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 بخش هفتم: چگونگی اسالم پذيری ايرانيان

اسالم در ميان تيره های گوناگون عربستان. امروز می   بخش ششم اين پژوهش، نگاهی داشتيم به چگونگی گسترش  در
بايسته است که يکبار ديگر نگاهی داشته باشيم خواهيم نگاهی داشته باشيم به چگونگی اسالم پذيری ايرانيان. ولی پيش از آن 

چند   به داوری کسانی که خواسته اند بما بباورانند که ايرانيان در زير ستم پادشاهان خود کامه ی ساسانی و زشتکاريهای تنی
کردند و  ازموبدان زرتشتی، هنگامی که شنيدند پيامبری درعربستان دينی تازه آورده است پشت به همه ی ارزشهای ميهنی

  آسيمه سر به پيشبازش شتافتند.

  می اندازيم:   برای کاستن از دامنه ی سخن، آنچه را که در پيشگفتاراين بررسی آورده بوديم نگاهی دوباره

می نويسد: « وجود   « علی و حيات بارورش پس از مرگ »   نوشته ای زير نام  ۴٣۴و  ۴١٧علی شريعتی در رويه ها ی  
ای طبقاتی در جامعه و نفرت مردم از رژيم ساسانی و روحانيون زرتشتی باعث شد تا ايرانيان اسالم را با ه  و تبعيض  فسا د

با اسالم اوليه احساس کرد که دين اسالم همان گمشده ای است که    آغوش باز بپذيرند! بطوريکه ايرانی بعد از برخورد
ليت خودش را ول کرد، ُسنت های خودش را ول کرد، و بطرف بدنبالش می گشته است، برای همين مذهب خودش را ول کرد، م

    شتافت…».   اسالم

عزيز هللا عطاُردی در نوشته ای زير نام ( خدمات ايرانيان به اسالم از كی شروع شد) می نويسد: « عالقه ايرانيان به دين 
 مجاهدين مسلمان به اين  قدس اسالم توسطشروع شد . قبل ازاينكه شريعت م مقدس اسالم از همان آغاز ظهور اين دين مقدس

سرزمين بيايد، ايرانيان مقيم يمن به آئين اسالم گرويدند وبا ميل ورغبت به احكا م قرآن تسليم شدند و ازجان و دل درترو يج 
    معاندين نبی اكرم جان سپردند…». نمودند و حتی درراه اسالم و مبارزه با  شريعت اسالم كوشش

… اسالم برای ايران و ايرانی در حکم   در نوشته ای زير نام« خدمات متقابل اسالم و ايران » می نويسد: «مرتضی مطهری 
  غذای مطبوعی بود که به حلق گرسنه ای فرو رود يا آب گوارايی که بکام تشنه ای ريخته شود » .

ب سوزی ها و کوشش تازيان برای اينکه مردم در مورد زبان های ايرانی هم در هما نجامی افزايد: « همه سخنان پيرامون کتا
ايران زبان خود را ترک کنند َوهم و خيال و َغرض و َمرض است !! زيبايی و جاذبه لفظی و معنوی قران و تعليمات جهان و 

ران طنی آن دست به دست هم داد که همه مسلمانان اين تحفه آسمانی را با اينهمه لطف، از آن خود بدانند و مجذوب زبان ق 
منحصر به ايرانيان نبود که زبان قديم خويش را پس از آشنايی       گردند و زبان اصلی خويش را به طاق فراموشی بسپارند …

با نغمه آسمانی قران فراموش کردند، همه ملل گرونده به اسالم چنين شدند !!.» و ادامه می دهد: « .. مگر کسی ايرانيان را 
بی شاهکار خلق کنند؟ … آيا اين عيب است بر ايرانيان که پس از آشنايی با زبانی که اعجاز مجبور کرده بود که بزبان عر

الهی را در آن يافتند و آن را متعلق به هيچ قومی نمی دانستند و آن را زبان يک کتاب می دانستند، به آن گرويدند و آن را 
زبان شيرين و لطيف امروز فارسی را   با زبان قديم ايرانیتقويت کردند و پس از دو سه قرن از آميختن لُغات و َمعانی آن 

  ساختند ؟ » . 

در گفتار امروزکوشش بسياربکارخواهيم گرفت که گوشه هايی از اينگونه جاذبه ها را که سبب شدند ايرانيان و بسياری ملل 
   روند بشناسيم.ديگر فرهنگ و زبان و آيين خود را به طاق فراموشی بسپارند و به زبان و دين تازی بگ

ايران سخن گفتند که   با مردم   گويندگان اين سخن فراموش می کنند بما بگويند که پيام آوران معنويت اسالم با چه زبانی
معنويت اسالم پی بردند، برای نمونه مردم خراسان و گيالن و   ايرانيان، يا بگفته آنان «عجمان » سخنانشان را دريافتند و به

تالش و کوشِش دين کاران، و سد ها هزار مسجد، و   گر مردم سراسر ايران بزرگ که هنوز هم با اينهمهمازندران و دي
ميليونها آخوند و آخوند زاده، زبان عربی را نياموخته اند!، چگونه توانستند درونمايه سخن َسعد ابی وقاص و خالد بن وليد و 

آن زمان که هنوز نه حزب توده ای در  دلباخته ی آنهمه معنويت شوند؟.  قتيبة بن مسلم باهلی و ُحجاج بن يوسف را دريابند و
کار بود که بياری قتبية بن مسلم باهلی بيايد، نه حسينيه های ارشاد باال برافراشته بودند که در خوار شمردن ارزشهای ميهنی 

ن و روشنفکران ملی مذهبی دست بکار جدا و گراميداشت دشمنان آريابوم بکوشند، و نه سازندگان اسالم راستين و اصالح طلبا
شده بودند. يک اسالم بود و يک زبان عربی و گروهی مردم بيابانگرد که در سايه   اسالم ناب محمدی از اسالم تاريخی  سازی

را به بستر زنانشان   ی اسالم همبسته شده و نيرويی پيدا کرده بودند تا بر مردم ديگر بتازند، دارش و دسترنج شان را بربايند،
  کشند و پسر بچه هايشان را برای کامجوييهای جنسی اخته کنند.



« در واقع از ايرانيان، حتی آنان که آيين مسلمانی را  می نويسد:   دو قرن سکوت ١١۶عبدالحسين زرين کوب در رويه 
انستند به تازی بخوانند… و از تاريخ پذيرفته بودند زبان تازی را نمی آموختند و از اين رو بسا که نماز و قران را هم نمی تو

قران به پارسی خواندندی و عربی نتوانستی آموختن   می گيرد که : « مردمان بخارا به اول سالم در نماز  مايه ٧۵بخارا رويه 
و چون وقت رکوع شدی مردی بودی در پس ايشان بانگ زدی بکنيتان کنيت و چون سجده خواستندی کردی بانگ 

   ٢٢٩رويه   يکم  سبک شناسی پوشنه – ٧۵رويه  تاريخ بخارا  نگونی کنيت.نگون يا  کردی

و سپس ادامه می دهد : « … با چنين عالقه ای که مردم ايران به زبان خويش داشته اند شگفت نيست که سرداران عرب، 
بردن و محو کردن خط و زبان زبان ايران را با دين اسالم و حکومت خويش معارض ديده باشند و در هر دياری برای از ميان 

  فارسی کوششی ورزيده باشند. » .

در همين جا شايان ياد آوری است که هنوزهم بسياری کسان می کوشند تا کتابسوزی و ديگر آسيب های سنگينی را که مسلمان 
يان کتابی نداشتند که عربها می گويند که ايران  و ادب ايران زدند نادرست بشمارند. هنوز کم نيستند کسانی که  پيکر فرهنگ  بر

  بسوزانند..

هنوز کم نيستند پشت به ميهن کرده هايی مانند علی الريجانی که در دانشگاه تهران به دانشجويان ايرانی گفت: ايرانيان پيش  
و تمدن به  از اسالم مردمی بيسواد و در کل وحشی بودند، و خود نيز می خواستند که بيسواد بمانند، اين اسالم بود که فرهنگ

  ايران آورد.

اسالم را به ُرخ می کشند و می گويند:   هنوز هم بسيار کسان هستند که گنجينه های فرهنگ وهنر، وانبوه نوشتارهای پس از
  اينهمه فرهنگ و هنر و شعر و ادب را در پی آورد..  بود که  اين معنويت اسالم

  يعتی ها و مطهری ها و ديگرانی مانند آنها تا چه اندازه درست می گويند:و ما امروز می خواهيم بدانيم علی الريجانی ها و شر 

بر می آيد اين است، که عربان هم از آغاِزحال، شايد برای آن   عبدالحسين زرين کوب می نويسد: « .. آنچه از تامل در تاريخ
لوبان خويش نبينند، در صدد بر آمدند زبان ها تيزی در دست مغ که از آسيب زبان ايرانيان در امان بمانند، و آن را چون َحربۀ 

و لهجه های رايج در ايران را از ميان ببرند . آخر اين بيم هم بود که همين زبانها خلقی را بر آنها بشوراند و ُملک و حکومت 
و کتابخانه بر  را در بالد دور افتاده ايران بخطر اندازد، بهمين سبب هر جا که در شهرهای ايران، به خط و زبان و کتاب

خوردند با آنها سخت بمخالفت بر خاستند … نوشته اند که وقتی قتيبة بن مسلم باهلی، سردار ُحجاج، بار دوم به خوارزم رفت 
و آن را باز گشود هر کس را که خط خوارزمی می نوشت و از تاريخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تيغ بيدريغ در 

همه بسوزانيد و تباه کرد تا آنکه مردم رفته   هيربُدان {دانشمندان} قوم را يکسر هالک نمود و کتابهايشانامان نمی گذاشت و 
رفته اُمی ماندند و از خط و کتاب بی بهره گشتند و اخبار آنها فراموش شد و از ميان رفت . اين واقعه نشان می دهد که اعراب 

تلقی می کرده اند که اگر در دست مغلوبی باشد ممکن است بدان با غالب در آويزد زبان و خط مردم ايران را به مثابه حربه ای 
و به ستيزه و پيکار بر خيزد . از اينرو شگفت نيست که در همه شهرها، برای از ميان بردن زبان و خط و فرهنگ ايران به جد 

ران داشت اين نکته بود که خط و زبان مجوس کوششی کرده باشند. شايد بهانۀ ديگری که عرب برای مبارزه با زبان و خط اي
  ١١۵رويه  –را مانع َنشر و رواج قران می شمرد .» . دو قرن سکوت 

بدين گونه شک نيست که در هجوم تازيان، بسياری از کتابهاو کتابخانه ی ايران دستخوش آسيِب فنا گشته   ..«باز می نويسد: 
رد و قرائن بسيار نيز از خارج آن را تاييد ميکنند . با اينهمه بعضی از اهل است . اين دعوی را از تاريخها ميتوان حجت آو

برای عرب که جز با کالم خدا هيچ سخن را قدر نمی دانست،  تحقيق در اين باب ترديد دارند!!. اين ترديد چه الزم است!! 
داشت که به حفظ آنها ِعنايت کند؟ در آيين کتابهايی که از آِن مجوس بود و البته نزد وی دست کم مايه َضالل بود چه فايده 

مسلمانان آن روزگار آشنايی با خط و کتابت بسيار نادر بود و پيداست که چنين قومی تا چه حد می توانست به کتاب و کتابخانه 
است فايده ای  عالقه داشته باشد . تمام شواهد نشان می دهند که عرب از کتابهايی نظير آنچه امروز از ادب پهلوی باقی مانده

نمی برده است . در اين صورت جای شک نيست که در آنگونه کتابها به ديده ُحرمت و تکريم نمی ديده است . از اينها گذشته، 
در دوره ای که دانش و هنر، به تقريب در انحصار موبدان و بزرگان بوده است، با از ميان رفتن اين دو طبقه، ناچار ديگر 

مگر نه اين بود که در حمله تازيان، موبدان بيش از هر  ر و کتابهای آنها باقی نمی گذاشته است. موجبی برای بقای آثا
با کشته شدن و پراکنده شدن اين طبقه پيدا  ديگر مقام و حيثيت خود را از دست دادند و تار ومار و کشته و تباه گرديدند؟   طبقه

يز نمی خورده موجبی برای بقا نداشت. نام بسياری از کتابهای عهد ساسانی است که ديگر کتابها و علوم آنها که بدرد تازيان ن
در کتابها مانده است که نام و نشانی از آنها باقی نيست. حتی ترجمه های آنها نيز که در اوايل عهد عباسی شده است از ميان 

وده است و سبب نابودی آن کتابها نيز همين پيدا است که محيط مسلمانی برای وجود و بقای چنين کتابها مناسب نب رفته است. 
 –. دو قرن سکوت »باری از همه قرائن پيدا است که در حمله عرب بسياری از کتابها ی ايرانيان از ميان رفته است.  است.
  ١١٧رويه 

مرابن خطاب نوشت ن دست يافت در آنجا کتابهای بسيارديد. نامه به عُ يابن خلدون گزارش می کند: وقتی َسعد اَبی وقاص بر مدا
و در باب اين کتابها دستوری خواست . ُعمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتابها راهنمايی 



است، هللا برای ما قران را فرستاده است که از آنها راه نماينده تر است و اگر در آن کتابها جز مايه گمراهی نيست، هللا ما را از 
 -ا در امان داشته است…!! از اين سبب آن همه کتابها را در آب يا در آتش افکندند و از ميان بردند » . ابن خلدونشر آنه
   ٢٨۵چاپ مصر رويه  –مقدمه 

کورت فريشلر نويسنده امام حسين و ايران می نويسد:«… از اين موضوع نبايد حيرت کرد چون قبل از اسالم مردم عربستان 
بعد از اسالم نيز مدتها طول کشيد تا که اين مردم عالقه به خواندن و نوشتن پيدا کردند و قبل از اسالم در بی سواد بودند و 

زبان عربی کلمه (کتاب) وجود نداشت و اولين مرتبه در زبان عربی کلمه (کتاب) با قران آمد، اعراِب صدر اسالم طوری نسبت 
  گ آن زمان را بعد از غلبه بر کشورهايی که کتابخانه در آنجا بود سوزانيدند.به کتاب بدون عالقه بودند که چند کتابخانه بزر

اين را هم بايد گفت که اعراب دو کشور{حيره} و {غسان} بمناسبت اينکه همسايه ايران و روم بودند قبل از اسالم، کتاب را می 
ل از اسالم کسی کتاب نمی خواند و نمی نوشت. کلمه شناختند و کتاب را از ايرانيان و روميان اقتباس کردند اما در عربستان قب

   ۴٠ رويه  –برگردان ذبيح هللا منصوری   –امام حسين و ايران  –ی کتاب هم در زبان عربی موجود نبود. کورت فريشلر 

وثرتر و دکتر علی مير فطرس می نويسد: « .. حمله ی اعراب به ايران، چه از نظر سياسی و چه از نظر اجتماعی، مهم تر، م
َمرگبارتر از حمله ی مغول ها بود زيرا مغول ها بخاطر ِفقدان يک مذهب مشخص و عدم اعتقاد به هيچيک از اديان و آيين های 
معتبر، در مجموع، از تعصب مذهبی و رجحان ملتی بر ملت ديگر بدور بودند، بعبارت ديگر حملۀ مغولها اساسا متوجه تصرف 

بوده، اما اعراب از يکطرف کوشيدند تا با اشغال نظامی ايران، استقالل و شکل سياسی قدرت سياسی حکومت در ايران 
را در   ملت ايران حکومت ايران را نابود کنند (سرنگونی امپراتوری ساسانی) و از طرف ديگر تالش کردند تا با قران و اسالم 

گ و زبان و خط عربی حل کنند. از اينرو نتايج ُمَخِرب در دين و فرهن دين و فرهنگ و زبان و خط ايرانی را   و اُمت اسالم 
 –حمله اعراب به ايران از نظرتاريخی عميق تر، و از نظر جغرافيايی گسترده تر از حمله مغولها بوده است.. علی مير فطروس 

  ٢۴رويه  –« مالحظاتی در تاريخ ايران » 

علوم نيز ايران، قبل از حمله اعراب از مراکز مهم فرهنگ  ميرفطرس در جای ديگری می نويسد: « … در َعرِصه ی فلسفه و
فلسفه و هنِر موسيقی رواج داشت . بسته   –نجوم    -رياضيات   –در اين دوره، دانِش طب  و تمدن جهانی بشمار می رفت. 

يونانی به پهلوی،  شدن مدرسۀ آتن و مهاجرت عده ای از فالسفه يونان به ايران و بويژه ترجمه آثار فالسفه و دانشمندان
يکی از مراکز علمی آن  شوشتر}   باعث غنای فرهنگی و علمی جامعه شده بود . دانشگاه گندی شاپور {نزديک دزفول =

و دانشمندان ايرانی و خارجی دارای اهميت علمی بسيار  –اطبا  –زمان بود که بخاطر تجمع معروفترين و بزرگترين فالسفه 
يل عرب از فرهنگ نازلی بر خوردار بودند و به خط و کتابت و علم و دانش آشنايی نداشتند. شرايط قبا در اين دوران،  بود. 

سخت اقتصادی و عالقه اعراب به زندگی قبيله ای فرصتی برای رشد و پرورش انديشه ها باقی نمی گذاشت . بعد از اسالم نيز 
ز بجز قران را اليق خواندن ندانند. اعتقاد باينکه : « قران نوعی ممنوعيت و تعصب مذهبی باعث شد تا اعراب مسلمان هيچ چي

هيچ دانشی نيست که در   ) و «  ناسخِ همه ی اديان و انديشه هاست ( ان االسالم يهدم ماکان قبله  و اسالم  ناسخ همه ی کتب،
می و ذخايرفرهنگی ساير ( الرطب و ال يابس االفی کتاب مبين ) باعث شد تا اعراب مسلمان به آثار عل  قران نباشد»

بديده حقارت و دشمنی بنگرند.با چنين ِخصلت قبيله ای و احساس و انديشه ای بود که اعراب مسلمان پس از حمله و   ملتها
اشغال کشورهای متمدن (مانند ايران و مصر ) بی درنگ به نابود کردن ذخايرعلمی و فرهنگی ملل مغلوب پرداختند آنچنانکه 

اين ملت باستانی را به « تون » {   کتابخانه ها را به آتش کشيدند و محصول تمدن و فرهنگ چند هزارسالۀ در حمله به مصر
ياقوت حموی سياح  آتشدان} حمام ها افکندند بطوريکه مدت شش ماه حمامهای مصری از سوختن اين کتابها گرم می شد. 

است که می توان از اين رقم به کثرت کتابهای سوخته شده پی  عرب، تعداد حمامهای مصر در اين زمان را چهارهزار ذکر کرده
برد . در حمله به ايران نيز اعراب مسلمان از همين « سياست آتش » استفاده کردند بطوريکه کتابخانه های ری و ُگندی شاپور 

     احتياج نيست .را به آتش کشيدند زيرا عمر نيز معتقد بود که: با وجود قران، مسلمين را به هيچ کتاب ديگری 

زنده ياد ذبيح هللا صفا می نويسد: « بعد از آنکه اسالم در عربستان شايع گشت و قبايل پراکندۀ عرب متحد شدند، چون 
حکومتی که ميان آنان پديد آمد وسيلۀ اتحاد و قدرت وسيادت ايشان شد ُمبتنی بر قران بود.. عالوه بر اين چون عرِب صدر 

يون اسالم، و اسالم را ُمبتنی بر قران ميدانست بهمين سبب، از همان آغاِز امر اين فکر برخلفا و ُزعمای اسالم قدرت خود را مد
اين عقيدت علی الخصوص در عهد خلفای    آن قوم پديد آمده بود که هيچ چيز جز قران اليق خواندن و استفاده کردن نيست.

جز عرب قومی را اليق سيادت و غير از احکام اسالمی و قران و راشدين و بنی اُميه شيوع و رواج بسيار داشت چنانکه 
احاديث هيچ چيز را شايستۀ توجه و مطالعه و آموختن نمی دانستند. اعتقاد عرب مانند عقيدۀ همه ی مسلمانان اين بود که « 

چيزی نظر نکنند زيرا قران بهمين سبب در اذهان مسلمين چنين رسوخ کرده بود که بجز قران ب  ان االسالم يهدم ماکان قبله»
و حتی هر کتاب دينی را غير از قران   پيشوايان شرع مبين هم مطالعۀ هر کتاب  ناسخ همۀ کتب و اسالم ناسخ همۀ اديان است.

چنان َغَضبناک شد که آثارَغَضب بر   ممنوع داشته بودند. گويند روزی پيغمبردردست عمر ورقه يی از تورات مشاهده کرد،
و نيز بهمين سبب   شکار گرديد و آنگاه گفت: « الم آتکم بها بيضاء نقيه و هللا لو کان موسی حياًما و سعه االتباعی »چهره او آ

بود که پيغمبر فرمود: «ال تصدقوا اهل الکتاب و ال تذکبوهم و قولوا آمنا بالذی انزل علينا و انزل اليکم و الهنا و الهکم واحد». 
  و حکم ما بينکم».  اين عهد اين بود که: « کتاب هللا فيه خبرما قبلکم و نبأ مابعد کماز جمله احاديث معروف در 



اال فی کتاب مبين» {اين آيه در سوره ی انعام آمده است} طبعاً مايۀ تحکيم   و ال يابس  نطق قران کريم باين حقيقت که « الرطب
و انصراف از همۀ کتب و آثار بود. اين است که در اينجا بی و نتيجۀ چنين اعتقاد، اکتفاء بقران و احاديث   چنين عقيدتی،

مناسبت نمی دانيم قسمتی از قول حاجی خليفه را در کشف الظنون راجع به کيفيت علوم ميان مسلمانان نقل کنيم، وی می گويد: 
حاجت عموم نزد برخی  « عرب در صدر اسالم به هيچيک از علوم مگر بزبان خود و معرفت احکام اسالم و فن ِطب که بر اثر

از افراد آن قوم موجود بود ، بچيز ديگر توجه نداشت و اين عدم توجه از باب حفظ قواعد اسالم و دور داشتن عقايد مسلمين 
پيش از رسوخ و استواری بنيان ايمان، از ِخللی بود که نتيجه نفوذ علوم اوائل است تا آنجا که روايت می کنند مسلمانان آنچه 

فتوحات بالد يافتند سوختند وهمچنين نظر در تورات و انجيل هم ممنوع بود تا آنجا که اتحاد و اجتماع کلمه در فهم و کتاب در 
عمل کتاب هللا و سنت رسول حاصل شود و اين حال تا آخر عصر تابعين دوام داشت و ازآن پس اختالف آراء و انتشار مذاهب 

  رواج يافت و توجه به تدوين پيش آمد.

ابه و تابعين بر اثر خلوص نيتی که به برکت صحبت رسول هللا داشتند و قرب عهد او{نزديک به زمان او} و قلت « صح
کراهت   اختالفات و امکان مراجعه به ثقات از تدوين علم شرايع و احکام ُمستَغنی بودند تا آنجا که برخی از آنان از کتابِت علم،

الخدری روايت شده استناد کرده و گفته اند که او از پيامبر اجازه خواست کتاب بنويسد داشتند و در اين باب به آنچه از سعيد 
اما پيغمبر او را اجازت نداد و از ابن عباس روايت کرده اند که او کتابت را نهی کرده و گفته بودهر کس پيش از شما بکتابت 

گفت من کتابی نوشته ام و می خواهم بر تو عرض دست زد گمراه شد… چنين بود که مردی نزد عبدهللا ابن عباس رفت و 
گفت زيرا هنگامی که اطالعات خود را   و چون بدو نشان داد از وی گرفت و به آب شست. وی را گفتند چرا چنين کردی؟  کنم

  با انديشۀ خود نوشتند بکتابت اعتماد می کنند و از حفظ قران دست می کشند و علمشان از ميان می رود!!.

بسوختن و نابود کردن آنها مبادرت می ورزيد.   ب می بينيم عرب هر گاه هنگام فتوحات خود به ُکتبی دست می يافتبدين سب
هنگامی که عمروبن العاس مصر را فتح کرد و بر ذخائر علمی اسکندريه دست يافت ، از ُعمر راجع به آنها دستور خواست، 

ای اگر در آنها مطالبی موافق کتاب هللا است با وجود قران از آن استغنا حاصل راجع به ُکتبی که گفته   ُعمر چنين جواب داد: «
است و اگر در آنها چيزی بر خالف کتاب هللا است حاجتی بدان نيست، بنابود کردن آنها اقدام کن!!. چون اين فرمان به َعمرو 

ی آن حمامها بسوزانند و استفاده از اين کتب کتب ميان گرمابه های اسکندريه کرد تا در تونها   عاص رسيد شروع به تقسيم
ابی الفرج ملطی نيز اين رخداد را  – ٢٣٣رويه   برای گرم کردن گرمابه شش ماه زمان گرفت. ( اخبارالحکما قفطی چاپ مصر

  د»بنگرن ۴١در « مختصر الدوله» گزارش کرده است . دانش پژوهان می توانند به تاريخ التمدن اسالمی پوشنه سوم رويه 

گويند چون مسلمانان ايران را فتح کردند، در شهرهای   در ايران نيز فاتحان عرب از نظائر اين اعمال خود داری نکردند.     
آن بر قسمتی از ُکتب دست يافتند. َسعدبن وقاص به ُعمربن َخطاب نامه نوشت و از او در باب اين ُکتب و نقل آنها برای ُمسلمين 

ه او نوشت: که آنها را در آب بيفکن زيرا اگر ُمتَِضِمن هدايت باشند هللا ما را با کتابی که راهنماتر از آن ُعمر ب  دستور خواست،
علوم عقلی در تمدن اسالمی  –   ذبيح هللا صفا است هدايت کرده و اگر مايه گمراهی باشند هللا ما را از آن بی نياز ساخته است. 

 –جرجی زيدان  –و نيز نگاه کنيد به: تاريخ تمدن اسالم  ۴۴۶وشنه يکم رويه کشف الظنون پ  - ٣۴تا  ٣١رويه های  –
علی مير فطرس  –حالج  – ۶۴و  ٣٩محمد محمدی رويه های  –فرهنگ ايرانی پيش از اسالم   - ۴٣۴پوشينه سوم رويه 

   ٨٧رويه 

بدست تازيان تاثير شديدی در مرتضی راوندی در همين زمينه می نويسد: «… تصرف پايتخت ساسانيان و ويران شدن آن 
مردم ايران کرد ….يکی از آثار شوم و بسيار زيانبخش حمله اعراب به ايران محو آثارعلمی و ادبی اين مرزو بوم بود، اعراب 

جاهل کليه کتب علمی و ادبی را بعنوان آثار و يادگارهای کفر و زندقه از بين بردند، سعد وقاص پس از تسخير فارس و فتح 
مدائن و دست يافتن به کتابخانه ها و منابع فرهنگی ايران از عمر خليفه وقت کسب تکليف نمود و وی نوشت کتابها را در آب 
بريزيد زيرا اگر در آنها راهنمايی باشد با هدايت هللا از آنها بی نيازيم و اگر ُمتَِضِمن گمراهی است وجود آنها الزم نيست کتاب 

پس از وصول اين دستور، سعد وقاص و ديگران حاصل صد ها سال مطالعه و تحقيق ملل شرق نزديک   هللا برای ما کافی است.
« همان کاری را که قبل از اسالم اسکندر با کتابخانه استخر، و   را به دست آب و آتش سپردند. و بگفته ی استاد ُهمايی

مرتضی راوندی  ، سعد ابی وقاص با کتابخانه َعَجم کرد. » . عمروعاص با کتابخانه اسکندريه، و هالکو با دارلعلم بغداد کردند
  ۵٠رويه  –پوشينه دوم  –تاريخ اجتماعی ايران  –

با چنان ِخصَلت قبيله ای و تعصب اسالمی بود که مثال قُتيبه بن ُمسِلم باهلی برای مسلمان سازی  علی مير فطرس می افزايد: 
ويرانی شهرهای اين مناطق، مورخين، متفکرين و دانشمندان اين نواحی را  مردم خراسان و خوارزم، ضمن قتل عام مردم و

بکلی فانی و معدوم االثر کرد و بسياری را به شهرهای دوردست تبعيد کرد و آثار و رساالت آنان را بسوخت آنچنانکه اخبار و 
وری که مورد نياز آنان بود تنها به و اوضاع ايشان مخفی و َمستورماند … و اهل خوارزم اُمی {بيسواد} ماندند و در ام

  ٢٧  علی مير فطرس = مالحظاتی در تاريخ ايران = رويه  محفوظات خود استناد کردند..».

بعضی از ُحکام ايرانی خالفت عباسی نيز در حفظ و گسترش فرهنگ ايرانی بی عالقه بودند، هندوشاه سمرقندی درذکر  
) می نويسد: عبدهللا ابن طاهر به روزگار خلفای عباسی، امير خراسان بود . هجری   ٢٣٠-٢١٣حکومت عبدهللا بن طاهر ( 

اين چه کتاب است ؟   روزی در نيشابور ( به َمسنَد ) نسشته بود، شخصی کتابی آورد و به تُحفه پيش او بنهاد و امير پرسيد
يروان جمع کرده اند، امير فرمود: ( ما مرد گفت: اين قصۀ واَمق و عذرا است و خوب حکايتی است که ُحکما بنام شاه انوش



تاليف   اين کتاب مردم قران خوانيم و به غير از قران و حديث پيغمبر چيزی نمی خوانيم و ما را از اين نوع کتاب درکار نيست. 
جا از  پس فرمود تا آن کتاب را در آب انداختند و ُحکم کرد در قلمرو او بهر  ُمغان زرتشتی است و پيش ما مردود است.

  همان   -تصانيف َعَجم و ُمغان کتابی باشد جمله را بسوزانند . علی مير فطرس

هجری کتابخانه معروف شمس الدين ابوالمظفر گيلکی در شهر طبس توسط مسلمانان غارت گرديد و در آتش  ۴۴۴در سال 
ب غارت شد بطوريکه ده هزار و چهارصد شهر شاپور ( فارس ) نيز در همان سالها توسط مسلمانان ُمِتعَِص   سوخت . کتابخانه

   همان ٣٣رويه   جلد کتاب خطی در آتش سوخت .

گمان نمی کنم نياز باشد که بيش از اين به کند و کاو خود در ميان انبوهی از نوشته های تاريخی ادامه دهيم ، تا همين جا 
ديگری از تبار آنها، خامه را به ناراستی آلوده دانسته شد که مرتضی مطهری و علی شريعتی و علی الريجانی و تازی وشان 

کرده و خواسته اند راست را ناراست و ناراست را راست بنمايند. امروز که ُهمای فرهنگ ايران می رود تا از درون خاکستر 
نگان ايرانی خود سر بر ِکَشد و پرتو شادی بخش خود را دوباره بر سرمردم ميهن ما بگستراند، اين بزرگترين خويشکاری فرزا

پيدا کنند و فرا دست زادمان جوان خود بگذارند. آنچه تا   است که گوهر راستی را از ميان انبوهی از خاکروبه های ناراستی
بر پيکر فرهنگ و ادب و دانش زده است. و نيز   اينجا آورده شد نشان داد که يورش تازيان به ايران چه آسيب تباه کننده ای

يث که در گراميداشت گوهر دانش از سوی شريعت گذار اسالم گفته شده است دروغی بيش نيست، دانسته شد آنهمه حد
  زگهواره تا گور دانش بجوی يک زبانزد ايرانی است که بزبان عربی برگردان شده و هيچ پيوندی با جهان بينی اسالمی ندارد.

ته است را در باال ديديم . اينک می خواهيم بدانيم که نمونه هايی از آنچه بزبان عربی بر زبان شريعت گذار اسالم جاری گش
ايرانيان چگونه به پيشباز اسالم شتافتند!.در اينجا نيز کوشش بسيار بکار خواهيم گرفت که راستی از ناراستی باز شناسيم و 

ه ی يورش تازيان به ايران چه ساده دالنه آنچه را که گفته اند و می گويند باور نکنيم. در نخستين گامه می خواهيم بدانيم انگيز
  بود و چه چيزی می توانست ايرانيان را به پيشباز از آيين بيابانگردان وابدارد؟!.:

و برابری مسلمانان   گروهی گفته و نوشته اند که:«.. يکی از چيزهايی که سبب گرايش ايرانيان بسوی اسالم گرديد دموکراسی
  ا نگاهی به چگونگی اين دموکراسی داشته باشيم.در صدر اسالم بود. جا دارد که در همين ج

پطروسکی می نويسد: « دموکراسی اسالمی به حکم شرايط اقتصادی عربستان و فقدان رشد اجتماعی، ظاهری و بی بُنياد بود. 
ی بود..». با اينکه خليفه انتخابی بود عمال در هيچ موردی به افکار و نظريات عمومی توجه نمی شد و خليفه در واقع انتصاب

  ۴۵۴رويه  –اسالم در ايران 

که عمر تعيين کرده بود و   باز می گويد : « عمر با تعيين و انتصاب شخص ابو بکر خليفه شد و عثمان با شورای شش نفری
ليفه بنا براين هر خ اين گونه بود شيوه انتخابات درصدراسالم!   اختيار نهايی را به عبدالرحمن بن عوف داده بود تعيين گشت.

بنا به اقتضای مصالح دسته ای معدود، هر طورکه پيش می آمد تعيين و نَصب می گرديد، اگر به شرح کشمکشها و جريانات 
ُسقيفيه و زد و خورد و ُکشتاری که شد بپردازيم بسی تفصيل می يابد، همين قدر می بايد گفت که علی و هاشمين و خاندان 

  پيامبر بودند که کار انتخاب خليفه اول بپايان رسيد و ابوبکر در جای پيغمبر نشست » .پيغمبر و ياران او سرگرم کفن و دفن 

گزارشگر نامدارعرب در همين زمينه می نويسد: «.. عمر و ابوعبيده و چند تن ديگر درحالی که جامه های   ابن ابی الحديد
او را می زدند و جلو می انداختند و دستش را می  صنعانی پوشيده بودند، از سقيفه بيرون آمدند، به هر کسی که می رسيدند

    کشيدند و بدست ابو بکر می ماليدند تا بدين سان بيعت کرده باشد، چه بخواهد و چه نخواهد .

اينک می پردازيم به گزارش «انگيزه ی يورش تازيان به ايران». می خواهيم بدانيم که تازيان به کدام « معنويت » دست يافته 
آيا آمدند تا ايرانيان را از زير ستم   برای گسترش آن به ايرانشهر يورش آوردند تا آن را به مردم ايران ارمغان کنند؟بودند که 

پادشاهان خود کامه و زشتکاريهای تنی چند از موبدان زرتشتی برهانند و قسط اسالمی و جامعه ی بی طبقه ی توحيدی را در 
  تبهکاری که {هنوز هم ادامه دارد} چيز ديگری بود؟!. يا انگيزه ی آنهمه  ايران بگسترانند؟

محمد علی خليلی در { ظلم تاريخ } می نويسد: «..از نامه ُعمر به َعمرو عاص می توان به ِعلل اقتصادی کشور گشايی اعراب 
عاص . سالم برتو ای ( يا َمعنويت اسالم ) پی برد. ترجمه اين نامه چنين است: « از بنده خدا عمر، امير مومنان، به َعمرو

عمرو ، به جان خودم سوگند که اگر من و همراهانم از گرسنگی بميريم، تو و همراهانت که سير هستيد هيچ نگران ما نمی 
    بداد برس، بداد برس، بداد برس!!!  شويد، چرا غنيمت نمی فرستی!!

ا عمرو عاص: و اما بعد، لبيک لبيک، کاروانی از و عمرو عاص در پاسخ چنين نوشت « به بنده خدا امير مومنان از بنده خد 
  خوار بار برايت فرستادم که آغازش نزد تو و پايانش نزد من است !!!».



از داده های تاريخ چنين برمی آيد که پيامبر اسالم از دير باز در انديشه لشکر کشی به سرزمينهای ايران و روم (بيزانس) بود، 
ی فتح می گويد:«.. وخدا بشما باز وعده ی غنيمتهای ديگر فرمود که هنوز بر آن قادر نيستيد !! سوره  تا آنجا که درآيه بيستم 

. «  

آرمان دستيابی به ايران را سلمان فارسی در دل محمد پديد آورد و محمد همواره غنايم بسياراز کاخهای حيره {دولت عرب  
را به تازيان وعده می داد. ولی ادامه ی ُمسلمان سازی و  وابسته به شاهنشاهی ايران}، و کاخ مداين {پايتخت ساسانی}

    جنگهای پياپی با تبارهای گوناگوِن عرب، و سرانجام، مرگ ناگهانی، اورا ازدستيابی به آرمان بزرگش بی بهره گذاشتند.

يد آمد و از سوی پد  در زمان ابوبکر بويژه در دوره ی فرمانروايی ُعمر، پس از سرکوب شورش های ارتداد، آرامشی نسبی
ديگر خشکسالی های پياپی و تنگدستی اعراب سبب گرديد که جانشينان محمد برای دست يابی به دارشهای ملتهای توانگر و 

  گسترش فرمانروايی اسالمی جنگهای گسترده ای را تدارک ببينند .

برگردان صادق نشأت از انتشارات بنياد  – اين بخش از پژوهش را با گزارش ابو حنيفه احمد بن داود دينوری از اخبار الطوال
  فرهنگ ايران پی می گيريم:

«.. گويند چون شهرياری به پوران دختر خسرو پرويز رسيد در اطراف چنين شايع شد که سرزمين پارس را پادشاهی نيست و 
  به درگاه زنی پناه برده اند.

برای غارت حرکت   و « ُسويدبن قُطبۀ عجلی»  رثۀ شيبانی»دو تن از راهزنان قبيلۀ بکربن وائل به نامهای « ُمثنی بن حا
کردند تا به گروهی که در مرزهای ايران تجمع کرده بودند رسيدند و از آنجا بردهقانان به تاخت و تازپرداختند، اينها هر چه را 

به دل بيابانها پناه می بردند،  می توانستند می ربودند و چون مورد تعقيب مرزداران قرار می گرفتند به صحرا باز می گشتند و
و زير فرمانروايی  –مسيحی  –و بدين ترتيب از تعقيب آنان صرفنظر می شد. ُمثنی از سوی «حيره» { مردم حيره عرب تبار 

له در شهری بسيار زيبا در کنار رود دگ  ايران بودند} تاخت و تاز می کرد و ُسويد «اُبّله» را به باد چپاول می گرفت. { اُ ُب َله
    نزديکی شاخاب پارس و بصره کنونی و باندازه ای زيبا بود که برخی آنرا پرديس يا بهشت ناميده اند}.

اين پيشامد ها در زمان خالفت ابوبکر اففاق افتاد. مثنی بن حارثه به ابو بکر نامه نوشت و از تجاوز و دستيازيهای خود به 
  و از وی خواست تا او را به لشگری امداد کند . ايران و پريشانی اوضاع ايران او را مطلع کرد

چون نامه به ابو بکر رسيد به خالد بن وليد که از گيرو دارد جنگهای َرِده فراغت يافته بود نامه نوشت که بجانب « حيره » 
يمه سازد. { در باره رهسپار شود و با ايرانيان به جنگ پردازد و ُمثنی بن حارثه و ديگر راهزنان همراه او را به سپاه خود ضم

ی جنگهای رده نگاه کنيد به بخش ششم اين گزارش}. مثنی از آمدن خالد ناراحت شد زيرا گمان می بُرد ابوبکر خوِد او را به 
سرداری می گمارد، پس خالد و ُمثنی با همراهان خود حرکت کردند و در حيره فرود آمدند، مردم آن شهر در کاخهای سه گانه 

شدند{ مردم حيره هم عرب بودند و هم بياد داريم که از خسرو پرويز بسيار رنجيده بودند، با اينهمه به پيشباز ی خود متحصن 
  سپاهيان اسالم نرفتند}.

باری مردم کاخهای سه گانه ی حيره با خالد صلح کردند که سالی صد هزار در هم به مسلمانان بپردازند. پس از آن نامۀ ابو 
  ميل جمحی به خالد رسيد که او را مأمور می ساخت برای کمک به ابو عبيدة بن جراح به شام برود .بکر با عبدالرحمن جُ 

  خالد برفت و به جای خود عمروبن َحزم انصاری و ُمثنی بن حارثۀ شيبانی را بگماشت.

بغداد بود که اکنون جز کيلومتری باختری  62عين تمر رسيد.{ انبار شهری خرم در   نهاد و به موضع  خالد روی به « انبار»
خرابه ای از آن برجای نمانده است. ايرانيان آنرا پيروز شاپور و يونانيان پريسابر می ناميدند زيرا از بناهای شاپوراول بود . 

    از اين رو آن را انبار می گفتند که پادشاهان ايران گندم و جو و کاه بسيار برای لشگريان در آن شهر انبار می کردند}.

انيان در عين تمر پايگاه نظامی داشتند، يکی از آنها « عمرو بن زياد بن حذيفه بن هشام را هدف تيری قرار داد و او را اير
  بکشت و در همانجا به خاک سپرده شد.

پس خالد مردم عين تمر را محاصره کرد و آنها را مغلوب ساخت و به آنها امان نداد بلکه همه ی مردم شهر را گردن زد و 
ان و فرزندانشان را اسير کرد و هالل بن عقبه را از قبيلۀ نمربن قاسط و مرزبان آن پايگاه بود به دار آويخت. سپس گذار زن

خالد بر دودمانهای از« بنی تغلب » و «نمر» افتاد ، برآنان حمله برد عدۀ زيادی را بکشت و مقدار زيادی غنيمت برد تا بشام 
ولی عرب تبارند! از همين جا می   ستار به اين نکته می نگرند که اين مردم اگر چه ايرانی،رسيد.{ خوانندگان ارجمند اين جُ 

  توان به چگونگی پيشباز ايرانيان از سپاهيان اسالم پی برد.}.



در تمام مدت خالفت ابوبکر ، ُمثنی بن حارثۀ شيبانی و عمروبن حزم از گوشه کنار بر سرزمين سواد{عراق کنونی} می تاختند 
  ١٢٢رويه  –اخبار الطوال  - تا اينکه ابوبکر در گذشت. پس عمربن خطاب به خالفت رسيد.. ابو حنيفه احمد بن دينوری ،

مسعودی می نويسد: « … ُعمر در مسجد بپا خاست و َحمد و ثنای خدا گفت، آنگاه کسان را بجهاد خواند و ترغيب کرد و 
لی هللا عليه و سلم فتح قلمرو کسری و قيصر را بشما وعده داده است . گفت: ديگر حجاز جای ماندن شما نيست و پيغمبر ص

ابو عبيد برخاست و گفت « ای اميرالمومنين، من اولين کسی هستم که داوطلب می   بطرف سرزمين ايران حرکت کنيد … ».
اجر يا انصار را امير مردم کن. يکی از مه  و چون ابو عبيد داوطلب شد، مردم نيز داوطلب شدند. آنگاه به ُعمر گفتند  شوم »

گفت کسی را که زودتر از همه داوطلب شده است امير آنها می کنم و ابو ُعبيد را امير کرد. ابو عبيد ( بسوی ايران) حرکت کرد 
وتنی   ابوعبيد برفت تا از فرات گذشت  بنام جالينوس داشتند و شکست خوردند.  و با گروهی از عجمان برخورد که ساالری

ند از دهقانان پلی برای او ترتيب دادند. وقتی فرات را پشت سر گذاشت بگفت تا پل را ببريدند. مسلمه بن اسلم بدو گفت : ای چ
مرد تو از آنچه ما می دانيم بيخبری و با ما مخالفت می کنی و اين مسلمانان که همراه تواند از سوء تدبير تو نابود خواهند شد، 

شده ببرند تا مسلمانان در اين صحراها و دشتها پناهگاهی نداشته باشند و می خواهی با بريدن پل  می گويی پلی را که بسته
آنها را نابود کنی؟ گفت: ای مرد پيش برو جنگ کن جنگ در گير شده است . سليط گفت عرب تا کنون سپاهی مانند ايرانيان 

نظر بگير که اگر شکست خوردند آنجا روند. گفت به هللا سوگند  نديده است و به جنگ آنها عادت ندارد، برای آنها پناهگاهی در
گفت به هللا سوگند نترسيده ام من و قبيله ام از تو پُر دل تريم ولی رأی درست را   اين کار را نمی کنم ای سليط مگر ترسيده ای

تند و جنگ سخت شد . عربان فيالن مسلح بتو گفتم. ولی ابوعبيد ُپل را بريد و دو گروه { عرب و مرز داران ايران} در هم آميخ
را بنظر آوردند و چيزی ديدند که هرگز نظير آنرا نديده بودند و همگی گريزان شدند و بيشتر از آنجه بشمشير کشته شدند در 

  ۶۶۴هر دو کشته شدند … مروج الذهب رويه   فرات قرق شدند. ابو عبيد و سليط

  ش او را از همين جا پی بگيريم:برگرديم به اخبار الطوال دينوری و گزار

عمر آهنگ لشگر کشی به سوی عراق کرد. بدين منظور ابو عبيده بن مسعود پدر مختار ثقفی را نزد خويش خواند و او را با 
پنجهزار مرد جنگی به عراق گسيل داشت و از سوی ديگر به ُمثنی بن حارثۀ شيبانی نوشت که با همراهان خود به ابو عبيده 

{ دانش پژوهان گرانمايه فراموش نکرده اند که اين مثنی بن حارثۀ شيبانی راهزن چپاولگری بود که از راه غارت و بپيوندد
دزدی، و به اسارت گرفتن زنان و دختران روستاييان به زندگی ننگين خود ادامه می داد، و اين دومين خليفه اسالم است که  

غارت دارش و دسترنج مردمان و کشتار روستاييان بيگناه و به اسيری بردن زنان چنين مرد فرومايه ای را بخدمت گرفته تا با 
  و دختران و کودکانشان « معنويت » دين خود را در برابر داوری تاريخ بگذارد.} .

ان ابو عبيده سوی حيره حرکت کرد و از هر قبيلۀ عرب که در راه می ديد مدد و ياری می ُجست، و در نتيجه دسته هايی از آن
بدو پيوستند و همچنان پيش می رفت تا به « قُس الناطف » رسيد و در آنجا ُمثنی با افرادش به استقبال او آمد.{ شايان ژرف 
نگری است که اين چپاولکر ِ خونريز، در سر راه خود از قبيله های گوناگون عرب يار گيری می کنند. اين قبايل عرب که در 

ری به ايران داشتند و نه مسلمان بودند، تنها انگيزه ی پيوستن شان به سپاه اسالم غارت و خاک ايران بسر می بردند نه مه
  دين تازيان بيفزايند.}  بر «معنويت »  بود تا بدين ترتيب  چپاول

ابوعبيد دستورداد بر روی رود فرات پُلی استوار سازند و از روی آن بگذرند. آن پل به امر وی بسته شد ، پس ُمثنی به 
وگفت: ای اميرازاين غرقاب عبور مکن و خود و مردانت را هدف تير پارسيان قرارمده . ابوعبيد گفت: ای بکری، همانا ا

ترسيده ای!! اين بگفت و با تمامی سپاهيانش از پُل گذشت و عموزاده اش ابو محجن ثقفی را بفرماندی سواران گماشت و خود 
حمله آوردند وآتش جنگ بر افروخت . نخستين کسی که در آن جنگ کشته شد در قلب لشگرجای گرفت. پس پارسيان برآنان 

ابوعبيد بود، پس ازاو برادرش حکم، پرچم را بدست گرفت ، وی نيز به قتل رسيد ، سپس قسی بن حبيب برادر ابو محجی 
ی و مرتضی مطهری و ديگر آيا علی شريعت  پرچمدار گشت او هم کشته شد. { نمونه ای از پيشباز ايرانيان از سپاه اسالم!

  همتايانشان اينها را نخوانده بودند؟}.

آنگاه ُمثنی بن حارثه پرچم را بر  از سوی ديگر سليط بن قيس انصاری با گروهی از انصار که با وی بودند به قتل رسيدند. 
در همانجا موضع بگير و  گرفت و مسلمانان فرار کردند. پس ُمثنی به عروبن زيد الخيل صايی گفت: بسوی پُل حرکت کن و

مانع عبور پارسيان باش، و خوِد ُمثنی از پشت سر پارسيان به نبرد پرداخت تا از پل گذشتند و اين پيکار در ِجسر( پل) معروف 
  است. 

نامه را نزد باری ُمثنی با مسلمانان حرکت کرد تا به ثَعَلبِِيه رسيدند و در آنجا فرود آمدند . ُمثنی واقعه را برای ُعمر نگاشت و 
عمر فرستاد. ُعمر بگريست و به آورندۀ نامه گفت سوی ياران خويش باز گرد و به آنان دستور ده که در همانجا که هستند 

  بمانند بزودی مدد به ايشان خواهد رسيد . و اين واقعه روز شنبه از ماه رمضان سال سيزدهم هجری به وقوع پيوست.

هاد خواند و آنان بی درنگ آمادۀ حرکت شدند و کسانی را نيز از قبايل عرب فرستاد تا به آنگاه ُعمر بن خطاب مردم را به ج
گرد آوری سپاه بپردازند. در نتيجه ُمخنف بن ُسليم با هفتصد تن از قوم خود، و ُحصين ين نعد بن زراره با گروهی در حدود 

س بن هالل با جمعی از طايفه نمربن قاسط نزد وی فراهم هزار تن از بنی تَميم، وعدی بن حاتم با گروهی از قبيلۀ طی، و ان



بجلی را به فرماندهی آنان برگماشت. جرير با اين لشگر   آمدند و چون همه پيش عمربن خطاب گرد آمدند، وی جريربن عبدهللا
دو زدند و سواران را به انبوه به ثعلبيه رفت و ُمثنی با لشگريان خود بدو پيوست و به جانب حيره حرکت کردند و در ديرهند ار

  منظور غارت به اطراف سرزمين های سواد بفرستاد. !!!!

دهقانان به دژ ها پناه بردند و بزرگان فارس نزد پوراندخت رفتند. وی دستور داد دوازده هزارتن ازسواران دليررا برگزيدند، 
  آنان را به فرماندهی مهران پسر مهرويۀ همدانی سوی حيره گسيل داشت.

به آنجا رسيدند هردو لشگر به يکديگر در آويختند، غريورعد آسا از آنان برخاست. ُمثنی که در ميمنۀ جرير قرار داشت چون 
پيشاپيش مردان خود به نبرد پرداخت. ياران او نيز همراه او به حمله پرداختند و گرد و غبار برخاست. از سوی ديگر جرير با 

د. ايرانيان با سر سختی تمام پيکار می کردند و مسلمانان جوالنی کردند. ُمثنی از فرط بقيه سپاه از ميسره و قلب حمله کردن
خشم و تََحُسر موهای ريش خود را با دست می کند و فرياد می زد: ای مردم بسوی من بياييد ، منم ُمثنی. ديگر بار حمله کرد و 

جنگيد به قتل رسيد . ُمثنی فرياد برآورد: ای گروه مسلمانان برادر او َمسعود بن حارثه که از سواران عرب بود و در کنارش مي
، نيکان شما بدين سان از پای درآمدند { ُمثنی برادر راهزن و چپاولگر خود را از نيکان مسلمان می خواند} . پرچم های خود 

جرير بانگ می زد که: ای مردان را بر افرازيد. آنگاه عدی بن حاتم ميسره و جرير قلب سپاه را به حمله و ستيز برانگيختند. 
بجيله مبادا کسی در حمله براين دشمن بر شما پيشی گيرد. چه اگر اين سرزمين بخواست هللا به دست شما فتح شود مقامی را 

که هيچکس ازعرب بدان نمی رسد خواهيد داشت . پس برای نيل به يکی از دو نيکی بجنگيد { زن و زر در اين جهان و حور و 
ر آن جهان}. مسلمانان گرد هم آمدند و يکديگررا به پيکاروا داشتند، و فراريان باز گشتند، و زير پرچمهای خويش غلمان د

  قرار گرفتند و به ايرانيان سخت حمله کردند .

او را  در اين جنگ ِمهران که از دليران ايران بود شخصاً نبرد ميکرد پس از پيکاری سخت در کارزار به قتل رسيد. گويند ُمثنی
کشت. چون پارسيان پيکر کشتۀ مهران را ديدند فرار کردند و مسلمانان از پی آنان برخاستند و عبدهللا بن سليم اُزدی در 

پيشاپيش آنان می رفت. چون مسلمانان به پُل رسيدند گروهی از پارسيان از آن عبور کرده بودند ولی هنوز گروهی باقيمانده 
ر شدند و فراريان همچنان رفتند تا به مدائن رسيدند و مسلمانان به لشگرگاه خويش باز گشتند بودند که بدست مسلمانان اسي

  ١٢۴ تا ١٢١رويه هلی  -اخبار الطوال -ابو حنيفه احمد بن دينوری  ..

هم به پايان بخش هفتم . در بخش هشتم به گزارش {پيشباز خونين ايرانيان از سپاه مسلمانان} ادامه خواهيم داد و از بخش ن
گزارش انگيزه های شکست ايرانيان خواهيم پرداخت. اميد است که اين ارمغان از سوی زادمان جوان ايرانی که زمان برای 

  پژوهش در ميان انبوهی از نوشته های تاريخی را ندارند پذيرفته شود. ايدون باد.

  هومر آبراميان –پاينده ايران 
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