
 

  

 )١١بخش (  تاريخ بزرگ کوروش فرهنگستان جهانی

  بخش يازدهم: چگونگی اسالم پذيری ايرانيان

   

در بخش دهم اين پژوهش، چگونگی شکست سپاه ايران را از تازشگران مسلمان و ُکشته شدن ُرستم فرخزاد را درآن آوردگاه 
گوناگون انجام گرفت، زشتکاريهای خسرو پرويز، خونين بررسی کرديم. در اين پژوهش که درميان انبوهی ازنوشته های 

واپسين پادشاه توانمند ساسانی را ديديم که با کوتاه کردن دست خاندان « بنی َلخم» ازفرمانروايی «حيره»، زمينه ی گستاخی 
  و يورش تازيان را به ايران فراهم آورد..

پسرش «شيرويه» که از «مريم» دختر امپراتورروم  شدن خسرو پرويز بدست  پريشان روزگاری ملت ايران را پس از ُکشته
زاده شده بود، و بهم ريختگی سامانه ی سياسی کشوررا ديديم که در کمترازچهارسال، يازده پادشاه يکی پس از ديگری برتخت 

  شاهنشاهی ايران فرازآمدند و در کوتاه زمان بدست موبدان يا اسپهبدان پايين کشيده شدند..

ترِس ايرانسوِز ُرستم فرخزاد را ديديم که چگونه جان خود و سپاهيان زيرفرمان خود، و تاج و تخت ُسستی و زبونی، و
  شاهنشاهی ساسانی را بر باد داد و ايران را درهراسناک ترين وتيره ترين گرداب تاريخ فرو افکند..

ار درارتش ايران» را ديديم که در گرماگرم خيانت چهارهزار تن ازسپاهيان ايران، به فرماندهی سياه ديلم « فرمانده ی عرب تب
  تاراج تازيان، پشت به ميهن کردند وگوشت و پوست واستخوان و روان و واالمندی خود را بزير پای تازيان افکندند..

خيانت و فرومايگی برخی از ايرانيان را ديديم که: «.. شبی مردی از اشراف آن شهرمحرمانه به مالقات ابو موسی رفت و به 
او گفت: آيا حاضری که به من در بارۀ خود و خانواده و فرزندان وکسان و مال ومنال وامالک و ضياعم امان بدهی تا درعوض 

راِه دست يافتن برشهر را در اختيار تو قراردهم؟ ابو موسی گفت: اگر چنين کنی به تو چنان امانی داده خواهد شد. آن مرد که 
برخاست و گفت:   ياران خود را با من بفرست… مردی از بنی شيبان بنام اَشَرس بن عوف نامش « سينه » بود گفت: مردی از

من با او می روم. پس آن مرد با وی برفت و از نَهردجيل بگذشت، سپس او را از يک راه زير زمينی به خانۀ خود بُرد، آنگاه 
بيشتر زرتشتيان چنين جامه ای بتن می کردند}  -ازندکه بر دوش می اند  جامه ای گشاد و بلند و دارای کاله -طيلسانی{ ردا

سينه وی را  براوافکند واو را ازخانه بيرون آورد و به اوگفت: تو چون خدمتگزاراِن من از پی من بيا. آن مرِدعرب چنين کرد، 
از برابرهُرمزان گذراند به همه جای شهربُرد، تا به نگهبانانی که دروازۀ شهررا محافظت می کردند رسيدند، پس او را با خود 

که بردِر سرای خود بود وگروهی ازسرداران همراه اوبودند. اَشَرس تمامی اين خصوصيات را به چشم خود ديد، پس به خانه 
برگشت، و ازهمان راهی که آمده بود به ابو موسی گزارش داد و گفت: دويست تن با من همراه کن تا با آنها آهنگ مستحفظين 

آنها را بکشم و دروازۀ شهررا بروی تو بگشايم، و خود با تمامی مردمی که همراه داری به ما بپيوندی. قلعۀ شهرکنم و
ابوموسی دويست تن به همراه او روانه کرد، پس ازآن در حالی که اَشَرس پيشاپيش آنان می رفت بيرون آمدند تا به دروازۀ 

ر درآمد. اَشَرس و ياران او به سوی نگهبانان رفتند و شمشير شهررسيدند، ابوموسی هم با تمام سپاه خود جلودروازۀ شه
درميان آنان گذاشتند، مردم بهم ريختند و به ديوار های حصار تکيه کردند، ابوموسی و همراهانش تکبير می گفتند تا موجب 

و ُمسلمانان به شهر  باری همراهان اَشَرس قفل دروازه را شکستند و دروازه را گشودند، ابوموسی  پشتگرمی آنها گردد.
درآمدند، و مردم را از دم شمشير گذراندند. هرمزان و سران سپاه که همراه او بودند به درون ِدژی که دردل شهربود پناهنده 

شدند. شهروآنچه در آن بود به تصرف ابوموسی در آمد. هُرمزان به سختی درمحاصره افتاد وخوارباری که ذخيره کرده بود به 
سپس امان خواست. ابو موسی به اوگفت: من تورا امان می دهم که به فرمان اميرالمؤنين تسليم شوی. هُرمزان  پايان رسيد.

راضی شد و به همۀ کسان وسرداران خود نزد ابوموسی رفت وابو موسی هُرمزان و بستگانش را به اسارت نزد َعمر فرستاد.. 
پوشنه پنجم رويه  –گنجينه تاريخ ايران  -عبداععظيم رضايی ١۴۴و  ١۴٣ اخبار الطوال رويه  -ابو حنيفه احمد بن دينوری

  ٣٣٣و ايران بعد از اسالم رويه   ٧٣دو قرن سکوت رويه  –عبدالحسين زرين کوب   ۴٧٢و  ۴٧١های

 اين *«.. در اينهنگام يکی از گبران مدائن به سعد گفت: من حاضرم شما را ازطريقی رهبری کنم که بتوانيد از به مقصد رسيدنِ 
جماعت جلوگيری کنيد. سعد آن مرد را پيش انداخت و با سپاه خويش به دنبال وی به راه اتفاد و به راهنمايی او از بيابانها و 

تاريخ تبری پوشنه سوم  –جرير تبری   ١٢١و  ١٢٠اخبار الطوال رويه های  –ابو حنيفه احمد بن دينوری    رودبارها گذشتند.
گنجينه ی  –عبدالعظيم رضايی  ١٣۴٨و  ١٣۴٧اريخ سياسی ساسانيان پوشنه دوم رويه های ت -دکترمشکور  ١٢۴رويه 

  ۶۴احمدبن يحيی البالذری رويه  ۴۶٧تا  ۴۶٠پوشنه پنجم رويه های  –تاريخ ايران 



 آری، ما چهره های گوناگون از خدمت و خيانت ديديم، چهره هايی که برخی مايه ی سربلندی، و برخی مايه ی بيزاری و
  شرمندگی بودند..

ما زشترين چهره ی اهريمن را در ميان اين يورشگران بيابانی و کرد و کار ننگينشان ديديم که هرکجا می رسيدند ايرانيان با 
  ۶٩دو قرن سکوت رويه  ١٣٩هراس بانگ برمی آوردند: «ديوان آمدند، ديوان آمدند» اخبار الطوال رويه 

يرانيان با آغوش باز به پيشباز تازيان بيابانگرد بشتابند و آيين بيابانی شان را برمغز و ولی هرگز، ودرهيچ کجا نديديم که ا 
  روان وانديشه وخان ومان خود چيره بگردانند، و زنان و دختراِن خوبچهرخود را بدست « ديوان بيابانی» بسپارند.

خيانت پيشگاِن روان به اهريمن فروخته را نيز  ما با پشت به ميهن کرده ها و خيانت پيشگان بسيار رو برو شديم، ولی همان
شتافته باشند، آنان از تبار زشتخواهرمن چهرگانی بودند که در هردوره ای ازتاريخِ   نديديم که با آغوش باز به پيشباز اسالم

م شمار بزرگی ازاين ايران ُرخ نشان داده و چوب هراج بر واالمندی خود زده اند. امروزهم اگر نگاهی به پيرامون خود بيندازي
زشتخويان روان به اهريمن فروخته را خواهيم ديد که نه تنها مام ميهن، بلکه زهدان مادرشان را نيز به اهريمن خواهند 

    فروخت، در بازار آنها سخن برسراين نيست که خريدار چه می خواهد، سخن برسر اين است که چه می پردازد!..

وبه تاراج رفتِن زبان پارسی و همه ی ديگرارزشهای فرهنگ ايرانشهری را پيايند   زيان زنده ياد محمد قزوينی، چيرگی تا
      فرومايگيهای همين خيانت پيشگان پشت به ميهن کرده می داند و می نويسد:

ی، « اگر تقصيری درتاراجِ زباِن عربی بر زبان فارسی برکسی متوجه است می دانيد به گردن کيست؟ اول به گردن خليفۀ ثان
ُعمرابن خطاب است{ محمد قزوينی از ترس شيعيان دليری نکرده است ازعلی بن ابی طالب نام ببرد که او نيزدرايران ستيزی 
از رايزنان درجۀ يکم ُعمربود، ودرآينده خواهيم ديد که در دوران خالفت او(و بفرمان او) بر سر ايرانيان چه آمد} که قشون 

. و سپس به گردن بعضی ايرانيان خائن وعرب مآبان آن وقت شبيه به فرنگی مآبان و روس عرب را به طرف ايران سوق داد،.
و انگليس پرستان امروزه که بالشک نسبت اينها به خط مستقيم به آنها منتهی می شود از اوليای امور و حکام واليات و 

لی روی داده و قشون ايران دردو سه واقعه از مرزبانان اطراف که به محض اينکه حس کردند که دراَرکان دولِت ساسانی تزلز
قشون عرب شکست خورده اند، خود را فوراً به دامان عربها انداختند و نه فقط آنها را درفتوحاتشان ُکمک کردند و راه وچاه 

مله نکرده را به آنها نمودند، بلکه سرداران عرب را به تسخيرسايراراضی که در قلمروآنها بود وهنوز قشون عرب به آنجا ح
بود، دعوت کردند و کليد قالع و خزاين را دودستی تسليم آنها نمودند، به شرط آنکه عربها آنها را به حکومت آن نواحی باقی 

بگذارند. ُکتب تواريخ بخصوص فتوح البلدان بالذری، از اسامی شوم آنها پُراست و يکی از معروفترين آنها (ماهويه ی 
و حضرت امير به دهاقين و اساوره ی   زدگرد است که بعد ها در زمان خالفت علی به کوفه آمدمرزبان مرو، قاتل ي  سوری)

    خراسان حکمی نوشت که همگی بايد جزيه و ماليات قلمرو خود را به او بپردازند.

کومتی را که همچنين بعضی از ايرانيهای ديگر که برای تقرب به ُحجاج بن يوسف سفاک ترين دشمن ايران، دواوين ادارات ح
تا آن وقت به فارسی (يعنی به پهلوی) بود به عربی تبديل کرد، يا مثل « خواجه ی بزرگ شيخ جليل شمس اکفات» احمد ابن 

الحسن الميمندی وزير سلطان محمود که پس از چهارصد سال ازهجرت وخاموش شدن دولِت عرب درخراسان و نواحی شرقی 
کافی الکفات از جمله کفايتهايی که به خرج داد يکی اين بود که دواوين ادارات دولت غزنوی ايران چنان اقدامی کرد. تازه آقای 

  را که وزير قبل از او ابوالعباس فضل ابتن احمد اسفراينی به فارسی تبديل نموده بود دو باره به عربی تحويل کرد.

جدانيات انسانی وعواطف طبيعی که منافات با هيچ دينی فی الواقع پاره ای از ايرانيان به محض قبول دين اسالم گويا از تمام و
هم ندارد منَسِلخ می شوند، قتيبة بن ُمسلم باهلی، سردار معروف حجاج که چندين هزار نفراز ايرانيان را در خراسان و 

ام معنی کلمه از خون ماوراءالنَهر ُکشتارکرد و در يکی از جنگها به سبب سوگندی که خورده بود آنقدرازايرانيان ُکشت که به تم
آنها آسياب روان گردانيد و گندم آرد کرد و ازآن آرد نان پخته تناول نمود، و زنها و دخترهای ايرانيان را در حضور آنها به 

لشگر عرب قسمت کرد، ايرانيان قبر اين شقی ازل و ابد را پس از کشته شدنش زيارتگاه قرار دادند وهمه برای تقرب به خدا و 
ولی بزرگترين شاعر ايران و بانی رفيعترين بنای َمجد و شرف ملی ايران،   جات «تربت آن شهيد را!» زيارت کردندقضای حا

يعنی فردوسی توسی را پس از وفات، به عوض اينکه قُبه و بارگاهی بر سرقبراو بنا کنند، معاصرين قدر شناس! او حتی 
د، مقتدای آنان شيخ ابوالقاسم گرکانی( که خود ايرانی تبار بود) گفت: او َجَسدش را نگذاردند در گورستان ُمسلمانان دفن کنن

  . ۵۴پوشنه دوم رويه  –تاريخ اجتماعی ايران  –مرتضی راوندی  ستايشگر گبران و کافران بوده است. 

بينی کرده بود،  رستم فرخزاد اين خيانت پيشگان را در پيرامون خود ديده و آينده ی کشورش را در پی تبهکاريهای آنان پيش
     با چنين بينشی به برادرش نوشت: 

  برزيان   مگر     نگردد    ستاره       از تازيان  آيد  شکست   پس اين   کز
  عمر شود  و   بوبکر    نام     همه        شود    برابر    منبر     باتخت    چو

  فراز   پيش است     دراز    نشيبی      دراز  رنجهای  اين  اين    گردد   تبه

  کاستی    و   کژی    شود    گرامی       راستی     از   و    بگردند   زپيمان



  جفا   پر   شود    زبانها    و   روان       وفا   را  کسی     نماند    گيتی     به

  اندر ميان    آيد      پديد        نژادی      از تازيان و   ترک  و از  ايران  از

  بود    بازی      بکردار       َسُخنها      بود تازی  نه ترک و نه   قان،نه ده

  دهند  دشمن   به  کشور  و   بکوشند      نهند       دامن  زير    گنجها    همه

  سرد پر از باد  و لبها  خشک   دهان     من پر از خون شد و روی زرد دل 

ر داشت، توانست فروپويی مردم خود را در بسياری اززمينه ها پيش بينی کند، رستم فرخزدا با نگاه ژرفی که سامه های کشو
او گمان برد که نامهای ايرانيان از آن پس بوبکر و عمرخواهند بود، ندانست که روزگاری فرا خواهد رسيد که اسماعيل نامی 

  :از خاندان صفوی برجای کوروش و داريوش نشست و خود را سگ آستان علی خواهد ناميد

سده بدرازا انجامد.  ١۴توانست باور کند که چيرگِی تازيان بر امپراتوری ايران بيش از در آن روزگار می «… کمتر ايرانی
ی نگری و شيوه سده، هويت فرهنگی، زبان پارسی، جهان ١۴توانست بپندارد که در درازای اين فراتر ازآن کمترکسی می 

رانی ودگرگونی گردد که ايرانيان، آئين نياکانی خود را کنار بگذارند، دين دشمن را بناچار چنان دستخوش وي زندگی ايرانيان آن
های دشمنان و سرکوبگران خود را بر فرزندان خود بنهند، و بپذيرند، سيل واژگان تازی را به زبان مادری خود راه دهند، نام

يافتگان بر ايران برگزارنمايند.  های سوگواری برای مرگ چيرهی خود را فراموش کنند و آئينهای هزاران سالهها و آئينجشن
هاشان  گاهها وآتشکدههای آينده، نيايشزنی کند که در سده توانست گمانهی ساسانيان، کمترايرانی میدرآغاز فروپاشی سامانه

ان را برگزارخواهند شد. کمترکسی هايی مانند عاشورا، تاسوعا وعيد قربويران و فراموش خواهند گشت و به جای آنها آئين
در غبار گم خواهد  –کوروش  –توانست باورکند که آئين سوگ سياوش فراموش خواهد شد، آرامگاه بزرگمرد تاريخ ايران می

، به زيارت گورهای نمايندگان سياسی قوم چيره شده بر ايران در «مشهد، قم، نجف و شد و مردم ايران به جای ديداراز آن
های توانست باور کند که روزی روزگاری جشنای میخواهند شتافت. در آن روزگار تاريِک شکست، کمتر ايرانیکربال» 

ی شعبان» و «مراسم ماه گان و مهرگان به فراموشگاه تاريخ خواهند رفت، و به جايش «نيمه گان، ارديبهشتتيرگان، بهمن
  رمضان» و «عاشورا و تاسوعا» برگزار خواهد شد.

ی اين رخدادهای شوم دامن گستردند. تباهی فرهنگی، فراخدامن شد. فرومايگی و زانوسائی در برابر شوربختانه، همه اما  
نگری دشمنان خود ها و جهانها، آئينها، روشای از مردم ايران، خود کارگزاِر انديشهبيگانگان گسترش يافت و بخش گسترده

کنندگان سرزمين و فرهنگ های ايرانی، نام ويرانکردند سرکوب کردند. تودهری میميهنان خود را که پايداشدند، و ديگر هم
های عمر، علی، محمد، حسن، حسين، فاطمه، رقيه، مهدی و رضا که جای خود دارند، خود را برفرزندان خود نهادند. نام

نهادند. به جای پاسداری از راه و نام کوروش هللا را بر فرزندان خود های اسکندر، چنگيز، تيمور و حسن فضلايرانيان حتا نام
های اسالمی» برپاکردند و يکسره به ای برای خود «امامزاده و زيارتگاهو زرتشت و بابک و رستم فرخزاد، در هر دهکوره

ران آمدند. کشانی مانند آهنگسازان و آخوندهای وارداتی دل بستند. به جای خنياگران باربدی و نکيسائی، زوزهها، خرافهرمال
پوشيدند  های ايرانی رخت سياهزبان پارسی تا گلوگاه در زبان تازی فرورفت. سوگواری جای جشن و شادمانی را گرفت. توده

ها دخيل يابی به خوشبختی، سردرچاه جمکران فروبردند و به امامزادهو با قمه و زنجير برسروروی خود زدند، و برای دست 
  بستند.

کشی فرهنگی ايرانيان به جائی رسيد که شاه اسماعيل صفوی برای شيعه کردن ايرانيانی که دوسوم شان کار خودزنی و خود
های عربی آخوند و مال وارد کرد تا مردم را در سنی شده بودند دويست و پنجاه هزار ايرانی را کشت و از لبنان و سرزمين

اند و من از  ی معصومين) همراه منند و خدای عالم و حضرات (ائمهاگفت: « مرا به اين کار بازداشتهخرافات فروبرند. او می
  گذارم »! *کشم و يک کس را زنده نمیکس باک ندارم و به توفيق هللا تعالی اگر رعيت هم حرفی بگويند شمشير میهيچ 

علی» (سگ علی) د را «کلبها را بکشد! شاه صفوی نام خوی آناين شاه ايرانی آماده بود برای شيعه کردن مردم ايران همه 
کرد! شاهان صفوی آدمخواران انداخت و با گفتن: «يا علی سگم به درگاهت!» عوعو میگذاشته بود. زنجير به گردن خود می

کردند!.. ميرزا آقا ای تربيت کرده بودند برای کشتن و پختن و خوردن ايرانيانی که در برابر فرهنگ تازی پايداری میحرفه
  ) در پيشگفتار «آوازهای کوروش آريايی».عسگری(مانی

  بر می گرديم تا کار پژوهش خود را پی بگيريم:

  حيات بارورش پس از مرگ) می نويسد: –علی شريعتی در نوشته ای زير نام: (علی 

جا، يک نمونه يک   « .. کجا ايرانی ازهمان اول در برابراسالم قرارگرفته و نخواسته اسالم را بپذيرد؟! کجا چنين چيزی است؟!
  نيست!!..» .

بخش از داده   اينک می خواهيم بدانيم که علی شريعتی تا چه اندازه درست می گويد، و آيت هللا مرتضی ُمطهری با تکيه برکدام
های تاريخ می گويد: «… اسالم برای ايران و ايرانی در حکم غذای مطبوعی بود که به حلق گرسنه ای فرو رود يا آب 

  کام تشنه ای ريخته شود»..گوارايی که ب



پس از حمله ی اعراب  –درمجاورت قلمرو اسالمی  –*ُمسلماً بعضی قبايل مناطق عرب نشين امپراتوری ساسانی 
اسالم را پذيرفتند ( چيزی که محققان اسالمی، به تکرار آنرا « استقبال ايرانيان از اسالم » قلمداد کرده اند با اينحال   مسلمان

پس از جنگ با اعراب مسلمان،   بيشتر نواحی عرب نشين ايران ( مانند حيره، انبار، فرات، نواحی سواد و …)  بايد دانست که
از پذيرفتن اسالم خود داری کردند و تنها به پرداخت جزيه گردن گذاشتند. اين امر آنچنان عجيب بود که َخشم سرداران عرب را 

  ٧١رويه ی   در تاريخ ايرانمالحظاتی  –برانگيخته بود.دکترعلی مير فطرس 

*درهمه شهرها و واليات ايران، اعراب ُمسلمان با مقاومت های سخت مردم روبرو شدند. در اکثرشهرها، پايداری و مقاومت 
ايرانيان بيرحمانه سرکوب گرديد، مثال در سقوط مدائن و خصوصاً مقاومت مردم در جنگ جلوالء اعراب ُمسلمان، خشونت 

ان دادند آنچنانکه مورخين ازآن بنام « واقعه هولناک جلوال » ياد کرده اند. دراين جنگ، صدهزار تن از زيادی از خود نش
ايرانيان ُکشته شدند و تعداد فراوانی از زنان و کودکان ايرانی به اسارت رفتند و بسيارِی کشته، دشت را پوشانيده بود که 

فتوح     ٣۴٠تاريخ کامل اسالم و ايران رويه ی  –علی بن اثير   -  ١٨٢٩ نمودار جالل جنگ بود. جريرتبری پوشينه پنجم رويه
  ۶۵البلدان بالذری رويه 

*گويند: پس ازجنگ قادسيه، مسلمانان همچنان پيش می آمدند، و چون از ِديِر َکعب گذشتند، نخجيرجان به مقابلۀ ايشان شد. 
ت. ُزَهيربن ُسلَيم اُزدی دست برگردن نخجيرجان افکند. وی سپاهی گران ازاهل مدائن به زير فرمان داشت. جنگ در گرف 

نخجيرجان به خاک درافتاد . ُزَهيرخنجری را که وی برميان خويش بسته بود بگرفت، شکمش بدريد و بقتلش رسانيد. پس ازآن 
نُه  –انب کوفه واقع است آن شهردرج –َسعد و لشکر اسالم براه افتادند تا به ساباط رسيدند و در شهِر َبُهرِسير اجتماع کردند 

  ماه، يا بقولی هجده ماه در آنجا مقام کردند چنانکه نخل ها دو نوبت بار داد و ايشان بخوردند.

مردماِن شهر پيوسته با ُمسلمين نَبرد می کردند وچون دست از پيکارمی کشيدند به شهر خود باز می گشتند.. گويند: مسلمين 
د که يزدگرد سپاهی عظيم آراسته و به سوی ايشان روانه کرده است و لشکرگاه وی چندی در مدائن ماندند. سپس شنيدن

درجلوالء است. سعدابی وقاص، هاشم بن ُعتبه بن ابی وقاص را با دوازده هزار مرد به مقابلۀ ايشان فرستاد. هاشم ديد که 
و زن و فرزند و بُنه ها را درآنجا جای داده و با پارسيان در ِدژهای استوارجای گرفته اند و ِگرداِگرد خويش را َخندق زده اند 

يکديگرعهد کرده اند که از برابر دشمن نگريزند. ُمسلمين گفتند: بهتر است که پيش از فزونی يافتن َمَددها ، کار را برايشان 
تير و ضربت نيزه يکسره سازيم. پس دربرابرآنها لشکر آراستند: جنگی بسيارسخت درگرفت. در هيچ جنگی آن چنان با پرتاب 

آنگاه   کشتار نشده بود تا آنکه تيرها و نيزه ها همه بشکست. پس دست به شمشيربردند، تا شمشير ها همه خميده شد.
ُمسلمانان همه يکباره حمله بردند، چنان که پارسيان را از جای خويش به عقب راندند و سپاهشان را بشکستند. پارسيان پای 

از پی ايشان درآمدند و ُکشتاری عظيم بکردند، تا شب دررسيد، آنگاه به لشکر گاه خويش باز گشتند.  به گريز نهادند. ُمسلمين
  ۶۵تا  ۶٣احمد بن يحيی البالذری رويه 

* وقتی غنائم ايران را نزد ُعمر آوردند، بارها را گشود و چشمانش به آنقدر گوهر و مرواريد و زر و سيم افتاد که هرگز نديده 
  ۵۵الخراج رويه  –افتاد. ابو يوسف انصاری بود، بگريه 

پس از شکست ايرانيان در جنگ جلوالء و فرار يزدگرد به قم، مردم در همه جا به هيجان آمدند و ازهرسو برای اجابِت نداِی  * 
دان و کمک و استعانِت يزدگرد، حرکت کردند، و مردم از قومس (دامغان) تبرستان وگرگان و دماوند و ری و اصفهان و هم

اخبار الطوال  –ماهان، بسوی يزدگرد روی آوردند و گروهی از جنگجويان بر او گرد آمدند. ابو حنيفه احمد بن داود دينوری 
  ١۴۶رويه 

در حمله به دهکده ی اُليس ( هم مرز قلمرو اسالمی ) جاپان، ساالر دهکده ی اُليس، راه را بر خالد ابن وليد بست. جنگی     *
ان عرب و ايران در کنار رودی که بسبب همين جنگ بعد ها به « رود خون» معروف گرديد در گرفت. در سخت بين سپاهي

برابر مقاومت و پايداری سرسختانه ی ايرانيان، خالد نذر کرد که اگر برايرانيان پيروز گرديد« چندان از آنها بکشم که خون 
ند، بدستور خالد « گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته هاشان را در رودشان روان کنم » و چون پارسيان مغلوب شد

ُمغيره گويد که « بر رود، آسياب ها بود و سه روز پياپی با آب خون آلود، قوت  بودند می آوردند و در رود گردن می زدند». 
 –د هزار تن بود. جريرتبریسپاه را که هيجده هزار کس يا بيشتر بودند، آرد کردند … کشتگان ( پارسيان ) در اُليس هفتا

. « اين همان چيزی بود که آيت هللا مرتضی مطهری آنرا در حکم غذای  ١۴٩١رويه  –پوشينه ی چهارم   -تاريخ تبری
که به حلق گرسنه ای فرو رود يا آب گوارايی که بکام تشنه ای ريخته شود. اين غذای مطبوع، گوارای جان  مطبوعی می داند 
  ياوه ها می باورند»..کسانی باد که اين 

در جنگ نهاوند نيزايرانيان مقاومت بسيار واعراب خشونت بسيارازخود نشان دادند … مقدسی در باره ی جنگ نهاوند و     *
دسته های ايرانی به شکيبايی و پايداری سوگند ياد کرده بودند … و اعراب از ايشان چندان  مقاومت ايرانيان می نويسد: «.. 

ا داند …. و از اموال و غنيمت ها چندان نصيب اعراب مسلمان گرديد که در هيچ کتابی اندازۀ آن ذکر نشده است.. کشتند که خد
  ١٩٢رويه   پوشنه پنجم  برگردان رضا شفيعی کدکنی.-آفرينش و تاريخ  –مطهربن طاهر مقدسی 



* َسعد مدائن را فتح کرد و آنجه از اموال باقی مانده بود ( پس از آنکه بهره ای به هر سرباز عرب داده شد) از ظرفهای زرين 
  ١٨٨پوشنه پنجم رويه  –و سيمين چهارصد بارنصيب او گرديد و آنها را با اسيران بسيار نزد عمر فرستاد.آفرينش و تاريخ 

را به مدينه فرستادند چون به مدينه درآمد تاج برسرنهاد و جامۀ ديباج پوشيد وکمربند َبست  *هُرُمزان تسليم حکم ُعمرشد. او
و ياره در دست کرد وگردن بند درگردن نهاد و موی سبيلش درازبود و موی صورتش کوتاه، به آيين و طرز َعَجم، و همۀ اين 

ر برود..ُعمر بدو گفت: آيا اسالم آوردی؟ گفت نه! گفت: اگر کارها را به تََصنُع و ساختگی انجام داد که می خواست بديدارُعم
  اسالم نياوری ترا خواهم کشت. گفت مرا مکش تا آبی بياشامم.

پس قدح چوبين بزرگی آوردند. هُرُمزان گفت: اگرازتشنگی بميرم دراين ظرف آب نخواهم آشاميد. آيا شما قدح بلورين (شيشه 
يان درظرف چوبی و سفالی چيزی نمی خورند چرا که اينگونه چيز ها قابل نجس شدن اند. ای) نداريد؟ علتش اين بود که ايران

سپس آن قدح را در دست گرفت و دستش لرزيد. عمر گفت باک مدار، من ترا تا آب را نياشامی نخواهم کشت. آنگاه هُرُمزان 
گفت: قدحی ديگربياوريد. ُهرُمزان گفت: به  قدح را ازدست خود رها کرد و شکست. ُعمر پنداشت که قدح از دست وی افتاده،

آب نيازی نيست. عمر گفت اسالم بياور اگر نه ترا خواهم کشت. هُرُمزان گفت: من دين خويش رها نخواهم کرد، اما تو مرا 
ر ازمن زينهاردادی. ُعمر گفت: ای دشمن خدا من ترا زينهار ندادم. گفتند چرا زينهاردادی. ُعمر گفت بی آنکه بدانم زينها

  ١٩٠گرفت..(اين همان کسی است که عمر را کشت). آفرينش و تاريخ پوشنه پنجم رويه 

در شوشتر، مردم وقتی از تهاجم قريب الوقوع اعراب با خبرشدند، خارهای سه پهلوی آهنين بسيار ساختند و در صحرا     *
شان بنشست، و مدتی در آنجا توقف کردند … پس از پاشيدند. چون قشون اسالم به آن حوالی رسيدند، خارها به دست و پای اي

تصرف شوشتر، لشکر اسالم در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذيرفتن اسالم خود داری کرده بودند گردن 
  ١۶تذکره شوشتر رويه  –سيد عبدهللا شوشتری  – ٢٢٣زدند . الفتوح رويه 

(دادرسی ) و رسيدگی به   اد وعبدهللا ابن حازم مامورخليفه ی اسالم به بهانهشورش ديگری در چالوس رويان روی د    *
به حضور طلبيدند و  –يک يک  –شکايات مردم، دستور داد تا آنان را در مکان های متعددی جمع کردند و سپس مردم را 

ن غذای مطبوع و آب گورا که مخفيانه گردن زدند بطوريکه در پايان آنروز هيچ کس زنده نماند …« نمونه ی ديگر از آ
مطهری شايسته ی حلق مردم ايران می داند».. و ديه ی چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد … طبرستان را 

به محمدبن يحی بن خالد سپردند. ايشان بر طبرستان مستولی شدند و امالک مردم را بزورمی بردند و دختران مردم به قهر می 
    ۶٩رويه  -برگردان منوچهر ستوده –تاريخ رويان  –موالنا اولياء هللا آُملی  ١٨٣تاريخ تبرستان رويه ستدند.. 

در فتح استخر، مردم شهر قتل عام شدند و اعراب مسلمان کشتاری بزرگ کردند، با اينحال مردم از پذيرفتن اسالم خود    *
   ٢٠٠٩پوشينه پنجم رويه  –ن نهادند.تاريخ تبری داری کردند بلکه با حفظ آيين خود به پرداخت جزيه گرد

رامهرمز نيز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهيان اسالم درآمد و فاتحان عرب، بسياری از مردم را ُکشتند و زنان و    *
    ٢١۵کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی بچنگ آوردند . الفتوح رويه 

مردم مقاومت بسيار واعراب مسلمان خشونت بسيار کردند بطوريکه ربيع ابن زياد برای ارعاب  در حمله به سيستان،    *
دستورداد تا صدری   مردم و کاستن ازشورمقاومت آنان « و برای نشان دادن خوشمزگی آن غذای مطبوع و آب گوارا !!»

) و هم از آن کشتگان، تکيه گاهها ساختند، بساختند از آن کشتگان ( يعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند 
وربيع بن زياد بَرشد وبرآن نشست، بدين ترتيب، اسالم در سيستان متمکن شد وقرارشد که هرسال از سيستان هزارهزار( يک 

جنسی از ميليون) درهم به اميرالمومنين بدهند با هزارغالم بچه و دختر بچه ( پسر بچه ها را اخته می کردند و برای کامجويی 
  ٨٠آنها بهره می گرفتند تا غذا به کام ايرانيان مطبوع تر شود!). تاريخ سيستان رويه 

سردار عرب   در حمله اعراب به ری ( نزديک تهران کنونی ) مردم شهر پايداری و مقاومت بسيار کردند، بطوريکه َمغيره   *
د.. و چندان از آنها کشته شد که کشتگان را با نی شماره در اين جنگ چشمش رااز دست داد..مردم جنگيدند و پايمردی کردن

  ١٩٧۵پوشينه پنجم رويه  –کردند و غنيمتی که هللا از ری نصيب مسلمانان کردهمانند غنائم مدائن بود. تاريخ تبری 

ت کردند بگونه در حملۀ اعراب به آذربايجان، خراسان و همدان نيز مردم بسختی جنگيدند و دربرابراعراب ُمسلمان مقاوم   *
ای که بگفته ی تبری « جنگ و مقاومت مردم همدان درعظمت، همانند جنگ نهاوند بود. و از پارسيان چندان کشته شدند که 

  بشمار نبود .

در حمله به شاپور نيز مردم پايداری و مقاومت بسيار کردند بگونه ای که عبيدا سردار عرب بسختی مجروح شد آنچنانکه     *
گ وصيت کرد تا بخونخواهی او، مردم شاپور را قتل عام کنند، سپاهيان عرب نيز چنان کردند و بسياری از مردم بهنگام مر

. دانسته نيست چرا اين ايرانيان در برابر غذايی به اين خوشمزگی و آبی به ١١۶رويه   شهر را بکشتند. فارسنامه ی ابن بلخی
  اين گوارايی پايداری می کردند



ه َسَرخس، اعراب مسلمان « همه ی مردم شهر را بجز يک صد نفر که امان داده بودند کشتند…ابن عامر با در حمله ب   *
سپاه مسلمانان هرات را قصد نمود و با مردم آن جنگ نمود و مرزبان آن شهربشرط پرداخت هزارهزاردرهم با او صلح 

نين مردم کوزجان و طالقان و فارياب (در خراسان) و نمود… اهالی تخارستان لشکری فراهم کرده و آماده نبرد شدد. همچ
اطراف آنها همه با عده وعدد ُمستعد نبرد شدند. مقاتله و مقابله واقع شد..ايرانيان َمنَهزم شدند، ُمسلمين هم آنها را دنبال کرده 

تا  ٢٠٨رويه های   پوشينه سومتاريخ بزرگ  -کامل  -بزاری ُکشتند و بهر نحوی که دلخواه آنها بود ظفر يافتند علی بن اثير
٢١٠  

در حمله به نيشابور، مردم امان خواستند که موافقت شد، اما مسلمانان چون از اهل شهر کينه داشتند، به قتل و غارت     *
  ٢٨٢مردم پرداختند بطوريکه آنروزاز وقت صبح تا نماز شام می کشتند و غارت می کردند. الفتوح رويه 

الها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان، حاکم کرمان با پرداخت دو ميليون درهم مردم کرمان نيز س   *
  بعنوان خراج ساالنه با اعراب مهاجم صلح کردند..  و دو هزارغالم بچه و کنيز

نکشند و به اسيری نبرند و مردم قومس ( دامغان ) نيز با پرداخت پانصد هزار در هم ازاعراب مسلمان خواستند تا کسی را    *
  ١۴٨آتشکده ای را ويران نکنند. فتوح البلدان رويه 

ازوحشت   در حمله ی اعراب به گرگان، مردم با سپاهيان اسالم به سختی جنگيدند بطوريکه سردارعرب سعيد بن عاص   *
سعيد ابن عاص به آنان امان داد و نماز خوف خواند. پس ازمدتها پايداری و مقاومت سرانجام مردم گرگان امان خواستند و 

سوگند خورد «يک تن از مردم شهر را نخواهد کشت» مردم گرگان تسليم شدند، اما سعيد ابن عاص همۀ مردم را بقتل رسانيد، 
بجز يک تن، و در توجيه پيمان شکنی خود گفت: من قسم خورده بودم که يک تن از مردم شهر را نکشم! .. تعداد سپاهيان 

رويه   پوشينه سوم –تاريخ کامل  -علی بن اثير ٢١١۶پوشينه پنجم رويه   حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود. تبریعرب در 
١٧٨     

بهنگام ورود اسرای ايرانی به مدينه، ُعمر خليفه ی دوم اراده کرد تا زنان ايرانی را بفروشد ومردان ايرانی را نوکرعرب     *
  ف و عليل و پيررا بروی پشت گرفته بدور کعبه طواف دهند.قرار دهد تا اينان عربهای ضعي

*مسعودی گويد: ُعمراجازه نمی داد هيچکس ازَعجمان وارد مدينه شود. مغيرة بن شعيه بدو نوشت: « من غالمی دارم که 
ستم». ُعمراجازه نقاش و نجار وآهنگر است و برای مردم مدينه سودمند است اگر مناسب دانستی اجازه بده او را به مدينه بفر

داد. ُمغيره روزی دو درهم ازاو می گرفت. وی ابولؤلؤ نام داشت و مجوسی از اهل نهاوند بود، و مدتی در مدينه ببود آنگا پيش 
گفت نقاشی و نجاری    ُعمر آمد و از سنگينی باجی که به ُمغيره می داد شکايت کرد. ُعمر گفت: چه کارهايی می دانی؟

يک روزديگرازجايی که   باجی که ميدهی درمقابل کارهايی که می دانی زياد نيست. او قُرقُرکنان برفت. وآهنگری. ُعمر گفت:
عمر نشسته بود می گذشت ُعمر بدو گفت: شنيده ام گفته ای اگر بخواهم آسيابی می سازم که با باد بگردد، ابو لؤلؤ گفت 

  برفت ُعمر گفت: اين برده مرا تهديد کرد.آسيابی برای تو بسازم که مردم از آن گفتگو کنند. و چون 

و چون ابو لؤلؤ بانجام کار خود ُمصمم شد خنجری همراه برداشت و دريکی از گوشه های مسجد درتاريکی بانتظار ُعمر 
بنشست، ُعمر سحرگاه می رفت و مردم را برای نماز بيدار می کرد و چون بر ابولؤلؤ گذشت، برِجست و سه َضرَبت به ُعمر زد 
که يکی زير شکم او خورد و همان سبب مرگش شد، و دوازده تن از اهل مسجد را ضربه زد که شش تن آنها بمردند و شش تن 

پوشنه  –برگردان ابوالقاسم پاينده  –مروج الذهب  –بماندند و خويشتن را نيز با خنجر بزد و بمرد. علی بن حسين مسعودی 
   ۶٧٧ يکم رويه

ا بمدينه آوردند، يکی از اسيران بنام ابو لوءلوء «فيروز ايرانی» هر اسير کوچک يا بزرگی را که وقتی اسيران نهاوند ر   *
می ديد بر سرش دست نوازش می کشيد و می گريست و می گفت: «عمر جگرم را بخورد» همين فيروزايرانی بعد ها با کشتن 

ر سوزان) در بسياری از شهر ها و واليات ايران، امروزه ُعمر (عامل و آمر حمله به ايران) سر انجام انتقام گرفت. جشن (عم
    ٧٧مالحظاتی در تاريخ ايران رويه  –شايد يادآور کينه ی ايرانيان نسبت به ُعمر و حمله ی اعراب باشد. دکترعلی ميرفطرس 

ل دين و دولت اسالمی نبود، اعراب بر ايران بمنزله ی پايان مقاومت ها و مخالفت ها ی مردم ايران در برابر تحمي  تسلط     *
که مظهر دين   بلکه در طول سالهای اشغال ايران توسط اعراب، مردم همچنان بر عليه حکومت های دست نشانده ی اسالمی

بمبارزه پرداختند مثال: پس از فتح استخر، مردم آنجا سر بشورش برداشتند و حاکم عرب را کشتند… اعراب   تحميلی بودند
رای باِردوم استخر را محاصره و تصرف کنند، مقاومت و پايداری ايرانيان آنچنان بود که فاتح استخر (عبدهللا مجبور شدند تا ب

ابن عامر) را سخت خشمگين کرد بطوريکه:« سوگند خورد که چندان بکشد از مردم استخر که خون براند … به استخر آمد 
، و چندانکه کشتند خون نمی رفت، تا آب گرم به خون ريختند، پس خون و(آنجا را) بجنگ ِبِستُد.. و خون همگان مباح گردانيد

  برفت ( و آسياب بکار افتاد ) … و عده ی کشتگان که نام بردار بودند چهل هزار کشته بود، بيرون از مجهوالن …

  *در زمان ُعمر مردم آذربايجان چندين بار سر بشورش برداشتند وبا سپاهيان عرب بسختی جنگيدند ..



مردم خراسان نيز که « قبول اسالم » کرده بودند، پس از چندی «مرتد» شدند و در زمان ُعثمان سر بشورش بر داشتند و *
بسوی خراسان تاختند تا بار  و (سعيد ابن عاص )   خليفه ی مسلمين، فرمان داد تا آنان را سرکوب کنند… (عبدهللا ابن عامر)

نمايند.. درهمين ايام «مردم سيستان » نيز قيام کردند و حاکم عرب آنجا را از شهر دوم گرگان و تبرستان و تميشه را فتح 
عبيدهللا بن معمر حاکم دست نشاندۀ عرب شورش کردند واو را    هجری مردم فارس برعليه ٢٨بيرون کردند. همچنين در سال 

  ر داشتند .نيزعلم طغيان ب   کشتند و سپاهيان ُمسلمان را شکست دادند …. مردم دارابجرد

سال در برابر هجوم و نفوذ اعراب مقاومت کردند، بطوريکه اعراب مسلمان اين نواحی را (  ٢۵٠*گيالن و ديلمستان تا حدود 
ثغر) می خواندند و ثغر در نزد مسلمانان عرب، مرزی بود که شهر های آنها را از واليات دشمن و اهل کفر جدا می ساخت، در 

ز از مردم « گيل » و « ديلم » همواره بعنوان « دشمنان اسالم » نام می برند . بقول سعيد نفيسی : ضرب المثل های اعراب ني
اسالمشناسی  –تازيان هرگز نتوانسته اند سرزمين گيالن و ديلمستان را متصرف شوند. بابک دوستدار= دکتر علی ميرفطرس 

           ٨٠رويه 

رش کردند و از دادن خراج و جزيه خود داری کردند… در زمان سليمان ابن مردم گرگان در زمان عثمان بار ديگر شو * 
عبدالملک اموی نيز مردم گرگان شورش کردند وعامل خليفه را کشتند و چنانکه گفته ايم، يزيد ابن مهلب با لشکری فراوان 

گرگانيان چنان بود که سردارعرب هزار تن از مردم گرگان را بقتل رسانيد. مقاومت  ۴٠بسوی گرگان شتافت، و بقول مورخين 
سوگند خورد تا با خون گرگانيان آسياب بگرداند… پس به گرگان در آمد و چهل هزار تن از مردم گرگان را گردن زد، و خون 

آب در جوی نهادند و خون با آن به آسياب بردند   چون روان نمی شد (برای اينکه سردار عرب را از کفاره سوگند نجات دهند)
دم آرد کردند و يزيد ابن مهلب از آن بخورد تا سوگند خويش وفات کرده باشد.. پس شش هزار کودک و زن و مرد جوان و گن

اسير کرد و همه را به بردگی فروختند… و فرمود تا در مسافت دو فرسخ (دوازده کيلومتر) دارها زدند و پيکر کشتگان را بر 
ابن شبيب عامل خليفه عباسی نيز قريب سی هزار تن از مردم گرگان را کشت.  دو جانب جاده بياويختند … سالها بعد قحطبه

پوشينه يکم رويه  -تاريخ تبرستان – ٢۵١بنقل از: تاريخ گرديزی رويه    مالحظاتی در تاريخ ايران –دکترعلی ميرفطرس 
روضه   - ١١٢رويه   ارگرديزیزين االخب – ٣٩۴٠تاريخ طبری پوشينه نهم رويه  – ١٨٩و  ١٨۴فتوح البلدان رويه  – ١۶۴

  ١۶٩حبيب السير پوشينه دوم رويه   - ٣١١الصفا پوشينه سوم رويه 

در زمان معاويه نيز خراسانيان خروج کردند و بر اميران وعامالن خليفه تاختند و آنان را از شهرهای خويش بيرون کردند     *
زياد را برای سرکوبی مردم بسوی بخارا فرستاد و عبيدهللا پس از  و با سپاهيان خليفه به جنگ پرداختند… معاويه عبيدهللا بن

نبردی سخت آنجا را بار ديگر تصرف کرد، عبيدهللا فرمود تا درختان می کندند و ديه ها را خراب می کردند و شهر بخارا را نيز 
يليون ) درهم با چهارهزاربرده . خطر بود خاتون(حاکم بخارا) کس فرستاد و امان خواست، صلح افتاد به هزار هزار ( يک م

اما بزودی مردم بخارا، بار ديگر ازپيمان صلح خود سرباززدند . سعيد ابن عثمان بسوی بخارا شتافت و در آنجا ُکشتاری عظيم 
کرد تا توانست بارديگرشهررا تصرف کند، سعيد ابن عثمان با سی هزار برده و مال بسياراز بخارا بازگشت، گروهی از 

توهين و تحقير فاتحان عرب بودند  –دگان بخارا نيز بعنوان « گروگان » در شمار اين اسيران بودند که مورد شکنجه بزرگزا
بطوريکه ايشان بغايت تنگدل شدند و گفتند: اين مرد، سعيد ابن عثمان را چه خواری ماند که با ما نکرد؟ … چون در استخفاف 

… پس به سرای سعيد درآمدند، درها بستند و سعيد سردارعرب را ُکشتند  خواهيم هالک شدن، باری بفائده هالک شويم
  ٢٩٨فتوح البلدان بالذری رويه  – ١٧٢رويه   تاريخ يعقوبی پوشينه دوم – ۵٢وخويشتن نيز بکشتن دادند. تاريخ بخارا رويه 

سوی بخارا شتافت. مردم بخارا در جنگی بار ديگر کافر شدند، و اين بار قتيبه بن مسلم ب  هجری، مردم بخارا 90در سال      *
سخت ابتدا بر سپاهيان عرب پيروز شدند و ُمسلمانان را درهم شکستند بطوريکه وارد اردوگاه قتيبه شدند واز آن گذشتند، اما 

  سرانجام قتيبه مردم بخارا را هزيمت داد و بارديگربرشهرتسلط يافت .

نيز بخاطرنقض پيمان جنگيد و بسياری از مردم آنجا را بکشت و اجساد  قتيبه در ادامه فتوحات خويش، با مردم طالقان
  کيلومتر) بر دو سوی جاده بياويخت.  ٢۴کشتگان را در دو صف چهار فرسنگی ( 

*مردم فاراب نيز بارديگر پيمان شکستند و ردت آوردند{ مرتد شدند}و عليه حاکمان عرب شوريدند، بطوريکه قتيبه در ادامۀ  
بار ديگر بسوی فارياب شتافت و مردم آنجا را قتل عام کرد و شهر را به آتش سوخت بطوريکه  -ه نواحی بخاراحمالت خود ب

      پس از آن شهر فارياب را «شهرسوخته » ناميدند.

*در حمله به کش و نسف (درافغانستان امروز) حجاج ابن يوسف ثقفی به قتيبه دستورداد: کش را بکوب و نسف را ويران 
  ساز …

*در حمله و تصرف جام گرد ( يکی از واليات خوارزم ) سپاهيان عرب، چهار هزار اسير گرفتند که آن را نزد قتيبه آوردند و 
او همگی را بکشت … وقتی اسيران را بياوردند، قتيبه بگفت تا تخت وی بيرون آوردند و ميان کسان جای گرفت و بگفت تا 

د و هزار کس را طرف راست وی، هزار کس را طرف چپ وی و هزار کس را پشت هزار کس از اسيران را پيش روی او بکشن
مهلب می گويد: درآن روز شمشير سران قوم را گرفتند و با آن گردن می زدند، بعضی شمشيرها بود که نمی بريد و   سِر وی .

يبه بر من َحَسد آوردند و به کسی که زخم می زد، پس شمشير مرا گرفتند و به هر چه زدند جدا کرد و بعضی کسان از خاندان قت



تاريخ تبری پوشينه نهم   با شمشيرمی زد اشاره شد که آنرا کج ُکن، کمی آنرا کج کرد که به دندان مقتول خورد و آنرا شکافت.
  ٣٨۵۴ – ٣٨۴۵ – ٣٨٢۵رويه های 

م استخر بارديگر قيام کردند، علی بن در مدت کوتاه خالفت علی نيز شورشهای متعددی درايران روی داد. در اين زمان مرد   *
    ٢۵١ابيطالب، زياد ابن اُبيه را به سرکوبی آنان فرستاد. گرديزی رويه 

مردم فارس و کرمان نيز شورش کردند و حکام و نمايندگان علی بن ابيطالب را از شهر بيرون راندند و از دادن خراج و     *
اد ابن اُبيه را با جمعی بسيار بسوی فارس فرستاد که مردم که مردم فارس را جزيه خود داری کردند و بقول تبری« علی » زي

  ١۵٠رويه   پوشينه ششم –سرکوب کرد و خراج دادند.. تبری 

مردم ری نيز در زمان علی بار ديگر طغيان کردند و از پرداخت خراج و جزيه خود داری کردند بطوريکه « در خراج آن    *
  ديار کسری پديد آمد» .

علی بن ابيطالب» ابوموسی را با لشکری فراوان بسوی ری فرستاد. بقول بالذری پيش از آن نيز ابو موسی بدستور علی «
        ١۵٠رويه   بجنگ با مردم ری شتافته بود و امور آنجا را بحال نخستين باز آورده بود. فتوح البلدان

دين اسالم سرباز   فرين شده است زيرا اهل ری از پذيرشبقول ابن فقيه « در اخبار آل محمد آمده است که ری ن   *
   ١١١مختصرالبلدان رويه   زنند.

باندازه ای بر سران عرب گران آمد که امام حسين، پيشوای سوم شيعيان، در نامه ای به   پايداری مردم ری در برابر تازيان   *
رب و دشمنان ما ايرانی ها هستند. روشن است که هرعربی فرماندار ری نوشت : « ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما ع

ازهر ايرانی بهتر و باالتر، و هر ايرانی از دشمنان ما هم بد تر است، ايرانيها را بايد دستگير کرد و به مدينه آورد، زنانشان را 
لبحار و مدينه الحکام و آثار سفينه ا –بفروش رسانيد و مردانشان را به بردگی و غالمی اعراب گماشت. حاج شيخ عباس قمی 

    ١۶۴رويه 

فيلسوف وسراينده ی نامدار ايرانی را پس از خوراندن داروی شکم روی، با  مفرغ  –عبيد هللا بن زياد فرماندارعلی    *
شماری سگ و خوک و گربه، در قفسی کرد و در شهر بگردش در آورد، در حاليکه آب از شکمش روان بود وآن جانوران 

  بردنش به سر و کول هم و بر سر و کول مفرغ می پريدند، مردم را به تماشا واداشته بود .برای فرو

ُخداش دانشمند ايرانی را زبانش را از ريشه کندند، چشمانش را با ميله های داغ کور کردند، دستها و پاهايش را بريدند      * 
و سرانجام ( برای نشان دادن مزه آن غذای مطبوع) گردنش 

                                                                                                                    د.»رازدن

*عمادالدين نسيمی، سراينده نامدار ايرانی را زنده زنده پوست کندند و سپس دستها و پاهايش را بريدند و پاهای بريده اش را 
  ش نصيرالدين فرستادند و پيکر تکه پاره شده او را هفت شبانه روز در شهر حلب بتماشا گذاشتند..بعنوان سوغات برای برادر

تبری می نويسد: دهها تن دانشمند ايرانی را دست و پاهايشان را بريدند و پيکرهای آنان را به آتش کشيدند وسرهای بريده 
  شان را بر ديوارها بنمايش گذاشتند.

پسر بچه های   اين پيام آوران معنويت اسالم  می خوانيم که  ٧۵تا  ٧٣لی آخوند زاده) از برگهای در (مکتوبات ميرزا فتحع
به حاجيان مکه می فروختند، اين کارکه تا زمان ميرزا فتحعلی آخوند زاده   ايرانی را آلت مردی شان را می بريدند و آنان را

و آب گوارايی است که ابن    تداوم همان غذای خوشمزه   دامه داردادامه داشته و هنوز هم بگونه ديگری در ايران اسالمی ا
تاريخ کامل اسالم و ايران به آن اشاره می کند که:« … بر مبلغ ماليات ساليانه در سيستان   از پوشينه سوم ۵٠اثير در رويه 

  دو هزار غالم نابالغ و دختر نيز افزودند ..».

که در تاريخ تمدن اسالم می نويسد:«   يدان نويسنده نامدار عرب بازگو می کنمو آخرين سخن در اين زمينه را از جرجی ز
  تازيان بخاطر غارت و زن و اسير و برده به اسالم روی آورده بودند.». .

آنجا که تازی زادگانی مانند مطهری و شريعتی و سروش و کديور، يورش تازيان را به ايرانزمين غذای مطبوع و آب گوارا 
ايران می دانند غمی نيست، ولی آنجا که فرزندان ميهن اهورايی خموش می نشينند، غمی هست و غم بزرگی هم برای ملت 

  هست.

از بخش دوازدهم اين پژوهش به بررسی انگيزه های شکست ايرانيان از تازيان خواهيم پرداخت، با اين اميد که سودی برای 
  فرزندان ميهن داشته باشد.
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