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 گفتارسوم

 ون وعراق وخوزستانسقوط تيسپ

 سقوط تيسپون

مركز فرماندهي   تجمع جنگجويان عرب و   محل كوفه  هجري16سال   پائيزدر 
گرد آمده   جا درآن  با خانواده هايشان دهها هزار جنگجوي عرب   اين نيروها شده بود و  

  12ازنيمه هاي سال   .  فاصل ميان متصرفات مدينه و ايران بود      جنوبي حدِّ  و فراتِ  بودند؛
تا اين زمان، بخش وسيعي از سرزمين شام را نيز لشكرهاي مدينه به تصرف              هجري 

عربان در گروههاي سيل آسا دردرون شام درحال خزش بودند، و       ودرآورده بودند،    
به زودي فلسطين و مصر نيز به تصرف عربان درآمد و سيل قبايل عرب بسوي اين           

يانش در شام را چشيده بود     كه لذت پيروزي سپاه   خليفه عمر  .سرزمينها سرازير شد   
دولت (به اين حد قناعت ورزد و ميان كشور عربي در اين سمت نيز خيال نداشت كه 

 دردرون عربستان   قبايل عرب هنوز بخش بزرگي از  .  مرزي قائل باشد عراقْ  و ) اسالمي
 بدون آنكه خود   -اسباب معيشت نداشتند و هدف تاريخي آنها       بودند كه جاي زيستن و

 .ش به درون ايران بود خز-بدانند  

 عربان بطور مرتب در دسته جات پراكنده به        در ماههاي پس ازرخداد قادسيه    
آباديهاي جنوب عراق يورش مي بردند و اموال و دامهاي روستاهاي بي دفاع را تاراج      

 ي از  شماردراين ميان .  مي بردندبه محل استقرارشان كه كوفه بود   كرده با خود 
 و اموالي را  كردند را باجگذار خودشان  بيابانهاي غرب عراق  مسيحي نشين  آباديهاي 

طبق رسم ديرينة    ( را خُمس خليفهكه به عنوان جزيه از اينها ميگرفتند، پس ازآنكه سهم         
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ثروتهاي گزافي كه نصيب  .  درميان خودشان تقسيم ميكردند  *،كنار مينهادند  )عربي

فرات غارت   آباديهاي نواحي     كوفه شده بود و اموالي كه مرتبا ازقبايل مستقر در 
ميكردند، بسياري از ديگرقبايل عرب را تشويق كرد كه به عربان كوفه بپيوندند،        

  كوفه از صدهزار تن فراتر رفت و جنگجويان   شمار چند ماهبه گونه ئي كه درخالل 
ة جنگجويان عرب    وقتي بدانيم كه هم.معيشتشان درمنطقه با تنگي مواجه شد  

 آنگاه متوجه خواهيم   1 و قبيله قبيله به منطقه كوچيده بودند،       مراه داشتند خانواده شان را ه  
 فشار به مدينه براي اذن حمله به .شد كه چه نيروي عظيمي به منطقه سرازير شده بود  

 و عمر نيز مترصد بود كه هرگاه به اندازة كافي  همواره شدت ميگرفت،    عراقدرون 
 . به عراق را صادر كندنيرو دركوفه گرد آمده باشد فرمان حمله    

 با از دست دادن رستم - همانگونه كه رستم فرخزاد پيش بيني كرده بود  -تيسپون
 اقتدارگرايانقادسيه عمال فلج شده بود و يزدگرد به علت ادامة جنگهاي داخلي   در

دردرون كشور يك شاه مطاع نبود كه نيروي كافي براي دفاع ازعراق دربرابر حمالت           
اكنون ديگر هيچكدام از سپهداران نيرومندِ سنتي از         . داشته باشدعربان دراختيار   

يزدگرد حمايت نميكردند و نيروئي كه او به عنوان ارتش در اختيار داشت از فرمانده       
به بيان ديگر،  . كل محروم بود و خود شخصا فرماندهي ارتش را نيز در دست داشت        

كه هيچ سپهداري بتواند به مقام   نبرد قدرت سپهداران پارسي و پارتي مانع ازآن بود      
 پس از رستم فرخزاد       ايرانبرسد، و ارتشِ   )  سپهبد ايران(فرماندهي كل ارتش يزدگرد    

درميان شماري از سپهبدان تقسيم شده بود كه هركدامشان    عمال بي فرماندهِ كل شده   

                                                           
 سريه يا) جنگ تاراجگرانه( سنت قبايلي عرب از ديرباز چنان بود كه دسته يا گروهي كه به غزوه -*

ميرفتند، هرچه مال و چارپا و زن و دختر و پسر به غنيمت ميگرفتند يك پنجم يا ) شبيخونِ تاراجگرانه(
از اين غنايم سهم رئيس قبيله بود و بقيه ازآنِ كساني ميشد كه در آن غزوه ) خُمس يا رباع(يك چهارم 

كرده بود به صالحديد خودش در سپس رئيس قبيله از سهمي كه دريافت . يا سرِيه شركت كرده بودند
به اين ترتيب بود كه اموال وافراد غنيمت شده به همة اعضاي قبيله  . ميان ديگر افراد قبيله تقسيم ميكرد

 .ميرسيد
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جنگهاي داخلي سراسر ايران را . سدِ راه ديگري براي دستيابي به فرماندهي كل بود 

هنوزهم عمر براي ايران اهميت   با اين حال   .فراگرفته بود و كشور داشت از هم مي پاشيد  
 درتردد و   عراقازهيبت ايران بيم داشت و درصدور دستور حمله به       بسياري قائل بود و  

دست اندازيهاي عربان به زمينهاي كشاورزي جنوب عراق سبب بروز           . بوددودلي 
به گونه ئي كه بخش زيادي ازمردم جنوب عراق      قحطي وحشتناكي دراين زمينها شد    

  مردمِ هجري از گرسنگي تلف شدند و مثل هرقحطي مشابهي، در اثر مردنِ         17درسال  
 در اين اثناء عمر كه فكر  2. زده وبا افتاد و بسياري را نيز وبا به كام مرگ فرستاد  قحطي

 از راه دريا به )د گمان او هند بوكه به (ميكرد ممكن است مردم سواحل جنوبي ايران 
 در  غرب اروند   در محلي در تا  فرمود ، دسته ئي از عربان را    جنوب عراق نيرو بفرستند    

 و راه را بر نيروهاي امدادي احتمالي    مستقر شوند   است كه اكنون بصره  نزديكي جائي 
 و  مازن را كه عتبه ابن غزوان نام داشت رئيس قبيلة بني  او . ايران به جنوب عراق بربندند 

 : روانة منطقه كرد و به او چنين دستور داد      با جنگجويان قبيله اش  رادرزن عثمان بود  ب
ميخواهم تورا به سرزمين هند بفرستم تا مردم آن ناحيه را ازكمك كردن به برادرانشان    «

برضد برادران خودتان بازداري، و با آنها بجنگي شايد اهللا آن سرزمين را به دست شما      
حد سرزمين پارسيان برسي      حد سرزمين عرب و نخستين   خرين چون به آ…. بگشايد

 اين دسته چون به نواحي غربي باتالقهاي غرب اروند     3.» فرودآي و درآنجا اقامت گزين   
رسيدند، ديدند كه زميني است كه سنگش شبيه سنگ گچ است و ماوراي آن باتالق و               

.  چيش بصره ميناميدند    به مناسبت سنگهاي گ  يبوميان آرام   نيزار است، و اين زمين را
 پيوستند و تشكيل جماعت بزرگي     عتبه ابن غزوان   به زودي شمار بسياري از عربان به     

عربان از اين نقطه روستاهاي اطراف باتالقهاي غربي اروند را مورد دستبرد قرار    . دادند
داده در مدت كوتاهي از سكنه تهي ساختند و اموال و دامهاي مردم را به باد تاراج          

 بندرگاه كوچك ايراني موسوم به اُبلَّه درحوالي نقطة تالقي دورود        نزديك بصره  . ددادن
بركرانة غربي   و بود جنوب عراق در اُبلَّه آخرين آبادي  4. دجله و فرات واقع شده بود

عربها توانستند   .  گرفته بود   قراردركنار باتالقهاي جنوب دلتاي دجله و فرات    شط و
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ندرگاه كوچك اُبلَّه به عمل مي آوردند در هم شكنند و اُبلَّه را    مقاومتي را كه مدافعان ب

 عالوه بر آنكه اموال اين آبادي را به تاراج          آنها . بگيرند درپي   بعد از چند يورش پي   
 به اين ترتيب اُبلَّه 5.  گرفتندبردگيبردند، بقاياي مردمي كه در آبادي مانده بودند را به   

اُبلَّه بخشي  بعدها . ماند تا در آينده عربان درآن اسكان يابند   بطور كلي از سكنه  اش تهي  
 در مورد  . ولي نام خودش را مدتها حفظ كرد  از آبادي نوساز بصره را تشكيل داد      

فتوحات عرب در روستاهاي آرامي نشينِ ناحية بصره ميخوانيم كه فرستادة عتبه ابن             
 و مردمي از او دربارة منطقه   غزوان چون با بشارت فتح اين روستاها به مدينه رفت،  

؛ و مردم وقتي  »مسلمانها در آنجاها طال و نقره جاروب ميكنند  «: جويا شدند، او گفت
چنين شنيدند براي رفتن به آنجا رغبت بيش ازپيش نشان دادند و برتعدادشان افزوده           

 6. شد و نيرويشان فزوني گرفت 

اشاره شده است شايسته  ) سرزمين هند (» ارض الهند«چونكه در گزارش باال به  
 حجاز ازتقسيمات جغرافيايي و حدود كشورها اطالع     است توضيح بدهم كه مردم 

است و ) خسرو (»اكسر« هركدام از شاهان ايران مي پنداشتند  همانگونه كه  . نداشتند 
 ميگفتند، و درآن اواخر يزدگرد سوم را نيز   »اكسر«حتي شيرويه و پوراندخت را  

ان ميكردند كه سرزمين واقع درميان دو رود دجله و فرات     ميناميدند؛ گم »اكسر«
 عربهاي  . است و فكر نميكردند كه مرزهاي ايران از شرق دجله فراتر برود        »سفارِ«

 كه در تقسيمات جغرافيايي عهد ساساني       -را عراق   دراوائل خالفت عمر سرزمين     حجاز
كه ايراني ها جنوب نطقة  م:  به دوبخش تقسيم ميكردند   -ناميده ميشد » نيمروز ايرانشهر  «
آنها خوزستان و جنوبِ     .   ميگفتند س را فارِ  و بقية عراق   واد،  را س7ميناميدند   » ميانرودان«

ارض «، و از اين رو عمر در مكاتباتش اين سرزمينها را            پنداشتند مي هندوستان    را ايران
بعدها   ( درود  ارون بندر ايراني واقع در دهانة     .  اميدمين)  يعني سرزمين هندوستان     (» الهند

 8. ميگفتند ) يعني بيخِ هندوستان    ( »فَرج الهند«  نيز  را)شط العرب

 ماوراي   وقاص چندين لشكر را روانة  ابيسعد  قادسيه از رخداد ماه بعد 9حدود 
 مستقر بودند  - بركرانة فرات - بابل  منطقة در آن هنگام سپاهيان يزدگرد در  9.كردفرات 
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كه  فيروزان  و هرمزان و نخويرگان  ومهران. سد كنندايتخت را   به پعربان رسيدن  تا راه 

 قبايل عرب   10. دراينجا استقرار داشتند   ة قادسيه بودند   افسران بازمانده از فاجع  
مانده مجبور بودند        گشودند و مردم بي دفاع تخريب و تجاوز   درآباديهاي عراق دست به   

ند و يا به اطاعت عربان   بگريز  كه يا مال و متاعشان را برداشته به آباديهاي دوردست تر 
جان به در مزارع و باغهايشان درآتش سوزانده نشود و خودشان     درآيند و برده شوند تا   

 اينكه عربها براي مرعوب كردن مردم در كشتزارها و . برهندجهادگرانبرند و ازتيغ  
 از آباديهاي  برخي  11.باغستانها آتش مي افكندند درگزارشها به كرات آمده است       

 به اميد آنكه به آن عدالتي دست يابند كه   )غرب عراق  (ين نواحي فرات ميانه  آرامي نش
جز بردگي در   چيزي عربان ازآن سخن ميگفتند داوطلبانه تسليم عربان شدند؛ ولي          

درخالل ماههاي   . ، و به زودي پشيمان شده به دفاع از خودشان برخاستند       انتظارشان نبود 
 شده بود و تهي سكنه     ازجنوب عراق   قادسيه بخش اعظم روستاهاي      ازفاجعة پس 
 12). جال اَهلُها:تعبير طبري    به(صاحب واگذاشته بودند    زمينها را بي   ن گريخته ئيا روستا 

پادگان ايراني در بابل كه تحت فرماندهي فيروزان بود چندان نيروئي در اختيار نداشت        
م بابل و آباديهاي     مرد.  پايداري نمايد  متواصلِ قبايل عرب    و نميتوانست دربرابر يورش    
ايرانيان ترجيح ميدادند، و     و مسيحي بودند عرب را بر    تبار  اطرافش نيز كه عموما آرامي   

 ماه پس  10 يا9فيروزان حدود  . اين رو تسخير بابل براي عربها چندان جهدي نميطلبيد  از
 به نظر  13.  شكست يافت و بابل به تصرف سعد درآمد  ابي وقاص ازسقوط قادسيه از سعد 

 نيز به اميد     تبار رسد كه همراه با پيشرويهاي عربها در جنوب عراق، جماعات آرامي    مي
دستيابي به استقالل، و بدون توجه به خطري كه حملة عرب براي دين و هويتشان دربر    

.  داشت، دربرابر ايرانيان عصيان ميكرده و ادارة امور عراق را دشوارتر ميساخته اند       
 هجري به كلي مختل شده بود، عربها همواره        16واخر سال  اوضاع نيمة جنوبي عراق در ا   

درحال پيشروي خزنده بودند، و با افتادن بابل به دست آنها نيروي عرب به تيسپون      
به همين قصد    اهواز منتقل شد؛ فيروزان     گردآوري نيرو به  هرمزان به قصد . نزديك شد

؛ نخويرگان درغرب    مستقر شد- نزديكي پايتخت   -به نهاوند رفت؛ شهريار در كوتي    
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 استقرار يافت؛ و فرخان و پيهومان هركدام در ناحيه ئي  - در ناحية شرقي بابل-پايتخت 

از جنوب غرب پايتخت مستقر شدند تا از نقاط مختلفي حمالت عربان را سد كنند و                
ولي بدبختي درآن بود كه اين نيروها به اندازة   . مانع رسيدن دشمن به پايتخت شوند   

 عالوه بر رقابت  .در اختيار نداشتند و از جلوگيري عربان عاجز بودند  كافي افراد 
 مهران و اسفنديار بر سر مقام         پارتيِ   رقابت دو خاندانِ  سپهساالران پارسي و پارتي،    

 شده مزيد برعلت  - چنانكه در سخن از سقوط شهر ري خواهيم ديد      -هبد نيز  اسپ ايران
ي سراسري روستائيانِ مسيحي در      شورشها .ارتش را بيش ازپيش تضعيف كرده بود       

ة ايرانيان زرتشي عراق نيز كه به تحريكِ كشيشان به گمانِ نجات دين مسيح از سلط
 كار را بيش از هرچيزي برارتش ايران براي مقابله با عربها دشوار كرده           به راه افتاده بود،  

 .امكان دفاع دولت از اين بيچاره ها را سلب كرده بود   

به زودي در هم شكسته شد  ايران دركنار شهرهاي كوچك  نيروهاي مقاومتهاي  
آنان برسر راهشان به هرآبادي و روستا ميرسيدند      .  نزديك شدندتيسپونو عربان به 

 شمار  14. )يقتُلونَ قَتالً ذَريعا    (دست غارت ميگشودند و مردم را كشتار ميكردند       
  در(دهكان بالش آباد      شيرزاد 15.  ميرسيد  مردجنگجويان عرب در اين هنگام به صدهزار       

 و مردمش را بي دفاع ميديد ناگزير شد كه شهر را تسليم كند  خودكه ) تيسپونجنوب 
زنيها و       از دهكانان از قتلِ عامها و آتش     برخي 16. و مردم را از نابودي حتمي نجات دهد    

شده بود آموخته  توسط عربها تخريبها و اسيرگيريهائي كه در روستاهاي مختلف عراق    
. كه بايد مردم را به هروسيلة ممكن دربرابر سيل بنيانكن اين جماعت حفظ كرد         بودند 

مال   آنها بهترين راه ممكن براي نجات جان و       شروط تسليم آبادي به عربان و قبول    
 امالك و اموال مردم را تصاحب عربهااين امر هرچند كه مانع نميشد كه . مردم بود

 مبدل شوند، دستِ كم آبادي را از   عربها يمه بردة  كنند، و مانع ازآن نميشد كه مردم به ن  
جان مردم را ازتيغ نجات ميداد وكوره اميدي به مردم مي بخشيد كه شايد     انهدام و

با تسليم بالش آباد دامنة قلمرو مدينه به پشت       . آزادگي پيشين برگردند     درآينده به  
يزدگرد كه تا   . آمد در به محاصره دروازه هاي پايتخت ايران رسيد و به زودي تيسپون       
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  مقاومت دربرابر سپاه صدهزار  تواناين زمان دربخش غربي تيسپون مستقر بود چون    

 17. شدمنتقل   تيسپون  عرب را نداشت به بخش شرقي  صفتِ نفري و پارتيزان 

  و،زيباترين شهر خاورميانه بود    تيسپون درآن زمان آبادترين و پررونق ترين و     
 كه درآن خفته بود اشتهاي عموم قبايل عرب را         ثروتهاي هنگفت چندين صدساله ئي    

عربان ميدانستند كه اگر به تيسپون دست  . براي رسيدن به غنايم تيسپون تيز كرده بود  
 صدهزار  - چنانكه گفتيم   -رو   از اين.   استشانيابند چه نعمتهاي بيكراني در انتظار      

ن هنوز قبايل عرب    چونكه در اين زما   و افتادند؛  براي حمله به تيسپون به راهجنگجو
 اسكان نيافته بودند، با خانواده و بار و بنه به       كه قرارگاههايشان بوددركوفه و بصره  

 و ميخزيدند؛   بيش از نيم ميليون عرب يا بيشتر به طرف تيسپون   لذا 18.آمده بودند  جنگ 
معلوم است كه چنين سيل عظيم بشري كه خاك عراق را از نجف و بصره تا بغداد           

 چه زيانهاي غير قابل جبراني به آباديهاي سر راهشان وارد      ميكردند كنوني طي 
 از )دختر و پسر (شمار صدهزار اسير  در راه رسيدن به تيسپون جهادگرها. مي آوردند 

اينها   .  يك روستائي رسيد  هر جهادگري روستاهاي جنوب عراق گرفتند، چنانكه به    
ردند عربها برايشان آزادي خواهند    عموما همان آراميهائي بودند كه تا آنوقت گمان ميك   

آورد؛ و چه بسا كه داوطلبانه تسليم عربها شده بودند، و عربها آنها را به همان رسم           
شيرزاد دهكان بالش آباد كه عربان بعد از تسليم      . كهن قبيله يي به بردگي گرفته بودند   

 اين بيچارگانْ شدنش اورا با خود در اردويشان نگه داشته بودند به سعد مشورت داد كه    
اينها .  و نه با شما در جنگ بوده اند و نه با شما خصومتي دارندعراق اند عوام آباديهاي 

سعد در گزارش خود به   . را رها كن كه به آباديهايشان برگردند و براي شما كار كنند 
عمر نوشت كه در راه قادسيه تا به اردشير روستائيان را به اسارت گرفته و منتظر است                

آن روستائياني كه با شما جنگي    «عمر به او نوشت كه .  دربارة آنها به او دستور برسد    كه 
حال خود واگذار، ولي هركس از تو گريخت و براو دست      ندارند و تسليم ميشوند را به 

سعد براي آنكه اين اسيران را در آينده شناسايي تواند    . »يافتي هرچه خواهي با او بكن
 به ورا به اسارت تواند كشيد، نامهايشان را ثبت كرد    ره آنان  كرد و درصورت لزوم دوبا 
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 اينجا گزارشي 19. داد و شيرزاد آنها را به آباديهايشان پس فرستاد  شان شيرزاد تحويل

راجع به اينكه به روستائيان اسيرشده تكليف تغيير دين و قبول اسالم شده باشد به دست      
ردم اين ناحيه هيچگونه آمادگي به   داده نشده است، و همين خود ميرساند كه در م 

حفظ دين خودشان كه    پذيرش دين عربان وجود نداشته، و ماندن در اسارت و      
.  مسيحيت بود را برقبول دين نويني كه عربان ازآن سخن ميگفتند ترجيح ميدادند         

وآنگهي هنوز زمان آن فرا نرسيده بود كه بر مردم اين منطقه فشار آورده شود كه             
 زيرا عربان در حال پيشروي بودند، و بهترين راهِ   . ا كرده مسلمان شونددينشان را ره

ادامة فتوحاتشان آن بود كه مردم پشت سرشان را به دوستان خودشان مبدل سازند و سر   
 . موقع به امر تغييردادن دين آنها بپردازند   

 درحين 20.  بيش از دوماه دربرابر عربان پايداري كردند       غربي مدافعان تيسپون
 هيئت اعزامي يزدگرد به نزد سعد آمد و پيشنهاد كرد كه ايران   غربيصرة تيسپون محا

از جنوب عراق چشم پوشي كرده آن را به عربان واگذارد و عربان دست از محاصرة       
تيسپون بكشند و ميان ايران و عربها صلحي برقرار شود و مرز ايران در كرانة شرقي       

.  نزديك ميديدند پيشنهاد شاه را رد كردند     ولي عربان كه سقوط شهر را .  باشدهدجل
كساني كه هنوز از شهر نرفته       خواربار شهر تمام شد و   به درازا كشيد چون محاصره  

گرسنگيشان سگان و گربه هاي شهر را خوردند و به تدريج ازروي        زور   بودند از
   محاصره   حدود يكسال كه شهر پس از  بطوري؛ناچاري ودرماندگي شهر را تخليه كردند  

 در اين ميان افراد خانواده و     كه در تيسپون شرقي بود    شاه21.به كلي از سكنه تهي شد  
در پنج فرسنگي شرقِ قصر       برخي از اموال خزانة سلطنتي را باخود برداشته به شادفيروز      

شيرازة امور كشور چنان از هم    .  كه عربها آن را حلوان گفتند   22، منتقل شد  شيرين
چ كمكي از درون ايران دريافت نميكرد و نيروي خويش را       پاشيده شده بود كه شاه هي   

 چندهفته يا چند  23. هجري سقوط كرد  19تيسپون غربي درسال  . نيز ازدست داده بود 
را نيز در هم شكستند و     بخش شرقي تيسپون   ماه بعد عربان با عبور از دجله مقاومت     

دافعان ارگ سلطنتي     به دست عربان افتاد و آخرين مقاومتي كه م    ايران كامالپايتخت  
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.  نپاييد ديرازخود نشان دادند نيز چندان )  القصر االَبيض: به عربي(كاخ سپيد  موسوم به 

 وقتي چشمش به تجمالت پرشكوه و       كاخ شاهنشاهان قدم نهاد و   سعد ابي وقاص به   
عٍ و    كَم تَرَكوا مِن جنـّاتٍ و عيونٍ، و زرو: خواندات قرآن را بر جالل كاخ افتاد اين آي

/ سورة دخان   [رينكَذالِك و أورثناها قوما آخَ . مقامٍ كريمٍ، و نِعمتٍ كانوا فيها فاكِهينَ 
چقدر باغستان و چشمه ساران را پشت سرشان رها ساختند، وكشتزارها           : يعني. ]28 -25

به اين سان ما اينها را به    ! زن بودند  و جايگاههاي مكرم را، و نعمتهائي كه درآن غوطه     
 24. ي ديگر به ارث رسانديم  قوم

ملت ارثي كه سعد ازآن سخن ميگفت دستاورد دوازده قرن تالش پيگير تمدني            
 زيورآالت بيمانند در     بود كه به صورت مجموعة عظيمي ازآثار هنري و ايران

، يعني   شده بود و بيشترين مقدار آن دركاخ انوشه روان     گردآوريگنجينه هاي تيسپون   
كه  بيمانندي    ةمجموع چنين  . شربان ايوان مدائن خواندند   كه عبود همان كاخي در

 به ساختة دستهائي هنرآفرين و گردآوردة هنرپروران و هنردوستانِ بزرگ ايران بود             
صنايع را   قدر هنر و   وتشخيص نميدادند كافور را ازدست مردمي افتاد كه نمك 

شير  تن بود و   زنان نرم   و تنها چيزي كه دلخوششان ميداشت دختران و   نميدانستند 
آنچه ذهن  .  هيچ نميدانست عرفان و معنويات هنر و  تمدن وازعرب . وگوشت شتر

  و زنانعرب جز وصال .  بودلذتهاي محسوسعرب را تحريك ميكرد هوس مادي و  
دستيابي به خوراكيهاي خوشمزه و نوشابه هاي جگرنواز هيچ آرزوئي را درسر             

ه برترين سعادت آرماني و بهترين فرجام اخروي      نمي پروراند، و به همين دليل هم بود ك    
قرآن براي عرب مجسم كرده شده بود برخورداري از دوشيزگان ماهروي          آيات  كه در

 كرِ سربه زير و مطيع به شمار بسيار،    ب كم سن و سالِ نارپستانِ هميشه  چشمِ  سياهسفيدپوستِ  
 و  و لطيف،زيبا  جوان وپسربچگانِ ميوه هاي لذت آور وگوشت لذيذ پرندگان، و  و

 هدف زندگي  25.بودگسترِ كُنار  زير درختان سايهخيمه هاي رنگارنگ درباغهاي دلگشا   
، و براي دستاوردهاي   چيزها خالصه ميديدند    آرماني انساني را عربان دردستيابي به همين     

اطالعيِ اينها از برخي مواد معمولي كه   دربارة بي . تمدني و فرهنگي ارزشي قائل نبودند 
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   به نقل از يكي از جهادگرانِ عرب  طبريهرخانوادة روستايي درعراق يافت ميشد،    در 

نمك   دست آوردند و    فرات كيسه هاي كافور به كنارة  كه در آباديهاي  مينويسد
كافور   لخمي كه  يك مردِ.  شدندغذا ريختند متوجه بدمزگي  در غذاوقتي   پنداشتند و 

نمك  :  را با كافورشان ديد به آنها گفت   قيمتش را ميدانست اين عربان      را ميشناخت و
 اگر مايليد اين نمكهاي بدمزه را به من بدهيد و من يك  ؛اين سرزمين بدطعم است  

عربان كيسه هاي كافور را با يك عدد پيراهن        . پيراهني در عوض آن به شما ميدهم   
را  پيراهن را گرفتيم و يك نفرمان آن  : راوي اين گزارش گويد . بها مبادله كردند كم

ازآن خيلي خوشمان مي آمد و مردي را كه آن را پوشيده بود ميگردانديم و      . پوشيد
بعدها فهميديم كه آن پيراهن بيش از دو درهم ارزش      . پيراهنش را به همه نشان ميداديم  

نمك    زيادي به دست آوردند و آن را در مدائن كافور و مينويسد كه 26. نداشته است
 فهميدند كه مزه  اش تلخ است و غذائي كه با آن پخته اند            ريختند و بعد    غذا در  پنداشته 

 همچنين در گزارشها ميخوانيم كه بسياري از جهادگرها سكه و     27. خوردني نيست
: فرياد ميزد«شمش طال را نميشناختند، و يكي ازآنها وقتي به غنايم تيسپون دست يافت      

صفحه هاي سفيد به   چه كسي اين صفحه هاي سرخرنگ را از من ميگيرد كه به جايش   
 يعني او پيشنهاد ميكرد كه شمش طال را كه به دست آورده بود با شمش     28؟ »من بدهد

را نميشود مصرف   » صفحه هاي سرخرنگ «نقره عوض كند، زيرا مي پنداشت كه اين   
چنين بودند بسياري از بيابانگرداني كه پايتخت متمدن ترين دولت جهان را       . كرد

يدانستند قيمت طال از قيمت نقره بيشتر است؛ و چه بسا كه    گشودند؛ مردمي كه حتي نم
بسياري ازآنها در عمرشان نه سكه هاي طال را ديده بودند و نه سكه هاي نقره را؛ و              
همانگونه كه كافور وكلوچه را براي نخستين بار در عمرشان در عراق ديدند، سكه و     

ند كه سفيدرنگش بهتر از       شمش طال را نيز براي نخستين بار ميديدند و مي پنداشت       
اُبلّه به   كه وقتي مينويسد  از جهادگرانِ عرب يكي  بالذري به نقل از  . سرخرنگش باشد   

به دست آوردند؛ و چون شنيده بودند كه هركس        كلوچه دست عربها افتاد درشهر  
. »ما را فربه خواهد كرد  ست كه  اهمين «: گفتند  كلوچه بخورد فربه ميشود، به يكديگر مي  
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اند   چون ميديدند كه فربه نشده     ومينگريستند،  به بازوانشان      ميخوردند و   لوچهكآنها 

 29»!فربه نميشويم    ميخوريم وكلوچه !عجيب است  «: ميگفتند 

 شاهنشاهي و گينجينه هاي بزرگان و انباشته هاي ثروتمندان   گنجهاي طال و نقرة
بان افتاد، بنا بر  كه در تيسپون به دست عرظروف و ابزار و مجسمه و اشياي زينتياز 

بعد ازآنكه خمس اين       .  پنج ميليون درهم بود   شصت و  نوشتة طبري، بالغ بر هشتصد و    
 جدا كردند، بقيه درميان شصت هزار جنگجوي عرب كه وارد خليفهمبلغ را براي 

 بدوياني  30. تيسپون شده بودند تقسيم شد و به هركدام ازآنها دوازده هزار درهم رسيد   
 31نميكردند كه مبلغي بيش از هزار درهم دردنيا وجود داشته باشد،        كه تا ديروز باور   

 شده بودند و هركدام بيش ازاينها اسباب و اثاث و   مبالغ انبوهامروز هركدامشان صاحب 
زيورآالت از ايرانيان و آراميهاي عراق تاراج كرده بودند و زنان و دختران زيباروي      

آنان .  ا بر سرشان هرچه بخواهند درآورند    ايراني وآرامي را به اسارت گرفته بودند ت   
برخي از . نميدانستند با آنهمه چيزهائي كه در تيسپون به دست آورده بودند چه كنند     

شدة كاخ شاهنشاهان چنان شكوهمند بود كه نمونه  اش در تاريخ ساخته    اموال تاراج
)    ذرع 60 ذرع در 60( متر مربع 900يكي ازاينها فرش بهارستان بود كه   . نشده بود

ايوان (اين فرش ابريشمين كه در تاالر ويژة مهمانيهاي كاخ تيسپون   . وسعت داشت 
گون سنگهاي قيمتي و داراي نقاشيهائي بود    اافكنده شده بود، مزين به انواع گون  ) مدائن

كه بهار را با همة زيبائيهايش به تصوير ميكشيد، و در بزمهاي زمستانة خسرو پرويز   
تار و پود فرش بهارستان از ابريشم خالص و نخهاي زرين           . ميگرفت مورد استفاده قرار    

گرداگردش تصاوير افرادي كشيده شده بود كه صف         بود، و چنان بافته شده بود كه بر     
 قيمتي  نگينهاي اندر صف نشسته بودند و دربرابرشان جويهائي روان بود كه با انواع   

هايشان از نخهاي زرين و برگ و     بود، وتصاوير درختاني كه شاخه ها و تنه    شدهنقش  
 گرانبها بود، از همه سو بر روي فرش    نگينهاي ريز  بارشان از زمرد و ياقوت و مرجان و    

طبري كه اين فرش را توصيف كرده . روييده بودند و منظره ئي دلگشا به بيننده ميداد  
 بود است، مينويسد كه آن را براي موسم زمستان كه رياحين از سطح زمين برچيده شده   
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تهيه كرده بودند و روي آن به بزم مينشستند، و چنان بود كه در باغي نشسته باشند كه        

يش گوهر و برگهايش حرير و صفحه هاي زرين        ها زمينش طال، زينتش نگين، ميوه      
بهارستان عالوه برآنكه يك نمونة شگفت انگيز ازهنر ايراني بود، شاهدي است        32.بود

 و . ي از سالنهايش اين فرش عظيم افكنده ميشد       بر عظمت كاخ تيسپون كه در يك  
 درتمام عمرشان بيش از يك      شاناينچنين كاخي به دست عرباني افتاده بود كه هركدام      

فرش و اثاث   چادر مويين فرسوده نداشتند و همة زندگيشان در اين يك چادر بي     
همة   وشتر تجاوز نميكرد   شان از چندتا بز و هركدامة دارايي و مجموعخالصه ميشد

اين فرش را عربان به همراه   .  شتر جاداد يكاثاث خانة هركدامشان را ميشد برپشت  
 تا خليفه آن را به نمايش      به مدينه فرستادند   ، بر بار گاري   شده يكپنجم اموال تاراج  

عمر كه با ديدن چنين اثري در شگفت مانده بود برآن شد كه آن را به عنوان    . بگذارد 
 نگاه دارد؛ ليكن علي ابن ابيطالب با  انة عظمت فتوحات اسالم   و نشملك دولت مدينه

استفاده     نبايد بي پرارزشي  يكاال وگفت كه چنين نمود نگاه داشتن اين فرش مخالفت  
 به عمر پيشنهاد داد كه او.  بلكه بايد همة بزرگان مدينه ازآن برخوردار گردند بيفتد، 

يكي  .بزرگان شهر داده شود ش به يكي ازهرپاره  ا  پاره كنند و  دستور دهد فرش را پاره 
از پاره هاي اين فرش بيمانند تاريخ به علي رسيد و او آن را به مبلغ بيست هزار سكه                

بود ولي قيمتش    زياد آن زمان براي مردم مدينه بسيار   در اين مبلغ، هرچند كه   33.فروخت
 * .به دهها برابر اين ميرسيد  

ه در مدائن به دست عربان افتاد درفش    يكي ديگر از افتخارات تاريخ ايران ك   
 تا آن روز دست به دست شده بود و در هرزماني      بابكان كاويان بود كه از زمان اردشير  

                                                           
 شايستة توضيح است كه همواره بازرگاناني در مدينه و همچنين مراكز استقرار قبايل عرب در كوفه و -*

اينها كاالهاي خريده شده را به ديگر مراكز . دن اموال غنيمت بودبصره وجود داشتند كه كارشان خري
اين . تمدني، چون درون ايران و هندوستان و آسياي صغير حمل كرده به بهاي معقول ميفروختند

شايد بازرگانان ايراني و هندي . بازرگانها هم عربهاي مناطقي چون عمان بودند و هم از قوميتهاي ديگر
 . بوده اندنيز در ميان آنها
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 برآن گرانبها  گوهرهايصدها گونه زيور از برزيور وآرايش آن افزوده شده بود و   

و براي  درهمة جنگهائي كه ايرانيان با بيگانگان داشتند پرچم ايران بود       نصب بود و
اين درفش را ايرانيان به كاوة اساطير نسبت       . ايرانيان پيروزي به ارمغان آورده بود    

ميگفتند كه همان چرمي است كه كاوه برافراشت و ايرانيان درزير آن با     ميدادند و
نجات دادند و فريدون   ازدست بيگانه  اژدهاك جنگيدند و پيروز شدند وكشورشان را     

ي مينويسد كه درفش كاويان از پوست پلنگ بود، و چهار متر   طبر. نشاندند  شاهيرا به 
 كاويان از پوست پلنگ    مسعودي مينويسد كه درفش  34.عرض و شش متر طول داشت 

با نگينهاي ياقوت و مرواريد و ديگر جواهرات آراسته بود، و            درست شده بود و   
رفته بود به  ولي كسي كه آن را به غنيمت گ . دوميليون ودويست هزار درهم قيمت داشت  

 كه درفش كاويان  گفته شده   قادسيه نيز  جنگگزارش   در35.سي هزار درهم فروخت 
به نظر ميرسد كه هردوگزارش درست باشد، يعني درفش اصلي  . به دست عربان افتاد

.  برده اند  جنگها مي درخزينة سلطنتي نگهداري ميشده و درفش ديگري مشابه آن را در   
نيز د درفش كاويان درجنگ قادسيه گرفته شد؛ و     مسعودي يكجا مينويسد كه گوين 

 36. گفته اند كه در فتح مدائن بود؛ و گفته اند كه در جنگ نهاوند بود     

ازجمله اشيائي كه درگنجخانة مخصوص افتخارات تاريخي ايران در تيسپون     
ي دوران اشكاني و   بود كه درجنگها افتخارآور  نگهداري ميشد ارزشمندترين اشياي    

هنري بسيار ارزشمندي كه از    تحفه هاي  نيزپراتوران روم گرفته شده بود؛   از امساساني 
 ايران اهداء شده بود؛ نيز هايطرف پادشاهان روم و هند و چين در مناسبتها به دربار    

 تا بابكان وسائل شخصي شاهنشاهان ساساني از زمان اردشير     سالحها و قباها و تاجها و
سرو پرويز كه نمونه  اش درتاريخ ساخته نشده       سلطنتي خ  و اورنگ زمان يزدگرد سوم،  

.   بود و درزمان خود شهرت جهاني داشت و بشريت نميتوانست قيمتي بر رويش بگذارد     
ساخته شده بود را عربان  و نقره و جواهرات هرچه از طال . اينها همه به دست عربان افتاد

بقيه را   ا كردند جدمدينه  يا ذوب كردند و بعد از آنكه خمس آنها را براي        شكستند
  درميان اين اموال صدها مجسمة گوهرنشان و زرين از.درميان خودشان تقسيم كردند
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مجسمه هاي زرين جواهرنشان از انواع جانوران و پرندگان بود     ن و شاهزادگان واشاه

خود عربان بعدها كه پي به ارزش   . كه هركدام به تنهايي به قيمت يك گنجخانه بود    
ردند، دربارة اين مجسمه ها ميگفتند كه ارزش يك مجسمة كوچكي     ساخته هاي هنري ب 

 و  خمس به مدينه فرستاده شد  جزوِاز اينها كه به دست يكنفر از بني بكر افتاده بود و     
قيمتش درقبايل بني بكر       بود كه اگر به فروش ميرفت وچندان شكسته و ذوب گرديد، 

ه هاي زينتي گرانبهائي كه طبري از   از مجسم37. تقسيم ميشد همه شان را ثروتمند ميكرد
آنها سخن گفته است، مجسمة يك اسب از طالي ناب با زين نقره كه چشمهايش از             

 آرايش داده بود، و مجسمة سواري از نقره         انواع گوهرها ياقوت بود و زين و يراقش را      
مة يكي  اين مجسمه ميتوانسته مجس. شده با انواع نگينهاي گرانبها برآن سوار بود       و تزيين

ديگر مجسمة شتري از نقره با شليل و مهاري ازطالي ناب و . از شاهزادگان ايران باشد
 گوهرهاي ، كه مجسمة مردي از طالي ناب و مزين به     گوهرهاياقوت و انواع    مزين به

 39.  نوشته اند كه مجسمة اين شتر به اندازة يك آهوي زنده بود   38.گرانبها سوارش بود 

براي  . مدني و دستاوردهاي هنري بشريت را نميدانستند  عربان قدر ساخته هاي ت  
تنها چيزي كه ارزش داشت زن زيبا بود و خوراك لذيذ  عرب . پوشش    رختِ عرب

 رخت . كه در يك جامه و يك لنگيته و يك عبا و يك نعلين خالصه ميشد       ساده ئي بود 
خت معمولي   ر.ايرانيان متمدن براي عربان به درد نميخورد و درخور پاره شدن بود         

بود، كه اولي بر پائين تنه مي بستند و دومي بردوش    »  رِدا«و » اِزار«عربها در آن زمان   
اين رخت چونكه شايسته ترين پنداشته ميشد بعدها   . مي افكندند و بر تن مي پيچاندند    

ازاين رو است كه  . مقرر گرديد كه هركس به زيارت خانة اهللا ميرود بايد آن را بپوشد
 عرب عادت نكرده بود كه    .ه وقت حج بر تن ميكنند و آن را احرام مينامند    حاجي ها ب

 از ليف خرما يا از كفش به پا كند و تمام عمرش يا پاهايش برهنه بود يا نعليني دوبندي   
خانه نيز براي عرب   . خشن بود   برپا ميكرد كه به شدت زبر و      چرم شتر و طناب مويين  

.  تيسپون براي عرب هيچ ارزشي نداشت جاي زيستن نبود وكاخ عظيمي چون كاخ
 و زيبايي كه دركاخ شاهنشاهي و ديگر كاخها عرب نميتوانست آنهمه شكوه و  
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 باشكوه پايتخت    او از مجموعة معماريِ.  تيسپون وجود داشت را درك كندكوشكهاي

نقاشي ها طويل با سقفهاي پهناور ميديد كه     باعظمت ايران ديوارهائي مرتفع و 
وچنين به نظر عرب ميرسيد كه اينها نه ساختة   به چشم ميخورد، برآنها  ائي وكَنده كاريه 

  از40. دست بشر بلكه كار جنها است كه معلوم نيست براي چه منظوري ساخته باشند
مجموع سالنهاي يك كاخ نيز اطاقهائي ميديدند كه از باد بياباني محروم است و آفتاب      

براي عرب بهترين جاي زيستن در . مينمود  آور  نميتواند از همه سو درآن بتابد و خفگي  
 زندگي  و جزآنگرفته بود  خاك بيابان خو عرب با باد و شن وگرد و. زير چادر بود

 بارگاه و ديهيم وگاه وكاخ و تاج و تخت و. ساده را نميتوانست تحمل كند خشن و
 در يك جمله دستاوردهاي   .  مفهومي نداشت  شنقش ونگار براي     زيور و   سراپرده و 

شايد بودند درميان    .  قابل درك بود   تمدن و فرهنگ بشري براي عربان بيابانگرد غير       
اما . هزاران عرب چند نفري كه به برخي از جنبه هاي زندگي شهري عالقه يافته بودند  

 وقاص ازجمله افرادي بود كه درميان   ابي سعد .  نمونة اينها درميان عربان بسيار اندك بود    
، زيرا كه اهل مكه و مهاجرِ مدينه بود، و نه درچادر بلكه   آمد شهري به حساب ميعربها

تيسپون نيز دركاخ    و در،او درحيره دركاخ حيره فرود آمد . در خانة گِلين زيسته بود 
ايوان « و ايوان بزرگ كاخ را كه عربها      گرفتنشيمن)  القصر االَبيض (   روان  انوشهسپيدِ 
 41.  جمعة مدائن را در ايوان به جا آورد گفتند نمازگاه كرد و نخستين نماز    » مدائن

دل در فكر     سعد ابي وقاص مرد زيركي بود و به جاي آنكه مثل بدويان ساده      
 بهره برگيرد و براي  ششهادت باشد در انديشة آن بود كه زنده بماند و از ثمرة فتوحات    

فت و  او در واقعة قادسيه به هيچوجه به ميدان جنگ نر    .  خودش در اين دنيا بهشت بسازد
به بهانة اينكه بيمار است و نميتواند چندان تحرك داشته باشد تمام مدتي كه عربان در  
قادسيه درگير جنگ بودند دركاخ مصادره شده ئي كه در نزديكي ميدان نبرد واقع شده             

 هجري 14 كه در سال -او درآن روزها بيوة زيبا وكمسال مثني ابن حارثه    . بود ميزيست
فراز كنگره هاي     و با او درآن كاخ به سر برد و از   سري گرفت، به هم-درگذشته بود  

 نه تنها سعد بلكه هيچكدام ازمردمي كه      42. كاخ تماشاگر جنگهاي عربان و ايرانيان شد  
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از مدينه با او آمده بودند به جنگ نرفتند بلكه درانتظار نتيجة نهايي جنگ نشستند و               

 شدن از دستاورد جنگ به اين ناحيه        ار آنها براي زنده ماندن و برخورد     .  تماشاگر شدند 
آمده بودند و كشته شدن و جنگيدن را براي بدوياني واگذاشتند كه جانانه ميجنگيدند تا             

  در43گرچه نزديك به دويست تن از مدينه با سعد همراه شده بودند،  ا . به غنايم برسند
 و ، است ده نشدهآور  ازمدينه آمده بودند كساني كهنامي از هاي قادسيه  گزارشهاي نبرد

ترس اينكه كشته شوند و ازلذت برخورداري ازاموال   كه آنها از نشان ميدهدهمين امر 
تنها كس ازمردم مدينه  . شده محروم شوند وارد ميدان كارزار نميشدند    تاراجدخترانِ و

تبه   رشادتش را ستوده اند، هاشم ابن ع  كه درگزارشهاي قادسيه از او نام برده و
 .جز اين جوان، ديگر نامي از مردم مدينه به ميان نيامده است . است)  سعد  برادرزادة  (

 در اشعاري سعد را براي آنكه عافيت را        كننده در جنگ قادسيه  يكي از عربهاي شركت 
 : برگزيده و در جنگ شركت نكرده بود، اينگونه نكوهيد    

ما . ما جنگيديم تا اهللا پيروزي فرستاد؛ ولي سعد در دروازة قادسيه نشست         
؛ ولي زنهاي سعد    هاي بسياري بي شوهر شده بودنددرحالي برگشتيم كه زن

 44. اند   نشده شوهربي

ظاهرا سعد وقتي اين نكوهشنامه را شنيد كساني را مأمور كرد تا آن عرب را  
: ترور كنند؛ زيرا ميخوانيم كه سعد وقتي شعرهاي اين مرد را شنيد دعا كرده گفت   

گزارشگر   . ؛ و از زبان» است زبان و دستش را از من ببر بارخدايا اگر او دروغ گفته«
مي افزايد كه ساعتي نگذشت كه ناوكي جهيد و بردهان آن مرد نشست، و تا جان داد     

 45.نتوانست هيچ سخني برزبان بياورد    

 تاج و رخت و زيور آنهاوقتي خمس تاراجهاي تيسپون به مدينه رسيد، درميان   
 داد يكي از رشيدترين و زيباروترين و جوانترين عربان     عمر دستور. شاهنشاه ايران بود

را آوردند و رخت شاهانه برتنش كرده زيورهاي شاهانه بر او آويختند، تاج شاهي را بر       
سرش نهادند و اورا بر تختي نشاندند كه ازچوب ساخته بودند و با زيورهائي كه ازايران        

هاني كه افسانه هاي بسياري   تا شكلي از هيئت شاهنشا   رسيده بود آراسته بودند،    
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 46. درباره شان شنيده بودند را به ديده بنگرند      

به همراه اموال تاراجي ايرانيان كه به مدينه فرستاده شده بود گروهي دختر       
اينها عموما .  سهمِ خُمسِ خليفه شده بودند    وجود داشتند كه به غارت رفته   وكودكِ

از  عراق   ازخانه هاي آبادي هاي بودند كه   ر تبار و آرامي تبا  فرزندان خاندانهاي ايراني   
 طبق رسمي ديرينه كه در  . شده بودند  دامن مادرها يا آغوش شوهرها بيرون كشيده   

عربستان وجود داشت، وقتي يك آبادي به دست عربها مي افتاد آنها خانه خانه را مورد      
رفتند، و ازميان  بازرسي قرار ميدادند، هرچه اموال به دستشان مي افتاد را به غنيمت ميگ     

اموالي كه . دختران و پسران خانه ها نيز به دلخواه خودشان جدا كرده با خود مي بردند
ميگفتند، و دختران و پسران را    » غنيمه « به اين طريق ازمردم گرفته ميشد را به عربي   

ا  ت درميان مردم مدينه تقسيم كرد - برطبق رسومِ ديرينة عربي   - را عمرسبايا  اين  .»سبايا«
 يعني همانگونه كه كاال و گوسفند و ديگرچارپايانِ غنيمتي را          .غالم و كنيز عربها شوند   

ميان مردم تقسيم ميكرد، دختران و پسرانِ غنيمتي نيز به همان سان تقسيم ميشدند تا       
صاحبانشان براي خودشان نگاهشان دارند يا بفروشند يا هم به دوستان و اطرافيانشان      

ايا مثل هركاالئي بودند و ميشد آنها را دست به دست كرد، فروخت      ببخشند؛ زيرا كه سب  
 47. يا به دوستان و اطرافيان بخشيد  

 عراقديگرشهرهاي سقوط 

 در تكريت و جلوالء موضع   نيروهاي ايراني مدافع عراق   بعد از سقوط پايتخت،    
وز    ، و هن شد كه همراه داشت در شادفيروز مستقر اندكي  يزدگرد نيز با نيروي   . گرفتند

 .اميدوار بود كه بتواند عراق را نجات دهد   

حمله     آن شهر   بهحمالت مكرر عربان از تيسپون به جلوالء آغاز شد و هشتاد بار        
با تمام  )   رستم فرخزاد پسرعموي(خرهرمزد  ؛ اما ايرانيان تحت فرماندهي خرزاد   كردند

ر مورد حمله  تكريت نيز بيست و چهار با48. توانشان دربرابر آنها مقاومت ميورزيدند  
عربها مدت   .  دفاع ميكردند آنقرار گرفت و مدافعانش جانانه از حيثيت و موجوديت   
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 و در اين اثناء دسته جات    خفته بودند، چندين ماه در نزديكي جلوال و نزديكي تكريت    

 آنها در  .مي افزودند پيوستند و بر شمارشان      به آنها ميمداومچندهزار نفري بطور  
هاي اطراف آتش مي افكندند تا مردم منطقه را مرعوب ساخته از          باغستانها وكشتزار  

 جماعات بزرگي ازعربهاي مسيحي  .امداد رساندن به مدافعانِ خويش خودداري ورزند    
 به درون ميانرودان خزيدند و غربي فراتنواحي  ر نيز دراين اواخر ازمِياد و نَتغلب و اِ

 و در جنگهاي تكريت     پيوستند  دگرانجها به اين  در عين حالي كه مسيحي مانده بودند    
 49. و جلوال شركت كردند

چند ماه پس  با وجود همة دالوريهائي كه ايرانيان نشان دادند، جلوال و تكريت 
مهران در جلوال جان سالم به در برد و گويا  . به تسخير عربان در آمد از سقوط تيسپون 

ولي فيروز كه   .  ازپا درآمد  در نبردي كه در دفاع از خانقين ميان او و عربان درگرفت       
راه ورود      خود را به شادفيروز رساند تا       مدافع تكريت بود پس از شكست سپاه ايرانْ    

 به رسمِ ديرينة جلوال و روستاهاي اطراف توسط عربان  .  كندعربها به درون ايران را سد
هاي  بقيه  اش درميان عرب خُمسِ خليفه تاراج شد، و وقتي پس از جدا كردن  عربي
درهم  ) 9000( نه هزار   آنهاد، به هركدام از   ش تقسيم و توابع   كت كننده در فتح جلوال  شر

 رأس  9گاو وگوسفندان روستائيان نيز با اموالشان غارت شد و هركدام از عربها    . رسيد 
بالغ بر سي ميليون درهم   جلوال  اموال غنايم طبري مينويسد كه . حيوان دريافت كرد 

شده    از اموال غنيمت.   شش ميليون درهم بود فرستاده شد كه به مدينه شد، و خمس آن  
 كه درجنگ   به هرسوار عرب  خليفهخمسِسهمِ در تكريت نيز پس از جداكردن  

 50. درهم رسيد 3000شركت داشت 

 نجومي به نظر ميرسد،      ثروتها براي مردم شهرهاي كوچك عراقْ   هرچند كه اين 
 جهان كشور ثروتمندترين  رين و  ت پيشرفته  درآن روزگار ايران ولي حقيقت آنست كه  

رفاه وآسايشي كه مردم ايران داشتند درجهان      بود و ثروتهائي كه در ايران خفته بود، و 
 قرن 8مردم ايران قرنها بود كه در امنيت وثبات مستمر ميزيستند و بيش از   . بيمانند بود 

ش ايرانيان   ثمرات كار و تال .بود كه دست هيچ بيگانه ئي به درون ايران نرسيده بود     



 93
اين   و ، ميشدندترهرروز ثروتمند   مردم ايران  انباشته ميشد و   و عراق دردرون ايران

 .انباشت ثروتها رفاه وآسايش را براي مردم اعم ازروستايي وشهري به ارمغان مي آورد         

پس از تسخير جلوال و تكريت و خانقين، روستائيان تابع اين شهرها را عربان     
  سرشماري   دراين منطقه    شمار روستائياني كه   *. داغمهر زدند سرشماري كردند و شايد   

عمر ابتدا  51.  خانوار ميزيستندهزار30  بيش از نفر شد كه درهزار130 بيش از  شدند
برآن بود كه مردم روستاهاي عراق را به عنوان برده درميان عربها تقسيم كند؛ و به       

پيامبر نظر دادند كه آنها را      ولي كساني از اصحاب  . اين منظور آمارگيري به عمل آمد     
 الزم به   52. تقسيم نكند و اجازه دهد كه برروي زمينها كاركنند تا مصدر درآمد باشند             

ذكر نيست كه اينها مردم آباديهائي بودند كه هيچگونه جنگي با عربها نداشتند و عربها         
نبرده  براي تصرف آباديهاي اينها تالشي جز سوزاندنِ كشتزارها و باغهايشان به كار    

ة بزرگي را تشكيل ميدادند    ولي در ارزش گذاري قبايلي عرب اينها بخشي از قبيل     . بودند
 »كسرا« به جنگِ عربها  و چونكه ميگفتند؛ » كَسرا«مردي بود كه عربها به او  كه رئيسش 

 خودبه خود دشمن به شمار   - طبق ارزشگذاريِ قبايل بياباني     - بودند پس رعايايش     آمده
 .  ميتوانستند همه را برده كنند و اگر بخواهند دربازارها به فروش برسانند       ميرفتند و عربها  

خانقين يزدگرد فرماندهي پادگان شادفيروز  را به خسرو        پس ازسقوط جلوال و  
شنوم سپرد و خود با خاندان سلطنتي از شادفيروز به ري منتقل شد، شايد بتواند در ايران  

عربان به ماهسپيدان  .  كند گردآورييورش عرب مركزي نيروي الزم را براي مقابله با  
شادفيروز نيز بعد ازآن به    . هرمزان را درهم شكستند  مقاومت آذين حمله بردند و

 . ) هجري 20سال  ( تصرف عربان درآمد  

                                                           
ي  فلزداغ مهرِن بود كه كسي را كه اسير ميگرفتند و برده ميكردند، بر گردن يا مچ دستشارسم عربان چن -*

معموال برده شدگان پسر در نخستين ساعات برده شدنشان . مينهادند تا اگر بگريزد بازشناسيش آسان باشد
 به فتوحات اولية عربان چنين گزارشي به هرچند كه در گزارشهاي مربوط. موي پيشانيشان سوخته ميشد

 .دست داده نشده، ولي در فتوحات بعديشان در چند مورد چنين گزارشهائي به ما رسيده است



 94
 سقوط نواحي غربي خوزستان

قرار   قبايل عرب   حمالت مكرر    زير  هجري17نواحي غربي خوزستان ازسال    
ب اروندرود درزميني كه بصره ناميده ميشد مستقر شده بودند             كه در بيابانهاي غر داشت

، آباديهائي را    بردندو ازآنجا به نواحي شرقي اروند و سرزمين خوزستان يورش مي   
نخستين گروههائي كه پيش از حملة بزرگ عرب         . تاراج ميكردند و به بصره برميگشتند       

 خوزستان شدند طوايفي از    و بدون هماهنگي با مدينه، درميان رخدادهاي قادسيه وارد     
 بودند كه تالشهائي براي تاراج آباديهائي در غرب  -»بني العم« ازجمله -بني تميم 

 هجري گروههائي ديگري از بني تميم و عبدالقيس از  17در سال  .خوزستان انجام دادند 
تند،    بني العم كه طايفه ئي از بني تميم بودند نيز به اينها پيوس     . بصره وارد خوزستان شدند   

را مورد  ) بعدها، نهر تيرَي  (و تيره رود  )  بعدها، مناذر (و ميشان و دشت ميشان و ميان آذر  
 هجري در   18حملة بزرگ عرب به خوزستان در سال     .  حمله قرار داده تصرف كردند  

فرمانده كل مهاجمان به   . چهار مسير و زير فرمان چهار فرمانده صورت گرفت      
بود كه اخيرا به جاي ) رئيس يكي از قبايل يمن (شعري خوزستان در اين سال ابوموسا ا  

 . به منطقه اعزام شده بود  - به دنبال داستان زناي مغيره    -مغيره ابن شعبه   

اما پيش ازآنكه وارد اصل مطلب شوم، شايسته است داستان مسلمان شدنِ مغيره         
 درسال ششم .مغيره ابن شعبه از مردم طائف بود. ابن شعبه و داستان زناي اورا بخوانيم 

 -هجري چندتن از مردمِ طائف قصدِ رفتن به مصر و دريافتِ بخشش از مقَوقِس   
مغيره به اقوامش پيشنهاد كرد كه با اينها بروند تا    .  را داشتند-كشيش بزرگ اسكندريه   

. چيزي دريافت كنند؛ ولي كسي به او گوش نداد و او خودش همراه اينها به مصر رفت       
 اينها درراه  *.نها را به حضور پذيرفت و هدايائي به ايشان داد مقوقس در اسكندريه اي   

                                                           
 اين همان كشيشي است كه پيامبر اكرم نيز فرستاده ئي با نامه ئي به نزدش اعزام كرده دعوت به اسالم -*

. م و يك يابو  ويك خر و دودست لباس و مبلغي پول فرستادكرد، و او براي پيامبر دوتا كنيز و يك غال
يكي ازاين دوكنيز كه ماريه نام داشت را پيامبر براي خودش نگاه داشت و كنيز ديگر را به شاعرش 

 .يابو را دلدل ناميد، و بعد از پيامبر به علي ابن ابيطالب رسيد. حسان ابن ثابت بخشيد
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مغيره بهانه آورد كه سرش  . بازگشت به حجاز، شبي در اقامتگاهي به ميگساري نشستند 

درد ميكند و نميتواند باده بنوشد؛ ولي ساقي شد و آن قدر به آنها نوشاند تا همه شان        
 تن بودند كشت و 13ه همه شان را كه آنگاه مغير  . ازخود بيخود شده به خواب رفتند  

آمده است تا مسلمان : اموالشان را برداشته به مدينه گريخته به نزد پيامبر رفت وگفت  
 اي چونكه به غداري  اموالي را كه آورده: پيامبر به او گفت . شود و در مدينه بمانَد

؛ ولي  و براي خودت باشد   )يعني خُمسش را نميگيرم      (حاصل كرده اي ما نميگيريم  
در .  مغيره ازآن پس درمدينه ماند و يكي ازاصحابِ پيامبر شد   .ايمانت را قبول ميكنيم 

 با آنها   - نعيم ابن مسعود  -عموي مغيره   خواهان قصاص شدند، و   كشتگانْطائف طايفة
 53.  خونبها به آنان داد تا به صلح رسيدند  13وارد مذاكره شد و  

يل ثقيف در جنگ قادسيه شركت     مغيره در زمان عمر با گروه بزرگي از قبا      
درسال     او. كرد، و باالتر ديديم كه يكبار هم رئيس هيئت مذاكره كننده با شاه ايران بود 

 هجري و پس از رخداد قادسيه به عنوان نمايندة خليفه عمر و فرمانده جهادگران      17
 .  مستقر بود عرب در محل تجمع قبايل عرب درجائي كه به زودي پادگانشهر بصره شد    

شوهر اين زن مردي از . با زني از قبيلة بني هالل به نام ام جميل روابط نامشروع داشت     او 
بل و  شِ چهار برادرِ جوان به نامهاي.قبيلة مغيره به نام حجاج ابن عتيك بود    همطائف و 

كه همساية مغيره    )فرزندان يك روسپي نامدار طائف به نام سميه      ( ابوبكره و نافع و زياد  
 كه يك كپر از اين موضوع بو بردند و دركمين نشستند تا او به خانة مورد نظر  بودند 
مغيره برشكم زن      پس درحالي كه مغيره و زن هردو برهنه شده بودند و     .  وارد شدبود

.    برضد او گواهي بدهندشرعآنان نگريستند تا بتوانند طبق   ه  درآميخته بود ب اوخفته با 
ي او به فرماندهي  ابوموسا اشعري را عمر به جا .ستادند آنها موضوع را به عمر گزارش فر 

   او دستور داد كه مغيره   همراه او كرد، و به از انصار را  تن   19و ،  نيروهاي منطقه فرستاد   
؛   ات شنيده ام خبر بسيار بزرگي درباره   « : بفرستد؛ و به مغيره نوشت    را به مدينه و گواهان

 . »م؛ مسئوليتت را به او واگذار و بشتاب اينك ابوموسا را به عنوان فرمانده ميفرست    

 را به او گزارش كرده بودند     واقعه  شاهداني كه   حضور مغيره از  مدينه در   عمر در
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برشكم زن خفته بود و    مغيره  من ديدم كه  «: نافع گفت  .  يكي جداگانه پرسش كرد   يكي

نند و    دان ك دان كه در سرمه  ميل در او فروميكرد؛ و ديدم كه ميل او همچون ميل سرمه        
شبل و ابوبكره نيز چنين اقوالي را تكرار   . »ازآن بركشند فروميرفت و خارج ميشد 

 رسيد و او از در وارد شد، عمر تا اورا       »زياد«برادر چهارمشان  چون نوبت به  . كردند
  ياران پيامبر   چهره ئي را مينگرم كه اميدوارم گواهيش سبب نشود يكي از        «: ديد گفت

كه جواني تيزهوش بود منظور عمر را فورا گرفت، و وقتي   زياد . »سنگسار و بدنام گردد   
من منظر قبيحي ديدم و نفسهاي تندي   «: گفتعمر از او پرسيد كه چه ديده است،  

با اين جملة . »دان فرورود و ازآن بيرون آيد   شنيدم ولي ميل را نديدم كه به داخل سرمه
ود و ازآن خارج شود ولي دان بر مبهم زياد كه گفت نديده است كه ميل در سرمه 

 آلودشان را شنيده است شرط اصليِ    حتي صداي نفسهاي شهوت    هردو را برهنه ديده و  
براي آنكه مغيره تبرئه شود عمر   . ست ر  مجازاتگواهي زنا تحقق نيافت و مغيره از  

 آبرو    گواهي ناحق به قصد بي (» قَذف«به اتهام دستور داد تا شبل و ابوبكره و نافع را  
من شهادت ميدهم «ابوبكره زير تازيانه فرياد ميزد كه  .  تازيانه بزنند  )يك مسلمانكردن 

اين ابوبكره بعد ازآن به خاطر اينكه       ) . اَشهد اَنَّ المغيره زان    (»كه مغيره زنا كرده است   
 بود سوگند   كرده از دادن شهادت بر زناكاري مغيره خودداري       تَعمدا  برادرش زياد

 54. با زياد حرف نزند خورد كه هيچگاه  

 سقوط شهرهاي خوزستان

 از خاندانهاي قديميِ     و سپهدار خاندان هرمزان  * هرمزان كه ما اسمش را نميدانيم  
هرمزاردشير، كه به زودي اهواز ناميده       در جنوب غربِ  ، با نيروهايش  بود خوزستان 

نيروي  ولي او  . كند درون خوزستان جلوگيري    در تا از پيشروي عربان     اردو زد  ** شد،

                                                           
  كَدكمنطقة سكونتشان مهرگان. ز خاندانهاي بزرگ پارسي بود طبري مينويسد كه هرمزان يكي ا-*

 ].494 / 2: تاريخ طبري[ و تيرة مشخصي را تشكيل ميدادند  و اهواز بود)مهرجانقذق: به عربي(

بازار « در كنار هرمزاردشير يك بازار فصلي دائر بود كه توسط بازرگانان خوزي اداره ميشد و آن را -**
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پس ازآنكه عربان تا نزديكيهاي اهواز        .  با عربان در اختيار نداشت   مقابله  كافي براي 

   را تاراج كردند، ناميده ميشد »  هابازار خوزي«رسيدند و مركز بازرگانيِ منطقه كه   
عربان مهاجم در اين هنگام صالحشان را درآن     . به آنها پيشنهاد صلح داد  هرمزان 

 را به وقت ديگري موكول  هرمزاردشير  صلح درآيند و تسخير  ميديدند كه با او ازدرِ 
 و هرمزاردشير طبق قرارداد صلحي كه ميان هرمزان و عربان منعقد شد،    . كنند

 مدينه دردست او ماند و تعهد سپرد كه باجگذار    )مهرجانقَذق : به عربي (مهرگان كدك 
زستان گشوده بودند     در خوعربهازمينهائي كه   از هرمزانبرطبق اين قرارداد،. باشد

 55. جزو متصرفات مدينه به شمار مي آمد    نواحي غربي خوزستان چشم پوشي ميكرد و 

 قرارداد صلح وجود داشت،   ابوموسا اشعري ميان هرمزان و  وجودي كهبا 
 و فا نكرده    مدينه به زودي عمر با بهانه قراردادن اينكه هرمزان به همة تعهداتش در قبال     

باز هرمزان   .  را بگيرد )  هوزمسير : به عربي (هرمزاردشير    نوشت كهابوموسا فرمان     بهاست
 به تصرف عربان در    هرمزاردشير  رامهرمز عقب نشست و    از برابر عربها شكست يافته به  

مجددا برسر رامهرمز ميان او و عربان صلح برقرار شد و در اينجا نيز      . آمد و غارت شد  
د كه اين دفعه بتواند اين بخش از خوزستان        اميبه آنمبالغ گزافي باج به عربها پرداخت   
ولي . د و بقية خوزستان را نيز نجات بخشد    آورگردرا حفظ كند شايد در آينده نيرو   

صلحي به عنوان ابزاري براي اخاذي استفاده      هر عربان به هيچ پيماني پابند نبودند و از   
 رامهرمز و ن صلحطبق اي. شان را فرود آورند  يي  نها ة ضربفرصت ميكردند تا درسر  

 دردست  هرمزاردشيرممتلكات هرمزان به شمار آمد و      شوشتر و شوش و جنديشاپور از
ولي اين صلح بيش از    . عربان ماند و مقرر شد كه او ساالنه باج گزافي به مدينه بپردازد       

هرمز را از دست    مدينه به سرداران عرب دستور رسيد كه رام      چندماه دوام نياورد، و از  
 هرمزان در رامهرمز شكست يافت و به شوشتر       سخنْ كوتاه آنكه     . بيرون آورند  هرمزان

                                                                                                                             
گفتند؛ و چون اردوگاهشان را درجاي بازار دائر كردند  »سوق االَخواز«عربها آنرا .. ميگفتند» خوزي ها

بود و » اخواز«بالذري مينويسد كه نام اهواز ابتدا . گفتند» اهواز«و سپس » اخواز«نام هرمزاردشير را ابتدا 
 ].382: فتوح البلدان[كردند » اهواز«آنرا تغيير داده ) يعني مردم محل(مردم 
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. ورزيد پايداري  به ياريِ مردمِ شهر  هرمزان  . عربان به شوشتر حمله بردند  . عقب نشست

 درپي   .حمله به آن بردندهشتاد شوشتر را عربها چندين ماه در محاصره گرفتند و    
 ها تلفات بسيار    آنها دراين حمله  .پيوست  نها مي به آ  از بصره هرحمله نيروهاي تازه نفس   

 كه عمر به آنها عالقة بسيار نشان داده بود  شانحتي دوتا از فرماندهان سنگيني دادند و  
ولي هرچه كشته ميدادند     .به تيرِ هرمزان كشته شدند  ) مجزَاَه ابن ثور و براء ابن مالك     (

 به راهنمايي يكي از  سرانجام  .  شان به كشته شدن يا گشودنِ شهر بيشتر ميشد عالقه
صد مرد گزيده  -نوشته است » سينه« كه ابوحنيفه دينوري نامش را -بومي هاي اسيرشده  

از عربها با استفاده از تاريكي شب از نقبي كه آن مرد نشان داد وارد شهر شدند و با             
ند، و    هماهنگي با محاصره كنندگان، از درون بر نگهابانان يورش برده دروازه را گشود           

تلفات عرب دراين حمله سنگين بود، ولي شهر     . عربها نيز از بيرون وارد شهر شدند   
. عربان دژ را محاصره كردند .  دژ موضع گرفت درونهرمزان در.  به دستشان افتاد

هرمزان به آنها پيغام داد كه من صد تير درچله دارم و در تيراندازي چنان ماهرم كه           
اگر شما بخواهيد بر من دست يابيد مجبوريد          . نخواهد رفت  كدام از تيرهايم به خطا    هيچ 

 كه اگر من هم به من پيمان بدهيد  كه  به صالحتان است  ولي. كه صدتن كشته بدهيد 
اكنون خودم را به شما تسليم كنم مرا زنده نگه داريد و به نزد عمر ببريد تا او دربارة       

ا به آنها بسپارد به او آسيبي     دادند كه اگر خودش ر تعهدعربان به او  . من نظر بدهد 
 خود را تسليم كرد و دست و پايش را در زنجيركردند وآنگاه         هرمزانْ.  نخواهند رساند   

ميان عربان   از چارپنجم اموال غنيمت شوشتر كه در   . به غارت اموال شهر پرداختند 
 56. ) هجري 21سال   (  درهم رسيد1000 درهم و هر پياده  3000تقسيم شد به هرسوار  

 به رياست اَنَس ابن مالك -به بصره بردند و دركارواني  ن را از شوشتر هرمزا
.  به مدينه فرستادند   -)  تميمرئيسِ نومسلمانِ بني   ( و اَحنَف ابن قيس    ) خدمتكار پيامبر   (

در اورا  براي آنكه  . افتاد  هرمزان نخستين سپهدار ايران بود كه زنده به دست عربان مي      
قبل از ورود به مدينه رخت ديباي زرنگارش را برتنش      بگذارند،  مردممدينه به تماشاي 

 بر سرش نهادند و اورا با    نام داشت » آذين«پوشاندند و تاج جواهرنشان اورا كه گويا   
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هيئتي باشكوه به مدينه وارد كردند تا به مردم نشان دهند كه در ايران چنين شخصيتهاي     

اين دسته هرمزان را از   . شكوهمندي را ازپا در مي آورند و اسير و برده ميكنند       
عمر در خانه نبود و به آنها گفتند كه در . كوچه هاي مدينه عبور داده به خانة عمر رفتند

آنان به مسجد رفتند ولي اورا    .  مسجد است و هيئتي از كوفه به حضورش رسيده اند  
 ميشدند كودكاني كه دركوچه بازي ميكردند گفتند كه    بيرونوقتي ازمسجد   . نيافتند 

 در فالن گوشة مسجد خوابيده و عبايش را   ماديده ايم كه او ر دنبال عمر ميگرديداگ
عمر را درگوشه ئي  . آنان هرمزان را جلو انداخته به مسجد برگشتند . برسر كشيده است  

 خفته ديدند كه عبايش را بر سركشيده بود و     آلوده خاك مسجد برروي زمينِ  از
چون ديدند كه عمر در    . به چشم ميخورد كنارش   تازيانه  اش كه دردست داشت در  

هرمزان چون ديد كه عربان يكديگر را   . يكديگر را به سكوت فراخواندند  خواب است 
 عمر كجا  پس پرسيد كه مترجم از ، ولي از عمر خبري نيافت،به سكوت فراميخوانند  

 كه آنجا     مرديآن:  گفتند  آنها با اشاره به عمر به او  ؟ و چرا مرا به اينجا آورده ايد  است
هرمزان كه . عمر استؤمنين است اميرالم كشيده ش برسر  عبا و خوابده روي زمين  بر

تصوير يك حاكمِ سنتي ازنوع حاكمانِ عربِ حيره را در ذهنش تجسم كرده بود و      
 و در رختي    نسبتا مجلل   ة بزرگ و  انتظار داشت كه عمر را دستِ كم در يك خان    

نه نگهبان دارد و نه :  و نگهبانانش كجايند؟ گفتند  پس پرده داران  :  گفت ، ببيند برازنده 
  زندگي ساده است  زندگي او همين . دستگاه   پرده دار و نه كاتب و نه ديوان و نه دار و  

اين پادشاه   : به عمر گفتند  . بيدار شد عمر با شنيدن صداي اينها      *.كه تو اينجا مي بيني 
                                                           

را روم  قيصر فرستادةبه جاي هرمزان او . درمثنوي به طرز زيبائي بيان داشته استمولوي داستان را اين  -*
زي عمر آمد ز قيصر يك رسول، در مدينه از بيابانِ «. مردي دانسته كه براي مالقات با عمر به مدينه رفت

دش عمر را قصر قوم گفتن. كو قصر خليفه اي حشم، تا كه رختِ خويش را آنجا كشم: نغول؛ گفت
 چون به مرد.  و اگر ميخواهي وي را بيابي به نخلستان رو»نيست؛ مر عمر را قصر جان روشني است

من بسي  «: گفتو  وي را هيبتي درگرفت ، و باديدن عمر خفته ديد خشكنخلستان رفت اورا برزمينِ
 نبود؛ هيبت اين مرد هوشم در ازشهانم هيبت و ترسي.  ام،  پيش سلطانان مه و بگزيده امشاهنشهان را ديده

خلق  هيبت حق است اين ازچيست اين؟  ! اندام لرزانسالح اين مرد خفته بر زمين، من به هفت بي. ربود
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عمر چون چشمش به    .  ويد آورده ايم تا با تو سخن بگ   يش  به اينجاو است  خوزستان

تا وقتي كه اين چيزها را برتن دارد نبايد با من همسخن  «: زيور هرمزان افتاد، گفت
ة  يك جامة ساد  را ازتنش برگرفتند و   شرخت و زيورهاي  هرمزان را بردند و . »شود
،  هخَ«:  كرده گفتاوآنگاه عمر رو به   .  و به نزد عمر برگرداندند براو پوشاندند عربي

 هرمزان بدون آنكه پاسخي بدهد آب           »دي؟شوري چرا بارها و بارها برضد ما     !هرمزان
آن آبِ قدحِ  او نتوانست  . آوردند برايش   سفالينِ چركين  قدحي آب در . خواست
هرمزان قدح را بردست   . تري آوردند   عمر دستور داد قدح پاكيزه   .  را بنوشد  چركين

م پيش از آنكه اين آب را       ميترس: گرفت و درحالي كه دستش ميلرزيد به عمر گفت     
هرمزان  . »اي با تو كاري ندارم تا اين آب را ننوشيده«: عمر گفت. بياشامم مرا بكشي

هرمزان . كشيدشمبه او آب بدهيد و درحال تشنگي    :  عمر گفت. قدح را برزمين افكند  
؟  آب را ننوشيده ام مرا نخواهي كشت   آن كه تا من ندادي  تو به من زنهار   مگر: گفت
تو به من زنهار    : هرمزان گفت. تورا خواهم كشت: عمر گفت .   آب را ننوشيده ام   من آن
: به عمر گفت  انس ابن مالك  . ام دروغ ميگويي، من به تو امان نداده  : عمر گفت . اي داده

 تو خودت گفتي كه تا حرف نزده باشد و تا از اين آب ننوشيده     ؛او راست ميگويد 
ونه ممكن است من كسي را امان بدهم كه چگ: عمر گفت.  نخواهي كشت اوراباشد 

جزَافرادي مثل مديگر نيز به عمر گفتند كه تو به او امان  كسان است؟ را كشتهراء أه و ب 
تنها . مرا فريفتي، و هركس مسلمان نباشد نبايد مرا بفريبد    : عمر به هرمزان گفت. اي داده

چون ديد كه بايد بين  هرمزان. راه زنده ماندن تو آنست كه هم اكنون مسلمان شوي  
 57.پذيرفت كه مسلمان باشد  برگزيند،  يكي را نيكشته شدن و مسلما

 معادل     ئي مستمري ش عمر براي  ، وهرمزان به فرمان عمر درمدينه اسكان يافت    
 نسبتا با   مرد هرمزان تا آخرين روز خالفت عمر به عنوان يك       58.  درهم مقرر كرد 2000

عمر ترور شد معلوم گرديد كه هرمزان در ترور او   ؛ و روزي كه   زيست مدينهاحترام در 
                                                                                                                             

هركه ترسيد از حق و تقوا گزيد؛ ترسد از «:  كه مولوي مي افزايد.»دلق نيست هيبت اين مرد صاحب؛ نيست
 .»وي جن و انس و هركه ديد
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اين را در  (دست داشته است، و دو سه روز بعد توسط عبيداهللا پسر عمر ترور شد     

 .)موضوع ترور عمر خواهيم خواند  

 كه دردست يكي از برادران هرمزان بود،  سقوط شوشتر شهر شوش نيز به دنبال
فتح شوش از آرامگاهي سخن به ميان      در سخن از . پس از مقاومت چندماهه تسخير شد   

 از جملة ودرآن نهاده بوده و دركنارش اشيائي وجود داشته      درتابوتي آمده كه جسدي  
 . است نشان ميداده  نقش مردي درميان دوشير     كه نگينش    يك مهر انگشتري بوده   آنها 

ي   پيامبرِ داستانها  (است  گفتند اين قبر دانيال نبي   ابوموسا اشعري گويا كساني به 
؛ و ابوموسا موضوع را به عمر نوشت، و        خواستند كه تخريبش نكند    از او  ؛ و  )تورات

 اينكه گور  59. عمر به او فرمان فرستاد كه جسد را همانجا به رسم مسلمانان دفن كند  
مان  با توجه به داستاني كه در متون تاريخي    ولي . ازآنِ چه كسي بوده معلوم نيست  

ميتوان   پس . يدانيم كه او تاج را از ميان دو شير برگرفت       بهرام گور خوانده ايم م   دربارة 
جسدي كه درآن بوده به او     بقاياي   بهرام گور بوده و    ازآن  آرامگاه   كه اين  احتمال داد

تعلق داشته است؛ و ايرانيان با زيركي خاصي آن را از اهانت رهانده و با احترام دفن   
 »قبر دانيال نبي  «رجا است و آن را  بناي آرامگاه يادشده هنوز در شوش پاب  . كرده اند
 در ارتباط با آرامگاه كوروش بزرگ در           نيز بعدها  چنين قضيه ئي يكبار ديگر    . ميدانند 

پارس پيش آمد، وكساني به فرمانده عربان فهماندند كه اين بنا آرامگاه مادر سليمان           
آرامگاه يادشده     است؛ و عربها اين را قبول كردند و ازتخريب    )پيامبرشاه باستاني يهود    (

 »قبر مادر سليمان «آرامگاه كوروش بزرگ تا اوائل اين قرن به    . خودداري ورزيدند 
كار بردند و      چنين شگردي را ايرانيان دردوران ديگري از تاريخ نيز به     .  شهرت داشت

 ايران را به بهانه هائي از تخريب نجات دادند تا بعدتر به يكي   تاريخيِبناهاي   بسياري از
شايد آخرين مورد آن در زمان تخريبهاي . شودهاي باتقدس اسالمي تبديل  از بنا

 به يكي از اينها اشاره ميكنم كه آرامگاه امام محمد غزالي     منقزلباشان در ايران بود؛ و 
 كه اين بنا نه مقبره بلكه بنائي است كه        گفتند   و ايرانيان به قزلباشان و شاه اسماعيل       هبود

. اخته شده و زماني امام موسا كاظم درآن زنداني بوده است    در زمان هارون الرشيد س 
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 . شناخته ميشود »زندان هارون «امروز نيز اين بنا در خراسان با نام    

 هجري اتفاق    20طبري مينويسد كه فتح شوش و رامهرمز و شوشتر درسال      
.  تسليم شد 21 ولي با خواندن گزارشها متوجه ميشويم كه شوشتر درسال   60افتاد؛ 

اين شهر كه بعد از .  شاپور بود  شهر خوزستان كه به تسخير عرب درآمد جندي   آخرين 
مورد حمله قرار گرفت، پس از پايداري  )  هجري21مشخصا درسال  (سقوط شوشتر 

ولي عربها كه ميخواستند  . دربرابر محاصرة عربها خود را مجبور ديد كه تسليم شود  
 ما شنيده ايم    : شاپور گفتند   بزرگان جندي  .شهر را تاراج كنند پيشنهاد تسليم را نپذيرفتند       

 ميدهيد ديگر درآن شهر دست به تخريب و تاراج   نشما وقتي به يك شهري اماكه 
ما به شما امان  :  فرمانده عربها گفت   .نميزنيد؛ و ما ازشما امان نامه دريافت كرده ايم    

ردم اين شهر بود   دراين ميان يكي از غالمان همراه عربها كه گويا اصالً از م     .  ايمنداده
 به درون شهر    نامهمن امان : گفت) يعني درزماني ربوده شده و به فروش رفته بوده است         (

 و بازهم از قبول      ناكرده رها كند   ولي فرمانده عرب مايل نبود شهر را تاراج    . امافكنده 
بزرگان شهر كه ميخواستند به هروسيله باشد از تخريب و     . تسليم شهر خودداري ورزيد

 بوديم  ما شنيده: ج جلوگيري كنند، براي آنكه غيرت عربها را تحريك كنند گفتند  تارا
ده شان تفاوتي نميگذارند؛      ازمينه بين برده وآز     كه عربها مردمي وفادار به پيمانند و دراين     

و يكي از بردگان شما براي ما امان نامه فرستاده است و شما بهتر است كه امان نامة اورا            
يد؛ و اگر نپذيريد ما مي پنداريم كه عربها اهل غدر و      ت قبول كن كه از خودتان اس

دردنبال اين تحريكهاي رواني، برخي از عربها برسر غيرت آمدند و به            .  اند دروغ
بدون آنكه محاصره ازشهر برداشته      . فرمانده پيشنهاد كردند كه از عمر نظرخواهي كند   

 او اطالع داد؛ و ازطرف عمر پاسخ    شود، فرمانده عرب به عمر نامه نوشته موضوع را به 
 ئي  شدن اند، حتي اگر شما شك داريد كه امان نامهرسيد كه اگر مردم شهر آمادة تسليم 

 شاپور تنها شهر خوزستان   به اين ترتيب جندي 61.به آنها داده ايد، تسليم شهر را بپذيريد 
 .بود كه به تدبير بزرگانش از تخريب و تاراج رهيد    

راسر عراق و بخش اعظم خوزستان در قلمرو مدينه قرار            هجري س  21سال   تا
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دين نوينشان را    كه شد محل تاخت و تاز قبايل بدوي     ازاين زمان     اين سرزمينها   .داشت
قرار داده بودند، و آنچه از دينداري و مسلماني ميدانستند آن     جنگ و غارتگري وسيلة
 ايشان داده بود ميستودند و روزه        نماز ميخواندند و اهللا را كه اين همه نعمتها به      بود كه

  اما رفتار و    . نگاه دارند  ديگر به سودشان نبود كه ياد دينهاي كهنشان را      ميگرفتند و  
 همان خشونت و همان بيرحمي و همان  ؛رسوم عهد كهن بود   رسومشان همان رفتار و 

 . داشتند و هيچ چيزي درآنها عوض نشده بود    باخود را  رفتارهاي ديرينه 

غزالي درعين حالي كه شديدا عرب گرا است، در كتاب پرآوازه اش    امام محمد 
به مناسبتي ضمن سخن ازعربهاي مسلمان شده درزمان پيامبر، از بسياري         »  فضايح الباطنيه«

ازآنها بعنوان مردمي ياد ميكند كه ازشدت عقب ماندگ فرهنگي در وضعي بودند كه           
لو قطعوا آرابا لم     …( كه حرف ميزدند    تنها وجه متمايزكننده شان از چهارپايان آن بود     

 62).يدركوا شيئًا من البراهين العقليه، بل اليبين تمييزهم عن البهائم اِالّ بِالنّطق    

خوزستان به ارمغان      براي مردم ميانرودان و 21 تا 16عربها درسالهاي    آنچه  
فت   انسان در شگ .وحشت و ارعاب و ناامني بود   تخريب و تاراج و  آوردند كشتار و   

نگاراني كه تاريخ مينويسند و در نوشته هايشان مدعي ميشوند كه         پارسي  ازميشود 
عدالتيها و ستمهاي نظام شاهنشاهي از دين و دولت ايراني دلزده شده     ايرانيان به سبب بي  

.  بودند و در طلب برابري و برادري به اسالم پيوستند وكشور را تسليم عربان كردند        
ن مسيحي بودند و فتواي كشيشانشان مبني بر كافر بودن   ها چوها و خوزي  آرامي

زرتشتيها و حرام بودن اطاعت از دولتمردان زرتشتي را داشتند، البته با دولت و   
با اين حال گزارشي كه اينها در جائي در شهر يا  دولتمردان ايراني مخالف بودند؛ ولي  

م عربها كرده باشند دردست   شان را تسليروستائي داوطلبانه به عربها پيوسته و آبادي   
، جز دو مورد در روستاهاي كنارة فرات درآخرين حدود غربي عراق كه باالتر        نيست

مسيحيان نيز     . به آن اشاره رفت، و ديديم كه اينها نيز به زودي برضد عرب شوريدند         
همينكه متوجه رفتار عربها شدند از عرب بيزار گشتند، و از زمان رخداد قادسيه به بعد                  

چگاه گزارشي از تسليمِ داوطلبانة يكي از شهرها يا روستاها در عراق و خوزستان     هي
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 ها يا خوزي ها داوطلبانه     ادعا ميكنند ايرانيان يا آرامي    به كساني كه  من.  ذكر نشده است

 كه بياييد و يك گزارش از فتوحات اولية عربان در ايران         ميگويم تسليم عرب شدند  
 هجري كه   21 تا 16ر در عراق يا خوزستان در سالهاي بياوريد كه نشان دهد يك شه 

سالهاي سقوط اين سرزمينها بود بدون مقاومت تسليم عربان شده باشد، يا داوطلبانه از            
نيست چنين گزارشي در نوشته هاي مورخان   . دين خود دست كشيده مسلمان شده باشد

  آتش زني ها و   ربان وآنچه هست سخن از پيشرويهاي قَهارانة ع   . عربيتاريخ فتوحات  
گزارشها به صراحت . گيريها و تخريبها و قساوتها است  قتلِ عامها وغارتها و برده   

. تسخير شد ) عنوتًا (و به زور شمشير و نيزه    ميگويند كه سراسر عراق به قوة قهريه    
همه جا سخن از قتلِ عام     .  چنين بودندنيز  عراق يو همة شهرها. خوزستان نيز چنين بود  

مردم را شديدا كشتار   (» يقتُلونَهم قتًال ذَريعا «:  يا به قول بالذري ،سانها استان
آتش زدن مزارع و     (اين كشتارها بيشتر توسط ايجاد قحطي هاي مصنوعي    63). ميكردند 

  ، در يك گزارش از قتلِ عامهاي اولية مردم شهرهاي عراق  . صورت ميگرفت ) باغها 
مردمي  لي بر خانقين دست يافت بقاياي   جبداهللا ب  رير ابن ع وقتي جمينويسد كه  بالذري 

جاهائي    فقط در64) .ها بقيه من األعاجم فقتلهم  بِو (كه در شهر بودند را به قتل آورد    
 را ميگرفتند و مي بردند و يقين     شانمردم را كشتار نميكردند كه تا آخرين سكة دارايي 

 روستاي    مينويسد كه دهكان بالذري.  يافتند كه ديگر چيزي براي مردم نمانده است   مي
 شود با عربان   ش مردمكشتار براي آنكه مانع   )بركرانة فراتِ جنوبي (هرود   مآرامي نشينِ 

   زمين مصالحه كرد، و شرط عربان براي اينكه مردم را نكشند آن بود كه يك جريب
 65. را با سكه فرش كند و اين مبلغ را به آنها باج بدهد    ) ؟  متر مربع400حدود (

 كامل  پس از فتوحات، و پس ازسقوط دولت ايران و در زمان نااميديِ         سالها 
با توجه    شده نيمه برده  در جاهائي افرادِمردم از تشكيل دوبارة يك دولت ايراني بود كه   

 ايران ازدست عربان نجات نخواهد يافت، براي آنكه شايد ازحالت نيمه بردگي   به اينكه
زارشهائي ارتباط به سالهائي ندارد كه عربان    اما چنين گ. بيرون آيند مسلمان شدند 

نزديك رفتار       به طور مرتب در حال پيشروي و تخريب وكشتار بودند، و ايرانيان از        
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 را با گوشت و خونشان تجربه ميكردند، و ميديدند كه اينها حتي به كاروان شادي      عرب

 عروس را با     عروسي رحم نميكنند، بلكه كاروان عروسي را مورد حمله قرار ميدهند و         
 66.  مي برند غارتهمة زنان و دختران موكب عروسي به  

بزرگان روستاهاي   يك گزارش بالذري حكايت ازآن دارد كه چهارتا از  
.    عراق به خاطر آنكه از زير بار سنگين جزيه برهند مسلمان شدند    تسخيرشدة جنوب 

مسلمان نشدند  فحواي اين گزارش چنين است كه آنها در سالهاي اولية فتوحات عربان  
 پسرجميل   «دراين گزارش آمده كه  . بلكه مدتي جزيه ميدادند و بعد مسلمان شدند    

رفيل « دهكان بابل و خطرنيه،     » نرسي پسربسطام  « دهكان فالليج و دورود،    »بهري صب«  
 و عمر جزيه را از ، دهكان نهرالملك و كوتي مسلمان شدند »فيروز «دهكان عال،  

 ميدهد كه اين افراد را به مدينه  نشانديگري از بالذري  گزارش 67.گردنشان انداخت
برده بودند و همانجا تحت نظر قرار داده شدند و تا آخر خالفت عمر همچنان در مدينه   

 وقتي اين دوگزارش را دركنار   68.اقامت داشتند، و برايشان مستمري تعيين شده بود   
 به تسليم داده بوده اند، و   يكديگر ميخوانيم متوجه ميشويم كه اين افراد در عراق تن    

آنها را به مدينه برده مسلمان كرده بوده اند، و پس ازآن هيچگاه اجازه نداده اند به             
 بهري به دست عربها  باالتر به كشته شدن بص. )مثل هرمزان  (سرزمين خودشان برگردند 

 ه دربرخي از گزارشها نيز حكايت ازآن دارد ك . اشاره كردم، و دراينجا تكرار نميكنم  
 به مدينه ميرفتند كه مسلمان شوند، و از عمر ميخواستند كه         كساني از عراقمواردي 

مردي به  «بالذري مينويسد كه  .  را ملغي سازد اما عمر قبول نميكردان خراج زمينهايش
: عمر گفت. من مسلمان شده ام، خراج از زمينم بردار :  نزد عمر ابن خطاب آمد وگفت 

 69. »زمين تو مصادره شده است  

 حكايت ازآن دارد كه    مبهم و آشفته كه بالذري نقل كرده    تنها يك گزارشِ 
مسلمان تسليم سعد ابي وقاص شده   شكست قادسيه    يك گروه از سربازان ايران پس از   

  شكست يافتند »مجوسان «كشته شد ودر قادسيه    رستم مينويسد كه چونبالذري . شدند
 و  ند ناميده ميشد )يعني سربازان شاهنشاه  (» شهانشاهندِج«يك گروه چهارهزار نفري كه 
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 و نزد ايرانيان  بي پناهيم گفتند كه ما مثل اينان نيستيم و  «فرماندهشان ديلم نام داشت  

 اينها در آن هنگام   70.» منفوريم و بهتر است كه به دين عربان درآييم تا ما را ياري كنند   
   وِبه پيمان زهره ابن حدرآمدند و دركوفه اسكان يافتند          )سعد  رئيس قبيلة بني   (ه تميمي  ي 

 71.و عمر مقرر كرد كه ساالنه به هركدامشان يك هزار درهم مستمري داده شود  

گزارش آمده كه اينها با خودشان گفته اند كه درميان ايرانيان      اين  ازآنجا كه در  
 عراق  منفورند، بايد درپي يافتن ريشه هاي چنين مردمي برآييم كه در      جائي ندارند و 

  و عراق خويشاوند  سته اند، درارتش ايران خدمت ميكرده اند، ولي در ايران   ميزي
 اينها ايراني نبوده اند    پس اصوال  . نداشته اند و حتي ايرانيان را دشمن خودشان ميدانسته اند    

تفاوت بوده اند، و وقتي سعد         و وضعيتي داشته اند كه نسبت به سرنوشت ايران بي    
كه اگر به عربان بپيوندند از امتيازاتي بيش از آنچه دولت            ابي وقاص به آنها و عده داده     

اين را ما ميدانيم كه    . ايران به آنها ميدهد برخوردار خواهند شد به عربان پيوسته باشند       
در ايران  گذاشت، خسرو پرويز   گروهي از سربازان سرياني كه قيصر فوكاس در اختيار        

 كه آن   پنداشتميتوان  . حي هم ماندند  اينها عموما مسيحي بودند و مسي    . ماندگار شدند  
شده    ايرانيسرياني هاي همين فرزندانِ  چهارهزار نفري كه به سپاه عرب پيوستند    

 ضمن سخن از تسليم اينها به عربها، سخني از     .ه اند، و چه بسا كه مسلمان هم شدند بود
ندهشان  تسليم يا مسلمان شدنِ فرماندهشان درميان نيست؛ و معلوم ميشود كه از فرما

ديگر هم هيچگاه در هيچ جا از اينها خبري به دست داده نشده و در           . گريخته بوده اند  
هيچ مورد ازآنها يادي نشده است و معلوم نيست كه همراه عربها مانده باشند؛ زيرا اگر        
.  چنين مي بود مي بايست در آينده، دست كم، نام يكي ازآنها در كوفه يا بصره ميماند   

 . كه چنين نيست

 تن  سيصدسقوط شوش    طبري مينويسند كه پس از   درگزارش ديگري بالذري و 
از مردم خوزستان به همراه سياه اسواري و شيرويه اسواري و خسرو و شهريار و     
افرودين به ابوموسا اشعري تسليم شده مسلمان شدند و در بصره اسكان يافتند و ابوموسا  

درآينده جزو برجستگان شهر نوساز بصره      اين پنج تن كه 72. برايشان مستمري تعيين كرد
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و از تأثيرگذاران بر اربابان عرب شدند و به همين سبب هم نامشان براي ما ماندگار شد،              

در ميان  . بودند ) احتماال سرباز ارتش يا زنداني هاي فراري      (از بلوچهاي مقيم خوزستان  
ن عثمان نگهبان بيت  او همان مردي است كه در زما. اينها شيرويه از همه معروفتر است  

.  شد- رئيس بيت المال بصره    -المال بصره و از دوستان بسيار نزديك زياد ابن سميه        
فرزندان زياد از جمله عبيداهللا زياد در خانة او پرورش يافتند، و مادر عبيداهللا كه يك  

بها   عر . ايراني زرتشتي به نام مرجانه بود را زياد طالق داد تا به همسري شيرويه درآيد     
يعني هم مادرش ايراني است و   (ميگفتند كه عبيداهللا زياد فرزند شيرويه اسواري است          

 73). هم پدرش

پيوستن   مسلمان شدن يا  اين دو مورد، ديگر در هيچ گزارشي ذكري از جز
 كه سالهاي سقوط اين - هجري21 تا 16عراق و خوزستان درسالهاي  در به عربها كسي 

 درجائي كساني در اين سالهاده و هيچ جا اشاره نشده كه   به ميان نيام-سرزمينها بود  
ما به يقين ميدانيم كه عربان به چيزي كمتر از برده        . داوطلبانه تسليم عربان شده باشند    

  چنانكه در اين بخش و بخشهاي بعدي خواهيم ديد،          راضي نبودند، و  مغلوبانكردن 
، و براي بند كنار ننهادند  در حكم بردگان عرمغلوبانهيچگاه هم اين عقيده را كه  

 . مغلوباني كه بعدها مسلمان شدند هم هيچگونه حقوق انساني قائل نبودند     

 كه بودند برخي از ايرانياني كه مدتهاپيشتر از ايران به  جاي جدال نيستالبته 
 به صورت انفرادي در خارج از مرزهاي ايران به عربان پيوسته     وعربستان گريخته بودند 

بودند؛ ولي اين چنين موردي كاري با فتوحات عربي در ايران ندارد،  و مسلمان شده 
 به عربستان رفته   گريختهبودند كه از ايران مسيحيان، مزدكيان، و مانوياني   بلكه آنها 

در زمان كه عربان  قبيله يي بودند و چون اسالم ظهور كرد با ديدن تساوي و عدالت
  مردي كه ما اورا با نام .جذب اسالم شدند    اجرا ميكردنددرميان خودشان   پيامبر اكرم 

پيش از ظهور اسالم به عربستان گريخته بود و به داليلي با نام  ميشناسيم  سلمان فارسي 
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عالوه      *.؛ و سپس مسلمان و جزو يارانِ برجستة پيامبر اسالم شد       مستعار زندگي ميكرد  

م ايرانيان مزدكي كه  از نسل سو ( هجري چندتن از ايرانيان يمناواخر سال دهمبراو در 
 چون فيروز ديلمي و مرگبود و عطاء پسر )در زمان انوشه روان به يمن گسيل شده بودند  

با مدينه در  براي مقابله با شورشهاي ضد ايراني مردم يمن،    مرگبود و وهب ابن منبه 
 چيزياگر هم كساني ولي در عراق و خوزستان  74. ارتباط شده اسالم را پذيرفتند  

 و آن  ديدند از نزديك    فاتح را  عربهاي لت اسالمي شنيده بودند چون رفتار       دربارة عدا  
د كه آئين    تشويقي برايشان نمانَرا با پوست وگوشتشان لمس كردند طبيعي بود كه  

 .  را ترك كرده به دين اسالم درآيند  خودشان

اگر بدانيم كه از جمعيتِ تقريبا دو و نيم ميلوني عراقِ ساساني، يكي دوهه پس           
 فتوحات اسالمي چيزي كمتر از يك ميليون نفر زنده مانده بودند كه عمدتا روستايي      از

و كشاورز و نيمه بردة عرب بودند؛ و از جمعيت شهرهاي بسيار آباد و پررونق عراقِ    

                                                           
او ايراني تبار نبوده و زماني .  يكي از روستاهاي رامهرمز بودنوادة مسيحي خوزستان، اهل سلمان از يك خا-*

او شايد . كه عربها به ايران حمله كردند او هيچ خويشاوندي در خوزستان و هيچ جاي ايران نداشته است
او   .ران بوده استخوزي تبار از قوم كهنِ عيالمي يا از يك خانوادة سوريه ئي نسطوري مذهب پناهنده به اي

به داليلي كه ما نميدانيم، در اوائل سلطنت خسروپرويز از ايران گريخته به حجاز رفته بود، و از ياران 
 وقاص بود و عمر به او مأموريت داده بود كه سربازان او در جنگ قادسيه همراه سعد ابي. پيامبر اسالم بود

در محاصرة تيسپون نيز او سربازان .  حاصل نكرد ئييابيايراني را تشويق به تسليم يا فرار كند؛ ولي كام
پس ازآن سلمان را عمر . ايراني را تشويق به تسليم شدن ميكرد، ولي كسي به تشويقهاي او توجهي نكرد

 كه ازآن به بعد مدائن ناميده شد، و بخشي از قبايل عرب به جاي  گماشت نيمه ويرانتيسپونِبه فرمانداريِ 
آباديهاي اطراف مدائن نيز در زمان فرمانداري . مدائن جاگير شدند صاحب ماندة  بي هايهايرانيان در خان

به اين ترتيب، پايتخت ساساني و آباديهاي . سلمان از ايرانيان پاكسازي شد تا قبايل عرب جايشان را بگيرند
را در همين منصب عثمان نيز سلمان . پيوسته به آن در زمان فرمانداري سلمان به كلي عرب نشسن گرديد

او در اواخر خالفت عثمان در مدائن درگذشت، و پس از او پسر يكي از دوستانش كه . تثبيت كرد
اين مرد كه عبداهللا خباب . پدرش سرگذشتي مثل او داشت توسط عثمان به فرمانداري مدائن گماشته شد
 از امام علي كناره گرفت، و ارت نام داشت اندكي پيش از جنگ صفين از فرمانداري مدائن استعفا داده

 .داد) از خويشاوندان مغيره ابن شعبه(علي فرمانداري مدائن را به يك عرب اهل طائف 



 109
ساساني كه همه توسط عربها تبديل به ويرانه و نيمه ويرانه شدند، پس از فتوحات           

لكه شهرهاي ويران شده عموما مسكن جهادگران     اسالمي چيزي برجا نمانده بود، ب   
براي مردم » نعمت بزرگي «مهاجر بود، آنوقت خواهيم دانست كه جهادگرانِ عرب چه  

در بخش غربي خوزستان نيز همين وضعيت پيش آمد، و از              . عراق به ارمغان آوردند   
ي جمعيت بومي منطقه كه از قوم كهنسال خوزي بودند، دودهه پس از فتوحات اسالم 

اين به آن سبب بود دخترها و . يك نسبت بسيار كوچكي در روستاها بازمانده بودند    
پسرهاي خوزي ها را عربها به بردگي گرفته با خود به بصره بردند، و چنان بود كه بخش            

 75. بزرگي از جمعيت شهر نوساز بصره را همين خوزي ها تشكيل ميدادند    

 در عراق و  كه شدعمر برآن سيحي،ازآنجا كه ايرانيان نه يهود بودند و نه م 
و تصميم  ؛ همان معامله ئي كند كه پيامبر با بت پرستان داشت  زرتشتي ها   با خوزستان
 را مجبور كند به دين اسالم درآيند، و هركس مسلمان نشود را  زرتشتي ها گرفت كه

  به زودي متوجه شد كه زرتشتي ها نه چنانكه او تصور ميكرده       ولي. بكشد يا بفروشد   
 يا برده كردن  و  اند كه امكان مسلمان كردنمردمِ چند قبيلة متفرق بلكه ملت بزرگي  

كه در امر ايرانيانِ عراق متحير بود با اصحاب پيامبر مشورت كرد   او . نيست شان فروختن
كه ميدانست نابودسازي   ) از ياران برجستة پيامبر ( عبدالرحمان عوف .كه با آنها چه كند

ان چه زيان بزرگ اقتصادي به عربها وارد خواهد آورد، به عمر  مردم عراق و خوزست 
 مثل   )يعني زرتشتي ها  (گفت كه به گوش خودش از پيامبر شنيده كه بايد با مجوسان

ازآنها     و نگاه داشت همين گونه كه هستند    يعني بايد آنان را  76اهل كتاب رفتار شود،   
 . گرفت) ماليات سرانه (جزيه 
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