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

دا�ه �ھا�ی �ورش �رگ  و �ر� 

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

در بخش هفتم اين پژوهش، نگاهی داشتيم به ويرانگريهای فرهنگی و کتابسوزيهای 
اعراب ُمسلمان در سرزمينهايی که بزور شمشير گشوده می شدند، وسپس نگاه گذرايی 

داشتيم به انگيزه های يورش تازيان به ايران و چگونگی اسالم پذيری ايرانيان.  

در گزارش امروز همين جستار را از نويسندگان ديگر پی خواهيم گرفت. 

در هزار سال گذشته به اندازه ای دروغ گفته و نوشته شد، و به اندازه ی راست و ناراست 
بهم آميخته گرديد که پيدا کردن گوهرراستی ازميان دريای بهم ريخته ای از ناراستيها و 

کژانديشی ها کاِر پژوهش را برپژوهنده بسيار سخت و توانفرسا می کند. دراينجا بد نيست 
 بدانيم که پس از چيرگی تازياِن چگونگی اسالم پذيری ايرانيانپيش از پيگيری گزارِش 

بيابانگرد، برايرانيان چه گذشت و چه شد که برخی از ايرانيان تابدين پايه به ستيز با 
خويشتن خود برخاستند واينهمه دروغ وناراستی درکام تاريخ فرو ريختند. در اين راستا 

 در دکتر محمد علی اسالمی ندوشننگاهی گذرا خواهيم داشت به نوشته استاد گرانمايه 
استاد می نويسد: آيين ها وآثارايراِن  .  « سرو سايه فکن»نَسک بسيارارزشمندی ای بنام

 اندکی بعد از ابو حامد غزالیگذشته چنان در زندگی مردِم عادی َرگ و ريشه داشتند که 
 بازاريها را می نکوهد که چرا  وبيهقی در نيمه دوم قرن پنجم، با نگرانی از آن ياد می کند
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اظهار شعار برای سده و نوروز، سپر و شمشير چوبين و بوق سفالين می فروشند زيرا: 
افراط کردن در آراستن بازارها به سبب نوروز نشايد، بلکه نوروزو  و گبران حرام است

{فراموش نکنيم که اين آخوند که چنين به  سده بايد مندرس شود و کسی نام آن نبرد.
ستيز با فرهنگ ايران برخاسته خودش ايرانی بود، آخوندهای ديگری مانند ُمطهری و 

مشکينی و سدها هزار آخوند ديگر که با فرهنگ ايران به ستيز برخاستند و رودخانه ی 
 }. و هستندبودندغزالی تاريخ را پراز الی و لجِن دروغ کردند، همه از تبار همين 

از   آنرا پذيرفتد. اين امر آثاری پديد آورد«ايرانيت»پس از آمدن اسالم، ايرانيان با حفظ 
جمله: 

« بخاراييان در آغاز ايجاد زبان فارسی که بنا به روايت صاحب تاريخ بخارا  -1
 حتی نماز را به فارسی می خواندند».

 و نگرش تلطيف شده ای که از تفکر ايراِن پيش از اسالم عرفان ايرانیايجاد  -2
 شهاب الدين سهروردی و ،تاثير فراوان گرفته بود.بهترين نمودار اين تلفيق

 حافظ اند. 
ته نشين ايرانيگری درايرانياِن برجسته که نماينده فکروفرهنگ و سياست  -3

کشورشناخته می شدند. بر اثر اين وضع ايرانيان،  يا ال اقل نُخبه های آنان که 
ديگران هم آنها را پيروی می کردند، به دو گروه تقسيم شدند، يک دسته که 

 «مسلمانان ايران گرای»شعائر ايرانی در آنها قوی بود که می توان آنها را 
 را اصطالحاً اخواند. و دسته ديگر که اسالم را با عربيت می خواستند و آنه

{ برای شناختن چهره های سرشناس عرب مابان  می خوانيم«عرب ماب»
 روزگار ما بنگريد به پيشگفتار اين پژوهش}.

مرز ميان اين دو آنقدر هم مشخص نبود، زيرا کسانی بودند، بتعداد بسيارزياد که نيمی اين 
سو بودند و نيمی آن سو، گاهی اين سو و گاهی آن سو، و بنا به مقتضيات و َجو زمان و 
بر َحسب َمنويات حکومت درمعرض تغيير. مالحظات اقتصادی را نيز در تعيين َمشی 

ازهمان آغاِز ورود اسالم به ايران ما اين جناح بندی را می بينيم   بايدعامل مهم گرفت.
{اين گروه بندی هنوز هم ادامه دارد و با روی کار آمدِن حکومت اسالمی مرزها تيره تر 

 ايرانيت جزِو ذات هر ايرانی بود که دورافکندنی نبود، منتها بعضی و نمايان تر شدند}
اصرارداشتند که هر چه کمترخود را به آن ُمتَِمِسک و متظاهر ببينند. اين حالت و طرز 

احساس رفته رفته در دو مجرا شکل گرفت. و بصورت نوعی جهان بينی آميخته به 
سياست درآمد. قبول اسالم و مقاومت در برابرعرب، مشرب يک دسته گشت. دستۀ ديگر 

. البته در موردعامۀ مردم وحتی جانبداری از ُمستَحيل شدِن ايرانيت را گرفتنددرمقابل،  
خواص، گرايش َمشی دهنده تنها از ضميرآگاه فرمان نمی گرفت بلکه َضميرنا آگاه 

درهدايت آن نقش ُعمده ای داشت. از اينرو « وجدان ناآگاه» را بايد در مسير تاريخ ايران 
 بسيار فعال شناخت که آن خود از عوامل وعوارض خاص مايه می گرفت .
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درهرحال ما اين دو خط موازی را در تاريخ هزاروچند صد سالۀ ايران می بينيم. در عين 
حال از امتزاج اين دو خط يک تلفيقی به وجود می آيد که انبوه عظيمی – شايد اکثريت، 
بر روی آن حرکت می کنند. اين خط - هم اين و هم آن بودن است، خطی سيال که بنا به 

اقتضا و مصلحت می تواند وزنه را به يکی از دو جانب سنگينی دهد... 

مانند ايرانيان عرب ماب چنانچه از گزارش استاد محمد علی اسالمی ندوشن در يافتيم اين 
.. و هزاران مرتضی مطهری – علی شريعتی – علی الريجانی – عزيز هللا عطاردی

ايرانی پشت به ميهن کرده و عرب ماب  ديگر بودند که راست و ناراست را چنان بهم 
در اين بهم   درآميختند که مردم ايران را از کندوکاو در تاريخ نياکان خود بيزار کردند. 

ريختگی است که ما برای پيدا کردن گوهر راستی ناگزير بايد انبوهی از خاکروبه های  
دروغ و ناراستی را زير و زبر کنيم تا در ميان آنهمه ناراستی تکه هايی از گوهر راستی 
را بدست آورده و فرا دست جويندگان دانش بگذاريم، و اين همان نکته ای است که مرا وا 

می دارد تا پياپی ازشما جواناِن دانش پژوه درخواست شکيبايی کنم. امروز که هُمای 
فرهنگ ايران دارد از درون خاکستر خود سر برمی کشد تا بار ديگر سايه ی خجسته اش 

را برايرانشهر بگستراند، بسيار شايسته خواهد بود که ما با تاريخ وسرگذشت ميهنمان 
آشنايی بيشتری داشته باشيم. پس برمی گرديم تا به آغاِز کاِر گسترش اسالم درعربستان 

نگاهی دوباره کنيم: 

 ... سده ها بدين سان گذشت و پيوسته برانبوه جمعيت و سختی زندگی اعراب افزوده می 
شد و ناگزير بودند بندهای ايران و روم ومصررا از پيش برداشته برای رسيدن به زندگی 

بهترراه کوچ کردن را به روی خود بازکنند. 

در اين هنگام پيامبر اسالم پرچم فراخوانی برافراشت. يکی از نويد هايی که او به قوم 
از آن ايشان   عراق و ايران و سوريه }خود می داد اين بود که اگر دين وی را بپذيرند {

{ شايان ژرف نگری و از سوی ديگر دربهشت جاويدان جای خواهند داشت.خواهد بود، 
است که آرمان پيامبر اسالم اين نبود که از راه آيين خود، شادمانی و بهروزگاری به مردم 

ايران ارمغان کند و مردم ايران را بر نَردبان فراپويی جا دهد، بلکه آرمان اين بود که 
  }.ايران و عراق و سوريه را ميدان تاخت و تاز هم تباران خود کند

عربهای اسالم آورده ای که در تنگِی  معيشت می سوختند، به آرزوی آن که اگر پيروز 
شوند سرزمين های سرسبز و خرم عراق و ايران و سوريه و مصر را به چنگ خواهند 

آورد، و اگر ُکشته شوند شهيد شده به بهشت خواهند رفت و درکنارحور وَغلمان تا جاودان 
به عيش و نوش خواهند پرداخت، به همين انگيزه فرا خوان پيامبررا لَبيک گفتند و در 

 استاد عبدالعظيم رضايی – گنجينه تاريخ زمان جانشينان وی به کشور گشايی پرداختند.
 417ايران –  چاپ انتشارات اطلس - پوشنه پنجم  رويه 
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ُمجاهدان ُمسلمان هرسرزمينی را که می گشودند، بی درنگ کوچگاه عشيره ها و تيره 
 در تاريخ خود در بارۀ بسياری از تيره های  « ابن خلدون مغربی »های عرب می شد.

« فالن قبيله در عرب درآغاِز اسالم چيزهايی نوشته که در زير آورده می شود: 
کشورهای اسالمی پراکنده شد يا در آغاز اسالم همگی کوچ کردند و کسی از ايشان در 

 عربستان نماند» .

اين که اکنون در سراسر عراق و مصر و شامات و سودان و شمال آفريقا و جاهای ديگر 
به عربی سخن گفته می شود انگيزه اش آن است که عربها دسته دسته برای فراراز فقر و 
گرسنگی و گريزاز بيابانهای ُخشک بدون ِکشت به اين سرزمينهای آباد ريخته بودند، زيرا 

دردنيای قديم برای پراکندن زبان در کشوری بيگانه جز کوچاندن انبوهی از مردم آن 
زبان بدانجا، و آميزش با بوميان راه ديگر نبوده است. باری فروپاشی دولتهای ايران و 

روم که در اين زمان به اوج خود رسيده بود کاِر يورش و کوچ عربها را به آن کشورها 
آسان کرد. 

تيسفون « خسرو پرويز» در آن روزگاِر پادشاهی های کوتاه و خون آلود که پس از زمان 
 « تَغلِب، و را به آشوب و جنگ خانگی سپرده بود و... برخی از تيره های عرب چون

 که در کناره بيابانهای واقع در مرزها دستبرد های آغاز کرده بَکر، و نَمر، و تَنوخ »
بودند.  

اين عربها از مدتها پيش درهمسايگی ايران می زيستند، چنانکه در درون قلمرو دولت 
  و اُبَلّه تا حيره وعربهای زيادی بودند، از نبطی هاساسانی نيز درعراق و پيرامون آن 

 بيشتردربيابان، خيمه های بدويان عرب بر پا بود.  اهواز

 در تمام سرزمين های قرار گرفته بين ِدجله و فرات نيزعربها انبار و  حيره گذشته از
  شطبرای خود آباديهايی ساخته بودند و بدين گونه عربستان در آن زمان گويی به نزديک

پيش آمده بود. با اين حال شگفت آور نبود که اگر برخی وقتها که فُرَصِت چپاول به دست 
اين اقوام می افتاد واز پُلها و گذرگاههای مرزی چنانچه بايد نگهبانی نمی شد، بدويها ی 

عبدالحسين زرين اين کرانه به آباديهای همَجواردرخاک ايران دست اندازی می کردند. 
  عبدالعظيم رضايی- گنجينه 287 و 286کوب – تاريخ ايران بعد از اسالم رويه های 

  418تاريخ ايران – پوشنه پنجم رويه 

در يک  خسرو پرويز همانگونه که در پيش آورده شد، اين بدويها در دوره پادشاهی
 يا « ذوقار» دسته ای از لشگريان ايران را از « ذی قار »برخورد مرزی در جايی بنام 

ميدان بدر کرده بودند و ديگر از فَروشکوه آنها ترس و بيمی در دل خود راه نمی دادند، 
 ازآن همه آشوب و پريشانی روزافزون که در کارها روی خسرو پرويزاز اينرو پس از 
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نموده بود فرصت يافتند ودرآباديهای نزديک مرزتاخت و تازو کشتارو چپاول آغازکردند.  
 418گنجينه ی تاريخ ايران – پوشنه پنجم رويه 

 اگر چه در تاريخ ايران از لحاظ نظامی اهميتی ندارد و ابداً موجب اثر و ذيقارجنگ 
نتيجه ای نشده است، ليکن برخالف، برای اعراب واقعۀ بسيار ُمهّمی بوده، چه اوالً به 

ايشان فهمانده است که ايراِن اين زمان، ايران زمان شاپوروانوشيروان نيست، و لشکريان 
و پادشاه آن ديگرآن قدرت و سياست سابق را ندارند وَغلبِه يافتن بر ايرانيان بر عرب که 

هميشه مخذول{بی بهره – سرافکنده} و کوفتۀ ايشان بوده امری است ممکن. ثانياً چون 
هَرج و َمرج اوضاع ناگواری که پس ازمرگ خسرو پرويز دردربارو وضع سلطنت 

 و تنبيه آنان بر نيامد، بر « بکر»ايران رخ داد، هيچ کس به فکر گرفتن انتقام از قبيلۀ 
عرب ثابت شد که داخلۀ ايران سخت خراب است و راه برای حمله و غارت وچپاول آن 

     48عباس اقبال آشتيانی – تاريخ ايران پس از اسالم – نشر نامک  رويه سر زمين باز. 

مرزبانان آن کرانه ها به انگيزه پريشانی و نا توانی و ُسستی دولِت مرکزی نمی توانستند 
آنها را چنانکه بايد و شايد سرکوب نمايند، رفته رفته عربها دراين دستبُردها وتاخت و 

تازها هر روز گستاخ ترمی شدند، به ويژه آن که فرمانروايان ايران اين دستبُردها را با 
{ يکی از   شهربرازخطر نمی ديدند، و درسرکوبی عربها تدبيری نمی انديشيدند. کارهای

 بر مصر چيره گرديد و پس از شيرويه 616فرماندهان سپاه خسرو پرويز که در سال 
 نيز در تنبيه اين بدويان بيشتر به شوخی و کوتاه زمانی بر کرسی پادشاهی ايران نشست}

بازی می ماند، و پيدا است که از آن نتيجه درستی گرفته نمی شد. 

 بر تخت نشسته بودعربها به برخی از آباديهای عراق « شهربراز»در آن هنگام که 
دسته ای از سربازان را که به انگيزه  نبودِن کارهای جنگی از شهر براز دستبرد زدند. 

چندی پيش در روستاهای آنجا به خوک بانی و مرغ چرانی سرگرم کرده بود، به دفع آنها 
ُگسيل داشت!! و نامه ای به فرمانده عربها نوشت و اين کار را چون اهانتی در حق آنها 

فرا نمود. ولی چنانکه چشمداشت بود اين تدبيِر نابخردانه که در واقع به جهت کوچک 
شماری عربها به کار می رفت، به انگيزۀ سرو صدايی که با آن به راه افتاده بود ُمنجر به 
ُسست ارادگی و تَرس و بيم همين خوک بانان جنگ نا ديده شد و شکست آنها، بدويان را 

دليرترو گستاخ تر نمود. 

 بر تخت نشست اين بدوياِن همسايه مرزی ُگستاخ شدند و در «پوراندخت »هنگامی که 
بين تيره های عرب آوازه در افتاد که در بين نام آوران ايران مردی نمانده است و ناگزير 
به درگاه زنی پناه برده اند!. اين خبرها که در زير چادرها و هفته بازارهای بدويان دهان 

به دهان می پيچيد و پراکنده می شد، آنها را که از بی برگی و گرسنگی، گاه و بيگاه  و در 
هنگام فرصت يافتن به آباديهای مجاور يورش می آوردند و ُکشتار و چپاول می کردند،  
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بدين کار دليرترکرد. دراين ُمدت که تخت شاهِی لرزاِن ساسانيان در مدت چهار سال 
 دوازده پادشاه را برخود ديد، اسالم با شتاب در بين تيره های عرب پراکنده می شد. 

 و ديگران هر يکی چند شيرويه و شهربراز و پوران و هرمزد و آذرميدخت و خسرو
روز بر اين تخت نا پايدار قرارگرفتند و از آن فرو افتادند. 

 هر روزی تخت را در نوبت  يک «تيسفون»اين دگرگونی و جابحايی شاهان که در 
مدعی تازه می نهاد در احوال و جايگاههای پايين تر ُمنعکس می شد و با روی کار آمدن 

 در شهرها و حتی درآباديها و درمرزها نيزچنانکه رسم است، «تيسفون»يک دسته در
درجايگاه و وظيفه کارداران دگرگونی روی می داد. هواخواهان پادشاِه تازه ، کارگزاران 
شاه پيشين را کنارمی زدند ودرفُرَصِت ديگر که اندکی بعد دست می داد ديگران سر کار 

می آمدند و اين تازه کاران را پس می زدند. اين احوال که در همۀ شئون و جايگاه ها 
انعکاس داشت البته درنزديکی مرزها، عرب را که از سالها پيش همواره چشم به راه 

فُرَصت بودند ُگستاخی می بخشيد و به پراکندِن اسالم دل می داد، به ويژه آن که به انگيزۀ 
دگرگونی وعوض شدِن روز به روز مرزبانان و کار گزاران، گامهای سودمند و دنباله 

داری برای جلوگيری ازعربها برداشته نمی شد. 

بکربن  می زيستند که  فرات در نزديکیربيعهدر اين هنگام تيره هايی چند ازعربهای 
 زندگی می کردند و در واحه ها و  يمامهخوانده می شدند.  اين عربها از قديم دروائل 

روستاهای آن کرانه جزتربيت نَخل وُشتُر، کشاورزی نيز می کردند، ولی جنگهای خانگی 
زندگی آنها را ازهم پاشيده، نخلستانهای آنها را دستخوش آتش سوزی کرد، به ويژه در زد 

 روی می داد هردو تيره را که به  تغلِبوخوردهای خونيِن پی در پی که بين آنها و تيره 
) در عراق  ِکنِدههرحال خويشاوند نيزبودند نا توان کرد. در نزديکی های پيدايش دولِت (

  وهم  تغلِب که هسته اصلی دردولت آنها به شمار می آمد،هم  بکربن وائلکه دسته ای از
 را در جزيره ترک کردند و راه عراق و يمامه در ظاهر از بی برگی و در ماندگی، بکر

 در پيمايش راه  يمامهکناره های فرات را پيش گرفتند. اين تيره ها درعراق نيز مثل
برخوردها کردند برسرهرچيزی برخی با ديگران عليه برخی ديگرهم پيمان می شدند و 

 ، باز تا قلب جزيره می رفتند و درهنگام فراتمی جنگيدند. در وقت ُگريزاز کناره های 
 و در نزديکی مرز ايران با يکديگر پيکار می کردند. هم چشمی فراتيورش درپيرامون 
 شهرها  تغلِب و بکر و  تميم ، و دولتهای خشمگين  ِکنِده و حيرههای دولت کوچک 

 را در نزديکی ايران در وضعی نا پايدار و نا آرام قرارداده بود .  فراتوآباديهای کرانه 

بکر نزديک به واپسين روزهای زندگی پيامبر اسالم تا نزديک خالفت ابوبکر، تيره های 
 ذيقار سود ُجسته مانند سالهای رويداد « تيسفون » از آشفتگی و پريشانی دربارو شيبان

{دولت   لخمیبه آبادايهای دور و بَر مرز، َدستبُرد آغاز کردند. دراين زمان، ديگردولت 
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حيره که خسرو پرويز آنرا از ميان برداشت و سد بزرگی را که در برابرتازيان بود 
که اين چپاولگران را دردرازای بيابانهای بی فرياد عربستان نيز بدست خود فرو ريخت} 

عبدالحسين زرين کوب - تاريخ ايران بعد دنبال کند واز انديشۀ دستبُرد و چپاول بازدارد. 
. عبدالعظيم رضايی - گنجينه  تاريخ ايران – پوشنه 289 و 288از اسالم - رويه های 

 ابو حنيفه دينوری – اخبار الطوال – برگردان صادق نشأت  رويه های 421پنجم رويه 
 121 و 120

 هنوز به ايران وفادار مانده بودند بکرنيز که با پيدايی پيوستگی به تيره های حنيفه تيره 
 وارد شده بودند و با سپاهيان اسالم گرفتاريهايی داشتند، از اينرو رّده درداستان يمامهدر 

 که ممکن بود  بنی حنيفه  اين بار نه ازمرزداران ايران چندان بيم داشتند و نه ازشيبانيها
در چنين ماجرايی به مثابه دست نشانده و ُمزدورايران به پيگيری و تنبيه آنها دست بزنند. 

  باز مانند دوره هرج و مرج پيش ازشيبانيهابا اين انديشه، نزديک به جريان رويداد گروه 
 خود بنی حنيف به آباديهای مرزی دستبرد زندند و چپاول کردند و در اين زمان يزدگرد

 وارد کارزار شوند. شيبانيها فرو پيچيده بودند ونمی خواستند جهت دفع « رّده »در قضيه 
{ پس از درگذشت محمد گروه بزرگی ازعربان که بزور شمشير اسالم آورده بودند 

ازاسالم برگشتند، اين کار تا بدانجا فرارفت که در ميان بسياری از تبارهای عرب، زنان 
خالد دستان خود را رنگ می کردند و در شادی درگذشت پيامبر دف می زدند!. ابوبکر 

 را که از تبهکارترين سرداران سپاه اسالم بود به سرکوبی اين مردم که در تاريخ ابن وليد
 ناميده شده و در سراسرعربستان و تا بحرين و عراق گستره بودند اهل رده}اسالم بنام {

 با سرهای بريده ی آنها پايه های ديگ ساخت و زنان و کودکانشان را خالدفرستاد، 
درآتش افکند،  کار بدانجا کشيد که ابوبکر خود نيز يکی از آنها را بدست خود درآتش 

افکند و سوختن او را تا پايان تماشا کرد. اينکه گاهی در اينترنت ديده می شود که عربها 
برخی را نفت بر پيکرشان می ريزند و به آتش می افکنند دنبالۀ همين کار و همين آموزه 

    است}.

 از چندی پيش به دست شاهان ايران از بين رفته بود، با اينهمه هنوز، حيرهدولت عربی 
 بيشتر مردم عرب بودند. کيش مسيح در بين آنها پراکنده شده انبار، و هم در حيره،هم در 

بود و از خط و سواد هم بی بهره نبودند. در آباديهای ديگر نيز که همجوار مرز ايران و 
 و عربها در کنار ايرانيان می زيستند. نبطی هادرواقع ازآِن قلمرو ايران بود، 

 که در آن زمان ُگستاخ ترين و بکربن وائلدر اين هنگام سرکرده دو گروه از تيره های 
 و ُمثنی بن حارثه شيبانی بی باک ترين عرب بشمار می رفتند دو مرد نامور به نامهای 

 عجل بن لُجيم. و دومی از بنی شيبانبودند که يکی از سويد بن قُطبه عجلی 
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 و بَصره  بر آباديهای مرزی ايران دستبُرد می زد و چپاول می نمود اُبَلّه در کرانه ُسويد
 حيره. در کرانه های ُمثنیو 

از سالها پيش ازهنگامی که نا توانی و فرو پاشی نيروی مرکزی در ايران آشکار شد، اين 
بدويان به اين کارها دلير تر و بی پرواترشدند و به دهقانان و کشاورزان و روستاهای 

مرزی دستبرد می زدند وهرچه را بدست می آوردند چپاول می کردند، و چون مرزبانان 
ايران آنها را دنبال می کردند به بيابان ها می گريختند و دورمی شدند.   

 گستاخ تروهوشيارتربود و از اينرو در اين چپاولها و دستبُردها نيز بيشتر نام و ُمثنی
 چادر وخرگاه حيره  قرار گرفته و در کرانه صحرا نزديک  َخفّانآوازه يافت. وی در 

زده بود و ازآنجا به راهزنی و غارت و چپاولگری به آباديهای نزديک می رفت. 

 يگانه کسی نبود که به ُمثنیبايد دانست که در بين شيوخ عرب و در بين بدويان آن کرانه 
اين چپاولگريها و دستبُردها می پرداخت. ولی وی ازديگرهمگنان خود در کار چپاول و 

{ برگشت  رّده در نزديک به پايان جنگ مثنیغارتگری دليرترو گستاخ ترمی نمود. 
اسالم آورد و بدينگونه خود را به ُمسلمين بست تا بلکه تمام اعراب مسلمانان از اسالم »، 

مسلمان را در کارچپاولگری در پشت خود داشته باشد. در اين زمان سپاه اسالم در دنبال 
در اهل رّده  و مشرکان تا نزديکی فرات آمده بود. گويا پس ازآن که اهل رّدهنابودی 

به سختی شکست خورده بودند، و حال نوبت پيوست  بحرين  - وتميم -  يمامهشهرهای 
 به عراق آمد. خالدبن وليد به قلمرو اسالم رسيده بود. در اين زمان حيرهکردن سواد 

 .  ابو حنيفه احمد بن دينوری – اخبار 424گنجينه تاريخ ايران – پوشنه پنجم رويه 
 –  عباس اقبال آشتيانی - تاريخ ايران پس از 122الطوال- برگردان صادق نشأت رويه 

 49اسالم رويه 

دراين روزگار، کاِر پيامبِراسالم استوار شده و رونق يافته بود، بنا براين درسال هشتم 
هجرت برآن شد که عربهای بَحرين را نيز به اسالم فراخواند. درآن هنگام مرزبان بحرين 

بود.  « منذربن ساوی » نام داشت و شيخ عربها « سه بخت»  يا « سی بخت»

 را با پيام و نامه برای مرزبان وهم برای شيخ عرب بحرين «عالء بن َحضرمی» پيامبر
گسيل داشت. در اين نامه اهل بحرين به اسالم فرا خوانده شده بودند بدين شرح: نماز 

بگزارند و زکات بدهند و فرزندان را به مجوسی نپرورند و آتشکده ها را ويران سازند 
 بپردازند. زرتشتيان و يهوديان بحرين جز شماری اندک اسالم را جزيهوگرنه بايد 

 را پذيرفتند و ليکن شمارزيادی ازعربها اسالم اختيار کردند جزيهنپذيرفتند ولی پرداخت 
 نپردازند.  جزيهکه 
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انگيزه ی اين حالِت پذيرش و سرفرود آوردن که عربها و شماری از زرتشتيبان بحرين 
نسبت به اسالم نشان دادند، در ظاهرآن بود که کاراسالم در آن روزگار درسراسر جزيرة 

و دربار ساسانيان دچار ناتوانی و تيسفون العرب روی به اوج داشت در صورتی که 
پريشانی وهرج ومرج بود و در بحرين ديگرهيچ کس را از دربار شاهاِن ناتوان 

آنها که اسالم را عالء حضرمی چشمداشِت واميد کمکی نمی رفت. از اين رو با ورود 
 شدند. ليکن پس از وفات پيامبر، مانند بسياری ازعربهای جزيهنپذيرفتند نا چاربه دادن 

ديگربه ُگمان آن که مگردولت اسالم هم نابود خواهد شد از فرمان خليفه سر فرو پيچيدند 
مسلمانان عرب هم مانند زرتشتيان بحرين بر  رّده ،  شدند.  در اين گيرو دارِ «مرتد»و

دولت خليفه شوريدند. 

 عبد قيس با آنها به جنگ پرداخت. از سويی با عربهای  ابوبکر به فرمانعالء حضرمی
 نامه ای به عالء حضرمی . سر انجام  اسپهبد زرتشتیمی جنگيد و از سوی ديگر با 

 خالدبن ابوبکر نوشت و در دفع شورش که خود نا توان شده بود ياری خواست. خليفه هم
 خالد پرداخته بود به بحرين روانه کرد. حنيفه بود ودرآنجا تازه از کاريمامه را که دروليد

 ابوبکر جنگيد تا آنها را بزير فرمان آورد. پس ازآن نامۀ ُمرتدانچندی در بحرين با اين 
{در آن زمان عراق بخشی از شاهنشاهی به او رسيد با دستورحرکت به سوی عراق 

 ايران بود}.

از کدام سو به عراق آمده بين نويسندگان ناسازگاری است. در هر حال،   خالد در اين که
 درعراق، بی ترديد بيشتر دستبردها و زد و خوردهايی بوده است که خالدجنگ های 

انجام گرفته و صورت يک لشکر کشی آراسته و با آهنگِ فتح اهل رده دردنبال جنگهای 
 و تيره ها ی هم پيمان آنها که در تغلِبايران نبوده  است. بايد دانست که بيشتر عربهای 

 قرار گرفته اند کسانی می بوده اند که در خالدپيمايش اين زد وخوردها مورد يورش 
 خالد از پيش يمامه با مرتدان عرب پيوند و همکاری داشته اند، يا از بحرين و رّدهرويداد

 به دنبال آنها به عراق آمده است. ابوبکر هم با فرمان خالدبه عراق گريخته بودند و
 از سوی پايين فرات روی به خالدروايتی ديگر هست که ابوبکر چنين قرارداده بود که 

 از سوی باالی آن و از اين دو تن آن که زودتر به عياض بن غنم فهری آَوَرد وحيره
 درمی آمده می حيره درآيد فرمان ازآن او باشد.  در اين صورت آن که زودتر به «حيره»

 بماند. اين بود آن نقشه ای که حيره کند وآن که ديرتررسيده است درمدائنبايست آهنگ 
 داشته است. اين سخن به هيچ روی باداده های مدائن برای گشودن ابوبکربرخی گفته اند 

ابو بکر به در پی برگشت  عربها ازاسالم، تاريخ برابری ندارد، چرا که درآن زمان 
 بود که هرگز نمی توانست انديشۀ جنگ با ايران را بخود جنگهای َرّده اندازه ای گرفتاِر 

 و ديگرمسلمانان هم ازاين کار انديشه و بيم و ترس داشتند. ُعمرراه دهد، چنانکه بعدها نيز
 426گنجينه تاريخ – پوشنه پنجم رويه 
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 به عراق چنانکه از درنگ کردن در لشگر کشی او بر می آيد تنبيه خالدانگيزه آمدِن 
 بوده ، ولی نا چار به برخورد با لشگريان ايران شده اهل ردهعربهای عراق و هم پيمانان 

تاريخ ايران بعد از و جنگها و پيروزيهای سپاه اسالم را از آن ميان پديد آورده است . 
 295 و 294اسالم رويه های 

 سلمان فارسی  پايان يافته بود جنگهای َرّدهنزديک به واپسين روزهای خالفت ابوبکر که 
 به خليفه نامه نوشتند و او را از پريشانی و هرج و مرج عراق و مثنی بن حارثه شيبانیو 

ناتوانی و ُسستی دولت ساسانی آگاه ساختند.  

 را نمی شناخت، از حال و کاراو پرسيد گفتند که از نامداران عرب است. ُمثنیابوبکر
 خودش آهنگ مدينه نموده با خليفه ديدار کرد و برای دستبُرد به ايران و ُمثنیچندی بعد 

 شماری از سپاه مسلمانان را به ابوبکرچپاول با او هم پيمان شد، چنين قراردادند که 
 خليفه اِمارت ُمسلماناِن عراق را به او ُمثنیعراق ُگسيل دارد، ولی بر خالف چشمداشت 

 رده را که درآن زمان تازه شورش اهل  خالدبن وليدکه تازه مسلمان شده بود وانگذاشت و
 فرونشانده بود بدين کار ُمهم فرستاد.  بحرين و يمامهرا در 

 َرّده در اين زمان بسيارنبود، زيرا کسانی که در دفع شورش اهل خالدبايد دانست که لشکر
با او همراهی کرده بودند بيشترشان به ِحجاز رفتند و درَمدينه ماندند، ولی شماری که زياد 

 به عراق خالدهم نبودند با اوهمچنان همراه شدند. اين معنی خود نشان می دهد که آمدن 
جهت اجرای نقشه جنگ، و به آهنگ يورش به ايران نبود. درواقع ابوبکر نمی خواست 

 را با لشگريان مدينه کمک کند. تنها برآن بود که از سوی خود برای بکربن وائلعربهای 
آنها اميری بفرستد. اميری که درهمجواری مرز ايران به دالوری و شايستگی او اعتماد 
توان کرد و گذشته از آن دارای دين تازه و نماينده  خليفه به شمارآيد. درآن زمان انديشه 

گرفتن ايران وجنگ با دولت ساسانی بدون ترديد به خاطرخليفه نمی گذشت. ترديدی 
 با پذيرفتن اسالم پای عربهای حجازرا به کرانه های عرب نشين عراق باز ُمثنینيست که 

کرد و آنها را درغارت و چپاول ُگستاخ تر نمود و گرفتاريها ی ساسانی را درکارهای 
درونی برای آنها روشن نمود. 

 آسوده شد به فرمان خليفه آهنگ اهل َرّده ازجنگ بحرين و يمامه چون در خالد بن وليد
 به عراق رود و درراه از تيره های اُبَلّه به او فرمان داد که ا زسوی ابوبکر کرد عراق

 جنگيده اند در صف ياران خويش بپذيرد و کسانی را که در اهل َرّدهعرب کسانی که با 
 و برخی ديگر از  ُمثنیشمار اهل رده بوده اند در بين ياران خويش راه ندهد. پس ازآن به

به سپاه خالد اُبَلّه بزرگان عرب هم که درعراق بودند نامه نوشت وازآنها خواست تا در
{تا اندازه ای درجای کنونی بصره}  شهری بود نزديک خليج اُبلّهبپيوندند. در آن روزگار

 جنات هوايی گرم و تب خيز داشت، ولی چندی بعد به انگيزۀ صفا و آبادی، نزد عرب از
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 پادگان و پاسدارخانه ای داشت و در قلمرو ساسانيان بود، ولی نام اُبلّه  به شمارآمد. اربعه
آن يونانی است. به هر حال درآن روزگار شهری کهنه و قديمی به شمار می آمد. اين 

کرانه ها در آن زمان آبادان بودند. 

جنگ زنجير  

، دسته دوم بکر بود، با ديگر سران ُمثنی سه دسته شدند: يک دسته همراه اُبلّهسپاهيان در
 و دسته سوم همراه با تميم  با  عاصم بن عمرو و همراه طی بود باعدی بن حاتمهمراه 

 حفير بود. هر دسته ای از يک سو به ُجنبش درآمد و قرارشد درجايی به نام خالدخود 
. اين هُرَمزدهرسه دسته گردآيند. مرزبان اين کرانه در اين زمان يکی از سواران بود بنام 

 از سوی بيابان با راهزنان و چپاولگران عرب سرو کار داشت، و از سوی دريا با هُرَمزد
 چون از آمدن خالد هُرَمزددزدان دريايی که از دريای هند به سوی خليج فارس می آمدند. 

 و به جلوگيری حفير کمک خواست و خود با سپاهی که داشت به سوی تيسفونآگاه شداز 
 که آب بوده بر سر راه و در دو منزلی جاده بين کاظمهازخالد شتافت. در جايی به نام 

 بين دو سپاه ايران وعرب برخوردی رويداد.  بحرين و بصره

 کشته شد و سپاه بی خالد بن وليد سردار ايرانی بدست هُرَمزد در گيرودارجنگ، 
 که انوشجان و قبادسرداِرايران رو به فرارنهادند. دو سردار ديگر ايرانی بنامهای 

 هُرَمزدازخاندان شاهی و پيشرو لشگرهُرَمزد بودند نيز فرار کردند، رخت و کاالی 
درمياِن غنائم بسيار، بدست عربهای ُمسلمان افتاد، که از آن، بهره خليفه را همراه با خبر 

 گفته اند زيرا «زنجير» يا جنگ ذات السالسل پيروزی به مدينه فرستادند. اين پيکار را 
در آن جنگ سپاه ايران ِگرد قرارگاه خويش زنجيرکشيده بودند. اينگونه آرايش جنگی 

برای عربها به کلی تازگی داشته است.. روايتی هست که به دستور فرماندهان، سربازان 
را به رديف به زنجير بسته بودند که کسی فرار نکند، اين روايت دروغ محض است، 

چون اگر چنين کرده اند آيا نمی دانستند که اگر يکی از سربازان کشته شود بار گرانی به 
دوش سرباز کشته نا شده می گردد و اين کارازهيچ آدم نا بخردی سر نمی زند چه رسد به 

يک مرزبان و يا فرمانده سپاه. 

هم که «قارن»  در نزديکی مزار، ودرکنار نهری فرودآمدند.«هُرَمزد»باری فرارياِن سپاه 
 هم که انوشجان و قبادآمده بود به آنها پيوست. دراين لشگرگاه هُرَمزدازمدائن به کمک 

 نيز که به دنبال فراريان بود بدين جايگه خالدگريخته بودند به ياران خود پيوستند. 
قارن دررسيد. جنگ سختی درگرفت که شمار زيادی از مسلمانان و ايرانيان کشته شدند و

 نيز در اين پيکار جان باختند، و برخی از سپاه ايران درآب  فرو رفتند و کشته انوشجانو 
شدند.  در اين رويداد نيز اسيروَغنيَمت فراوان بدست مسلمانان افتاد که بهره ای از آن به 

مدينه فرستاده شد. در سراسراين راه برزگران و کشاورزان بيشتر به سازش سر فرود 
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استقبال با { اين آن چيزی است که علی شريعتی و همتايان او پذيرفتند. جزيهآوردند و
  می نامند}.آغوش باز

 دربين اسيرانی که در اين پيکار به مدينه فرستاده شدند شخصی نصرانی بود که بعد ها 
 و جزو رعيت ايران نصارا از او به دنيا آمد.   به هرحال کسانی ازعربها که َحَسن بَصری

به شمار می آمدند، در اين زد وخوردها جانب ايران را گرفتند و اين کار خشم وکينه 
توزی و َعَصبيَت قومی را درميان عربها تجديد کرد.  

جنگ َولََجه  

 ازمزار بسوی استان « کسگر» رفت، آنجا با دسته ای از سربازان ايران برخود کرد خالد
 خوانده می شد. در اينجا گذشته از سپاهيان ايران، شماری اندرزگرکه سر کرده شان 

ازعربهای « بکری» که در بحرين با مسلمين جنگيده بودند با مسلمانان  به جنگ بر 
جنگ سختی رويداد و {نشان ديگری از استقبال ايرانيان با آغوش های گشوده!!}. خاستند

 خوانده  می شد بکشت. گويند پس از کشتن او هزارسو، دالوری از ايرانيان را که خالد
در ميدان جنگ خوردنی خواست، از آن که سه روزبود تا ازاين که با چنين دالوری در 

 اندرزگر سخت و خونين  بود..  َولََجهجنک چه خواهد کرد چيزی نخورده بود!!.  جنگ
در بيابان از تشنگی درگذشت. شماری از عربها و ايرانيان اسير شدند، برزگران و 

 احساس کردند که { و بگفته ی علی شريعتیکشاورزان سازش کردند و جزيه پذيرفتند.
 دين اسالم همان گمشده ای است که بدنبالش می گشته اند}.

پيکار اُليس   

شکست خورده بودند به کينه ِکشی خونهايی که از َولََجه  که در نصارای بکریبا اينهمه  
آنها در پيمايش جنگ با مسلمانان ريخته شده بود بار ديگر با عربهای نصارا هم پيمان 

، و در کرانۀ  انبار که روستا  يا ِدژی ازآباديهای « اُليس»شدند. اين بار پيکاردرجايی بنام 
بهمن راست فرات قرارداشت، و نخستين آبادِی مهم عراق بود ُرخ داد، و در اين حدود 

 به ياری آنها ُگسيل  جابان سردار ايران نيزازسرهنگان خويش يکی را بنام جاودويه
 نيزکه دردنبال خالد رفت ودرآنجا فرودآمد. اُليس با سپاهيان خويش به جابانداشت. 

عربهای بکری برای سرکوبی آنها می آمد به اين کرانه رسيد، هنگام ورود سپاِه خالد، 
 که با پيشروان سپاه خويش برسرشان خالد خوان گسترده و نان می خوردند. جابانياراِن 

 گران آمد و کينۀ خالدرسيد به او اعتنايی نکردند و از سرخوان بر نخواستند!. اين کار بر
سوگند ياد کرد که از ايرانيان چندان بُکشد که جوی خون روان آنها را بدل گرفت و 

 شود..
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 و يارانش چون چشم به راِه جابانجنگ درگرفت و هردو سو برای پيکار آماده شدند. 
 نيز با ياران خويش  خالد بودند سخت ايستادگی کردند، وبهمن جادويهرسيدِن کمک از 

پای فِشرد. سر انجام ايرانيان بر اثِر نرسيدن کمک فراری شدند، شماری از آنها ُکشته و 
هنوزخشمگين جابان  که ازخونسردی و بی اعتنايی لشکر خالدشماری هم اسير گشتند. 

اسيران بود و کينه دردل داشت، برای آن که به سوگند خويش وفا کرده باشد فرمان داد تا 
 نوشته اند يک روز و يک شب از اين اسيران می ُکشتند و خون ايرانی را گردن بزنند!!..

 سرانجام يکی ازسپاهيان { خون بزودی لخته می شود و از رفتن می ماند}روان نمی شد
 گفت اگر تمام آدميان را بکشی خون روان نخواهد شد. پس فرمان ده تا  قمقاعخالد بنام 

 سوگند خالد آب بياورند و بريزند که با خون آميخته و سوگند اجرا.همين کار را کردند و
 . اجرا شد

    دکتر جواد 299 و 289عبدالحسين زرين کوب – تاريخ ايران بعدازاسالم  رويه های 
 – فارسنامه ابن 1315 1314مشکور– تاريخ سياسی ساسانيان- پوشنه دوم رويه های 

 تا 427 استاد عبدالعظيم رضايی – گنجينه تاريخ ايران پوشنه پنجم رويه 116بلخی رويه 
433  

در همين جا شايسته است که يکبار ديگر نوشته های عرب مابان را هم نگاهی دوباره 
 بيندازيم: 

.. وجود فسا د و تبعيض های طبقاتی در جامعه و نفرت مردم از رژيم ساسانی و 
 بپذيرند! بطوريکه ايرانی با آغوش بازروحانيون زرتشتی باعث شد تا ايرانيان اسالم را 

دين اسالم همان گمشده ای است که بعد از برخورد با اسالم اوليه احساس کرد که 
مذهب خودش را ول کرد، مليت خودش را ول کرد،  برای همين بدنبالش می گشته است!

:علی و حيات علی شريعتی  ُسنت های خودش را ول کرد، و بطرف اسالم   شتافت...».
بارورش پس از مرگ   

 ..عالقه ايرانيان به دين مقدس اسالم از همان آغاز ظهور اين دين مقدس  شروع شد. قبل
به  ايرانيانازاينكه شريعت مقدس اسالم توسط  مجاهدين مسلمان به اين  سرزمين بيايد، 

جان و دل در   و از قرآن تسليم شدند  احكام  به  رغبتآئين اسالم گرويدند و با ميل و 
 معاندين نبی اكرم  درراه اسالم و مبارزه با ترويج شريعت اسالم كوشش  نمودند و حتی

  خدمات ايرانيان به اسالم از كی شروع شد عزيز هللا عطاردی:  جان سپردند...».

 با ميل باطنی خود .. مسلمان شدِن ايرانيان چندان از روی  ترس و اجبارنبود. ايرانيان   
  صادقانه روی آوردند، گروهی هم برای اينکه جزيه ندهند مسلمان به (معنويت اسالم )

شدند!!.». دکتر ُمعزی در گفتگو با راديو فرانسه  
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..  آخر کدام دشمن ناجوانمردی است که نهضت اسالم را دررديف حمله ی اسکندرومغول 
پذيرفتند و با تََدبُر و تفکر، در  با آغوش باز اسالم را  قرار دهد؟  ايرانيان فکور و اصيل

بدون هيچ عمل جابرانه ای اسالم آوردند، وتا زمانی که به دين  طول  دو قرن  به تدريج 
زرتشت بودند در پناه  اسالم بودند، و اسالم با آنها معامله اهل کتاب می نمود ، از آنها 

جزيه می گرفت و آ نها را در امورعبادی خود آزاد  گذاشته بود،  بجای خمس و زکات
بدون هيچ ناراحتی  در پناه و امن اسالم جان و مال وِعرض و ناموسشان محفوظ بود!.». 

آيت ّهللا سيد محمد حسين حسينی تهرانی: نور ملکوت قران..  

چون جابان و يارانش با خالد و سپاهيانش در آميختند، خوردنيها، با خوانها همچنان بر 
جای مانده بود. شکست سربازان ايران آن خوان را به تاراج مسلمانها داد. مسلمانان در 

خوان افتادند و آن را چپاول کردند. ازآن خوردنيها بسياری برای آنها تازگی داشت و در 
حيرت وشگفتی فرو می رفتند. چنانکه برخی حلوای قند نديده بودند می ترسيدند که 

 نخورده بودند گمان می بردند که کاغذاست. در آن « نازک »زهرباشد وبرخی ديگر نان 
گيرودار چپاول وآشوب، مسلمانان که از پيروزی َمسرورشده بودند به مسخرگی پرداختند. 

 می خواند بر می داشت و می پرسيد اين ورق های سپيد رقاقيکی نانی را که عرب 
 اسيران بسيار بُِکشت وغنائم بسيارهم بدست آورد که خالدچيست؟  باری در اين جنگ 

  171تاريخ گزيده چاپ دکتر عبدالحسين نوايی رويه بهره ی خليفه به مدينه فرستاده شد. 
 – ابن اثير- تاريخ کامل اسالم و ايران – چاپ مصر- 300تاريخ ايران بعد از اسالم رويه 

 433   گنجينه تاريخ ايران پوشنه پنجم رويه 265پوشنه دوم رويه

 که اّول آبادی ايران غربی و برکنار باديه عربستان بود متوجه  حيره ابتدا به طرفخالد
مبلغی گزاف به سپاه اسالم بخشيدند شد. اهل حيره تسليم شدند و در سال دوازدهم هجری 

 تا ازخون ايشان درگذشت و قرارگذاشتند که هر سال نيز خراجی به مسلمين بپردازند
 تسليم ايشان را به اين شرط پذيرفت که ازاين تاريخ به بعد مردم حيره جاسوی خالدو

 وجوه َغنايِم را هم به مدينه فرستاد { نمونه ی ديگری ازمعنويت}مسلمين بر ايرانيان باشند
{ و اين اّولين مالی بود که ُمسلمين به مدينه به عنوان تقسيم بين مسلمانان ديگر فرستادند

 و عدل علوی – عدل ابوبکری و عدل ُعمری.. – قسط اسالمیاين آن چيزی است که بنام 
 در ذهن و روان و انديشه ی ما ايرانيان کاشته و پرورانده اند، اسالم راستينامروزه بنام 

قسطی و عدل علوی چگونه عدلی است خون قسط اسالمی چگونه و ما  بی آنکه بدانيم 
يکدگردرراه آن بر زمين می ريزيم}. 

 از طريق وادِی فُرات، راه جنوِب عراِق عرب و ُجلگۀ خوزستان بر روی حيرهبا فتح 
 کرد و يکی ديگر از سران شوشتر را مأمور ُمثنی بيدرنگ  خالدسپاه اسالم گشوده شد.
 فرستاد و خود به تسخير آباديهای کنار فُرات مشغول شد، از  اُبلّهعرب را به فتح بندر
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 درکنار فُرات، محل ذخيره و آذوقه لشکر ايران حمله برد و پس از انبارآنجمله به شهر 
تسليم و دادن مالی مجبور ، مردم آنجا را به محاصره و سوختن قسمتی از حومۀ آن شهر

ساخت. 

دراين مدت او و سپاهيانش به مردم هجری در عراق بود و 13 تا ربيع االّول سال خالد
بالِد سرحدی ايران از کشتن و غارت اموال و به اسيری بردن زن و کودک صدمات 

بسيار زدند و در پاره ای موارد بدون هيچ اغراقی از کشتن مردم بيگناه به اسم اينکه 
عباس اقبال آشتيانی – تاريخ ايران پس از اسالم  . اسالم قبول نکرده اند جوی خون راندند

     49رويه 

 که يکی از فرو خالد ابن وليد{دراينجا دو نکته ی شايان ژرف نگری است.  نخست اينکه 
 يا « سيف هللا»مايه ترين و خونريزترين کسان در تاريخ جهان است از سوی پيامبر اسالم

 است، زشتکاريهای «معنويت » ناميده شد، که اين خود نشان ديگری از «شمشيرخدا»
اين خونريز بزرگ تاريخ آنچنان دل آشوب بود که روزی ابوبکر از محمد درخواست کرد 

شمشيری را که هللا که دست او را از سر مردم بيگناه کوتاه کند، و محمد در پاسخ گفت: 
.  دوم اينکه در پانويس همين از نيام بيرون کشيده است من در نيام فرو نخواهم کرد

« دراين مدت او و سپاهيانش به مردم رويه، درست در جايی که اقبال آشتيانی می نويسد:
بالد سرحدی ايران از کشتن و غارت اموال و به اسيری بردن زن و کودک صدمات 
بسيار زدند و در پاره ای موارد بدون هيچ اغراقی از کشتن مردم بيگناه به اسم اينکه 

ناشر ( بيگمان بدستور وزارت ارشاد اسالمی)  اسالم قبول نکرده اند جوی خون راندند» 
نوشته است: توده های مردم ايران که از ظلم و بی عدالتی حکومت ساسانی به جان آمده 

 از لشکر ُمسلمين استقبال نمودند و خود از زن و مرد به کمک و ياری طيب خاطربودند با 
آنها شتافتند و آنهايی که در مقابل مسلمانان ايستادند و جنگيدند کسانی بودند که منافعشان 

جهاد را در جامعۀ طبقاتی دوره ی ساسانی می جستند.  قصد مسلمانان از حمله به ايران، 
 نه جمع آوری غنايم!!! و در اين راه رأفت و مدارا با اسرا و زنان و در راه خدا بود

 کودکان سرلوحۀ اعمالشان بود!!.. 

 (محمد)بياد دارم که يکسال پس از روی کار آمدن حکومت اسالمی در ايران، فيملی بنام 
با بازيگری آنتونی کويين دريکی از سينماهای بزرگ ايران بنمايش گذاشته شد. در جايی 

 برای نخستين بار پا بميدان گذاشت، تماشاچيان ايرانی خالدبن وليداز اين فيلم هنگامی که 
همه يک سدا برای او کف زدند و هورا کشيدند!!  من از شرم از تاالر سينما بيرون آمدم..  

هنوزپس از سی سال که از آن رخدا می گذرد برای کف زدن و هورا کشيدن ايرانيان 
برای چنين خونريز ايرانسوزی در دلم خون گريه می کنم.   

جنگ امغيشيا 
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 آليس رفت که شهری در آن دور و بر بود و امغيشيا به اُليسخالد پس از پيروزِی رويداد 
{ به سخن روستا يا دژی از آن به شمار می رفت. آن جا را خود مردم خالی کرده بودند.

 با اين حال همه دستاوردهای  جنگی بسيار درآنجا به چنگ ديگر به پيشباز نيامده بودند}
{ تا قسط و برابری و معنويت ويران کرد  شهر را که تهی از مردم بود خالدمسلمان افتاد. 

 چپاول و ويران کردن شهرپس از وعطوفت اسالم را در برابر داوری تاريخ بگذارد}.. 
 روانه شد .  انبار را گرفت به سوی حيره نمود. و چونحيرهاز آنجا آهنگ 

اين شهر به منزله دروازه ای بود که دنيای خاور را بر روی مردم می گشود، و گذشته از 
 { سرزمين عراق} بسيار با سوادآن به انگيزه موقعيتی که داشت در ترتيب کار آبياری  

اهميت شمرده می شد از اين رو درکاِر لشکرکشی هم در اين زمان برای ايران و روم 
شايان اهميت بود. 

)  13واقعۀ  ِجسر ( رمضان سال 

 از قديم بر روی شط پلی ساخته بودندکه به توسط آن به ساحل چپ رودخانه حيرهمردم 
می آمدند واز اين طريق با عراق ارتباط داشتند. اين پُل در اين تاريخ ُسست و در پاره يی  

قسمتها خراب شده بود. ابو عبيد { فرمانده سپاه ُعمر} به تعمير آن اَمر داد و چون از 
اصالح آن فارغ شد با عده ای از سپاهيان اسالم از شط گذشت. ايرانيان در اين طرف 

 که پادشاه ايران او را بهمن و عرب ذوالحاجب يعنی دارای مرادنشاهرودخانه به سرداری 
{ به سخن ديگردر اينجا ابروان دراز لقب داده بودند، جلوی لشکريان ابوعبيد را سّد کردند

و جنگ سختی در گرفت و جمع کثيری از ُمسلمين نيز برای پيشباز آغوش نگشودند} 
بدست ايرانيان به قتل رسيدند از آن جمله ابوعبيد و برادر و برادر زاده اش هالک شدند و 

 بحيره برگشتند و خبر هَزيمت خود را به مدينه  ُمثنیُمسلمين شکسته و منهزم  به سرداری
 و قتل ابوعبيد چنان عمر را متأثر کرد که در مدت يکسال ِجسربه ُعمر نوشتند. شکست 

از شدت تألم نام عراق را بر زبان نمی آورد، تا اينکه پس از گذشتن سالی او در مدينه و 
« به خزاين ملوک   تحريص و «جهاد بر ِضّد اهل ايران» مردم را به حيره در ُمثنی

 {آيا براستی مردم ايران از چنين ُجنبش ايران ويرانگری با آغوش ساسانی تطميع کردند»
حتی خليفه هر کس را که می خواست به غزای شام رود به سمت باز پيشبازکردند؟؟ } 

  را با اتباعش به آباديهای ايران جريربن عبدهللا  بََجلیايران روانه می کرد، از آن جمله ، 
مأمور ساخت و او با خليفه قرار گذاشت که ربع غنائمی را که کسانش از اين عمل به 

 { نمونه ی ديگری از عدالت و چنگ می آورند ُملک ايشان باشد و خليفه هم پذيرفت!!..
 معنويت و قسط اسالمی}

اما ايرانيان با وجود چنين فتح درخشانی که حاصل کرده بودند و با فرصت يک ساله که 
در دست داشتند به علت پريشانی اوضاع داخلی ابداً به فکر تدبير کار مسلمين و پيش بينی 
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 به کلی خطر ِجسرحملۀ آيندۀ ايشان نيفتادند و چنين تصور کردند که در نتيجه شکست 
عرب و اسالم دفع شده است . 

 با جمع کثيری از اعراب به سمت سواد عراق و درۀ وسطای فرات جرير بن عبہال بجلی
سرازيرشد . چون خبر حرکت ايشان به ايران رسيد، يزدگرد سوم که تازه از بحرانهای 

پسر مهر بنداد پياپی بر تخت متزلزِل ساسانی جلوس کرده بود، سرداری را بنام مهران 
 با دوازده هزار لشکر به جلوی جرير و ياران او فرستاد، اما اين سردار به جای همدانی

 درساحل چِپ فرات چشم براه مسلمين بنشيند، پيشدستی کرده بهمن ذوالحاجبآنکه مانند 
از پُل گذشت و در آن طرف شط در محل نخليه}- { در نزديکی کوفه کنونی }  با 

 يا بمناسبت نام واقعۀ نخليه روبرو گرديد. در اين جنگ که به جرير و ُمثنیاصحاب 
کشته شد. ليکن اين قضيه ُمثنی معروف است ، ابتدا  برادر  يوم ِمهران سردار ايرانی به

 را دل شکسته ودر پايداری سست بگرداند برخالف، بر شّدت کينه و ُمثنیبه جای آنکه 
در جنگ مهران جالدت او افزود و ُمسلمين را به حملۀ جمعی بر سپاه ايران واداشت. 

ياران جرير و ُمثنی پس از عبور از فرات دست به کشته شد و لشکريان او منهزم شدند. 
کشتار مردِم بيگناه گذاشتند و طولی نکشيد که تمام ساحل چپ فرات تا نزديکيهای 

. عباس اقبال مدائن،  پايتخت ايران در زير ُسّم  ستور اين جماعت بيابانی پايمال گرديد
   در اينجا نيز ناشر به فرمان 51 و 50آشتيانی – تاريخ ايران پس از اسالم – رويه های 

وزارت ارشاد در پانويس اين رويه می نويسد:   کسانی که با سپاه مسلمين می جنگيدند 
سربازان و وابستگان حکومت ساسانی بودند!! وگرنه مردم ايران با آغوش باز از سپاه 

 اسالم استقبال کردند...   

در اينجا بخش هشتم اين پژوهش را بپايان می بريم  و ادامه ی اين جستار را به بخش نهم 
وا می گذاريم. 

پاينده ايران – هومر آبراميان 
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