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 گفتاردوم

 ت سازقادسيهجنگ سرنوش

 تالشهاي رستم فرخ زاد براي حفظ مرزهاي جنوب عراق

چندماه بعد ازاستقرار سعد درحيره وگردآمدنِ نيروهاي عرب درپيرامون او              
رستم فرخزاد فرمانده ارتش و نيرومندترين حامي يزدگرد سوم برآن شد كه با استقرار            

او كه  . ن را حفاظت كند در جنوب عراق جلو تهاجمات عربان را بگيرد و مرزهاي ايرا     
 مورد حمايتش را خطرات داخلي تهديد ميكرد شاهِنيروي كافي در اختيار نداشت و  

خيال داشت كه به وسيله ئي با مدينه وارد مذاكره شود و امتيازاتي به عربان بدهد و     
احتماال زمينهائي را كه در سه سال اخير در شرق و شمال عربستان متصرف شده بودند    

 يقين    او.  مانع تهاجمات بيشتر آنان به درون عراق شود     درعوض  واگذارد و به آنان 
  .داشت كه قادر نخواهد بود كه در بيابانهاي عربستان دست به تعقيب عربها بزند          

 بود كه   ذي قار درجنگ   تجربه  درمقابله با عربها   تيسپون   ناكامِ سپاه ة نزديكترين تجرب   
 بياباني داشتند    گريزگاههاي كه نسبت به  ئييي با آشنا عربها .باالتر به آن اشاره شد

راحتي ميتوانستند از جلو او به درون بيابانها بگريزند و با سختيها بسازند و جانشان را        به
 نظاميِ  سپاهولي براي . دست به حمله بزنندنجات دهند تا دوباره در فرصت مناسب    

 در چنين صورتي هالك شدن  مقدور نبود كه در اين بيابانها پيشروي كند، زيرا  يزدگرد
 در بيابانهاي    سپاه وآنگهي پيشروي    . نظر ميرسيد     از تشنگي در بيابانها حتمي به    سپاه افراد 

 به عربها عربستان هيچ سودي براي ايران نميتوانست دربر داشته باشد، زيرا راه فرار        
 برهانند   درون بيابانهاي دور ازدسترس هموار بود وآنان قادر بودند خودشان را از خطر          
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 از پايتخت براي موقعيت شاه يزدگرد كه  رستم دورشدن  . و در درون بيابان مخفي شوند 

اين بود كه رستم فرخزاد در      . نبود خالي از خطر  همخود گرفتار رقيبان داخلي بود   
در جنوب تيسپون مستقر شد تا ازآنجا به مذاكره با  )  ساباط  :بعدها(آباد    پادگان بالش

 آنها   زد و دستِ كم راه پيشروي عربان را سد كند و با گذشت زمانْ فرمانده عرب بپردا   
 . را خسته كرده از دست اندازي به آباديهاي درون عراق منصرف سازد    

او دو لشكر را تحت فرمان دو   . رستم حدود چهارماه در اين منطقه اردو زده بود      
 مستقركرد تا از   ي جنوب  فراتِ كناردر دونقطة   جادويه    بهمن   به نامهاي جالينوس و افسر

 بهمن جادويه همان افسري بود كه چندي پيش يك  .جلوگيري كنندپيشروي عربان  
را نيز  ) ابوعبيد ثقفي (لشكر چهارهزار نفري عرب را به كلي نابود كرده و فرماندهش  

 مردي دورانديش بود و  رئيس يك دودمانِ فئودالِ سنتيِ پارس، و    رستم  .كشته بود
او اطمينان داشت كه تا زماني كه ارتش   .  را به خوبي درك ميكرد اوضاع نابسامان ايران  

 عربان پي به ناتواني ارتش نخواهند برد و آن  باشدايران با عربان وارد جنگ نشده 
هيبت تاريخي كه از ايران در دل عربان وجود داشته هنوز هم وجود دارد و اين امر مانع            

 .رات دست اندازي كنند   به ماوراي فنمايند كه ميشود كه عربان جرأت 

برخالف رستم كه عقيده داشت بايد درآن شرائط حساس با عربان كنار آمد و           
تجربه كه    شرشان رست، يزدگرد سوم كه او برسر كارش آورده بود جواني بود بي        از

 21 زيسته و از تحوالت سياسي ايران به دور بود و در سنين       تبعيد سالها در استخر در   
 در خيال   يزدگرد. ورده شد تا بر تخت خسرو پرويز تكيه بزند      سالگي به پايتخت آ   

خويش ايران را همان ايران نيرومند عهد خسرو پرويز ميديد و پيوسته از رستم        
ء دراين اثنا . از مرزهاي عراق دور كندميخواست كه هرچه زودتر به عربان حمله كرده   

 پسر آزادمرد  و   واقع شد  مورد تعدي)  مرزبان سابق حيره   ( كاروان عروسي دختر آزادبه   
 استمداد كرد و اورا برآن داشت كه به رستم فرمان دهد به عربان حمله   شاهاز آزادبه  
 به روستاي   هادرشبي كه عروس را دركارواني از زن قضيه از اين قرار بود كه . كند

كمين كردند و به كاروان عروس      در نخلستاني   داماد مي بردند گروهي از عربان برسر راه     
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گرفتند،   )  غنيمت (را به تاراج    ها  زدند و عالوه برآنكه زيورها و اموال و سواري           بيخونش
 آنها را با  همراهان سي زن و دختر دهكانان و صد زن و دختر ديگر از     عروس را با«

 به رستم   شاه  دست استغاثة آزادمرد به دربار بلند شد و        رخداد اين   به دنبال  1. »خود بردند
 .بازگرداندن امنيت به منطقه دست به اقدام بزند    دستور داد كه براي  

 ساخته است   او دست  لكن رستم ميدانست كه تنها كاري كه درآن شرائط از      
 و با دادن امتيازاتي رضايت خاطر خليفه را  كندآنست كه با نمايندگان عمر مذاكره 

د او به همين منظور از سع . جلب كند، شايد امنيت به مرزهاي جنوبي عراق برگردد
ابي وقاص درخواست كرد كه نماينده ئي را نزد وي بفرستد تا خواسته هاي عربان را    

 كه با  فرستاد   و عمر به او رهنمود   عمر نوشت،  سعد اين موضوع را به    .  براي او بازگويد 
داراي ظواهر    و تنومند و  بلندقد زبانباز و    « سپس سعد چند تن را كه      . رستم مذاكره كند  

 تنها كسي از اينها كه سابقة مسلماني داشت  2. فرستادگاه رستم    به اردو »پرابهت بودند 
ديگرهمراهانش همه ازكساني بودند كه تازه به خاطر شركت در     . عبه بود غيره ابن شُ  م

 مسلمان شده بودند و تا آن اواخر از مخالفان سرسخت مدينه به شمار       هالشكركشي
  پيامبر حياتبود كه در اواخر  ) ندهرئيس قبايل ك   (يكي از اينها اشعث ابن قيس    . ميرفتند 

 از در اواخر سال دهم هجري  مسلمان شد و به خاطر شركت در لشكركشيهاي پيامبر
سپاه مورد حملة  هجري 12درسال   و سپس ه با پيامبر يمني بيعت كرد،   برگشتاسالم
روي ناچاري و ازبيم كشته شدن دوباره         قرار گرفت و مغلوب و اسير شد و از   ابوبكر
؛ و چون مرد نيرومندي بود ابوبكر خواهر خودش را به او داد تا وفاداريش   ان شدمسلم

 هجري  11رِب بود كه تا پايان سال     كَ يكي ديگر ازاينها عمرو ابن معدي     34. را تأمين كند 
 و درآن اواخر بمنظور   5و برضد مدينه بود؛     ) اَسود عنَسي  (فرمانده سپاه پيامبر يمني      

  بقية همراهان مغيره  . ش به منطقه رفته مسلمان شده بود   ا  با قبيله قاص وپيوستن به سعد ابي    
 .  رؤساي قبايل بدوي بودند كه قبال هيچگاه مسلمان نبودند     نيز

 انديشه دررستم   .  اردوگاه رستم شدند واردِاين ده تن كه مغيره در رأسشان بود  
 بداند كه با اين ، وشان بود كه آنان را به دربار بفرستد تا يزدگرد به چشم خويش ببيند    
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 كه جنگ با آنها مصلحتي براي كشور     اندمردميهيئت و اين سالحهائي كه دارند  

رستم ميدانست  . گردد شرشان دور تا؛ بلكه بهتر است كه با آنان مدارا شود  ندارددرپي 
 و ازآنچه    ميورزند ند كه اگر تحريك شوند تا پاي جان مقاومت     اكه عربان مردمي

 متوجه كمتواني ارتش ايران شوند خطري كه  اگر و؛ دفاع ميكنند افتخارات ميدانند    
 گرسنه براي به  ناپذير خواهد بود؛ زيرا انسانِ ازآنان متوجه ايران خواهد شد جبران 

ازكشته شدن نميهراسد، چون اگر      ازجان خويش مايه مينهد و   خواربار دست آوردن  
 تنگي معيشت بودند و   عربان دربيابانها گرفتار   . چنين نباشد ازگرسنگي ميميرد    

 و عاقالنه ترين راه آن بود كه با       ؛ميخواستند به هروسيله برزمينهاي پربركت دست يابند       
 و اين چيزي بود كه ؛ نگه داشته شوند عراقآنان مماشات شود و در پشت مرزهاي 

 . رستم فرخزاد در صدد آن بود 

 -ايتخت ايران شمايل اعضاي هيئت عربي كه به پ       منظرة جالبي ازشكل و    روايتها
ه و جام  دربر،هركدام ازآنها عباي مويينِ فرسوده ئي   : رفتند به دست ميدهد -تيسپون
بود شدة شتر   پوست خشك   ازي كه تختش  نعلين ، برتن   ئيخورده  پوسيده و وصله   لنگيتة
نوك تيزِ بلند   چوبينِآهنين يا  نيزه ئي ،  درپا برپا بند ميشد چهاربندي از طنابي مويين و با

 پوسيده يا چرمين كه شماري ناوك چوبين كوتاه و تيز   كرباسِكيسه ئي از ، تدردس
؛   د برگردن آويخته بودن  ي وكمان ناموزون بركمر، نخريسي درآن بود   دوكِشبيه دارِ

خاك    ازشدت چرك وگرد و شانگيسوان و چندين گيسو تابيده بودند      موهايشان را در
 ميتوانيم شكل و شمائل اين عربان را 6.دخشكيده و به زشتي چون شاخ گوزن بوي بيابان 

 به  از مردم چند دهة پيش از اين در بيابانهاي عربستان         مان بر اساس ديده هاي شخصي  
تصوير بكشيم، و براين اوصاف چنين بيفزاييم كه پوست آنها سوخته ازتابش آفتاب      

بانشان  بود؛ لصحرايي آلود  بادهاي شن ده ازيخشك  وبيابانهاي خشك عربستان سوزان 
در  پاهايشان   بود، پژمرده، دستهايشان دراثر خاركندنها پينه بسته      چروكيده و   خشك و

ريشهايشان كه هيچگاه      و د، سم شتران بو پرپينگيِ   به سختي و  اثر برهنه پائيِ شبه دائمي   
 عربستان را   خشك و بي آبِوحشي بيابانهايِ بوته هاي تراشيده نشده بود شكل خارهاي   
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 آمده بودند تا با درباري مذاكره كنند كه     اين شكل و شمايل و هيئت اينها با. داشت
سروري برجهان را دركنار خود داشت و        بار دوازده قرن تمدن شكوهمند و      كوله

توسط  و ،شده بود وگرفتار حالت عصبي بود  خسته و فرتوت دراز و  دوردراين راهِ 
داشت  وضعي شكننده   چنان   و،به خودخوري افتاده بود جنگهاي داخلي اقتدارگرايان 

 اينها آمده بودند تا ضربتِ نهايي را بر     .پاشيد و فروميريخت   كه با هرضربتي ازهم مي 
 . پيكرِ اين پيرِ شكوهمند ولي خسته و فرتوت بزنند و اورا از پا بيندازند       

شاه كه درعمرش چنين شكل و شمايل ناموزون و قبيحي را به چشم نديده بود  
ازاينها بپرس به اين :  گفت)مترجم (مانگُسخني گفته باشد به تَر براي آنكه با آنها   
بپرس كه به اين : گفت. »ناله«: شاه تكرار كرد . »نعلين  «: گفتند ! كفشها چه ميگويند
ازآنها   : گفت. »جهان را برد«: شاه تكرار كرد ). عبا (»برد «: گفتند ! پوشش چه ميگويند 

: شاه تكرار كرد. ) تازيانه (» سوط«:  دگفتن ! بپرس به اين چوبدستيها چه ميگويند 
مند    قدر عقيده      ايران به فال و قضا و  سنت گرايانِ شاه كه مثل همة  ). سوخت  ( = »تهسو«

پس ازآن با آنها    .  بد گرفت بود شنيدن كلماتي شبيه ناله و برد و سوخت را به شگونِ  
 :وارد سخن شده گفت  

 ما سرزمينهاي  دازي به  براي چه آمده ايد؟ به چه منظوري در انديشة دست ان    
شما را به دست كم    وه كه اگر ما با شما كاري نداشت پنداشته ايد  افتاده ايد؟ آيا  

گرفته ايم نميتوانيم ازپس شما برآييم؟ من ميدانم كه شما بدبخت ترين مردم           
تاكنون مردم روستاهاي دوروبر ايران را برشما گماشته بوده ايم تا       .  روي زمينيد 

 دركنار مرزهاي  بي چيزي تان اگر به خاطر . ه آباديهاي ما باشند    بتجاوزتان  مانع 
 خواربار به شما داده شود وكمك تاما تجمع كرده ايد فرمان خواهيم داد 

خواهيم كرد كه بتوانيد پوشاك به دست آوريد، وكساني را برشما حاكم    
 7.خواهيم كرد كه با شما به مهرباني و دادگري رفتار كنند  

 :  به شاه چنين پاسخ داد  يكي از عربها برخاسته ، شاه  سخنان پس از تمام شدن  

 گرسنگي ما نه مثل     .بدبختي ما گفتي ما بدبخت تر ازآن بوده ايم      ازهرچه 



 50
 مار وكژدم و سوسك و    مان گرسنگي مردم بود بلكه ازشدت گرسنگي 

ند ميخورديم، و دخترانمان را به سبب    اكه خوراكي را به خيال اين سوسمار  
 سطح برهنة  شمانجاي آرام. گور ميكرديم ايشان نداشتيم زنده به آنكه غذا بر 

. يمدريسي زمين بود و پوششمان از پشم و موئي كه به دست خودمان مي  
دينمان چيزي جزآن نبود كه يكديگر را كشتار كنيم و به جان ومال يكديگر   

 اهللا يك نفر را برانگيخت كه    آنكه حال ما چنين بود تا  . دست درازي كنيم 
زمين او بهترين  . نظر نسب وخاندان و زادگاه براي همگان شناخته شده بود از

زمينهاي ما، خاندان او بهترين و بزرگترين خاندانهاي ما، قبيلة او بزرگترين             
او ما را به امري . راستتر و بردبارتر ازهمة ما بود   قبايل ما، وخودش بهتر و

 با او ما.  اش بعد از او آمددعوت كرد وكسي به او پاسخي نداد تا اينكه خليفه
ما دروغ    راست ميگفت و او .  ميدانست و ما نميدانستيم  او. ستيز شديم  در

ولي هرچه او ميگفت همان . هرچه ميگفت با او مخالفت ميكرديم . ميگفتيم 
 دلهاي ما را برآن داشت كه اورا تصديق كنيم و از او فرمان اهللاسپس  . شد

هرچه او ميگفت گفتار اهللا و    . روردگار جهان شد  ببريم، و او واسطة ميان ما و پ  
اهللا «: او به ما گفت كه پروردگارتان ميگويد . هرفرماني كه ميداد فرمان اهللا بود 

منم كه يكتايم و همتا ندارم، وقتي هيچ چيز نبوده است من بوده ام و همه چيز       
يم،   من بر هرچه هست بينا، را من آفريده ام  همه چيزجز من فنا شدني است،  

 راه نجات را    تا شما شامل رحمت من شده ايد و برسرتان اين مرد را فرستاده ام     
شما را    دهم تا پس از مرگتان رستگار شويد و از عذاب من برهيد و      تاننشان

ما گواهيم كه هرچه او آورده برحق و ازجانب      . »درخانة خودم اسكان دهم  
 كند حقوق و اختياراتش      بر اين امر ازشما متابعت    ههرك«اوگفته كه  . حق است

همچون حقوق و اختيارات شما خواهد بود، و هركه نخواست از شما متابعت     
؛ و هركه كنيدكند از او بخواهيد كه به شما جزيه بدهد و ازوي حمايت      

نخواهد جزيه بدهد با او بجنگيد و من درميان شما داوري خواهم كرد، و     
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و هركه زنده بماند پيروزش   هركه از شما كشته شود به بهشتم خواهم برد 

 اكنون تو مختاري كه به دين ما درآئي يا جزيه بپردازي و به  .»كردخواهم 
 8. اين باشد بايد براي جنگيدن آماده شوي  جزواگر . زيردستي اعتراف كني  

شاه ازسخنان اين مرد عرب درشگفت شد؛ زيرا ميديد كه مردمي عاري از           
آن سوي  يچگونه سهمي درسياست منطقه، از   هرگونه نشانة تمدن و فرهنگ و بدون ه

شاه به  .  ميگفتند كه بيا و به ما باج بده    او آب وگياه عربستان آمده بودند و به      بيابانهاي بي 
.   چون تو همسخن مني آري: آيا سخن تو با من اينست؟ عرب گفت: آن عرب گفت

اگر نه اين بود  «: شاه گفت.  تو با من سخن ميگفت اينها را به تو نميگفتم   جزاگر كسي 
برويد كه ديگر   . كه نبايد مأموران را كشت، دستور ميدادم همه تان را در اينجا سر ببرند

اين را    «: آنگاه دستور داد جوالي پر ازخاك را آوردند وگفت  . »برايتان سخني ندارم 
برويد به رئيستان  . برپشت شريفترينتان ببنديد و اورا چون خر برانيد و از تيسپون برويد   

  9.»گوييد كه من رستم را خواهم فرستاد تا با شما همان كند كه پدرم شاپور با شما كرد     ب

 و نه   است زمان شاپور دوم   ايرانِايرانِ اين زمان نه  يزدگرد نميدانست كهولي
 دراثر توطئه هاي شيرازة دولت ساساني  . هستند آن زمان عربهاي اين زمان عربهاي   

ا و كودتاهاي پياپي ئي كه درچند سال گذشته با آن     چندين سالة روحانيون و فئوداله  
 به كلي از ميان رفته بود، شاه از هم پاشيده شده بود و ابهت و شكوه دست و گريبان بود

 كه يزدگرد را خودش بركرسي  - رستم فرخزاد-كه فرمانده ارتش ايران  تا جائي
تدبير     تي نافهم و بينشانده بود براي او هيچ هيبتي قائل نبود و پيش خودش اورا شخصي 

بايست در امور كشور مداخله ميكرد، بلكه كار را به دست كاردانان      ميدانست كه نمي 
 . وامينهاد تا با تدبير خودشان خطرها را دفع كنند   

را  عربانكه گرفتار خودبزرگ بيني بود     ولي شاه ،رستم خطررا درك ميكرد 
گفت كه اين عربان مردمي نادانند        واند او رستم را به دربار فراخو     . گرفته بود  دست كم به

 زيرا ؛و عاقلترين شخص اين هيئت كه به نزد من آمدند بنظر من احمقتر از همه شان بود       
وقتي به او دستور دادم كه جوال پر ازخاك را برگيرد آن را برسر گرفته خارج شد،   
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آنگاه از    .  كه ميتوانست دور ازچشمان من آن را به يكي از همراهانش واگذارد   درحالي

 داد كه آنان همچون گرگند كه  پاسخ رستم .  كردپرسشهائيرستم دربارة عربان مهاجم     
مأواي پرندگان   كه آنها به عقابي شبيهند كه برسركوهي      :  شاه گفت. به گله زده باشد  

 وكارش آنست كه هر پرنده ئي كه از خيل پرندگان دور باشد را     نشيمن گرفته است
ه باشد اگر پرندگان يكدست شوند و بر او بتازند اورا ازپا    اين عقاب هرچ. شكار كند

شاه به كنايه به  (حد اكثر آنست كه يك پرنده دراين حمله فدا شود  خواهند افكند و 
رستم ميگفت كه تو ازكشته شدن ميهراسي و نميخواهي با دادن جانت ازحيثيت ايران        

ه ما توانمان چه اندازه است عربان تا وقتي متوجه نشده اند ك: رستم گفت  ). دفاع كني
بهتر است كه با آنان كاري نداشته باشيم و با تدبيرمان خطرشان را     . ازما ميترسند 

 نه با جنگ؛ زيرا تدبير و انديشه در موارد بسياري بيش از جنگيدن      كنيمبرطرف 
 كارهائي كرده اند كه ديگر جاي درنگي نمانده    اينها: شاه گفت. پيروزي مي آورد  

 بايد درنگ كرد   باشد    كارآمدتر در مواردي كه درنگ از شتاب  : م گفت رست . است
ولي شاه اصرار داشت كه رستم هرچه زودتر كار را . وكار را با تدبير به پيش برد 

او جوال خاكي   .  ناخشنودي ازكاخ بيرون شد   به رستم پس از گفتگو با شاه       .  يكسره كند
كه  كسي«: ت و به محرمانش گفتكه شاه برپشت عرب نهاده بود را به شگون بد گرف

يعني مادر يزدگرد سوم از     ! ( مادرش حجام بوده است كجا و پادشاهي كردن كجا    
تدبير كليد سرزمين ما را به عربها سپرده است     اين مرد بي). خاندان ساساني نبوده است 

ه هرجا  افساري برسرم نهاده اند و ب  «:  به يكي ديگر از محرمانش گفت   او.  »تا با خود ببرند
 10. »كه خودشان مايلند ميكشانند و من هيچ اختياري از خودم ندارم   

وپا ميزند و يزدگرد    تشتت دستدررستم درعين حال چون ميدانست كه كشور     
 برخوردار نيست، برآن بود كه با بزرگ جلوه دادن خطر عربان از      كافياز نيروي  

تيسپون    سپهداران از  با يزدگرد بكاهد وكاري كند كه كشور سپهداران مخالفتهاي  
 -او طي نامه ئي كه به برادرش بندوان. نمايند و ارتش يزدگرد را تقويت كنندحمايت 

 نوشت اين خطر را گوشزد كرد، و از او خواست كه موضوع را       - آذربايجان   سپهساالر 
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به گوش بزرگان برساند وكاري كند كه آنان رقابتها و درگيريهايشان را كناري نهند و   

 كه خيال     خودبزرگ بين  ولي شاهِ. قع حساس براي دفع دشمن همدست شونددراين مو
 مخالفان داخلي را با زور به اطاعت آورد، مانع از اقدام بندوان براي تماس            بايدميكرد  

 برادرش مجددا خطر عربان را بزرگ      به رستم در نامة ديگري   11.با بزرگان كشور شد 
ال پيش برود عربان برما پيروزي خواهند   جلوه داد و متذكرشد كه اگر كار براين منو

 و نوشت او موضوع گفتگويش با شاه را به برادرش   . يافت وكشور ازدست خواهد رفت
يادآورشد كه بدبختي آنست كه جز جنگ هيچ راهي در پيش نمانده است، زيرا شاه     

 خواهم  آنها  جنگ عربان برخيزي يا من شخصا به جنگ      يا بايد به  «به او گفته است كه   
 12. »شتافت

نتيجه     همة تالش رستم براي مجاب كردن شاه به خودداري از جنگ با عربان بي
.   با عربان وارد پيكار شود كردهماند، و او فرمان يافت كه اردوگاهش را به حيره منتقل 

كند و اجازه     او درآخرين تالشش به شاه پيشنهاد كرد كه جالينوس را مأمور اين كار       
ايتخت باشد تا اگر ناروائي براي جالينوس پيش آيد وي بتواند      در پ)رستم  (دهد كه او

شكست يابم  من اگر به جنگ بروم و   «او به شاه گفت كه  . آن را با تدبيرش جبران كند  
ديگر هيچ ابهتي درميان ايرانيان برايم باقي نخواهد ماند و زيان اين شكست به دربار   

م كمتر جرأت ميكنند به     ا  من زنده عربان ازمن هيبتي بردل دارند و تا      . خواهد رسيد 
اگر من درپايتخت باشم هر شكستي كه برما وارد شود          دست اندازي كنند، و    مرزهاي ما

 زيرا آنقدر توان را درخود سراغ دارم كه بتوانم نيروي الزم را             ؛قابل جبران خواهد بود 
  وقعي ننهاد و  به نظرهاي اوولي شاه .»ازكشور جمع آوري كنم و به مقابلة عربان بفرستم  

 او شخصا اقدام به اين كار       به جنگ عربها برخيزد  وي را تهديد كرد كه اگر نخواهد 
 13. تا براي هميشه به موضوع خطر عرب خاتمه دهد خواهد كرد

روز درانديشة آيندة ناروشن و مبهم          رستم ايران را دوست ميداشت و شب و    
 پس ازكودتايش نتوانسته   او.ان بوداو سپاهي با خود داشت كه آشفته ونابسام  . ايران بود

  به نام  بود حمايت سپهداران كشور را به دست آورد، و يكي از نيرومندترين سپهداران         
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براي ارتش  تواني جنگهاي داخلي چندسال اخير   14. درحال جنگ بود  او ا عمال ب فيروزان  

انده   كشور درخالل چهار پنج سال اخير چندين كودتا را ازسر گذر     . باقي نگذاشته بود  
بود كه در هركدام شماري ازشخصيتها و سپهداران و بزرگان و زورمندان ازميان رفته       

   رستم. بودند و بخشهاي مختلف خاندانهاي بزرگ را با يكديگر دشمن كرده بود       
 به  در عراق   چه بسا مخالفان او و يزدگرد   دربگيرد   كه اگر جنگي با عربان    احتمال ميداد 

ين بردن او وشاه مورد حمايتش با دشمن همدستي كنند و     عربان بپيوندند و براي از ب   
د كه ن  حكايت ازآن دار  شهاگزار. ند اندانند كه اين عربان براي ايران چه خطر بزرگي  

ماه محرمانه با فرمانده عربان       به نام گشنسپ  فرات جنوبي در همين اوان يكي از دهكانان    
د كه چنين تماسي به آن هدف   هرچن15.  فرستاده بوداوتماس گرفته هدايائي هم براي 

ماه خودداري ورزند، ولي     گشنسپ بوده كه عربان از دست اندازي به روستاهاي منطقة       
عراق كساني   شبهه هائي دررستم ايجادكند كه مبادا در   ه ميتوانست قضيهبه هرحال همين  

 تحريك  يزدگرد آنها را برضد   كردهخودشان را به عربان نزديك   كه  درصدد باشند  
 . كنند

 دين عربان را بيش از دين    اينها .  هاي مسيحي بودندبخشي از سربازان او آرامي  
مزدايسنا به دين خودشان نزديك ميدانستند و آماده بودند كه در شرائط مساعد از       

 اطمينان نداشت و احتمال ميداد    اين سربازان  رستم به وفاداري . جانبداري كنند  عربان 
ه گرفته به عربان بپيوندند و باعث شكست او         كه در صورت بروز جنگ از او كنار      

در  ميانه ة فرات  يك گزارش ميگويد كه يك حاكمِ آرامي تبار يك منطقة ناحي  .شوند
اين مرد كه صلوبا نام داشت در حيره .   هجري داوطلبانه به اطاعت مدينه درآمد 13سال 

ش را كه به  به حضور خالد رسيد و به او تعهد سپرد كه ماليات منطقة تحت حاكميت    
براساس قراردادي كه خالد با   . رداخته است ازاين پس به مدينه بپردازد    پدربار ايران مي 

او بست قرار شد كه او ساليانه ده هزار دينار و يك دانه نگين قيمتي براي مدينه            
هزار درهم پول و يك طيلسان به   پسر صلوبا بهري   بصبالذري مينويسد كه  16. بفرستد 

 و   برضد دولت ايران همكاري كند عربها  تعهد سپرد كه درتمام امور با   خالد داد، و
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ي كه براي او فرستاد    ئ افرادش به عنوان جاسوسان مدينه عمل كنند؛ و ابوبكر ضمن نامه   

 ولي 17.به او نوشت كه او و افراد خاندانش را كارگزار خليفه به شمار خواهد آورد       
اوزات بسيار به روستاهاي منطقه كردند       بعد از رخداد قادسيه كه عربها تج    بهريبص

پيمانش با عربها را زير پا نهاد و نيروئي فراهم آورد و در دفاع از روستاهاي زير نظرش                 
 بهري را درآينده از ساكنانِ    جميل پسر بص18.با عربها وارد جنگ شده كشته گرديد 

ده تسليم عربها   مدينه مي بينيم؛ و به نظر ميرسد كه پس از كشته شدنِ پدرش مجبور ش         
 . اند به مدينه برده شود و اورا به عنوان اسير  

 هجري، با يك سپاه شصت هزار نفري از فرات    16سال   رستم فرخزاد در محرم 
عبور كرده دركنار شعبه ئي از فرات كه از نجف ميگذشت اردو زد و عبدالمسيح ابن     

 و طمينان يابد كه اين مرد را به نزد خود فراخواند تا ا )  حيره يكي از دوكالنترِ (بقيله 
 از چند او و از اينكه گفتاو با ابن بقيله سخن   . ند ماندقبيله اش دركنار ايرانيان خواه 

 تسليم عربان شده و باج به آنها پرداخته است اورا    )درحمالت خالد ابن وليد  (سال پيش  
 :ابن بقيله گفت  . سرزنش كرد 

و خبر نداري كه اينها با ما چه    كه ما ازآمدن اينها شادمانيم؟ ت  مي پنداريتو 
  پندارند و   كرده اند؟ از چه چيز اينها شادمان باشيم؟ اينها ما را بندگانشان مي

تو ميگويي .  كه ما برباطل و اهل دوزخيم مي پندارند  دين ما دارند وجز ديني 
  ما دارند؟اينها چه نيازي به جاسوسي  . كه ما براي اينها جاسوسي كرده ايم 

تاز اينها رها  آباديها را براي تاخت و  اينها گريختند وجلوز مردان شما ا
تو ميگويي كه ما به . نمي بينند  هرسو بتازند هيچ مانعي  به كردند، به گونه ئي كه  

ناموسمان را با    ما مجبوريم كه جان و. اينها باج داده و تقويتشان كرده ايم  
ور شديم براي   شما كه ازما حمايت نكرديد مجب  . پرداختن مال حفظ كنيم  

شما صد .  به آنها باج بدهيم   نبرند   اينكه ما را نكشند و زن و فرزندانمان را اسير      
ما . دربرابر اينها ازما حفاظت كنيد تا ياور شما باشيم    . بار براي ما ازاينها بهتريد 

 19. هركه مسلط شود مجبوريم بنده اش شويم  و مردمي ضعيفيم  
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 حيره چنان مرعوب مسلمانان    مردم كه رستم ازگفتگو با ابن بقيله متوجه شد        

بعد  . با مسلمانان وارد جنگ شوند    او شده اند كه به هيچوجه حاضر نخواهند بود دركنار        
 ه سعدياز اين رستم برآن شد كه زوِيرا كه پيش ازآن - از رؤساي بني تميم -هره ابن ح 

شده  سپاه اسالم   انبزرگ  پيوسته و از  سعد به مسلمان شده  و اخيراجزو اتباع ايران بود 
 واسطه قرار دهد شايد بتواند عربان را از دست اندازي به مرزهاي ايران   سعد نزد بود

 : گفتضمن سخناني به او     فراخوانده  رااو زهره . منصرف سازد  

ما همواره به شما نيكي  . شما پيش ازاين تبعة ما بوديد واكنون همسايگان مائيد   
دربرابر دشمنانتان ازشما حمايت       وميداديم مورد محبت قرار      وميكرديم
شما در زمينهاي ما شتر وگوسفند ميچرانديد و ازخيرات ما روزي         . ميكرديم

وكاالهاي مورد نيازتان  ميفروختيد  ميخورديد و كاالهايتان را درآباديهايمان    
 . الزم داشتيد به شما ميكرديم  كهرا ازآباديهاي ما ميخريديد، و هركمكي   

 : سخ دادپابه او چنين   زهره 

ولي اكنون اوضاع ديگرگون شده  . چنين بوده ايم كه گفتي. راست ميگويي
پيش از اين مطيع    . ما به خاطر دنيا به اينجا نيامده ايم، بلكه طالب آخرتيم  . است

آنگاه اهللا يك   .   كه به ما نيكي كنيد  ميخواستيم   شما بوديم و با التماس از شما  
ه سوي پروردگارش فراخواند، و ما دعوتش    برايمان فرستاد و او ما را ب پيامبري

اهللا به پيامبرش گفت كه من اين طايفه را بر كساني كه پيرو    . را اجابت كرديم
دين من نشوند غلبه خواهم داد و ازآنها بوسيلة اين طايفه انتقام خواهم كشيد    

 زيرا دين من ؛و تا زماني كه مرا به خدايي ميشناسند پيروزشان خواهم كرد  
هركه آن را    است و هركه ازآن روگردان شود ذليل خواهد شد و     دين حق 

 . بگيرد به عزت و قدرت خواهد رسيد    

ستونش ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا و      : رستم گفت اين چه ديني است؟ گفت  
ديگر آنكه مردم از  : ديگر چه؟ گفت .  نيكست: رستم گفت .  اهللا است فرمانهايقبول  

ديگر چه؟ . نيكست:  رستم گفت.  اهللا را نپرستند جز عبادت بندگان خارج شوند و 
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. نيكست :  رستم گفت .  ديگر اينكه همة مردم فرزندان آدم و برادران يكديگرند        : گفت

اگر من به اين امر رضايت بدهم و اين را از شما بپذيرم و همراهانم نيز مثل من كنند چه    
 كه برخواهيم گشت و  سوگنداهللاآري به «: خواهيد كرد؟ آيا برخواهيد گشت؟ گفت

. »ديگر هيچگاه به آباديهاي شما نزديك نخواهيم شد مگر به خاطر تجارت يا حاجتي         
ما «: سخنان ديگري نيز در بين رستم و زهره رد و بدل شد، و از آنجمله زهره گفت   

پايگان مطيع فرمان اهللا هستيم و هركه      ما درامر دون؛بهترين مردم براي انسانها هستيم  
 20. »ا از اهللا نافرماني كند نه به ما بلكه به خودش آسيب خواهد رساند    درميان م

 دنبالة مذاكرات رستم   ازثبت كرده  به نقل از منابع عربي طبري كه اين گفتگو را 
 رستم پس ازگفتگو با زهره يقين      ميتوان تصور كرد كه ؛ ولي ويسدچيزي نمين و زهره 

 انديشند و  مرگ نمي   كه جز به- رايچنين مردم يافت كه به هيچ وسيله ئي ممكن نيست    
رستم درآن    . كرد از مرزهاي ايران دور - سعادت ميدانند  برترينمردن درجنگ را 

شرائط در انديشه بود كه بهترين راه آنست كه فتوحات عربان را به رسميت بشناسد و            
اي  حيره را كه بخشي ازعربستان بود به آنان واگذارد و آنان را با شروطي در پشت مرزه

 با  ليكن باره گفتگو كرد   او با بزرگان همراهش در اين. ايران در ماوراي فرات نگاه دارد 
 21. مخالفت آنها روبرو شد   

 امتيازي بدهد    عربها همة تالش رستم برآن بود كه شايد بتواند از راه مذاكره به       
  كه نمايندگانش را براي   به سعد پيام داد   او مجددا  . وكاري كند كه جنگ پيش نيايد    

رئيس يكي ازطوائف بني تميم به   سعد چند نفر را تعيين كرد و     . مذاكره به نزد او بفرستد 
 بر اسب كوچك و الغرش سوار كهربعي   .  قرار دادي آنها  ر را سخنگو  رِبعي ابن عامِ   نام

 پوسيده برميان بسته    از كرباسِ   را درغالفي   شمعوج  زده وكج و  بود و شمشير زنگ  
 بود و   آويخته  و ناوكهايش را درغالفي پوسيده بركمر      برگردن آويخته بود  ي وكمان

 چون شاخ سِفتي به  كهزرهي مويين برتن داشت كه به شدت پوسيده بود وگيسوانش     
را با پارچه ئي بسته بود، وارد اردوگاه رستم شد و يكراست از فرشي كه          گوزن بود

ي اينكه آن را     افسار اسبش را گرفته برا    اسب پياده شد و     گسترده بودند گذشت و از  



 58
. ببندد دوتا از پشتيهائي كه چيده شده بود را سوراخ كرد و اسبش را به آنها بست           

شدة    من به امر شما نيامده ام بلكه دعوت «: گفت. سالحت را بر زمين بگذار  : گفتند
آنگاه درحالي كه بر نيزه اش تكيه داده بود با قدمهاي   . » اگر نميخواهيد برميگردم . شمايم

 نيزه اش را تعمدا برفرش فروميكرد         نوك جلو رفت و هرباركه قدم برميداشت     آهسته به  
او سپس در نزديكي رستم فرش را كنار زد و روي زمين نشست و            . تا آن را سوراخ كند  

:  چرا بر فرش نمينشيني؟ گفت  : گفتند  . نيزه اش را به فرش فروكرده برآن تكيه زد    
براي چه به :  گفتاو وارد سخن شده  با رستم .دوست ندارم بر چنين زيوري بنشينم 

اهللا ما را  . اهللا ما را به اينجا آورده است و ما به خود نيامده ايم   «: اينجا آمده ايد؟ گفت  
فرستاده است تا مردم را ازپرستش بندگان بيرون آورده به پرستش اهللا درآوريم؛ و از      

باطل خارج ساخته به   تنگي معيشت خارج ساخته به فراخي برسانيم؛ و از زير بار اديان      
هركه از ما .  مردم را به دين او فراخوانيمتااهللا ما را فرستاده است  . عدل اسالم درآوريم   

 كاري نداريم و زمينش را به خودش واميگذاريم و رهايش ميكنيم و          او تبعيت كند با  
: گفت. »و هركه خودداري ورزد با او ميجنگيم تا به وعدة اهللا تحقق بخشيم. ميرويم

جنگ كشته شود به بهشت خواهد رفت   آنست كه هركه در«: عدة اهللا چيست؟ گفتو
.   همة سخنان شما را شنيده ام : رستم گفت  . »و هركه زنده بماند به پيروزي خواهد رسيد 

: ربعي گفت  . از شما ميخواهم كه به ما مهلت دهيد تا دربارة سخنانتان انديشه كنيم       
بيش از اين مهلت :  يا دو روز؟ رستم گفت   باشد؛ چند روز مهلت ميخواهي؟ يك روز  

ربعي   . ميخواهم تا به بزرگان و اهل رأي كشورم نامه بنويسم و با آنها مشورت كنم     
 و وقتي با دشمن     وانگذاريم،   دشمنبه  ابتكار عمل را    سنت پيامبر ما آنست كه    «: گفت

 تصميم كه تو سه روز مهلت داري. روبرو ميشويم بيش از سه روز به او مهلت ندهيم  
روز چهارم يا بايد مسلمان شده باشي يا قبول كني كه باجگذار ما شوي يا براي          .  بگيري

 ما براي جنگيدن دست جلو نخواهيم گرفت مگر كه    دراين مهلت. جنگ آماده باشي  
ولي . نه:  هستي؟ گفت كالنترِ عربهاآيا تو : رستم گفت . »شما اقدام به جنگ كنيد

 22. آنند و همه با يكديگر برابرند    اندام هركدامشان يك  ند كه اتنمسلمانان مثل يك 
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 آنها را   تا همراهش سخن گفت وكوشيد رستم بعد از اين مذاكرات با بزرگانِ  

او ميدانست كه ارتش    .  كه به نحوي با عربان كنار آيد وكشور را نجات دهد      كندمتقاعد  
سختي برآيد كه جز   ايران درآن شرائط نابسامان قادر نخواهد بود ازپس چنين مردم سر 

 نميكرد و او هيچ راهي     ياما كسي به رأي او توجه . انديشند  به پيروز شدن يا مردن نمي   
 زيرا  ؛ حتمي خواهد بوداوجز جنگيدن درپيش نميديد و يقين داشت كه شكست  

سربازان خودش را با اين عربان مقايسه ميكرد و ميدانست كه عربان براي مردن    
 .دو تفاوتي بسيار زياد بود    و تفاوت ميان اين  ؛راي زنده ماندن ميجنگند و سربازان او ب    

   دربار كه درآن شرائط بايد كشور را به هربهائي حفظ كرد؛ يعني      رستم ميدانست 
 عربان گردن نهد و به آنها باج بپردازد و درصدد تقويت خويش در       شروطايران به 

كه فكر اينكه او دليرانه با   ستاو ميدان.  مقابله كند با آنها داخل كشور باشد و درآينده  
تدبيرانه       متهورانه و پرمخاطره و بي   تصميمي عربان بجنگد تا هرچه شدني است بشود      

 شكست بخورد هم كشور ازدست خواهد رفت    ازعربها  داشت كه اگر اطمينان او . است
و   . ش با نظر او موافقت ميكرد و نه بزرگان همراه        خودبزرگ بين   ولي نه شاهِ . و هم دين

 همواره - به قول طبري-عزت را ازدست رفته ميديد   ملت و شكوه و و ازاينكه كشور وا
 و شايد همواره به درگاه خدا در تضرع و زاري بود   23براي كشور و ملت درگريه بود،

كه درآن شرائط دشوار اين كشور اهورايي و اين ملت نجيب را نجات دهد و نگذارد  
 . از دست برودي به دستِ اين قوم بيابان   كه همه چيز 

 كه همان نمايندة ديروزين را به نزد او    به سعد پيام داد  رستم  باز  ديگر  روز
.   بفرستد تا با او مذاكره كند شايد بتواند راهي را براي بيرون آمدن از اين مخمصه بيابد         

 را فرستاد و    نحصيفه ابن مِ  سعد به جاي مرد ديروزي يك بدوي ديگر به نام حذَ     
 رستم   روزديگرباز هم .ود كه ديروز شده بود و مهلت نيز همان بودگفتگوها همان ب 

).  كه قبال نيز يكبار ارسال شده بود       ( شد  فرستاده  نماينده طلبيد و اين بار مغيره ابن شعبه        
با آن هيئت ناموزون و آن اندام سوخته و تكيده و آن چهار        - به تعبير طبري  -مغيره 

 به اردوي رستم وارد شد و   24به نظر ميرسيد،   گيسوي بافته اش كه چون شاخهاي گوزن 
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پائين آوردند و برزمين        با اهانت  اورا  . يكراست به سوي تخت رستم رفته برآن نشست     

 :مغيره گفت . نشاندند 

ما شنيده بوديم كه شما عجمان مردمي خردمنديد ولي مي بينم كه نادانتر از         
را بندة  كديگرما عربها همه با هم برابريم و ي. شما كسي در دنيا نيست

 مثل ما برابر    انسانها را  بودم كه شما همپنداشته من . يكديگر نميكنيم   
بهتر بود كه به جاي اين كاري كه با من كرديد به من ميگفتيد    . ميشماريد

من به خود به اينجا نيامده ام بلكه شما مرا   .  بعضي از شما خداي ديگرانند 
حتما   از هم پاشيده است و     امروز فهميدم كه امور شما    .  دعوت كرده ايد

شكست خواهيد يافت؛ زيرا با چنين سيرت و رفتار و با چنين خردهائي    
 25.نميتوان مملكت را حفظ كرد 

دوكهائي كه با    دارِ اين  : رستم براي آنكه با او شوخي كرده باشد از او پرسيد       
اخگر اگر دراز نباشد، از قدرت   : ؟ گفت )منظورش ناوكهايش بود(خود داري چيست 

: چرا شمشيرت زنگ زده است؟ گفت  : رستم گفت . سوزندگيش كاسته نميشود  
سخناني كه دربارة ايرانيان و        رستم پس از  26.شكلش كهنه ولي ضربتش تازه است    

 :قدرت وشوكتشان برزبان راند، گفت    

كشورمان پرقدرت بوده ايم و دشمنانمان را شكست     ما ايرانيان همواره در
  تا كنون هيچ پادشاهي و  . شوكت زيسته ايم شكوه و   داده ايم و درميان ملتها در 

هيچ كشوري در جهان نبوده است و نيست كه شوكت و عزتي چون ما داشته   
اگر . يافته ايم ما همواره در هر نبردي پيروز ميشده ايم ولي شكست نمي     . باشد

بوده سبب  آن  به  ميشدهيك دشمن براي يكي دوروز يا يكي دوماه برما پيروز 
خدا ميخواسته كه ما را متنبه كند تا توبه كنيم  ني ازما سرزده بوده و كه گناها
  تارا ياري ميكرده   ما باز خدا ازما راضي ميشده و.  برگرديم درست و به راه 

نزد ما هيچ قومي بدبخت تر    . دشمن را عقب بزنيم و شوكتمان را حفظ كنيم   
ن بدبخت  شما سخت ترين معيشت را داشته ايد و چنا  . ازشما نبوده است  
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هرگاه تنگدست ميشده ايد به ما پناه    . بوده ايد كه شما را به هيچ ميشمرده ايم

من  .  ايمچيزها كمك ميكرده ديگر  جو و شما را با خرما و   مي آورده ايد و 
 حمله كنيدنيك ميدانم كه آنچه شما را برآن داشته كه به اين نواحي   

 يابو رخت و يك  دستور ميدهم كه يكدست. گرسنگي و تنگي معيشت است 
 كيسه ئي خرما و دوجامه تانو هزار درهم به فرماندهتان بدهند و به هركدام  

من دوست ندارم    .  را بگيريد و به ديار خودتان برگرديد    دهش ها اين . ميدهم
 ؛كه با شما وارد جنگ شوم و سبب كشته شدنتان گردم يا شما را اسيركنم 

 و هستيد، و نميخواهم كه دستم را   زيرا ميدانم كه شما مردم بدبختي بوده ايد  
 27. به خون شما آلوده سازم 

 :مغيره ابن شعبه به رستم چنين پاسخ داد     و 

رسان است و هركه نيكي كرده باشد نه او بلكه اهللا   اهللا آفريدگار و روزي 
من قبول . دربارة خودت وكشورت هرچه گفتي درست است   . كرده است

وز ميشده ايد و از همة مردم دنيا   ميكنم كه شما هميشه بر دشمنانتان پير
اينها را اهللا به شما داده  . ما اين را ميدانيم و انكار نميكنيم     . نيرومندتر بوده ايد   

 هرچه دربارة بدبختي و تنگي معيشت ما گفتي هم درست است و      . بوده است
ليكن   . اهللا ما را به اين بدبختي دچار كرده بوده است. من انكار نميكنم  

 بر يك منوال نيست، و بدبختان هم اميد نيكبختي دارند و           روزگار هميشه  
اگر برنعمتهائي كه اهللا به  . نيكبختان نيز بايد از بدبختيهاي آينده دربيم باشند        

 بود شكرگزار مي بوديد اهللا نميگذاشت كه دست به كارهائي بزنيد          دادهشما 
.  استتان سبب دگرگون شدن احوالتان شده   يناشكر. كه ازشما سرزده است  

ما وقتي كافر بوديم به محنتها مبتال بوديم؛ ولي بعد ازآن اهللا رحمتش را برما             
اهللا تبارك و تعالي درميان ما پيامبري برگزيد و ما را به راه آورد و   . فروباراند  

 .نعمتهاي بسياري به ما داد  

 در پايان سخنانش به    ، و را تكرار كرد  ديروزي فرستادة  دراينجا مغيره سخنان    
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 : ت گفرستم

اگر نميخواهي مسلمان شوي، بنده و باجگذار ما شو تا با تو كاري نداشته   
 كه آنقدر    رسيد ولي اگر تسليم ما نشوي، بدان كه روزي فراخواهد . باشيم

.  ذليل باشي كه به اين دلخوش شوي كه ما حاضر شويم جزيه از تو قبول كنيم
 با فروتني و به طيب كافران بايد« اهللا است كه گفته است سخنو اين معناي 

 28.]29ية  آة توبه، سور [»  دخاطرشان باجگذار مؤمنان شون 

رستم با شنيدن اين سخن درخشم شد و برسر مغيره فرياد زد كه اكنون كه          
همه تان را به آمادة جنگ شويد تا  نميخواهيد حرف درست را قبول كنيد فردا صبح      

 مغيره كوشيد كه با مثل زدنهاي      در عين حال، رستم در گفتگويش با     .  بفرستم ديار فنا  
شما عربان مثل مگس    : او گفت. بترساند و از خطر حملة عربان بكاهد     وي را  مختلف
شما مثل مگسي هستيد كه   . مگس حريصترين و پرآسيب ترين مخلوق خدا است        . هستيد

. عسل را ديد وگفت هركس به من كمك كند كه به عسل برسم پاداشي به او ميدهم
 رسيد، پاهايش درآن گير كرد و فرياد برآورد كسي بيايد مرا نجات بدهد            وقتي به عسل 

شما مثل آن موشي هستيد كه ديگي كره يافت و به درون  . و دو پاداش از من بگيرد
او از   . ديگ يك سوراخ داشت و او ازآن وارد شده بود . مشغول خوردن شد ديگ رفته 

 كره برسد آنقدر كره خورد كه بسيار       بيم آنكه اگر از ديگ بيرون شود ديگر نتواند به    
فربه شد و چون خواست كه از سوراخ بيرون شود، نميتوانست و كسي هم قادر نبود به        

شما مثل آن روباهي  . كمك كند تا بيرون آيد و صاحب ديگ آمد و اورا كشت او
. هستيد كه وارد باغي شد و ديد كه نعمت فراوان است و در باغ به فساد پرداخت

شما . اغ وقتي متوجه شد، رفت و راه النة روباه را بست و روباه را درباغ كشت        صاحب ب
وقتي   .  بهره برگيريدمانبه سرزمين ما مي آمديد و ما به شما امكان ميداديم كه ازخيرات 

ديديد كه اينجا خيرات فراوان است رفتيد و قبايلتان را گرد آورديد كه به ايران          
ولي بدانيد كه فرجام شما مثل  . ازآنِ خودتان كنيدحمله ور شويد و همة خيرات را 

 29.فرجام آن مگس وآن موش وآن روباه خواهد بود و سرانجام به كشتن خواهيد رفت       



 63
با وجود سخنان تندي كه ميان رستم و مغيره رد و بدل شد، بعد از رفتن مغيره                 

ول كنند    باز رستم كوشيد كه بزرگان را متقاعد سازد كه دست از لجاجت بكشند و قب   
كه به نحوي با عربان كنار آيند تا مجبور نباشند با آنان وارد جنگ شوند، و به اين وسيله               

 به دست آورد، و بزرگان     موافقتيولي نتوانست  . آنان را ازسر كشور وملت كم كنند    شر
 30.بيشتر برآن بودند كه بايد با عربان جنگيد و از مرزهاي كشور دورشان كرد    

اما حقيقت آن بود   . ش درتالش بود كه ايران را نجات دهدرستم با تمام وجود  
 اين يك  انگار. كه عربان درحال خزشي بودند كه هيچ چيزي نميتوانست مانع آن شود    

ايران  .افتاد  ي بود كه به هرحال مي بايست اتفاق مايرانمقدر تاريخي گريزناپذير براي    
 و يك ارتش مطيع داشت، ولي   دراين شرائط پرخطر نياز به يك شاه باتدبير و پرقدرت    

رستم فرخزاد هم بيهوده تالش ميكرد كه راهي براي نجات كشور . از هردو محروم بود 
آنانكه چند سال پيشتر دست به كودتا زده شاهنشاه خسرو پرويز را ازميان برداشته       . بيابد 

 بودند وكشور را وارد دوران جنگ داخلي كرده توان كشور را به تحليل برده بودند 
اين بالئي بود    . همة زمينه ها را براي فروپاشي هستي تاريخي ايران فراهم آورده بودند        

 به اميدِ برچيدنِ نظامي كه در آستانة بروژوايي بود و        ايرانمرتجعِ  اقتدارگرايانِ كه 
 برسر كشور و ملت آورده  بازگرداندنِ كشور به دوران فئوداليزمِ ماقبل قباد و مزدك   

خود وي نيز  .  رخزاد نيز يكي از اطراف اين بازي مرگ آور بود       شخص رستم ف  . بودند
 اورا يك كودتاگر بود كه اگر خواسته بود ميتوانست با آزرميدخت همكاري كرده    

 ولي  ؛تقويت كند و با نزديك شدن به رقيبانش وحدت سياسي را دركشور برقرار سازد          
 نشاند وبش را بركرسي نشاندة خود  اين كار را نكرد و دست به كودتا زد تا شاه دست 

 و چنان شد كه شاه او جز تيسپون هيچ جاي ديگري را .خودش بركشور حكومت كند
بود كه در تالش اقتدارگراياني   نيز از پدر رستم فرخ زاد    هرمز   فرخ.در فرمان نداشت 

و جان در راه توطئه هايش داده      كسب سلطة برتر در تضعيف دربار ايران سهيم شده       
 آنها كه برضد شهربراز    ،كودتا زدند گذشته  ه برضد خسروپرويز دست به  ازكساني ك. بود

كه از خاندانهاي  شهربراز . توطئه چيدند و اورا ازميان برداشتند همه گناهكار بودند 
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دنبال برچيده شدن     به گذاري كند و ايران را     پايه يميتوانست يك دولت نوين  پارتي بود  

شوكت و عظمت تاريخي     واني سياسي سازد و   ازج ئي فرتوت ساساني وارد مرحله   بساطِ
  است و ما شنيده ايم كه   »اگر«ولي همة اينها درتاريخ   .  ملت را حفظ كند  كشور و
رخدادهاي   ، بلكه ها را وارد ساخت   »اگر«رخدادهاي تاريخي نميتوان     در :گفته اند

   ناپسنديتاريخي را بايد همانگونه كه اتفاق افتاده است مطالعه كرد، و نه از پيشامدها 
 . شادماني نمود  رخدادهاي پسنديده   افسوس خورد و نه بر اندوه و 

نهضتي كه مزدك دركشور به راه افكنده بود ميتوانست استوارترين دولتِ ديني         
مورد حمايتِ اكثريتِ قاطعِ توده هاي ايراني را پايه گذاري كند، به اساسي ترين      

مطلوبِ ملتهاي خاورميانه تبديل  آرمانهاي بشري تحقق ببخشد، و كشور را به الگوي    
ولي نهضت او، هم امتيازهاي مدعيان توليتِ دين را مورد تهديد قرار ميداد هم        . كند

هدفِ   ة كشور مملتكاتِ وسيع فئودالهاي زورمند و مسلط را به نفعِ توده هاي محروم ماند     
دادند و طي درنتيجه اين جفتِ هميشه متحدِ تاريخ دست به هم     . بازتوزيع قرار داده بود  

يك رويارويي صبورانه و پر از توطئه توانستند جريان درست ديني را نابود، وكشور را       
هرچند كه انوشه روان و هرمز و  . از روشن انديش ترين عناصر اجتماعي محروم كنند     

خسروپرويز كم و بيش برنامه هائي كه مزدك آغاز كرده بود را به آهستگي دنبال         
ازميان برداشتن خسروپرويز به نهضتي كه       با ا مداران و فئوداله   كردند؛ اما اتحاد دين  

 با كشور  ند؛ وكردند ة بورژوايي قرار داده بود پايان بخشيد    كشور را در آستانة مرحل  
 داخلي درازمدت كرده به     هاين وارد جنگ  آملت را بعد از    كشور وند؛ و   آنچه كرد 

آن هيئت وآن شمايل آمدند و    با  ، تا جائي كه اين عربانكردندپرتگاه هالكت نزديك   
  در و انوشه روان، و  كوروش و داريوش و اردشير و شاپور   خاكانديشة دستيازي به  در

به  بود  جهانتاايرانياني افتادند كه   و باج گرفتن    كشاندن بندگي برده كردن و به  صدد
رد و   يازده قرن متمادي با خ    و ،آزادگي شهره بودند و تا جهان بود آزاده زيسته بودند       

متوليان دين و فئودالهاي  . تدبير، جهان را با سياستهاي حكيمانة خويش ساخته بودند    
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  در»* برهنه سپهبد برهنه سپاه   « اقتدارگرا كردند با ايراني آنچه كردند تا اين عربها  

  نجيب اين ملتِ از درون بيابانهاي خشك و سوزان عربستان آمدند،      ، لشكرهاي جراري
كه اين ملت درخالل پانزده قرن   ي معنوي و مادي ثروتها  ورا بردة خويش كردند  

ة پرشكوه ايران را با انگِ   گذشت ؛تالش پيگيرش اندوخته بود را به باد تاراج دادند    
 »جاهل« پيروان دين بهي را مردمي   شمرده  را خوار تمدن  نفي كردند، » دورانِ جاهليت«

و  ،كردند  نابود رادر ايران بود  انگاشتند، و آنچه دستاوردهاي انساني       و بيسواد و بيخرد
   * *ايرانيان به خاك سياه نشاندند   

  و بازشدن دروازه هاي ايران برروي عربشكست قادسيه

پايان رسيده بود و      كه عربان به رستم فرخزاد داده بودند به    روزه ئي   مهلت سه
 بزرگان همراهش  كردن رستم درآخرين تالش براي متقاعد  . ازجنگ هيچ گريزي نبود

                                                           
 :فردوسي -*

 و چيستـآئين و راي ت دي ورـم ـهچ و كيستـ شاه ت هـ آنك وگ باز ه منـب

 پاهــه ســـنـرهــ  ب ،دــه سپهبــنـرهـب تگاهــدس ميـه ي ـويـه جـك زد ــبه ن

 هـت و نه بار و بنـه تخــن ل و ـيـه پـن نهــم گرسـيري  و  هــو سـ ت انيـبه ن  

 يده است كارـائي رسـ به ج رب راـع مارـوسـس وردن وــ خ ترــير شــز ش

 وـ تف،ردونـرخ گـر چــ ب ادــو بـفـت د  آرزوــنـاني   كــيـاج كــــه  تــك

 نيسـت  و  آزرم رـ   مهـ ردـــز راه خ ده درون شـرم نيستــه ديــا را بـشم

 آرزوي دتــتـاج آي تخـت و ميـه  وخوياي رن ـاي و مهر  بيين چهرِه اب

 : فردوسي-**

 رگانـــ بهدانـــايي و  شــــرم بــيز   چهرگاناز اين  مــار خــوار  اهــرمن

 ادــ به ب تيـ گي دــنـواهــ داد خهمي نه گنج  و  نـه نـام  و نه تخت و  نـژاد

 نه هـوش و نه دانش نه نام و نـه ننگ گـرن  آب و  بي ارانِــساز  اين زاغ 

 ويــ جشكم گـرســنه مــردِ ديهـيـم اين تخت شـاهي نهـاده است روي بـه

 فـرومــايـــه را  بخـت گــردد بلنـــد وار هركس كـه بـود ارجمندشود خـ

 گــزنــد  آشكـارا  و خــوبي نهـــان پـراكنـده گـردد  بــدي  در  جهــان

  ئيپـديـد آيــد  و  زشــت و پتــياره  ئيبــه هــر كشــوري در  ستـمكـاره
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 گذشته  عربان و وارد نشدن درجنگ با آنها، گفت كه شبِ  دادن امتيازاتي به بر

تيرهاي ما را برداشته  آسمان فرود آمد و  درخواب ديده كه انگاري فرشته ئي از 
اين رؤياها همه هشدارهاي آسماني     :   گفتاو. مهروموم كرد و با خود به آسمان برد   

گيرد ما شكست خواهيم خورد؛ و بهتر  است كه به ما ميگويد در صورتي كه جنگي در ب 
ولي تالشهاي رستم . آنست كه از هم اكنون تدبيري كنيم و جلو اين شكست را بگيريم  

براي همدم ساختن بزرگان با خودش به جائي نرسيد، و او براي اينكه آمادة حمله به      
عبور    عربان شود در پايان روز سومي كه عربان به او مهلت داده بودند، از رود حيره    

غبار بيابانهاي شمالي    در آن هنگام طوفان پرگرد و . كرد و دربرابر عربان لشكر آراست  
 بنگريد كه امروز كه روز      : به مشاورانش گفت    با اندوه  رستم *. عربستان آغاز شده بود   

 31.جنگ است، باد هم به كمك عربان آمده است و از روبرو برما ميوزد    

ولي ميدانست اين عربان براي مردن يا . دبهراس رستم مردي نبود كه از جنگيدن  
او ميدانست كه .  و كساني كه چنين باشند او مغلوبشان نتواند كرد  ؛پيروز شدن آمده اند   

ولي .  سربازان ايران قادر نخواهند بود همة عرباني كه درقادسيه جمع آمده اند را بكشند          
صبح روزي كه    .  خواهد گرفت اوميدانست كه اين جنگ تلفات سنگيني را ازسپاه        

خدا جگر  «: دربرابر عربان لشكر آراست به شدت مهموم بود و با صداي بلند ميگفت  
 توگويي كه رستم درآن لحظه،   32.»عمر را كباب كناد كه جگر مرا كباب كرده است

. پيشاپيش، برخاك و خون فتادن دالورمردان ايران را نظاره ميكرد و برآنها ميگريست            
فرين ميكرد كه به مشورتهايش گوش فرا نداده وحاضر نشده      شايد او در دلش به شاه ن 

                                                           
وقتي طوفان آغاز . د كه اين طوفانها چه بالئي است كساني كه اين منطقه را ازنزديك ديده باشند ميدانن-*

ميشود، سراسر فضاي روي زمين را گردِ شن فراميگيرد و جلو ديد را مي بندد و نه تنها امكان حركت و 
فقط كساني ميتوانند دراين . نقل و انتقال را بلكه امكان تنفس كردن و چشم گشودن نيز ازانسان ميگيرد

يك مورد ازاين طوفان را ابن الجوزي . دكي دراين منطقه زيسته باشندطوفان حركت كنند كه ازكو
طوفان سياهي كه تمام اطراف را تيره وتار كرده بود :  هجري چنين ياد ميكند397درذكر حوادث سال 

 ].54 / 15: منتظم[تاجائيكه افراد كاروان بزرگ حاجيان ايران و عراق نميتوانستند يكديگر را ببينند 
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 از درد دلش    او. كشور را نجات بخشد    به آنها   امتيازاتي  با دادنِ بود با عربان كنار آيد و    

من هميشه ازسال بوزينه    «: سخنان اهانت آميزي نسبت به شاه برزبان مي آورد و ميگفت    
تم از بوزينه كسي جز يزدگرد نبود كه      منظور رس  33.»ميترسيدم و امسال سال بوزينه است       

 .  و جز به جنگ و خيالِ پيروزي نمي انديشيد   سخن منطقي گوش فرا نميداد   به

بامداد روز مقابله، هركدام ازرؤساي قبايل همراه سعد ابي وقاص جنگجويان           
 كردند كه بايد تا پاي جان بجنگند، و     شان سخنراني تشويق   ضمن به صف كرده   خود را

شود كه قبايل ديگر ببينند كه اينها رشادتي كمتر از آنها نشان داده اند؛ يا   مبادا چنان 
مبادا چنان شود كه كسي از اينها از ميدان نبرد بگريزد و بدنامي را براي قبيله به ارمغان           

آنها افراد قبايلشان را براي مردن آماده ميكردند و همه را تشويق ميكردند كه    .  دآور
سخنان اين رؤساء همه برسر اين بود كه ما . يد و افتخار كسب كرد بايد تا پاي جان جنگ

 و اگر پيروز شويم زمينها و ثروتها و پسران و     ،براي پيروز شدن يا مردن آمده ايم  
 و آنجا    رفتاگر كشته شويم به بهشت خواهيم     ما خواهد شد، و  دختران ايرانيان ازآنِ 

 از رؤساي قبايل براي مردانشان    هركدام.  استنبهترين سعادت و لذت در انتظارما   
تأكيد ميكردند كه بايد در اين نبرد چنان كنند كه فردا قبايل عرب داستان رشادتهايشان      

 34. را حديث روز خودشان سازند و آنان بتوانند با افتخار از اين روز ياد كنند        

درسپاه سعد جنگندگان هرقبيله درجايگاه ويژة خويش موضع گرفته درپشت           
 . شان به صف شده بودند ان قبيله يي   هسر فرماند 

ثقيف، هوازن، غطفان، همدان،      : عبارت بودند از    وقاص  قبايل همراه سعد ابي   
 عامر،  بنيبني محارب،   اَزد،  حنيفه، بني سليم،   بني تميم،  مذحج، اشعر، كنده، نخع، بني  

، مراد، عبدالقيس، جهينه، بني اسد، عك، سكون، تيم الالت، بجيله، بني عِجل، بني سعد             
 .، جذيله وائل، خثعم، بني مازن، بني شيبان، طي، جعفه   سكون، باهله، بني  

هركدام از اعضاي هرقبيله     .افراد هرقبيله بر رفتار يكديگر نظارت مستقيم داشتند       
برترين افتخار     .  دراين انديشه بود كه بيشترين افتخار را درحين نبرد نصيب خودش سازد          

 هيچ افتخاري   . گرددادت و تهور نشان دهد و كشته   رشيك عرب آن بود كه در جنگ
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 و همگان بدانند كه او از       ،براي عرب برتر از اين نبود كه متهورانه به استقبال مرگ برود        

افزود اين باور بود   آنچه برتهور يك عرب مي   . مرگ نهراسيد و تا پاي جانش جنگيد 
د و نخواهد گذاشت كه كشته كه چون او به خاطر اهللا ميجنگد اهللا به او ياري خواهد كر 

رستم در قادسيه با    .  اورا دربهشت مورد استقبال قرار خواهد داد   اگر كشته شدشود، و 
سپاه رستم را سربازاني تشكيل ميدادند كه بخش اعظمشان به          . چنين مردمي روبرو بود  

 عراق بودند كه    بوميان زور به خدمت ارتش درآورده شده بودند و بسياري از آنها از             
زياني براي آنها دربر  حساس ميكردند پيروزي يا شكست دراين جنگ هيچ سود وا

تنها تغييري كه سرنوشت چنين جنگي براي آنها داشت آن بود كه اگر       . نخواهد داشت
.  عربان پيروز ميشدند آنها اربابانشان عوض ميشد و عربان جاي ايرانيان را ميگرفتند         

 بود ييكردند كه به دين آنها كه دين مسيح   ازآنجا كه اين عربان از ديني پيروي م  
نزديك بود، شايد اين مسيحيان خيال ميكردند كه اگر عربان پيروز شوند ارباباني با    

از اينها كه بگذريم، ارتش ايران يك ارتش    .  گرددشان انصافتر از اربابان ايراني نصيب  
اما عربان     . دنظامي بود كه از قواعد و رسوم معمول در جنگهاي نظامي پيروي ميكر        

.  بودند »كماندو«تعبير امروزي    به  مجموعه هاي بزرگي ازنيروي شبه نظامي و    درعملْ
 متمادي مهارتهاي بسيار   دهه هاي) غزوه هاي   (همة عربها دراثر جنگهاي غارتگرانة   

  زيادي در حمله وگريز كسب كرده بودند، و چونكه همواره در نقل و انتقال بودند و        
بسيار باالئي   )  قدرت بدني (روزي ميزيستند، توان جسمي      بيدر بيابانهاي خشك و  

از همه مهمتر آنكه  . داشتند كه توان جسمي سربازان ايراني با آن قابل مقايسه نبود   
 در انديشة زنده ماندن بودند و عربان در انديشة كشته شدن و به بهشت    رستم سربازان  

 .  آسمان بودو تفاوت ميان اين دوطرز فكر از زمين تا     . برين رفتن 

يكي از نمونه هاي نبرد تن به تن در نخستين دور نبرد به روايت طبري، كه          
يكي از ايرانيان از  : نمونه ئي از مقايسة توان جسمي ايرانيان و عربان است چنين است    

) يكي از قهرمانان تهور در عربستان (مرو ابن معدي كَرِب  ع .صف جدا شده مبارز طلبيد 
 و دريك حمله براو دست يافته اورا دربغل كشيد و به يك خيز به       به پيشواز او رفت،   
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صف عربان برگشته اورا دربرابر صف بر زمين زد و برسينه اش نشسته گردنش را گرفته   
پيچاند و به يك ضرب شكست و بعد ازآن سرش را از تنش جدا كرد وآنگاه رو به       

 35.با عجمان چنين كنيد   : اعضاي قبيله اش كرده گفت 

در روز نخست نبرد كه جنگ از    . يان درقادسيه با چنين مردمي روبرو بودند    ايران
بامداد تا ساعاتي بعد از غروب آفتاب ادامه داشت باالدستي ازآنِ ايرانيان بود، و بيش از            

  و مجروحانِ بيشترين كشتگان.  و بيش ازاين زخمي دادند   تن ازعربان كشته شدند500
بودند كه براي عقب زدن   ) قبيلة زهره ابن حويه   (بني سعد   تازه مسلمانِ   ةقبيل اين روز از  

سپاه ايران به پيالن حمله ور ميشدند، و درعين حالي كه شماري از پيالن را مجروح            
 ايرانيان    نيز در روز دوم نبرد    36.  اغلبشان درزير دست و پاي پيالن از پا درآمدند        كردند

 از عربان را بر زمين افكندند،     يبسياررشادتهاي چشمگيري از خود نشان دادند و شمار  
به گونه ئي كه كشتگان عربان درآن روز به دوهزارتن رسيد؛ چهارتن ازدالوران ايران به    
نامهاي پيروزان و بندوان و بهمن جادويه و بزرگمهر همداني در نبردهاي تن به تن      

 37.خون غلتيدند و بسياري ديگر در حمالت دسته جمعي عربها كشته شدند       برخاك و

 دو طرف كشتگان و مجروحان بسيار زيادي      در روز سوم نبرد نيز به همين منوالْ      
 به سپاه ايران ميتاختند و       هفتادمردي  و صدمرديجات  عربان دراين روز در دسته    . دادند

جات براي    اين دسته. در هرحمله شماري كشته ميدادند و به همان تعداد كشته ميگرفتند     
، از اين رو ميكوشيدند كه با خصم گالويز شوند كه     كشتن وكشته شدن حمله ميكردند 

.  شودبشانيا اورا بكشند و لباسش را بگيرند يا هردو با هم به قتل برسند، و افتخار نصي     
افزار    توانند كاري كنند كه برلباس و جنگ    ببيشترين تالش عربان برآن بود كه تا     

زنيهاي ديرينه يك افتخار   براساس رسم بازمانده از دزديها و راه     . كشتگان دست يابند
بزرگي بود براي يك عرب كه دشمنش را بكشد و لباسش را تصاحب كند و مورد   

. عمرو ابن معدي كَرِب به لشكرگاه ايرانيان تاخت و درغبار گم شد . استفاده قرار دهد 
او زخمي شده از اسب بر زمين   . چند عرب به دنبال او روان شدند تا اورا نجات دهند  

او درحالي كه به شدت زخمي شده بود،      . اين حال يارانش به ياريش شتافتند       در. افتاد
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خودش را به زير دست و پاي اسب يكي از سواران ايراني افكند و دستهايش را با دو     
دست اسب ايراني گره زد و درزير لگدهاي اسب برآن بود كه اسب را بر زمين زند و  

راني از اسب فروافتاد و از او كه با چند      اي. سوارش را بكشد تا رختش را به دست آورد      
عرب ديگر احاطه شده بود دور شد تا جان خويش را نجات دهد، و عمرو به اسب او            

عرب ديگري براي آنكه لباس يك ايراني را به دست آورد        .  دست يافته بر آن سوار شد  
 زخمي شده   در مقابله با ايراني  او نيز  . به مقابلة يك ايراني شتافت كه مبارز ميطلبيد 

مثل عمرو دست و پاي اسب ايراني را چسپيد و درحالي كه برزمين      برزمين افتاد و   
چند تن كه به ياريش شتافته بودند      .بزند كشانده ميشد در تالش بود كه سوار را بر زمين   

فرياد برآوردند كه اسب را رها كند وگرنه كشته خواهد شد؛ اما مرد عرب به آنها      
او با . » اين مرد دست يابمرختمن برآنم كه به  . خواهيد فرياد كنيد هرچه مي «: پاسخ داد

سرانجام اين  .  و با او گالويز شودزنداين كارش توانست كه سوار را از اسب برزمين 
مرد را كشته لباسش را از تنش بركشيد و سالحش را تصاحب كرد و افتخار بزرگي را         

 38.نصيب خودش ساخت 

ند افتخار بسيار زيادي براي قبيله شان كسب كنند، و          كه ميخواست  از جوانان دوتن 
 ايرانيان بيشترين رشادت را ميطلبد، زيرا هركه     سپيدِپيلشنيده بودند كه حمله كردن به  

ما اين كار را     :  گفتند، به پيل سپيد حمله كند به فجيعترين وجهي به قتل خواهد رسيد         
د و توانستند بانيزه هايشان چشمان       سپيد حمله ور شدن  پيل آن دو با هم به  . خواهيم كرد

درپي   . ، و بعد ازآن خرطوم پيل را به شمشير زدندكنندپيل را هدف قرار داده كورش  
عربان ميدانستند كه   . آن سوارانش برزمين غلتيدند و به دست عربان از پاي در آمدند           

 رو    از اين . اگر پيل كور شود پريشان ميگردد وكنترلش از دست صاحبش بيرون ميرود     
بيشترين حمله شان را به چشم و خرطوم پيالن وارد مي آوردند، و به اين طريق پيالن را به       

شده به هرسو ميدويدند و هركس در جلوشان بود را     عاصيپيالنِ. عصيان ميكشاندند   
لگدكوب ميكردند، و چون در سپاه ايرانيان بودند بيشترين كشتگان زير پاي پيالن را      

 خرطومش قطع گردد چند    يابراي اينكه يك پيل كور شود    .  ادندايرانيان تشكيل ميد  
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عرب جانفشاني ميكردند و خودشان را به كشتن ميدادند ولي به هرحال يكي   جوانِ 

با   هم آنها كه كشته شده بودند  . دوتن ازآنها موفق ميشدند كه اين عمل را انجام بدهند   
هم آنها كه پيل   و،تخار مي آوردند  براي قبيله شان اف رشادتي كه ازخود نشان داده بودند 

 . را با كور كردن و قطع خرطومش به عصيان واداشته بودند  

 نيز تلفات بسيار سنگيني براي دوطرف داشت و تا پاسي از شب   بعدنبرد روز  
به   اين روز  درپايان نبرد   . در اين روز ايرانيان همة پيلهايشان را ازدست دادند  . ادامه يافت

اما .  شبانه اعالم شد و هردو طرف به اردوگاهشان برگشتند    توقفِ گذشتهروزهاي   روال 
 به چهرة لشكرگاه ايرانيان   طوفان شديدِ شنعربان برآن بودند كه در آنشب، كه  

عربان وقتي اطمينان يافتند كه ايرانيان سالحهايشان را     .  ميوزيد، به ايرانيان شبيخون بزنند   
زرگ از قبايل مختلف به اردوگاه رستم       برآورده وآرام گرفته اند در دهها دستة ب      

 ايرانيان كه آمادگي براي چنين وضعيتي را نداشتند پريشان برخاسته        .شبيخون زدند 
ولي ضربات متوالي  .  كوشيدند كه به سالحهايشان برسند و خودشان را آماده كنند    

ا دسته جاتِ عرب كه همچون طوفانِ ناگهاني فرارسيده بودند تمام امكانها را ازآنه       
 در تاريكي شب شمشير  عربها درميان زوزة طوفان بيابانهاي شمال عربستان    .گرفته بود

ميزدند و به هرجسم سياهي كه دربرابرشان ظاهر ميشد حمله ور ميشدند و ضربتهايشان    
با وجودي كه ايرانيان نتوانسته بودند خودشان را براي      .  را برآن فرود مي آوردند    

ماده كنند بازهم رشادتهايشان درآن شب درحد ستايش   درگيري با شبيخون زنندگان آ  
براي ولي اين تعداد كشتگان . را كشتند آنشب بيش از شش هزار عرب     در آنها . بود

.  پيروزي نهايي را به دنبال آورد و شكست سپاه ايران در پايان آن شب قطعي شد  عربها
.  رفت نشب به كشتن رستم نيز درآ   . بود  ده هزار تن   بيش از  كشتگان ايراني دراين شب   

 كه گويا يك عرب كه به هرسو شمشير مي افكنده شمشيرش   بازنوشته روايتي را طبري  
 و يابوئي زده كه رستمِ مجروح سپر خودش كرده بوده است؛  بر بار درسياهي شب  را 

آن   ازجلو اوسبب شده كه رستم را گيچ كرده و  برسر رستم فروافتاده و  يابولنگه بار 
همين روايت ميگويد كه عرب با      .  دش را به رودخانه برساند  خو عرب بگريزد و  
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 بوده كه كسي كه با فرودآمدن ضربت او برآن      دانسته  استشمام بوي مشك و عنبر  

لذا گويا وي را تعقيب  . سياهي فرار كرده حتما رستم بوده كه چنين بوئي از او برخاست  
ا گرفته كشيد و با او    كرد و درحالي كه رستم خودش را به آب افكنده بود پاهايش ر       

 و دراندازد گالويز شد و توانست با فرودآوردن ضربتي برگونه و دماغش اورا ازپا    
 كه فرداي مينويسد اندكي پائين تر از اين روايت، طبري   39.سرش را از تن جدا كند

 تا جسد رستم را بيابند ولي اثري از او به  گشتندشكست قادسيه عربان درميان كشتگان   
 وقاص  ظاهرا سعد ابي .  يكي ازعربان مدعي شد كه كشندة رستم او است         ودست نيامد 

بعد از قادسيه درمورد اينكه رستم زنده در رفته يا كشته شده در شك بوده و كساني از      
ند به ميان كشتگان فرستاده      اعربهاي منطقه را كه احتماال رستم را پيشترها ديده بوده  

را طبري مينويسد كه يكي از عربهاي عِبادي كه    شايد جسد رستم را شناسايي كنند؛ زي    
با سرِ كس ديگري    رستم را     سرِ بي جسدآمد و به سعد گفت كه    سابقا اتباع ايران بودند   

اي زيادي كه   هاز ضربه ولي ديده) كاخ محل اقامت سعد  (دروازة كاخِ او    دربرابر 
 40. خورده قابل شناسايي نيست  

اني دفاع از خاك ايران و هويت ايراني   به هرتقدير، رستم فرخزاد در آنشب قرب    
 ، كارن، بهبشزاد، اهود،پس از او دليرمردان ايراني به همراه افسراني چون هرمزان. شد

 فرخان اهوازي دليريها نشان دادند و و شنوم همداني    خسرو ، هيربدزاد،شهريار كنارنگ  
 دفاع ازشرف و  جان خويش را در راه  به همراه آنها و هزاران تن41ساعتها جنگيدند،   
ولي با وجود همة رشادتهائي كه .  فدا كردنداز هرچه ايراني بوددردفاع   حيثيت وطن و

 .ايرانيان از خود نشان دادند پيروزي قطعي درقادسيه ازآنِ عربان شد     

جنگ قدرت سپهدارانِ كشور     و كشته شدنِ رستم فرخزادبا شكست قادسيه  
دروازة  سر و سامان ماند،   و ارتشِ يزدگرد بي پاهبد باال گرفت   سبراي احراز مقام ايران

 و آنچه رستم فرخزاد با اندوه و حسرت پيش بيني        ،ايران بر روي عربان گشوده شد  
ايران در قادسيه ابهتش را از دست داد، و عربان   . كرده بود در شرف وقوع قرار گرفت  

 درهم يزدگرد در قادسيه ارتش. متوجه شدند كه ميتوان ارتش ايران را نيز شكست داد
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دستور     را براي عمر فرستاد، و عمر به او      ش  وقاص گزارش پيروزي    ابيسعد  .  شكسته شد

او به سعد نوشت .  فرات پيشروي نكند فراسوي و به بمانَد كه همانجا كه هست نوشت
 ميتوانند به سر  زمينيكه عربان خوي شتر دارند و به چراگاه بياباني عالقمندند و در   

 از    دور وسفند و شتر مناسب باشد؛ و بايد در جائي اقامت بگيرند كه       ببرند كه براي گ  
عربها در همان جائي ازحيره كه اردو زده بودند     42. رودخانه و زمين مرطوب باشد  

 عرب و مركز شهرِ به زودي پادگان  كه كوفه نام داشت،آن مكان. استقرار داده شدند 
 .شد  و ايران براي حمالت آينده به درون عراق  جهادگران فرماندهي 
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