
 

  

 )٩بخش (  تاريخ بزرگ کوروش فرهنگستان جهانی

 

 

  چگونگی اسالم پذيری ايرانيان   :  نهم   بخش 

  :در دو بخش پيشين با نگاهی به نوشته های بسياری از گزارشگران دانسته شد که

نابسامانيهای  پس از در گذشت خسرو پرويز، واپسين شاه نيرومند ساسانی، سامانه ی سياسی کشوردچار              -١
  .بدهنجارگرديد و زمينه های بايسته برای تاخت و تاز بيابانگرداِن بی فرهنگ فراهم آمد

همه ی يورشهايی که در دوران خالفت ابوبکر و در سالهای نخست خالفت ُعمر به روستاهای ايران انجام می                 -٢
و دختران خوبچهرايرانی بود، وهيچ پيامی از يک دين تازه که انديشه گرفت، برای چپاول داِرش ودسترنج روستاييان، و زنان 

  .انگيز باشد و مردمان را به نيک َمنشی و مهر گستری فرا بخواند در اين يورشهای خونبارديده نشد

که رسيدند با سّدی نه تنها هيچ نشانی از پيشباز ايرانيان ازاين زشتخواهرمن چهرگان ديده نشد، بلکه به هرجا                  -٣
از ميهن پرستان روبروگشتند، اگر پيروزيهايی بدست آوردند، نه برای اين بود ايرانيان با آغوش بازبه پيشبازشان شتافتند، 

برای اين بود که سپاه ايران، آن سپاه توانمند دوران شاپور، وانوشيروان و خسرو پرويز نبود،سپاهی درهم شکسته و پريشان 
 اگرزندگی بجا باشد در بخش های آينده ی اين پژوهش، انگيزه ها و شوند آن پريشانی و بهم ريختگی را نشان روزگار بود که

  .خواهيم داد

در اين بخش می خواهيم بيارمندی گزارش تاريخ نويسان بزرگ، يورش های ديگر تازيان را به ايران و چگونگی اسالم پذيری 
  .ايرانيان را پی بگيريم

: که درسال سيزدهم کوچی رخ داد از عباس اقبال آشتيانی بدينگونه بپايان برديم» واقعۀ نخليه «  گزارش بخش هشتم را با
ياران جرير و ُمثنی پس از عبور از فرات دست به کشتار مردِم بيگناه . ِمهران درجنگ ُکشته شد و لشکريان او َمنهزم شدند

يکيهای مدائن، پايتخت ايران در زير ُسّم ستور اين جماعت بيابانی گذاشتند و طولی نکشيد که تمام ساحل چپ فرات تا نزد
  .پايمال گرديد

مردم مدينه را نويد پيروزی و بدست آوردن غنايم جنگی داد و به آهنگ عراق » عمربن خطاب«پس ازوفات ابوبکر خليفه تازه 
در ترديد بودند و از فر و شکوه، و از شمار مردم درپذيرفتن اين فراخوانی که فراخوانی به جنگ با ايران بود، . شورانيد

ايران را بيان کرد و جنگ با » خسروان« ُمثنی برای مردم سخنرانی کرد و ناتوانی و ُسستی . سپاهيان ايران بيمناک بودند
  . ايران را خوار مايه و آسان فرانمود

 خاطر به خالفت پردازد آنها را به اين کار وا خليفه که در حقيقت می خواست کاری برای بيکاران مدينه پيدا کند، و آسوده
 عبدالعظيم رضايی  .داشت، با اينهمه چندين روز به درازا کشيد تا شماری برای اين سفر که بسی پر خطر می نمود آماده شدند 

  ۴۴٢  پوشنه پنجم رويه– گنجينه تاريخ ايران –

شت و فرمان داد که هر مرِد جنگی را که دارای اسب و سالح ُعمر به تمام کارگزاران خود در سراسر جزيرة العرب نامه نو
و هفته بازار بغداد را که در جای بغداد کنونی بود چپاول » سوق اخنافس«در اين زمان ُمثنی . باشد نزد او روانه کنند

  ۴۴٨ پوشنه پنجم رويه –گنجينه تاريخ ايران . }نمونه ای از شيوه ی گسترش اسالم در ايران وجهان{!!.کرد

دانسته نيست که !! کار خداوند را بنگريد{گويند چون خداوند ِمهران و ديگر بزرگان فارس را که همراه او بودند بهالکت رساند 
برای مسلمانان هجوم بر سرزمين سواد ميسرگشت، واستحکامات ايران يکی پس از } اين خدا است يا ديو خشم خونين درفش؟

سورا « و » سواد«رايشان ازهم بگسيخت و مسلمانان برآنان جری تر شدند و سرزمينهای ديگری درهم کوبيده شد، شيرازۀ کا
مردم حيره به ُمثنی . و استانهای آن مرز و بوم را ميدان تاخت و تاز خود قرار دادند» فالليج«  و  »صراط«  و  »کسگر« و » 

هرماه يکبار بازرگانان فارس و اهواز، و ديگر درنزديکی ما قريه ای است که در آن بازاری بزرگ وجود دارد و : گفتند
شهرهای ايران به آنجا می آيند و به خريد و فروش اجناس می پردازند، هر گاه بتوانی آن بازار را غارت کنی کاالهايی پُربها به 



وش در آنجا تشکيل مقصود ايشان بازار بغداد بود، که قريه ای بود، و ماهی يکبار بازاری برای خريد و فر. چنگ خواهی آورد
« رسيد، و مردم انبار برای دفاع ُمتَِحِصن گشتند و ُمثنی کس فرستاد و» انبار «  مثنی راه بيابان را پيش گرفت تا به  .می شد

من قصد : ُمثنی با وی خلوت کرد و گفت. مرزبان آن شهر را نزد خود خواند تا با او گفتگو کند و به او امان داد » بسفروخ 
زار بغداد را دارم می خواهم که تو راهنمايانی چند همراه من کنی تا راه را به من بنمايند و پُل را برای من استوار چپاول با

پس ُمثنی با .  پُل را ايرانيان قطع کرده بودند که تازيان از روی آن نگذرند مرزبان چنان کرد،. سازی تا از رود فرات بگذرم
  .ی کسانی که مرزبان خائن با او فرستاده بود بامدادان به بازار رسيدندياران خود از پُل گذشت و به رهبر

مردم آن سامان اموال خود را رها کرده به بيرون شهرگريختند، دست ُمثنی و همراهانش از طال و نقره و کاالهای ديگر انباشته 
ش يکی دونمونه ازتبهکاريهای سپاه اسالم را در بخش هشتم اين گزار    ..باز گشتند و به قرارگاه خود رسيدند» انبار«شد، به 

از تاريخ ايران پس از اسالم نوشته ی عباس اقبال آشتيانی آورديم و ديديم که ناشر، در پانويس اينگونه گزارش ها بی درنگ 
طر از توده های مردم ايران که از ُظلم و بی عدالتی حکومت ساسانی به جان آمده بودند با طيب خا: دست بکار می شد که

لشکر ُمسلمين استقبال نمودند و خود از زن و مرد به کمک و ياری آنها شتافتند و آنهايی که در مقابل مسلمانان ايستادند و 
 قصد مسلمانان از حمله به ايران، جهاد در  .جنگيدند کسانی بودند که منافعشان را درجامعۀ طبقاتی دوره ی ساسانی می ُجستند

  !!..و در اين راه رأفت و مدارا با اسرا و زنان و کودکان سرلوحۀ اعمالشان بود!!! ری غنايمراه خدا بود نه جمع آو

وگرنه مردم !! کسانی که با سپاه مسلمين می جنگيدند سربازان و وابستگان حکومت ساسانی بودند: و در جای ديگری نوشت
  …ايران با آغوش باز از سپاه اسالم استقبال کردند

ت پيروزگرانۀ ُمثنی به ُسويد بن قطبۀ عجلی رسيد، ُسويد به ُعمر بن خطاب نامه نوشت و جريان امر را بدو همينکه اخبار غار
ُعمربن خطاب برای اين منظور ُعتبة بن غزوان مازنی را که با بنی . آگهی داد و از وی خواست که لشکری بکمک او بفرستد
 درک کرده بود برُگزيد و به رياست دو هزارتن از مسلمانان به کمک نوفل بن عبد مناف هم پيمان بود و صحبت رسول اکرم را

  .}پيدا کنيد جای پای خدا را{ ُمثنی گسيل داشت و به سويد بن قطبه نوشت که او نيز به مثنی بپيوندد

يافتند و ای ُعتبه برادراِن مسلمانت برسرزمين حيره و اطراف آن ظفر: چون ُعتبه حرکت کرد، ُعمراو را بدرقه کرد و گفت
وجايگاه ستمکاران گام نهادند، و سواران ايشان هم اکنون تا » هاروت و ماروت «سواران آنها از فُرات گذشتند و به بابل شهر

ترا به فرماندهی اين سپاه برُگزيدم که سوی اهواز . حدود مدائن را ميدان هجوم خود قرارداده وبدان شهر نزديک شده اند
با » اُبلّه« ان را از کمک به يارانشان که درسرزمين سواد نَبَرد می کنند باز داری وازاين سوِی رهسپارشوی ومردِم آن سام

  .ايشان به پيکار بپردازی 

در اينجا اگر چه از راستای پژوهش خود اندکی دور خواهيم افتاد ولی برای اين که بدانيم که با ما و با فرهنگِ ورجاوند ما چه 
  :را بشناسيم» ستمکار» «هاروت و ماروت  «کرده اند، جادارد که اين

ُهرَمزد .. «: در بُندهش می خوانيم. شناخته می شود» هستی«تنها از راه »  يا هستی بخش–خدا « در هستی شناسی ايرانی، 
  و سامان بخش و همه– و ستيزنده با بدی – و فرزانه - و سود خواستار–پيش ازآفرينش خدای نبود، پس از آفرينش، خدای 

ُهرَمزد، ازآن خودِی خويش، از روشنايی مادی، تن آفريدگان خويش را .. خدايی اوازآفريشن بود… و نگران همه شد-افزونگر
  35 پژوهشی در اساطير ايران رويه –مهرداد بهار.. فراز آفريد

هستی «، با خوِد »هستی«زدرُگستره ی اين جهان بينی، از آنجا که گيتی، ازهستِی خوِد ُهرمزد پديد آمده، پس هر تکه ای ا
بيرون از گيتی، هيچ  » گيتی همان خدا و خدا همان گيتی پيکر پذيرفته است«: به سخن ديگر. اين همانی پيدا می کند» بخش

نيز » هستی بخش«بيکرانه است، فروزه های نيک » هستی«در اين هستی شناسی، همانگونه که . خدای ديگری درکار نيست
 و پايان ناپذيری بود برای نشان دادن فروزه  که نزد ايرانيان نشاِن بی کرانگی} شماره ی هفت{از اينروبه شمارش در نيايند، 

 نام گرفتند و ترتيب  }مقدس= ناميرندگان سپنتا {يا  » اَِمشاسپندان«:  اين فروزه ها .های گوهر هستی بخش خدا برگزيده شد
  :آنان در نامه های دينی ايرانيان چنين است

  .خداوند جان و خرد، در واالترين پايگاه:  ُهرمزد يا اهورا مزدا                 -١

فراهم » َمنِش«: درِچم» َمنَه« و -  نيکو- خوب: درِچم» ُوهو«اين واژه از دو بهر .   vohumana وهوَمنَ                  -٢
اين امشاسپند در گويش ..  و ِخرِد جهانساز- گوهرخرد- برترين َمنِش–واالترين انديشه : آمده، آِرش اين واژه می شود

  .بهمن گفته می شود و سرشت مردانه دارد امروز 

– بهترين راستی  – نيروی پيشرفت دهنده جهان  – ريتم کيهانی –هنجار هستی : آِرش آن  asha-اشا                    -٣
در آمد ودرميان اََمشاسپندان » Asha Vahishtaاَشا وهيشَت «در اوستا به پيکر » اشا«..  نيروی سامان بخش جهان 

  .گفته می شود و سرشتی مردانه دارد» ارديبهشت«در گويش امروز . جاگرفت» بهمن«درپايگاهی پايين تراز 



فرمانروايِی : درِچم توانمندی برآمده و آرش آن) Khshai  خَشی(اين واژه از ريشه ی  : khshatraخشترا                    -۴
 کشوربرگزيده ی اهورايی  – نيروی کار و کوشش  – توانمندی آدمی و فرمانروايی انديشه – پادشاهی خداوندی  –ويشتن برخ

گفته می شود و سرشت مردانه » شهريور« در گويش امروز …  و نيروی هماهنگی و جز اينها است – نيروی سروری –
  .دارد

 و مقدس – ستودنی - افزاينده: درِچم) سپنتا(بهر نخست اين واژه   armaiti Spantaسپنتا آرَمئيتی                    -۵
 مهِر به – تَرازَمنشی – درست انديشی – مهربانی – هماهنگی –آرامش : درِچم) آرمئيتی( بهر دوم آن  .برگردان شده است

 هم گفته شده  )سپندارمذ( سپند، گاه اين اَِمشا.  ِخرد ستوده، و آرامش، گزارش گرديده است– فروتنی  - ِمهِر جهانی  –هستی 
  .و سرشتی زنانه دارد

يکی از » هه اُورَوتات  «  .خودشناسی، و تندرستی) کمال(=  رسايی : درِچم  haurvatatهه اُورَوتات                    -۶
  . زنانه دارداين نام در پهلوی ُخردات و در پارسی امروز ُخرداد شده و سرشتی. پرتوهای ورجاوند خداوندی است

 اَِمرتات نيز يکی ديگر  . رستگاری و جاودانگی– ناميرايی  –ِگزند ناپذيری : درِچم   amertat اَِمرتات                  -٧
می } اَِمرتات{برساند به } هه اوروتات{کسی که از راه انديشه و َمنِش نيک، خود را به گامه ی . ازپرتوهای خداوندی است

  .ی شود، اين واپسين اَِمشاسپند نيز سرشتی زنانه داردرسد و جاودانه م

با اندکی ژرف نگری . اينک ببينيم داستان هاروت و ماروت چيست و چه پيوندی با داستگاه يزدان شناسی ايرانی پيدا می کند
، »اَِمرتات«مان  نام تازی شده ی ه ،»ماروت« و–» هئوروتات«نام تازی شده ی همان اَِمشاسپَند » هاروت«خواهيم ديد که 

ولی پُرِسش اين است که چرا اين دو . هفتمين اَِمشاسپَند و نشان بيمرگی و جاودانگی اهورامزدا در هستی شناسی ايرانی است
  :فروزه ی ورجاونِد خدا، از ديدگاه تازيان نشان ستمبارگی می شود، و آن ديو خشم خونين درفش، در جايگاه خدا می نشيند

 بويژه ايرانی، و – اسراييلی – بابلی –به کار دين گذاری بپردازد، بسياری از افسانه ها و داستانهای اَکدی پيش ازاينکه دمحم 
برای . برخی از افسانه های هندی و چينی و يونامی و رومی نيز از راه کاروانها ی بازرگانی درسراسرعربستان پراکنده بودند

يک افسانه بابلی است که در دوران اِسارت يهوديان دربابل، » ايوب«داستان نمونه، همه ی دانش پژوهان جهان می دانند که 
 يا  !!به تورات راه يافت، و در مدينه بگونه ی بسيار کژ و کوژ درقران جا گرفت واليه ای کلفت از باور مسلمانان جهان گرديد

است که در سراسر بابل دهان به دهان » شگيل گم«داستان طوفان نوح که بخشی از يک افسانه ی بسيار دلپذير سومری بنام 
می گشت، پس از نخستين فروپاشی دولت بابل بدست آشوريها، هنگامی که آشور بانيپال بر کرسی پادشاهی ميانرودان نشست، 

ن گروهی از کارآمد ترين دانشمندان خود را برای ِگرد آوری تکه های پراکنده ی اين داستان به دروترين کرانه های آن سرزمي
که آن را نخستين سروده در تاريخ ادب جهان می دانند و نخستين بار احمد شاملو و {اين افسانه ی دلپذير نيز . ُگسيل داشت

در دوران اسارِت يهوديان در بابل، } سپس دکتر حسن صفوی و سپس تر بسياری فرزانگان ديگرآنرا به پارسی برگران کردند
امروزه به هيچ . از هم بگونه بسيار کژوکوژ، و بدور از يک هنجار ادبی در قران نشستبه تورات راه پيدا کرد و در مدينه ب

 تنديس بسيار  .مسلمانی نمی توان گفت که طوفان نوح بخشی از يک افسانه ی دلپذير سومر اکدی بنام گيل گمش است
خود در سيدنی بنيادگذاری کرده و شکوهمندی از گيل گمش به بلندای دومتر و نيم از سوی کانون فرهنگی گيل گمش که من 

سرپرستی می کردم در سال دوهزار، در گراميداشت يک سد و پنجاهمين سال بنياد گذاری دانشگاه سيدنی به آن دانشگاه 
  .ارمغان گرديد و همه ساله هزاران تن از سراسر جهان بديدارش می شتابند

نگاهی . ن جا خوش کرده، سجده نکردن شيطان در برابر آدمی استيکی از داستانهايی که ازافسانه ای آفرينش ايرانی در قرا
  : بکوشش مهرداد بهار، تا خاستگاه اين افسانه را دريابيم–» پژوهشی در اساطير ايران« می کنيم به 

 با چه و ُهرمزد به همه آگاهی دانست که اهريمن برتاَزد و جهان را به رشک کامگی فرو گيرد، و چگونه از آغاز تا فرجام،.. « 
سه هزار سال . چند افزاربياميزد، پس او به مينويی آن آفريدگان را که برای رو در رويی با آن افزار دربايست، فراز آفريد

  .آفريدگان به مينويی ايستادند که باشندگان بی انديشه، بی ُجنبش و نابسودنی بودند

چون . ز آن ژرف پايه برخاست، به مرِزديدار روشنان آمداهريمن به شونِد پس دانشی، از هستی هرمزد آگاه نبود، سپس ا
و رشک گوهری فراز تاخت، برای ميراندن ) بد خواهی(= ُهرَمزد و آن روشنِی نابسودنی و ناگرفتنی را ديد ، بسبب زدارکامگی

آفريد، آن آفريدگاِن  سپس چيرگی و پيروزی فراتر از آن ِ خويش را ديد و بازبه جهان تاريک خود تاخت، بس ديو  .تاخت آورد
  .مرگ آوِر شايسته ی نبرد با ُهرَمزد را

 پس او را پَسند نيفتاد وايشان را بزرگ - آن آفرينش سهمگين، پوسيده ، بد، و بد آفريده–ُهرَمزد چون آفرينش اهريمن بديد 
 پسند افتاد وآن آفرينش  او را- آن آفرينش بَس ژرف، پيروز و خويشکار–پس اهريمن آفريدگان ُهرَمزد را ديد . نداشت

  .ُهرَمزدی را بزرگ داشت



« : آنگاه هرمزد با دانستن اين که فرجام کاِرآفرينش به چه آيين خواهد بود نيز به هماوردی با اهريمن آشتی برداشت و گفت
. دنی شوی ستايش کن تا به پاداش آن بی مرگ، بی پيری، نا فرسودنی، ونا بسو–ای اهريمن، بر آفريدگان من ُکرنش کن 

بر آفريدگان تو ياری نبرم و نيز آن را نستايم بلکه تووآفريدگان ترا نيزجاودانه بميرانم و همه آفرينش تو را « اهريمن گفت که 
  ..به نا دوستی توودوستی خود بگروانم

  :اينک نگاهی به قران می اندازيم 

ليفه خواهم گماشت، گفتند آيا کسانی خواهی ُگماشت که در من در زمين خ: بياد آر آنگاه که پروردگارت فرشتگان را فرمود.. «
هللا فرمود من چيزی می دانم که شما نمی . زمين فساد کنند و خونها ريزند و حال آنکه ما خود ترا تسبيح و تقديس می کنيم

آورد و فرمود اگر شما در دعوی  آنگاه حقايق آن اسماء را درنظر آن فرشتگان پديد  دانيد، و هللا همه اسماء را به آدم تعليم داد
خود صادقيد اسماء اينان را بيان کنيد فرشتگان عرضه داشتند ای خدای پاک و ُمنزه ما نمی دانيم جز آنچه تو خود به ما تَعليم 

ای : ودای آدم مالئکه را بر حقايق اسماء آگاه ساز، چون آنان را آگاه ساخت، هللا فرم: هللا فرمود. فرمودی تويی دانا و حکيم
فرشتگان اکنون دانستيد که من برغيِب آسمان و زمين دانا، و بر آنچه آشکار و پنهان داريد آگاهم؟ و چون فرشتگان را فرمان 

 29 سوره بقره آيه های  داديم که بر آدم ُسجده کنيد همه ُسجده کردند مگر شيطان که باو تکبر ورزيد و از فرقۀ کافران گرديد
  .الهی قمشه ای برگردان مهدی ٣٣تا 

  . اينک می رسيم به داستان هاروت و ماروت

در گذرگاه خود از ايرانشهر به عربستان، و از زبان اوستايی }  و اُمرداد هئوروتات و امرتات، يا خرداد{دو امشاسپند ايرانی 
دی شد و تا به دمحم رسيدند دچار به زبان عربی، نه تنها چهره و بُرونمايه، بلکه گوهرو درونمايه شان نيز دچاردگرگونيها بُنيا

  :اين سرنوشت شدند

 کتاب هللا را پشت سرانداختند گويی که ازآن کتاب هيچ نمی دانند، و پيروی کردند ُسخنانی را که ديو و  گروهی از اهل کتاب،«
شت و ليکن ديوان همه به افسون وجادوگری می خواندند، و هرگز ُسليمان به هللا کافر نگ} اورشليم{شياطين در ُملک سليمان 

کافر شدند به مردم جادوگری ياد می دادند وآنچه به دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شده است و به کسی چيزی نمی 
مبادا کافر شوی و به مردم چيزی که ميان زن و شوهرجدايی افکند ياد . آموختند مگرآنکه بدو می گفتند که که کار ما فِتنه است

 به کسی زيان نمی رساندند مگر به خواست هللا وچيزی که می آموختند به مردم زيان می رسانيد و سودی نداشت و می دادند و
    102 و 101سوره بقره آيه های . محققاً می دانستند که هر کس چنين کند در عالم آخرت بهره ای نخواهد يافت

ه يافت و بخشی از فرهنگ اسالمی را پديد آورد، اگر چه بيرون از از راه اين آيه، ُمشتی افسانه های خرد ِستيز به احاديث را
ُجستار امروز ما خواهد بود، ولی برای اينکه بدانيم چه بر سر ما آمد و چرا و چگونه آمد، به پاره ای از افسانه های بر آمده 

  :از اين آيه نگاه می کنيم

چون عصيان بنی آدم بسيار شد آن دو را برگزيدند و خداوند، آنها را اند كه ماليكه  در افسانه های هاروت و ماروت دو ملك بوده
آن دو، به واسطه زهره به فتنه افتادند و اراده زنا كرده، ُشرب خمر كردند و مرتكب قتل نفس . با كسی ديگر به دنيا فرو فرستاد

ای كه زهره نام دارد،  ورت همين ستارهمحرمه شدند و خداوند آن دو را در بابِل عذاب فرمود و آن زن را َمسخ كرد و به ص
  ..مبدل نمود

در اين . هاروت و ماروت نقل شده كه اختالفات فراوانى دارد  سوره مباركه بقره، داستانى در مورد102در تفاسير، ذيل آيه 
حضر خداوند آدم به م آن ها اين است كه زمانى كه عصيان بنى آدم افزون شد، فرشتگان به عصيان بنى ميان، معروف ترين

. خود چند فرشته را انتخاب كنند كه آنان هاروت و ماروت را برگزيدند اعتراض كرده و خداوند به ايشان دستور داد كه از ميان
هاروت و ماروت پس از ارتكاب اين. دو به زمين آمدند و مرتكب گناهانى شدند سپس آن گناهان، به دستور خداوند، مخيّر به  

وى و اخروى شدند كهانتخاب بين عذاب دني  در نهايت، عذاب دنيوى را اختيار كردند و در چاهى به نام بابل آويزان شدند و 
 …عذاب آن ها هم چنان ادامه دارد

از نظر قرآن هاروت و ماروت براى آموزش سحر به مردم از جمع فرشتگان انتخاب و به زمين آمدند تا مردم در پرتو آگاهى از 
برخى گفته اند كه آن دو در ابتدا ارواح طبيعت بوده . ران و شياطين ايستاده، با آن ها مبارزه كنندسحر، در مقابل سحر ساح

 . اند، سپس به صورت فرشته درآمده و آدميان باستان آن ها را پرستش مى كرده اند

وانده و آن دو را به عنوان دو پادشاه خ) با كسر الم(» َمِلَكْين» را كه در آيه مورد بحث آمده) با فتح الم(» َملََكْين«برخى ديگر 
ديگر نيز گفته اند كه آن دو، نه فرشته  برخى. معرفى كرده اند كه در ميان مردم، مشغول ترويج سحر و جادو بوده اند حاكم بابل

 .با ظاهرى زيبا، ولى شيطان صفت بوده اند بوده اند و نه پادشاه، بلكه دو موجود



كه عصيان بنى آدم افزون شد، فرشتگان از عصيان بنى  فى نيز وجود دارد كه گفته شده زمانىاما در اين ميان، افسانه معرو
انتخاب كنند و آنان هاروت  اعتراض كردند و خداوند به ايشان دستور داد كه از ميان خود چند فرشته را آدم، به محضر خداوند
ى همچون قتل نفس، شرب خمر، سجده بربُت، و زنا شدند كه مرتكب گناهان سپس آن دو به زمين آمدند و. و ماروت را برگزيدند

خداوند به آسمان ها رفت و به صورت  گناهان، زنى زيبارو به نام زهره بود كه او نيز پس از فراگرفتن نام اعظم سبب اين
در  خروى شدند كهماروت نيز به دستور خداوند، مخيربه انتخاب بين عذاب دنيوى و ا هاروت و. ستاره زهره فعلى مسخ گرديد

 .عذاب آن ها همچنان ادامه دارد نهايت، عذاب دنيوى را اختيار كردند و در چاهى به نام بابل آويزان شدند و

الگارد آن ها را با هئوروتات و امرتات در اوستا كه بعداً در فارسى جديد به صورت خرداد و مرداد درآمده اند، يكى دانسته 
  . است

  . يير در كتاب هاى اعالم قرآن و فرهنگ كامل لغات قرآن آمده استاين مطلب با اندكى تغ
   

  : درعيون اخبارالرضاآمده است
نقل كرده اند كه آن دو به امام ) كه راويان اين حديث هستند(يوسف بن دمحم بن زياد و على بن دمحم بن سيّار از پدران خود 

وت و ماروت دو فرشته بودند كه وقتى كه عصيان بنى آدم زياد شد، عّده اى نزد ما گمان مى كنند كه هار: عسكرى عرض كردند
خداوند آن دو را از بين مالئكه برگزيد و با ملَك ديگرى به دار دنيا فرستاد، و آن دو مجذوب زهره شدند و خواستند با او زنا 

ان، از آن دو، سحر و جادو مى كنند و شراب خوردند و آدم كشى كردند و خداوند آنان را در بابل عذاب فرمود و جادوگر
 .درآورد) يعنى ستاره زهره(آموختند و خداوند آن زن را مسخ كرده و به صورت اين ستاره 

  : در تفسير احسن الحديث آمده است
خدا به آن ها قوه . نقل شده است که هاروت و ماروت دو فرشته بودند، از ديدن كارهاى بدكاران به درگاه خدا شكايت كردند

 داده برزمين فرستاد، آن ها پس ازآمدن، زنا كردند، خمرخوردند، به بت سجده كردند و قتل نفس نمودند، خداوند آن ها شهوت
 .را در هوا معلّق كرد و تا قيامت، معذّب خواهند بود

: ند به ايشان گفتخداو. آدم به ديده حقارت نظر افكندند فرشتگان به بنى: در اعالم قرآن اين داستان بدين صورت نقل شده است
فرشتگان از خدا خواستار . كرديد آدميان بوديد و قواى نفسانى آن ها را داشتيد بهتر از ايشان رفتار نمى اگر شما به جاى

 آنان را به نام هاروت و ماروت به زمين فرستاد و به ايشان فرمان داد كه از آزمايش شدند و خداوند براى آزمايش، دو تن از
فرشتگان به زمين آمدند به زودى فريفته زن  چون.  من جمله شرك و زنا و قتل نفس و باده نوشى خوددارى كنندگناهاِن عظيم،

داد كه به حال هم  خداوند به فرشتگان فرمان. نامشروع، گرفتار گرديدند و مزاحم خود را ُكشتند زيبايى شدند و در حاِل عملِ 
هاروت و ماروت ميان عذاب دنيوى و . به ِحكمت خدا پى بردند جرا را ديدند وفرشتگان ما. جنسان خويش در زمين، نظر افكنند

  .كيفر كامل گناه خود را تحمل كنند گرديدند و ايشان عذاب دنيوى را اختيار كردند، لذا در بابل محبوس شدند تا اخروى مخيّر

  :در تفسير الجامع الحكام القرآن عالوه بر موارد باال آمده است
هاروت و ماروت درباره اسمى كه به وسيله آن به آسمان مى  از) زنى كه هاروت و ماروت به وسيله آن به فتنه افتادند(زهره 

به صورت يك ستاره  دو، آن اسم را به او آموختند و زهره پس از گفتن آن اسم به آسمان رفت و سپس روند، سؤال كرد و آن
 .مسخ گرديد

  :ستدر ترجمه تفسير طبرى نيز آمده ا
بود و هاروت و ماروت، آن زن را به سوى خود خواندند  وقتى هاروت و ماروت به زمين آمدند، زنى را ديدند كه بسيار زيبارو

بى گناه را بكشيد يا  اگر مى خواهيد كه من از شما اطاعت كنم بايد اين كودك: آن ها قرار داد و گفت و آن زن سه شرط بر جلوى
هاروت و ماروت از بين آن سه شرط ، شراب خوردن را . كننده را بخوريد وزانيد و يا اين شراب مستاين قرآن كالم خدا را بس

. كودك را كشتند و كالم خدا را سوزاندند اما وقتى شراب خوردند، مست شدند و. كردند تا بعد از خوردن آن، توبه كنند انتخاب
را كه با آن  زهره گفت كه نام مهين خدا.  تو نيز به فرمان ما عمل كنتو را انجام داديم، سپس به زهره گفتند كه ما هر سه شرط

ها آن اسم را به او آموختند و او آن اسم را خواند و به آسمان  به زمين مى روند و به آسمان بازمى گردند، به او بياموزند و آن
زمين در چاهى عذاب مى كند و آن  در زير! ؟ها اطاعت نكرد و خدا هاروت و ماروت را در بابل و در كوه دماوند رفت و از آن

آب، فاصله  تشنگى زبانشان بدر افتاده، ولى نمى توانند آب بخورند با اين كه بين آن ها و ها را در آن چاه آويخته اند و آن ها از
 .اى به اندازه يك تيغ شمشير است

   
به زهره گفتند كه ما تو را از شوهرت جدا ) ماروتهاروت و (عزا و عزايا : در كتاب قصص قرآن عتيق نيشابورى آمده است

هاروت و ماروت كه روزها ميان مردم حكم مى كردند و . مى كنيم و تو به درخواست ما پاسخ مثبت بده و زهره نيز قبول كرد
است تا زهره از آن ها خو. شب ها در آسمان، خدا را عبادت مى كردند، حكم ناحق دادند و زهره را از شوهرش جدا كردند

زهره . زهره گفت كه چون من بُت پرستم، شما نيز بايد بُت بپرستيد، آن ها قبول نكردند. شوهرش را بكشند و آن ها چنين كردند
به آن ها پيشنهاد شرب خمر را داد و آن ها كه دلشان پيش آن زن بود، قبول كردند و پس از َمست شدن نام مهين خدا را به او 

 .دارى ديدند كه چه گناه هايى را انجام داده اندياد دادند و پس از بي



  :بر می گريدم به گزارش تاريخ

که چند » ُخريبه« ُعتبة بن غزوان حرکت کرد و به سرزمينی که امروه بصره نام دارد رسيد، در آن هنگام در آنجا چيزی جز 
ه بود که تازيان را از دستبُرد به آن صفحات خرابۀ متروک بود وجود نداشت، و در آنجا استحکاماتی که از کسری بر جای ماند

عتبة بن غزوان با ياران خود در آن ويرانه فرود آمد و از آنجا نيز حرکت کرد تا به موضع بصره رسيد که . باز می داشت 
» لّهاُبَ «سپس از آنجا حرکت کرد تا به شهر . آنوقت پوشيده از سنگ ها و ريگها ی سياه بود و بدان جهت بصره ناميده شد

اما بعد، همانا خدای را سپاس که اُبَلّه را بر ما فتح کرد و اينجا لنگرگاه : رسيد و آنجا را بزور بگرفت و به ُعمر چنين نوشت
کشتی های عمان ، بحرين ، فارس ، هندوچين می باشد و ما سيم و زر و کاال و اموال و زن و فرزند مردم آن سامان را به 

  ..غنيمت گرفتيم

 قصد مسلمانان از حمله به ايران، جهاد در راه خدا  :يگر دستکاری آن ناشر را در گزارش های تاريخی با هم بخوانيميکبار د
و در جای ديگری !!.. و در اين راه رأفت و مدارا با اسرا و زنان و کودکان سرلوحۀ اعمالشان بود!!! بود نه جمع آوری غنايم

وگرنه مردم ايران با آغوش باز !! يدند سربازان و وابستگان حکومت ساسانی بودندکسانی که با سپاه مسلمين می جنگ: نوشت
  …از سپاه اسالم استقبال کردند

اين نامه را با نافع بن حارث بن کلدۀ ثقفی نزد ُعمر فرستاد، و چون نافع به حضورعمررسيد و خبرآن غارت ها را داد 
يا اميرالمؤمنين، من در بَصره سرو :  آهنگ بازگشت کرد به ُعمر گفتچون نافع!!! . مسلمانان يکديگر را مژده می دادند

  !!سامانی برای خود فراهم کرده و در آنجا قصد توطن دارم خواهشمندم به ُعتبة بن غزوان دستور دهی جوار مرا گرامی دارد

روسامانی فراهم آورده و می اما بعد، از قراری که نافع بن حارث می گويد در بصره برای خود س« : ُعمر به ُعتبه نوشت
سرو سامان پيدا کردن آخوند ها پس از انقالب اسالمی از رامصادره { ..خواهد در آنجا بماند پس همسايگی وی را نيکو بدار

  }. و يا عدل علی می خوانند دارايی مردم در ادامه ی همين گونه دادگری است که هنوز آنرا عدل عمری

رزبان آنجا را بُکشت و جامه و سالح او را برگرفت و کمر بند وی را که انباشته از گوهرهای رفت وم» مذار« سپس ُعتبه به 
مسلمين ازاين خبر يکديگررا بشارت دادند و برحامل پيام . ُزمرد و ياقوت بود برای ُعمرفرستاد و خبرآن فتح را بدو نوشت

لمانان در بَصره در زر و سيم غوطه وراند از اين رو مردم  کار بصره را از او جويا شدند، وی گفت اينک مس ِگردآمده چگونگی
  .رغبت نشان دادند و به بصره رفتد تا تعداد آنان در آنجا بسيار گشت

: گويند چون ايرانيان ديدند که اعراب گرداگرد آنان را فرا گرفته و به تاخت و تاز و چپاول شهر ها پرداخته اند به يکديگر گفتند
برابرگزارش . اشاره می کند به پادشاهی پوراندخت وآزرميدخت{  زنان به چنين وضعی دچار شده ايم درنتيجۀ فرمانروايی

شاهنامه و ديگرداده های تاريخ، اين هردوبانو، پادشاهان بسيارکاردان و توانايی بوده اند که شوربختانه دوران پادشاهی هردو 
پريشانی . مرگ شد و آذرميدخت بدست رستم فرخزاد کشته شدبسيارکوتاه بود، پوراندخت درپی يک بيماری بد خيم جوان

روزگار ايرانيان به هيچ روی پی آيند پادشاهی اين دو شهبانو نبود، بلکه در پی زشتکاريهای نابخشودنی خسرو پرويز و 
  .} .پسرش شيرويه بود

ابو حنيفه .ه بود به پادشاهی برداشتنداز اين رو نزد يزدگرد پسر شهريار پسرخسرو پرويزرفتند وی را که جوانی شانزده سال
   ١٣٠ تا ١٢٣ های   رويه  اخبار الطوال–دينوری 

را که مدتها پيش در سراسر شهرهای عرب بين ديگر تيره ها » بجيله« تيره های . ُعمر برآن شد که سپاه و تجهيزات گرد آَوَرد
 برای گرد آوری آنها بی نيجه تالش کرده بود گرد آورد و با هم از زمان زندگی پيامبر» جريربن عبدهللا بجلی«پراکنده بودند و 

. بخشيدن يک چهارم و يک سوم و يک پنجم از دستاوردهای غارت و چپاول، به همراه جرير و به کمک ُمثنی روانه عراق کرد
م بودند، هر کس را نيز که به انگيزۀ ارتداِد نا پايدار و زودگذر تا اين زمان از شرکت در غارت ها محرو» اهل رده«از 

ُمثنی نيز که خود در اُليس بود از آنجا .  مسلمانی خويش راستگو می ديد به عراق می فرستاد دسترسی داشت و او را در تازه
در واقع شماری ازعربهای عراق نيز فراخوانی او . نزد عربهای عراق کس فرستاد و در جنگ با ايرانيان از آنها ياری جست

ا همان کسانی هستند که مطهری ها شريعتی ها و ديگران، با اشاره به آنها می گويند که ايرانيان با آغوش باز اينه{را پذيرفتند
گفته اند حتا تيره ای از نمر هم که نصارا بودند به خاطر حميت عربی با ُمثنی همراه شدند، } !!..به پيشباز اسالم شتافتند

. داد پُل، باز شماری گرد آورد و برای چپاول ايران ساز و آلت فراهم آوردبدينگونه ُمثنی در پايان چند ماه پس از روي
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  نبردبويَب

در اين جا آزمودگی و عبرت ُمثنی به کار رفت، بر خالف گذشته . دروازه عراق بود و نزديک کوفه و نجف می باشد» بويب«
به عرب پيشنهاد کرد که آيا من از پُل » بهمن جادويه«سردار ايران مانند » مهران«گمان کرده بود ، زيرا » ابو عبيده « که 

  .بگذرم و به ميدان جنگ بيايم يا شما؟ مثنی پاسخ داد شما گذر کنيد وما آماده هستيم

هجری بود که مسلمانان روزه داربودند وُمثنی فرمان داد تا افطار کنند که نيروی آنها کاسته 13رويداد در ماه رمضان سال اين 
دراين . مرزبان حيره را در دو پهلو قرارداد» آزادبه« و فرزند » مردانشاه«هم صف های ايران را آراست و » مهران« . نشود

در همان } !! اينها نيز از گروه پيشبازکنندگان باآغوش باز بودند{سپاه عرب کردندجنگ، آراميان مسيحی کمک زيادی به 
رسانده و او را ُکشت و بر اسب او سوار شد و فرياد زد » مهران«گيروداِر جنگ يک جوان نصرانی خود را به سردار ايرانی 

سب بود که چند سر اسب برای فروش همراه آن جوان مسيحی بازرگان ا. که منم جوان تغِلبی، کشندۀ مهران مرزبان ايران 
داشت و چون عرب و بسياری از تيرۀ مسيحی خود را درآن سپاه ديد، با رغبت وارد سپاه عرب شد و چون سردار ايرانی را 

ا پُل کشت، نا بسامانی در سپاه ايران افتاد و قلب و دو پهلوی لشکر جای خود را تهی کرد و مسلمانان پيروز شده، ايرانيان را ت
  .دنبال کردند، ولی فراريان همگی نابود شدند

) بيش ازدوهزارتن( نامی پس از مهران در برابر عربهای مسلمان به خوبی ايستادگی و پايداری کرد و شمار زيادی » فيروز«
  .ازُمسلمانان را ُکشت، ولی سرانجام خود و سربازانش کشته شدند

 که از ياری نصارا آموخته بودبه ُعمر پيشنهاد کرد که اگرازعربهای  يک آزمودگیامير جنگجويان ُمسلمان هم پس از » ُمثنی«
کسانی که پس از درگذشت دمحم از اسالم برگشته {» اهل رده« ُعمر هم  .مسلمان ناشده هم سود جسته شود رستگار خواهيم شد

نگيزانيد و آنها را درآغاز کارازفرماندهی باز را به جنگ و غارت ايرانيان فرا خواند و برا} و در شادی مرگ او دف زده بودند
  .داشت و تنها می توانستند سرکرده ده تن باشند آن هم از ُمسلمانان با پيشينه وفاداری

 هزار تن به 30را به سرداری سپاه مسلمانان برگزيد و او را با » سعد بن ابی وقاص« در سال چهاردهم هجری عمرخليفه دوم 
فرخ «  و به گفته ای ديگر  »رستم فرخزاد« هم » يزدگرد« رجای استواری در قادسيه جای گرفت و وی د. عراق گسيل داشت

  . هزار تن به پيکار او فرستاد١٠٠را با » زاد 

  ١۴جنگ قادسيه در سال 

 آماده که در ساحِل چپ ِدجله قرارداشت ، خود را» مداين«هجده ماه بعد از فتح نخليه، عرب به قَصد تسخير پايتخت ايران 
کردند، وُعمر پس از مدتی ترديد و احتياط دراين که خود شخصاً به سرداری لشکر اسالم عازم شود يا ديگری را به اين َعمل 

همان دزد بيابانی که به روستاهای ايران يورش {بُگمارد باالخره َسعد ابی وقاص را نامزد اين ُشغل کرد تا او به دستياری ُمثنی 
} کار و کوشش، و زنان و دختران خوبچهر ايرانی را می ربود و به بيابانهای بی آب و گياه می گريختمی آورد و دستاورد 

َسعد زوجۀ او .موقعی که َسعد به نزديکی حيره رسيد، ُمثنی مريض بود و او اندکی بعد درگذشت. پايتخت ايران را مفتوح سازد
  .اردو زد} ختر کوفه فرسنگی با١۵{ را به عقد خود در آورد و در محل قادسيه 

يزدگرد با عجله سپاهيانی کثيرازاين طرف وآن طرف گرد آورد و فرماندهی ايشان را به اسپهبد کل ايران يعنی رستم فرخزاد، 
ما در آينده نشان خواهيم داد که ُگزينش رستم فرخزاد به فرماندهی سپاه ايران اشتباه بزرگ ديگری { والی خراسان وا گذاشت

د سوم، واپسين شاه ساسانی انجام داد و با اين اشتباه بزرگ تاريخی، دودمان ساسانی و واالمندی مردم ايران و بود که يزدگر
و » فيروزان«و . }دستاورد چند هزار سال کار و کوشش و نو آوری مردم اين سرزمين را در گذرگاه بادهای ويرانگر گذاشت

ُرستم که بر تختی سوار بود، با درفش کاويان، پرچم ملی ايران . همراه کردرا هم با او » فاتح واقعۀ ِجسر» «بهمن ذوالحاجب«
  .رهسپار گرديد » قادسيه«به جانب 

با وجود نهايت احتياط و تهيه ای که ُعمر در کار لشکرکشی به ايران َمرعی داشته بود، باز ازعاقِبَت اَمرانديشناک بود و می 
  ..سالم بر ايرانيان به شکلی کار را بدون جنگ خاتمه دهدخواست که اگر ممکن شود با تحميل جزيه و ا

در تمام اين مّدت هجده ماه که از واقعه نخليه می گذشت و قسمتی از آن صرف تبادل سفرا و مذاکرات شد، با اين که ترس و 
نکه انتظار داشت که  مثل اي !!ترديد عرب از حملۀ به مداين واضح بود، رستم فرخزاد با وجود کثرت عدد ابداً حرکتی نکرد

لشکراسالم که جماعتی قليل بيش نبودند براو حمله کنند در صورتی که به عقب راندِن عرب به آن طرف فُرات که َحد طبيعی 
ايران و ازهمه جهت برای دفاع شايسته بود، با صرف ُمختصر تدبير و کارآگاهی چندان اشکالی نداشت، اما بدبختانه دل 

جنگهای ايام خسرو پرويز و انقالبات بعد ازاو، واز ميان رفتن مردان کاری ُمرده بود و سرعت و لشکريان ايران براثر 
عباس اقبال . پيشرفتی که در طی زمانی قليل اسالم و عرب به آن توفيق يافته بودند همه را َمبُهوت و نا اميد می داشت

   ۵٢ رويه   تارخ ايران پس از اسالم-آشتيانی



عربها دانش و . مرکز گرفت و ترس و بيم بر او چيره بود به اندازه ای که پی چاره برای سازش می گشت» ساباط « ُرستم در 
اختر « را در تمام گزارش ها و رويداد ها ستوده و او را » رستم فرخزاد«  و دور انديشی و آزمودگی و درايت  خرد و بينش

را که به سود آنها بود، ناشی از قضا و قََدر دانسته اند، چون او از و غيبگو هم شناخته و با تمام احوال شکست او » !! شناس
به دربار شاهنشاهی ايران فرستاده شد و خود رستم هم » سعد وقاص«يورش امروز و فردا می کرد و شماری نماينده از سوی 

ايشان را با احترام پذيرفت، زيرا » رديزدگ«  با آن که در ظاهر انگيزه اين گروه ريشخند مردم بود، با اينهمه  .دنبال آنها رفت
  .نزديک به اين زمان مسلمانان شهردمشق در سوريه را گشوده بودند

« . هم حاضر بود} مترجم{وزيران و بزرگان و مردان دربار را فراخواند و انجمنی شاهانه ترتيب داد و پچواک گر» يزد گرد«
برای چه به کشور ما آمده و آيا برای چپاول گام برداشته اند؟ آيا چون از اينها بپرس : رو به پچواک گر کرده فرمود» يزدگرد

  .ما را سرگرم کارهای درونی کشور ديده گستاخ گشته اند؟

هللا ما را َمشمول َرحمت خود فرموده پيامبری برای ما فرستاد، و به ما نويد داده که دنيا و آخرت « : گفت» نُعمان بن مقرن «
ی عرب برخی پذيرفتند و برخی نپذيرفتند، سپس به ما فرمان داد نخست به مرتدين عرب بپردازيم، و از آن ما شود، تيره ها

با همان دعوت . آنها بردو گونه بودند، تيره ای به زور واجبار زير فرمان آمدند، و گروهی به اختيار خود دين اسالم را پذيرفتند
بعد از آن فرمان داد که نُُخست .  گرسنگی و دشمنی بين خود رها شويمتوانستيم اين دين را بشناسيم و ازسختی زندگی و رنجِ 

اکنون ما شما را به اين کيش فرا می خوانيم، اگر نپذيريد يکی . به ملتهای همسايه و نزديک پرداخته آنها را به اسالم فراخوانيم
را نزد ) قران( ، اگر بپذيريد ما کتاب خدا دادن جزيه که به گردن گيريد، وگرنه جنگ است و ديگرهيچ: از دو کارآسان تراست

وگرنه با شما جنگ .. شما گذاشته که به احکام آن رفتار کنيد و ما شما را به حال خود خواهيم گذاشت، وگرنه جزيه را بدهيد
ذارند را که عربها می خواهند نزد ايرانيان بگ» کتابی«در اين گزارش يک نادرستی بزرگ هست، وآن اينکه { .خواهيم کرد

در نيامده بود، اين درست است که بسياری از آيه های قران بدست » کتاب«دراين زمان هنوز شيرازه بندی نشده و به پيکر
کاتبان نوشته می شد، ولی اينکه کتابی پديد آمده باشد که عربها بخواهند نسخه ای ازآن را نزد ايرانيان بگذارند به هيچ روی 

زارشگران ُمسلمان است تا بدين ترتيب واالمندی ويژه ای به سخنگويان ُمسلمان در پيشگاه درست نيست و از ساخته های گ
  .» يزدگرد داده باشند

 و گرسنه تر، و از ديدگاه شمار، کمتر و بيچاره ترازعرب درسراسرزمين نمی  ما ملتی بدتر و زبون تر« پاسخ داد » يزدگرد« 
 دولت ايران هرگز  .ها و قََصبات را کارگزار دفع يا تربيت و تنبيه شما می کرديم پيش از اين برزگران واوباش روستا .شناسيم

سپاهی برای سرکوبی شما نمی فرستاد و نيازمند هم نبود، اکنون اين غرور را کناربگذاريد و به محبت ما اميدوار باشيد که به 
 قرار داده برای شما يک پادشاه خير خواه بر شما ارفاق کرده خوراک و پوشاک داده و بزرگان شما را مورد مهرواِکرام

  .» تا به نيک بختی و رفاه زيست کنيد گزينيم

آنچه را که در باره سختی زندگی و گرسنگی و تنگدستی عرب فرموديد چنين بود بلکه بدتر و سخت تر هم « : گفت» مغيره« 
سامه های جزيه را پيش { م با خواری و سرافکندگی، دادن جزيه آن ه: اکنون می توانی يکی از اين سه چيز را بپذيری.. بود

سخنان او بسيار تند و بی ادبانه بود، شاهنشاه خشمگين … يا جنگ با شمشير، و يا اسالم را بپذيريد» تر گزارش کرده بوديم
نمايندگان روا تو با من با چنين ُگستاخی سخن می گويی؟ اگر فرستاده نبودی، و اگر ريختن خون فرستادگان و « : شد و گفت

  .»بود همه تان را می کشتيم، برخيزيد و از اينجا برويد

سپس فرمود که يک باِر خاک آورده، و بر دوش بهترين و بزرگترين آنها بار کنند، و با همان بارکشی و خواری از دروازه ی 
بر » رستم« ون نزديک لشگر خود شدند وآنها با همان حال از دربار بيرون آمده راه قادسيه پيش گرفتند، چ. مداين بيرون روند

رفته پاسخ » سعد«اين احوال آگاهی يافت، نماينده ای فرستاد که خاک را از آنها بگيرد، ولی نماينده به آنها نرسيد وآنها نزد
 به دست شاه ايران« : اين کار را به فال بد گرفت و گفت» رستم « . شاه ايران را با همان خاک بردند و امانت را رسانيدند

  .»ما خاک آنها را گرفتيم« : هم آن کار را به فال نيک گرفت و گفت» سعد «  . »خويش خاک ايران را به آنها داده است

نوشت که دروازه ها و ِدژ ها را سخت ببندد و وسايل دفاع را فراهم کند و ياد » بندوان« به برادِرخود » رستم« در همان زمان 
هم چنين کرد و نويد کمک را با خود به ميدان برد » بندوان « !!. شکست خود را پيش رو می بينيمآورشد که پيروزی عربها و 

  .و خودش هم کشته شد

و ميدان جنگ نزديک شد، يکی ازعربهای کوچک را اسيرکردند واز اوضاع سپاهيان عرب » قادسيه« به » رستم«چون  
هللا به ما نويد داده که دارندۀ : سيد برای چه به اينجا آمده ايد؟ گفتدر ضمن گفتگو، ودر پاسخ ُرستم که از او پر. پرسيدند

پرسيد اگر کشته شويد چه سودی » رستم«. کشور شما شويم و فرزندان و زنان شما را برده و اسير کنيم و به غنيمت بريم
تاريخ سياسی . د هللا را دريابدکشتۀ ما به بهشت موعود می رود و زندۀ ما پيروز شده تا نوي« : خواهيد برد؟ مرد عرب گفت

    ۴۵٢ پوشنه ی پنجم رويه – گنجينه تاريخ ايران  ١٣٢٨ و ١٣٢٧ رويه های   پوشنه دوم- ساسانيان

بخش نهم اين ُجستار را با نامه ی رستم فرخزاد به برادرش آنگونه که فردوسی در شاهنامه ی کالن خود آورده است به پايان 
  :می بريم



  کرد  ياد   همه   سخنها  و   نِبِشت       بدرد   برادر    سوی    ه نام   يکی        

  روزگار   بد   و  نيک    ديد  و  کز      کردگار   بر     کرد  آفرين   نخست                     

  فَرهی است و   پيروزی   نه هنگام      تُهی است خانه از پادشاهی  اين  که                     

  دل از جان خويش سير گردد  همه        چنين است و کاری بزرگ است پيش                   

  همی    گزينم  بر  خامشی   وزان         همی  ببينم     ها     بودنی      همه                    

  بهره= نج، بَرخ  که ما را از او نيست جز ر      چرخ راز   از اين   گشتم  آگاه  چو                    

   شدم   بريان     نيز    ساسانيان   ز       شدم     گريان   زار   ايرانيان    به                   

  و آن فَرو بخت   بزرگی   آن  دريغ       دريغ آن سر و تاج و اورنگ و تخت                  

  برزيان     مگر      نگردد     ستاره      از تازيان آيد   شکست  پس  اين  کز                  

   زمين  ايران    نوشين    ياد    خوشا      از اين  انجام   سر    نيابم    رهايی                  

   عمر شود  و   بوبکر      نام     همه     شود    برابر    منبر     باتخت   چو                  

   فراز   پيش    است     دراز    نشيبی     دراز رنجهای  اين   اين    گردد  تبه                 

   بهر  راست   تازيان  همه اختر     ز    شهر    نه   بينی ديهيم  نه تخت و نه                  

   کاله    سر   بر    از   نهند    زديبا          سياه  گروهی   ايشان    از   بپوشند                 

   نه رخشان درفش  نه اختر نه گوهر       کفش و نه زرينه تاج  نه تخت و نه                 

  ننگرد کسی   بخشش    به  داد و به      برخورد     ديگری    يکی   برنجد                

  تی کاس    و   کژی    شود   گرامی       راستی    از    و    بگردند  زپيمان                

   گفتگو   و   الف آرد   آنکه  سوار      رزمجوی     مردم     شود      پياده                

   بر   به    نيايد   بزرگی   و   نژاد      هنر      بی  شود  جنگی    کشاورز                

   آفرين     باز    ند ندان   نفرين  ز       اين   از آن  از آن  اين  همی  ربايد                 

   شود  خارا   سنگ   مردمان    دل     شود     آشکارا    ز    بتر      نهانی                

   چاره گر    پدر  بر    پسر همچنين     پسر   بر   پدر     گردد    انديش   بد                

   بکار      نيايد    بزرگی     و ژادن     هنر شهريار    بی    بنده ی      شود               

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

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

   بود    بازی     بکردار      َسُخنها     بود تازی   نه  نه ترک و  نه دهقان،              

   دهند    دشمن  کشور به  و  بکوشند        نهند       دامن  زير    گنجها   همه              



  گور  بهرام   بهنگام      رامش     که      و شور  و رنج  غم چنان فاش گردد              

   دام   سازند    هر گونه  ز بکوشش        رامش نه گوهر نه نام نه نه جشن و              

  پيش       آرند   اندر  و دين  بجويند      خويش   سود   از پی   کسان  زيان              

  نبيد     رامش      هنگام   نيارند        پديد  زمستان    از    بهار   نباشد                

   خورش نان کشکين و پشمينه پوش        هوش ندارند  بيشی      و  يشیزپ               

  ننگرد    آزادگان      سوی    کسی       بگذرد داستان   از اين   بسيار چو               

  آراسته     بد     روزگار        شود        از پی خواسته     خون    بريزند               

  سرد  خشک و لبها پراز باد   دهان      پراز خون شد و روی زرددل من                

   تيره   چنين      ازميان  پهلوان   شدم  من  تا  که                  ساسانيان بخت   شد  

  مهر    ببريد  از ما  و  گشت   دژم       سپهر  گردان گشت وفا  چنين بی               

  آيد از رنج و از کار زار سود   چه        روزگار تخمه ای بگذرد  بر  چو         

  

  .در بخش دهم نگاهی به شکست قادسيه و پيشباز ايرانيان با آغوش باز از تازيان و آيين شان خواهيم داشت

    هومر آبراميان–پاينده ايران 
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