گردرستم  ديداربپوشيد  

پر از خاک است و هماورد را نمی بيند و لی َسعد که پشت به توفان دارد می ُرستم چشم 
تواند رستم را ببيند: 

   بروی تاَرک  اوی     که خون  اندر آمد  زترگ يکی  تيغ  زد  بر  سر

 تازی  بر او چيره گشت  جهانجویرستم زخون تيره گشت       ديدارچو

دگر تيغ   زد   بر  سر و گردنش    بخاک  اندر   افکند    جنگی    تنش 

بدهنجار درتاريخ ايران رخ  نشان می دهد، آنچنان بزرگ و بدين ترتيب چمگردی بسيار
زشت و بدهنجار که هنوز هم پس از گذشت چهارده سده نتوانسته ايم از زير ننگ اين 

 وسری درميان ملتهای سربلند جهان برافرازيم... شرم آور سر برون کنيم،شکست 

پس از ُکشته شدن رستم، سپاه ايران از هم پاشيده شد وهر کس کوشيد که جان خود از آن 
ميدان بدر کند:  

 هم « درفش کاويان» درآب افتاده و کشته شدند. دراين پيکار از سپاهيان ايرانهزاران تن
 هزاردرهم فروخت، وآگاهان ارزش آن 30به دست «ضرار بن خطاب» افتاد و آن را به 

«سعد ابی را يک ميليون و دويست هزار درهم آن روز نوشته اند. بنا به گفته ای ديگر
 فرستاد و خليفه ُعمر اين درفش را با گوهرهايش و ديگر دستاوردها ی جنگی نزدوقاص»

فرمان داد آن را پاره پاره کرده بين سپاهيان بخش کنند. 

 شش هزارو پانصد تن ازعربها ُکشته شده و شمارزيادی زخمی شدند. از قادسيهدر جنگ 
ايرانيان هم همان روزوشب ده هزار مرد کشته و يا زخمی شدند، بجز فراريان که پس از 

 و 13134دکتر مشکور - تاريخ ساسی ساسانيان پوشنه دوم رويه های پيکاردرآب افتاده و کشته شدند. 
 459 و 458 گنجينه تاريخ ايران – پوشنه پنجم رويه های  1335

انگيزه ی شکست ايرانيان در قادسيه 

يکی از انگيزه های شکست ايرانيان، اشتباه و نا بخردی شاهنشاه جوان در ُگسيل داشتن 
 ازرفتن به اين جنگ نا ُخشنود بود و درخود نيروی ُرستم به جنگ بود، زيرا ُرستم

پايداری ودفاع نمی ديد و بارها ناتوانی و ترس خود را بيان کرده بود. اوچون ناگزير به 
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 را درپايتخت بگذارد تا مبادا درنبودِن وی « فيروزان»جنگ شد نخواست رقيب خود 
براوضاع چيره شود وبه عنوان جانشين، پادشاه جوان را زير نفوذ خود گيرد.  

 هم مدتی از ُرستم نا گزيرگرديد،  ُرستمپس فيروزان که دشمن اوهم بود به همراهی
پيکارباعربها خودداری کرد و خواست کارزار را با سازش پايان دهد و امروزوفردا 

کردن وتبادِل نمايندگان و گفتگوهای پی در پی و پايين آمدن جايگاه فرماندهِی ُکل برای 
بَحث در اوضاع وخواستاردوباره کردِن گفتگو و خواستن نمايندگاِن گوناگون و تَظاهُر 

عربها به نداشتِن کوشش و اِعتنا، به اندازه ای که فرستادن نمايندگان ازده به يک رسيد. آن 
هم با کمال خودخواهی وغرور و کوچک َشُمردن، موجب ُگستاخی و برتری و خود 

خواهی عربها شد و دانستند که دشمن برای ترِک دشمنی و جنگ به نيرنگ های گوناگون 
دست می زند وپرهيزازنبرد، بزرگترين انگيزۀ ناتوانی وترس بود.  

 جانشين تعين شده نداشت واگر می داشت پس ازُکشته شدن او زماِم سپاه را در «ُرستم»
دست می گرفت وهمه را زير يک پرچم فرا می خواند، نه اينکه ُشماری از سراِن سپاه 

هريکی با دستۀ خود بدون سپهساالر پايداری و دليری کنند و برخی هم اندکی درنگ کرده 
وچون فرماندۀ کل نداشتند پا به گريز نهادند. 

 فيروزان همان همچشمی و رشک «ُرستم»شايد برنُگزيدن يک فرمانده ُکل برای جانشينی 
 باشد. « فيروزان» برگزيده شود بايستی همان ُرستمبوده که اگر بنا بود سپهساالری پس از

به ترسويی او اشاره کرده و به ترک مرکز جنگ تاريخ ايران  هم درسرپرسی سايکس
دليل آورده است.  

 را به سود پيروزی خود به حساب آورده که «ُرستم»تاريخنگاران اسالمی همگی ُکرنش 
بزرگی عربها را در پيروزی برای شخصی بزرگ آشکار بدارند و حال آن که نا توانی و 

تهبه کاری او فَروشکوه تاريخی ايران را به باد داد وعربها را بيش ازحقوق خود به 
جايگاه پيروزی و چيرگی نشاند. 

ميدان برگشته  از انگيزۀ ديگر وجود داشتِن پيلها بود که چون روز دوم زخمی شدند
وسپاهياِن ايران را پايمال کردند و چون با آزمودن دانستند که پيل درآن نبرد کارگر نمی 
باشد پس، روزسوم تجهيز پيالن خطا بود، آن هم با پيرامون گيری شماری سواره و پياده 

که همان اشخاص نگهبان پيلها، ترس را ازاسب ها ربودند، زيرا اسبها هنگامی َرم می 
کردند که هيکل پيلها را تنها می ديدند، ولی هنگامی که می ديدند شماری انسان و حيوان 
دورآنها را گرفته، ديگرَرم نکردند و برعکس تأثيرپيلها نتيجۀ انديشه روبرو بودن عرب 

به تجهيِز ُشتُرها بود که بيشتراز پيلها کارگر شده و صف های سپاه ايران را شکافته و بی 
سرو سامان نمودند. انگيزه ی ديگر ُمهره های خارداربود که ايرانيان درراه سواراِن 
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دشمن می انداختند که درُسم اسبها فرو رفته از تاختن آنها جلو می گرفتند، برعکس 
کارکرد آن مهره ها عکس شد، زيرا سواران ايرانی وقتی خواستند به عربها يورش برند، 
ازبيم همان ُمهره ها که درراه آنها هم بود ازيورش خود داری کردند، ولی عربها بر بودن 

آن خارها آگاه شدند و خودازسوی ديگر يورش آوردند و سواران ايرانی را مياِن ُمهره 
های خاردارقراردادند . 

انگيزه ی ديگر، سنگينی اسلحه پهلوانان  بود که هريک ازجنگجويان چه پياده و چه 
سواره خود را با اندازه ازآهن، زره، کاله خود، زانو بند، و رعد بند پوشانيده وطبيعی بود 

که او را سنگين و خسته می کرد.  

بيشتر جنگجويان عرب از تمام وسايلی که ايرانيان برخود پوشيده بودند خالی بودند و 
چون می ديدند که تيغ و ِسنان در تن آنها کارگرنيست، خود را برُدشمن افکنده و به او 
آويخته و به انگيزه ی سنگينِی سالح او را برزمين انداخته زره را از تن يا از گردنش 

بيرون آورده و با چابُکی و چاالکی او را می ُکشتند. 

بزرگترين انگيزه ای که موِجب شکسِت ايرانيان وتباهی شاهنشاهی ايران گرديد، رويداد 
ناسازگارطبيعت بود وآن عبارت از وزيدِن تند بادی سخت و بی مانند، همراه با خاک و 
ريگ مرگباربود، که به گونۀ مخالف به روی ايرانيان و پُشِت سِر عرب می وزيد. اين 

طوفان سهمگين، شن و گرد وخاک را به چشم و روی سپاهيان ايران می ريخت وآنها را 
کورونا توان می کرد، بالعکس عربها از آن غبار ُکشنده َمصون بودند زيرا پشت به باد و 

رو به دشمن داشتند. 

پس بخت از ايرانيان برگشته و طبيعت بيشترازنيزه وشمشيردرآن جنگ به سپاه ايران 
زيان رسانيد، وسرانجام آنکه، پيروزی عربها يک کاِرطبيعی بود، زيرا دولِت ساسانی، 
زير نفوذ روحانيون و بزرگاِن کشور، راه  فروپاشی می پيمود، و همانگونه که در پيش 

گفته شد در مدت کمتر از چهار سال « دوازده » پادشاه بر تخت نشسته و پايين کشيده 
  شدند و نابود گرديدند.

با احواالتی که در آغاز اين کتاب گفته شد، انگيزه های زيادی تمام اسباب فرو پاشی و 
نابودی را درسيمای دولت ساسانی نمايان ساخته بود و رويدادهای طبيعی ديگر چون 

شکستِن بندهای ِدجلِه و فُرات، و بروز وبا وطاعون، و زيادی تنگسالی و خشکسالی، و 
ويرانی کشتزارها و سرانجام جنگهای درونی و بيرونی وجنگهای بيهودۀ بيست وهفت 

سالۀ خسرو پرويز با دولت روم که هر دو دولت را به نابودی کشانده بود و ناسازگاری 
فرمانروايان و سرداران و روحانيون موبَد باهم به عربها که زير پرچم اسالم همبسته شده، 

 462 تا 460گنجينه تاريخ ايران – پوشنه پنجم رويه های  فرصت پيروز و چيرگی داده بود..
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 با ستيزه های بيحاصل و خسرو پرويزبدينگونه، بنای چهارصد ساله ای که در واقع 
يزدگرد خونريزيهای بد فرجام خويش پايه های را بشدت ُسست و متزلزل کرده بود بر سر 

 که در هشت سالگی سرش را در زير بار مسئوليتهای که يک تاج لرزان و نا شهريار
عبدالحسين زرين – تاريخ مردم ايران متعادل برآن تحميل می کرد به شدت خم گشته بود فرود آمد. 

 17رويه 

يزدگرد در تيسفون مرزبانان و بزرگان را فرا خواند و بيشترگنج وخواسته ای را که در 
گنجينه داشت به آنها بخشيد، نامه ها وپيمانها نيزدراين باره نوشت وگفت: اگر اين 

کشورازدست ما برود شما ازاين تازيان بدين مالها شايسته ترو سزاوارتريد، 
واگرکشوربدست ما بازآيد شما نيزاين مالها را پس خواهيد داد، و آنگاه شاه نگون بخت با 

 را به  تيسفون را واگذاشت و راه «حلوان» پيش گرفت وتيسفوندربار و حرم خويش 
 138اخبار الطوال رويه برادر رستم فرخزاد سپرد. 

.. سعد می ترسيد اگردير به تيسفون برسد چيزی درخوِرچپاول وغنيمت باز نخواهد ماند، 
ازاين رو به ياران دستورداد که خود را به آب بزنند واز دجله بگذرند. نگهبانان تيسفون 

ديوان آمدند! ديوان آمدند! چون عربها را نزديک دروازه ها ديدند فرياد برآوردند که 
برادِر ُرستم با سواران خود به کنار آب آمد و بانگ برآورد: ای گروه اعراب، دريا ازآن 
ما است، شما را نمی رسد که به قصد دشمنی با ما ازآن بهره مند گرديد وازاين رهگذر 

برما يورش آوريد. هماندم بر تازيان حمله ورشدند و تيراندازی آغاز کردند، گروه بسياری 
ازايشان نيزخود را به آب افکنده وساعتی به پيکاردر آميختند، سرانجام تازيان برآنان 

زورآور شده، پارسيان ازدجله بيرون شدند و مسلمانان آنان را تعقيب کردند ودر ُخشکی 
به جنگ پرداختند وبسياری از ايرانيان را ُکشتند. پارسيان به مدائن گريختندو درآن 

 را احاطه کردند، فرخزاد شبانگاه با مدائنشهرُمتَِحِصن شدند. مسلمانان پيرامون 
 را تخليه کرد و پس مدائن حرکت و جلوالءلشکريانش از دروازۀ شرقی مدائن به سوی 

مسلمانان به آن شهروارد شدند وغنايم بسياری به دست آوردند، از جمله مقدار زيادی 
کافور يافتند و پنداشتند نمک است و به نان خود در آميختند و تلخکام شدند. مخنف ابن 

سليم گويد: در آنروز شنيدم مردی بانگ می زد و می گفت: کيست که اين جام سرخ را از 
من بگيرد ودر عوض جامی سفيد به من بازدهد، آن جامی زرين بود واونمی دانست 

 139 و 138ابو حنيفه احمد بن دينوری – اخبار الطوال رويه  چيست!.

و پيروزی، دست به چپاول زد و بُنه کشتگان قادسيه  پس از گشودن «سعد ابی وقاص»
وخيمه وخرگاِه ُرستم که مال و خواسته فراوانی در آنجا بود را چپاول کرد. وی پس از 

 فرمان رسيد که زنان ُعمرپاياِن کاِرجنگ، دو ماه در همانجا ماند. در اين هنگام از
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وکودکان عرب را با شماری از لشکريان در« عتيق» بگذارد وخود با ديگر سپاه آهنگ 
 شده، بهرۀ قادسيه کند، و ياد آورشد که ازهر بدست آمدۀ جنگی که بهرۀ او در «مدائن»

گنجينه تاريخ  خليفه را نيز که با زنان و کودکان عرب در« عتيق» می مانند فراموش نکند.
   463ايران – پوشنه پنجم رويه ی 

تازيان به تيسفون در آمدند وغارت و کشتن پيش گرفتند.. بدين گونه بود که تيسفون با 
کاخهای شاهنشاهی وگنجهای گرانبها ی چهارصد ساله ی خاندان ساسانی به دست عربان 
افتاد وکسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و توفير بهای سيم و زر را نمی دانستند، 

ازآن قصرهای افسانه آميز جز ويرانی هيچ بر جای ننهادند. نوشته اند که ازآنجا فرش 
بزرگی به مدينه آوردند که از بزرگی جايی نبود که آنرا بتوان افکند. پاره پاره اش کردند 

 بعدها بيست هزاردرم « که سهم علی بود»و برسران قوم بخش نمودند، پاره از آنرا 
فروختند. درحقيقت وقتی َسعد به مدائن درآمد مدافعان آنرا فرو گذاشته و رفته بودند..  

َسعد با اعراب خويش در کوچه های خلوت و متروک شهرآرام و بی دفاع درآمد. ايرانيان 
مجال آنرا نيافته بودند که همه اموال و گنجهای پُربهای کهن را با خويشتن ببرند. مال 
ومتاع و ظرف واسباب و َزر وگوهرکه دراين ميان باقی مانده بود بسيار بود. به يک 

روايت سه هزار هزارهزار درم در خزانه بود که نيم آن بجای مانده بود. از اينرو گنج و 
خواسته بسيار به دست فاتحان افتاد. سعد فرمان داد تا در شهر کهنه مسجدی بسازند وازآن 
پس به جای آتشگاه و باژ و بَرَسم و زمزمه، دراين شهر بزرگی که سالها مرکز موبدان و 

مغان بود، جز بانگ اذان و تهليل و تسبيح چيزی شنيده نمی شد، و ديگر هرگز درآن 
حدود رسم وآيين ُمغان و موبدان تجديد نشد. اندک اندک شهر نيز از اهميت افتاد و با 

توسعه بَصره و واسط و کوفه، از مدائن جز شهری کوچک و بی اهميت نماند. هر چند 
ايوان آن سالها همچنان باقی ماند و ويرانه های آن از شکوه وعظمت ايران رازها می 

 70  و69عبدالحسين زرين کوب- دو قرن سکوت رويه های گويد و افسانه های دلنشين می سرايد ...». 

اعراب در تيسفون غنائم فراوان بدست آوردند که عبارت بود از مقادير زيادی طال و نقره 
منقُوش به صورِت انسان و حيوان و سنگهای قيمتی، پارچه های ابريشمی، زربفت، 

قاليهای زيبا، بردگان بسياراز زن و مرد و اسلحه و اموال فراوان ديگر.  شهر تيسفون 
ويران، سوخته و غارت شد و ديگر در هيچ عهدی احيا نگشت. بخشی از ساکنان شهر که 
نتوانسته بودند فرارکنند ُکشته شدند و بخشی به اسيری و بردگی برده شدند، سطح فرهنگ 

و تربيت سپاهيان عرب و حتی سرداران بزرگ ايشان به قدری نازل بود که از درک 
ارزش اشيائی که با چنان هنرمندی و چيره دستی ساخته شده بود، عاجز بودند و طبق 

سوره مربوطه غنايم را تقسيم می کردند. بدين سبب بود که ظروف زيبای طال و نقره را 
که از لحاظ  هنری بی بديل بودند ذوب کردند و به شمش مبدل ساخته و پارچه های 

  50مرتضی راوندی- تاريخ اجتماعی ايران – رويه دوم رويه  زربفت و زيبا را قطعه قطعه کردند.
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عربهای شورشی ايرانيان را دنبال کردندو شماری از کارگران و باربران را کشته و مال 
گنجينه تاريخ ايران پوشنه پنجم .و خواسته بسيار زياد از عقب ماندگان به دست چپاولگران افتاد

 467رويه 

 متر 60×60ضمن اموال بی شمار که بدست عربها افتاد فرش مشهور ( بهار خسرو) که 
 آن را به مدينه فرستاد که موجب شگفتی «سعد»مساحت آن بود نيز به چنگ آنها افتاد و 

 گفت که علیهمه عربها شد، همه گفتند که اين فرش به شخص خليفه واگذار شود، ولی 
بهتراين است که اين مال هم مانند ديگر مال و دارايی ايرانيان از بين برود و نابود 

و چنين هم کردند، آن فرش که می توانست جای گسترده ای ازمساجد ويا جاهای  گردد!!
 پاره پاره شد و علیمعروف مسلمانان را بپوشاند وبرای عربها سرمايه ای باشد، بدستور 

هم يک تکه رسيد که بيست علی هر پاره ای از آن به يکی از اعراب داده شد. به خود 
تاريخ سياسی ساسانيان- پوشنه دوم  – دکتر مشکور هزار درهم ارج داشت و به همان مبلغ فروخته شد.

 1348 و 1347رويه 

«ابن طقطقی» در کتاب الفخری می نويسد: عربها از سادگی ونا بخردی زياد و بدوات 
چگونگی وارزش چيزهای بدست آمده ازغارت ايران را نمی دانستند و برای نمونه: 

کافور را بجای نمک در خوراک می ريختند، عربی به پاره ياقوت گرانبهايی دست يافت 
و چون ارزش آن را نمی دانست آن را به هزار درهم فروخت در صورتی که آن ياقوت 
بيش از ده هزار درهم ارزش داشت، وعربی ديگر طالی سرخ را دردست گرفته فرياد 
می زد: کيست که اين طال را از من بگيرد و به من نقره دهد، و گمان می کرد که نقره 

  گنجينه تاريخ ايارن 1350 و 1349تاريخ سياسی ساسانيان پوشنه دوم رويه های گرانبها تر از طال است. 
 468پوشنه پنجم رويه 

هنگامی که «سعد وقاص» وارد تيسفون شد مدافعان آن را فرو گذاشته رفته بودند، جز 
 مال و «سعد»شماری اندک که کاخها را پاسداری می کردند ديگر کسی در تيسفون نبود. 

خواسته فراوانی را که از حساب بيرون بود چپاول کرد و فرش گرانبهای ( بهار خسرو) 
 ُعمر نزد«خسروپرويز» ذراع بود به دست اوافتاد وآن را با شمشيروتاج 60×60که 

فرستاد. خليفه دستور داد تا تاج را در کعبه آويختند و فرش را پاره پاره کردند و هرپاره 
 رسيد که بيست هزار درهم علیرا به يکی از ياران پيامبر دادند. گويند که يک پاره آن به 

   ابن 656آرتور کريستين سن – ايران در زمان ساسانيان - برگردان رشيد ياسمی چاپ دنيای کتاب رويه فروخت. 
  361اثير تاريخ کامل اسالم و ايران- پوشنه دوم رويه 

 به مدينه نزد عمر فرستاد، باز « سعد»اينها جزيی بود از غارت و چپاول مسلمانان که 
 هزار تن می رسيد 60مانده را بين سپاه خويش که در اين هنگام برابر روايت سيف به 

هزار درهم رسيد، مبلغی که برای يک جنگجوی عرب 12بخش کرد و گويند به هر تن 
ثروت بزرگی به شمار می رفت. 
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بدين ترتيب تيسفون و ديگر شهرهای مداين با کاخهای شاهنشاهی و گنجهای گرانبهای 
چهارصد ساله خاندان ساسانی به دست مسلمانان افتاد، کسانی که کافور را بجای نمک در 

نان و خوراک خود می ريختند و از بی خبری زِر سرخ را به سيم سفيد برابر می 
گنجينه تاريخ ايران پوشنه فروختند،ازآن کوشکهای افسانه آميز جز ويرانی هيچ بر جای نماند. 

 468پنجم رويه 

فاتحان گريختکان را پی گرفتند، کشتار بيشمار و تاراج گيری باندازه ای بود که هزاران 
زن و دختر ايرانی به بند کشيده شدند، شمار بزرگی از آنان به همراه نهصد بار شتری زر 

و سيم بابت خمس به دارالخالفه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسالمی به 
فروش رسيدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته ی بسيار 
بر جای نهادند، هنگامی که اين خبر بگوش عمر رسيد دستها را بهم کوفت. گفت از اين 

بچه های پدر ناشناخته به خدا پناه می برم ...» . 

چون رنگ آفتاب به زردی گراييد خداوند مسلمانان را ياری و دشمنان آنان را منهزم 
ساخت و تا شبانگاه به کشتار ايرانيان مشغول شدند به نحويکه اردوگاه ايرانيان و هر چه 
دراردوگاه بود به غنيمت مسلمانان درآمد. محقن بن ثَعلبه گويد: در اردوگاه آنان درخيمه 

ای در آمدم، ناگاه زنی را بر روی تخت خوابی در آن خيمه ديدم که چهره ی او چون 
قرص ماه بود، همينکه مرا ديد ترسيد و گريست، او را با خود بردم.. 

مسلمانان در واقعۀ جلوالء غنايمی را بدست آوردند که مانند آن درهيچ واقعه ای نصيب 
آنان نگرديد، همچنين بسياری از دخترآن ايرانی را به اسارت گرفتتند. گويند عمربن 

اخبار  خطاب می گفت: خداوندا من به تو پناه می برم از فرزندان دختران اسير ايرانی..
  143 الطوال رويه

بايد دانست که يکی از ِعلل سقوط سريع حکومت ساسانيان، نزديک بودن پايتخت آن 
دولت به جزيرة العرب و سهولت دستيابی اعراب برآن شهر باشکوه بود. يکی ديگر از 

اسباب اين سقوط ، خيانت بعضی از سرداران و بزرگان ايران به شاه مملکت بود. بنا به 
نوشته ی بالذری در جنگ قادسيه چهار هزار تن از ايرانيان تحت فرماندهی ديلم راه 

 تاريخ ده –عبدالعظيم رضايی خيانت در پيش گرفته بی آنکه وارد جنگ شوند تسليم تازيان شدند. 
     140 تا 138هزار سال ايران- پوشنه دوم رويه های 

پيشباز شايد خيانت اين چهارهزار سرباِز پشت به ميهن کرده همان چيزی باشد که آنرا 
 می نامند.  از آنجا که با زير و زبر کردن اينهمه بُنمايه ايرانيان با آغوش گشوده از اسالم

های گوناگون هيچ نشان از چنان پيشبازی بدست نيامد، ناگزير اين پژوهش را ادامه 
 خواهيم داد تا شايد نشانه ای بدست آوريم.

  هومر آبراميان –پاينده ايران 
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