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 گفتارنخست

 يل عرب به درون مرزهاي ايرانمقدمات خزش قبا

)   زرتشتي (نهضتِ اصالحيِ درست دينان كه توسط آگاهترين روشنفكران مزدايسن       
و به رهبري مزدك برضد بهره كشيِ فئودالها واقتدارگرائيِ روحانيون به راه افتاد، چنانكه        

كه انوشه روان دادگر  . ميدانيم به توطئة مشترك فئودالها و مغ ها درهم شكسته شد    
جواني تحصيل كرده بود هرچند كه با حمايت مغ ها و فئودالها به سلطنت نشست ليكن      
كم و بيش همان اصالحات مورد نظر درست دينان را دنبال كرد، و چنان تدبيرهائي            
ازخود بروز داد كه دشمنان اصالحات نتوانستند برضد او دست به توطئه ئي بزنند؛ و او     

چندي پس   . ثمربخشي كشور را به اوج شكوه و رفاه رساند       با يك سلسله اقدامات بسيار  
از او پسرش هرمز در كودتاي سپهداران فئودال كه از حمايت همه جانبة روحانيت    
برخوردار بودند ازميان برداشته شد و درراه بازگرداندن كشور به اوضاع ناعادالنة پيش          

ر فوكاس در يك  خسروپرويز كه با حمايت قيص . از نهضت درست دينان تالش رفت  
ضد كودتاي خونين به سلطنت رسيد، بسياري از دشمنان نيرومند اصالحات را گرفته    
دربند كرد و شماري را اعدام كرد، و همان راهي كه پدربزرگ و پدرش در جهت         

ولي تالشهاي او نيز با مقابلة     . شكوه بخشيدن به كشور درپيش گرفته بودند دنبال كرد        
تحدِ فئودال و روحانيت روبرو شد، تا سرانجام طي يك     همه جانبة جفتِ هميشه م 

پس ).   هجري6اوائل زمستان سال  (كودتاي خونيني ازميان برداشته شده اعدام گرديد 
از او كشور وارد دوراني از آشفتگيها وكودتاهاي پياپي و نبرد قدرت سپهداران و            

 هجري  12 و تا سال  سال جابه جا شدند،   6نيرومندان گرديد و چندين پادشاه در خالل   
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كه يزدگرد سوم طي كودتائي كه رهبريش در دست يك افسر پارسي به نام رستم          
فرخ زاد بود در تيسفون به سلطنت نشانده شد شيرازة شاهنشاهي به تمام معني از هم            

 . پاشيده شده كشور به لبة فروپاشي نهائي رسيد    

هاي سال  دربر نشست  هجري در مدينه به جاي پيام   11 كه در اوائل سال  ابوبكر
جنگهاي   «طي سلسله جنگهاي بسيار خونيني كه در تاريخ اسالم با نام  هجري  12 و 11
يك حاكميت   را به اطاعت مدينه درآورد و ستان همة قبايل عربمعروف است،  » رِده

 درخالفتِ   .يكپارچه و سراسري را در عربستان تشكيل داد كه مركز آن مدينه بود        
 .ان براي نخستين بار در تاريخ تحتِ پرچمِ يك رئيسِ يگانه درآمد          ابوبكر سراسر عربست   

 نولي عربستان سرزميني بود كم آب وگياه با يك جمعيت بزرگ كه امكان زيست       
كه به قبايل پراكندة عرب     اتحادِ ساختگي و زوركيِ   درآن سرزمين دشوار شده بود، و      

نست ازهم بپاشد؛ زيرا   هرآن ميتوا حاصل شده بود  شمشيرهاي جهادگران مدينه   زور
قبايل عرب مجبور      و عربستان اندك بود    دام دري منابع گياهي براي چرا     موارد وكه

منابع زيستي بازهم به دوران ستيزهاي        چراگاه و بودندكه براي حفظ يا حصول زمين و  
عربستان در اين زمان از نظر جمعيتي به وضعي رسيده بود كه       . ديرين قبيله يي برگردند 

مرزهاي سنتي     جمعيتش را به بيرون از      اهي جزآن نداشت كه بخش بزرگي از     هيچ ر
 بايست به بيرون از    مي  به هرحال پرتاب كند؛ يعني بخش بزرگي ازجمعيت عربستان        

اين وضعي بود كه درتاريخ جهان بارها اتفاق افتاده بود، و   . ميخزيدندمرزهاي عربستان  
منابع زيستي مجبور شده      بود موارد و كمبه سببجماعات بشري   درهر دوره بخشي از  

خزش .  بودند كه به طور دسته جمعي به درون سرزمينهاي دور و نزديكشان بخزند  
جماعات آريايي به درون هند و اروپا و آسياي صغير در دوراني از هزاره هاي دوم و             

 .نديگران تاريخ با آن آشنا   م يكي از نمونه هاي اين خزش بشري بود كه مطالعه  اول ق
در هجرت بزرگ غزها همراه     (خزش جماعات ترك از قرن پنجم هجري به بعد   

به درون ايران   ) سلجوقيان، و سپس در خزشهاي ديگر با يورشهاي مغوالن و تاتارها      
 خزش بزرگ عرب به    . جماعات بشري است شة ديگري ازاين خز وآسياي صغير نمون    
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 يكي از همين نوع خزشهاي درون سرزمينهاي تمدني شام و مصر و عراق و ايران نيز  
 .بزرگ تاريخي است، و از اين ديدگاه است كه بايد به فتوحات اسالمي نگريسته شود     

 ايران را دنبال كنيم ناچاريم كه    درون عراق و  عرب بهبراي اينكه وقايعِ خزش  
 ماوراي جنوب فرات   اندكي به عقب برگرديم و نسبت به نواحي شمال شرق عربستان و    

 نواحي فرات جنوبي . آشنايي گذرائي به دست آوريم به درون عراق بودكه كليد ورود
 از ديرباز و ازعهد شاهنشاهي     ة طبيعي شبه جزيرة عربستان به شمار ميرفت      كه دنبال

دولت ساساني براي كنترل قبايل عرب دو       . پارتيان مسكن بخشي ازقبايل عرب بود     
 ساساني درهم    دوم شاپور   درزمانة بزرگ ازاين قبايل درمنطقه تشكيل داد كه        اتحادي

 و مركزش درجائي بود كه اكنون ادغام شده تشكيل كشوري دادند كه حيره نام گرفت   
امراي لخمي و . شهر نجف در عراق واقع شده است؛ و درآن زمان نيز نجف نام داشت    

در زمان سلطنت قباد ساساني    . قبيله شان در اواخر قرن پنجم به دين مسيح درآمدند  
رئيس قبايل كِنده كه درشمال عربستان ميزيستند آئين درست ديني را             )  مزدك زمان (

دودهه بعد كه دوران سركوب درست دينان       . پذيرفتند و ادارة حيره به آنها واگذار شد       
شروع شد قبايل كنده از حيره رانده شدند و ادارة حيره دوباره به لخمي هاي مسيحي    

نِ پيشروي هاي لشكرهاي ايران در شام، منذِر م و درميا608درحوالي سال . واگذار شد
 دست به اقداماتي كه برما معلوم نيست زد و مورد خشم      - آخرين امير لخمي  -چهارم 

.  دربار ايران قرار گرفت و مجبور شد كه از شهر حيره گريخته به قبايل بني بكر پناه ببرد    
تور خسروپرويز به زير پاي    بعد هم گويا به تيسپون رفته خود را تسليم دربار كرد و به دس       

ة مستقيم  با كشته شدنِ او امارت حيره برچيده شد و حيره تحتِ ادار  . پيل افكنده شد  
 كه درجنوب عراق مستقر بود اداره  »مرزبان«  افسري با سِمتِتيسپون قرار گرفته توسط

 ازاين پس كنترلِ قبايل حيره كه از شمال نجف و كربالي كنوني تا آخرين حد   .ميشد
ؤساي قبايل   گسترده بود به ر- شامل شهرهاي كنوني احساء و قطيف-شرق عربستان 

 . منطقه سپرده شد كه زير نظر مرزبان انجام وظيفه ميكردند     

اتحادية قبايل بني بكر كه در شرق و شمالشرق عربستان سكونت داشتند همواره      
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مارت حيره    درتالش بودند كه به نواحي فرات جنوبي و ميانه نزديك شوند؛ ولي ا       
نوعي خأل قدرت را درمنطقه ايجاد كرده    برچيده شدنِ امارتِ حيره  .  سدِّراهشان بود

تسلط برزمينهاي   حيره و و بني بكر را براي دست اندازي بر رقابتهاي قبايلي را برانگيخت   
 هجري به دنبال آشفتگيهاي ناشي       7اين تالشها در سال   . تشويق كردپرآب وگياه منطقه    

پرويز شدت گرفت و به جنگهائي درميان قبايل ساكن در حيره و قبايل        از قتل خسرو 
عربها از    روايتهاي. خزنده انجاميد كه درتاريخ عرب به نامِ جنگ ذي قار شهرت دارد         

تاريخِ دقيق اين جنگها معلوم  . استوآميخته با افسانه   مبهم  آشفته و جنگهاي ذي قار  
پوران دخت ة ذي قار در سلطنت  كه واقع صاحب كتاب البدء والتاريخ مينويسد .نيست

 دراين جنگها بخشي از قبايل مسيحي اِياد و تغلب كه در شمال عربستان          1. اتفاق افتاد 
جاگير بودند و خصوم سنتي بني بكر به شمار ميرفتند دركنار اياس ابن قبيصه قرار            

شروي بين اياس ابن قبيصه و بني بكر چهار دور جنگ درگرفت كه درهمه پي         .  گرفتند
حتي دريكي ازاين جنگها يك لشكر كه گويا از تيسپون      . جزئي نصيب بني بكر شد   

گسيل شده بود شكست يافت، و چون اين جنگ درگرماي تابستان صورت گرفت        
.  گويا بسياري ازسربازانِ ايراني دراثر تشنگي در بيابانهاي شمال عربستان ازپا درآمدند            

 دراين جنگها اشعاري سرودند و اين شعرها در      پيروزي هايشان   ةشاعران بني بكر دربار   
اين «:  پيامبر اكرم گفت  سراسر عربستان دهان به دهان گرديد، و وقتي به حجاز رسيد       

توالي من نصرت       و به انصاف گيري كرده جم از ع نخستين جنگي است كه درآن عرب    
ن شدند و به   پس ازاين پيروزيها طوايفي از بني بكر در بخشي از حيره ساك  2. »يافته است

 . تالش براي تصرف سراسر حيره و رسيدن به آبهاي فرات ادامه دادند      

 فيضانهاي دجله و فرات به زمينهاي كشاورزي جنوب عراق  اين زمان در همچنين  
 را با  اروند اين فيضانها رابطة آباديهاي غرب    3. آورد آسيبهاي جبران ناشدني وارد  

يان تشديد آشفتگي اوضاع سياسي درايران و    درم.  قطع كرد در عراقمراكز اداري ايران
 بخشي ديگر از اتحادية قبايل بني بكر به فرماندهي مثَنَّي ابن حارثه شيباني        ،عراق

بيابانهاي غربي جائي    تالشهايشان را براي خزيدن به ناحية فرات جنوبي تشديد كرده به 
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 حمايت مدينه را كه  مثني ابن حارثه به فكر افتاد كه .كه اكنون بصره است وارد شدند 
 12در نيمه هاي سال      به اين منظور او  . نيرومندترين قدرت عربستان بود كسب كند      

ه   به مدينه رفته مسلمان شده با ابوبكر مذاكره كردهجري با گروهي از سران قبيله اش
 و خود را تحت حمايت مدينه درآورده از   آشفتگي اوضاع ايران را برايش تشريح كرد    

 4.حمله كند جنوب فرات به مناطق  كرد كه نيرو دراختيارش بگذارد تا    ابوبكر تقاضا 

 تصرف حيره توسط  خالد ابن وليد

 هجري قبايل عرب آمادة خزش همه جانبه به    12 سال  ة دومهرچندكه درنيم  
تا آن زمان به فكر نيفتاده بود كه به مرزهاي ايران تعرض       درون شام بودند، ولي مدينه   

شوكت و قدرت و عزت ايرانيان      عربها از  «- به بيان طبري  -د كه علتش نيز آن بو   .كند
وقتي   5. » ملتهاي جهان را به زير مهميزشان كشيده اند   و ميدانستند كه ايرانيانْ    خبر داشتند

را برايش عراق  حرف زد و اوضاع آشفتة  شيباني به مدينه رفته با ابوبكر مثني ابن حارثه 
خالد ابن  .سخ مثبت داده به او قول مساعدت داد، ابوبكر به تقاضاي او پاتشريح كرد

 را ازميان برداشته    - پيامبرِ قبايل يمامه در شرق عربستان      -وليد درآن زمان مسيلمه كذاب  
هاي   پيروزي . قبايل يمامه را به اطاعت مدينه كشانده پيروزمندانه به مدينه برگشته بود    

را به  مدينه  عربستان، سا و درخشان سپاهيان ابوبكر در ماههاي اخير در    آ برق
عرب درصدد    قبايل  و هركدام از رؤساي    نيرومندترين مركز عربستان تبديل كرده بود،    

عربستان   رؤساي قبايل   جز مثني ابن حارثه شماري از.  بودند او  و حمايتجلب محبت
نيز به مدينه رفته مسلمان شده به اطاعت ابوبكر درآمده براي حمله به حيره از مدينه         

نيز كه )  عربهاي عمان (قبايل اَزد  يك طايفة بزرگ از    هنگام  در همين  6. لبيدنداجاه ط
ظاهرا نه چندان دور از اين زمان توسط حكومتگران ايراني از عمان به شمال عربستان           

 آماده بودند كه   و تاخت و تاز ميكردند  ميانهدر نواحي فراتكوچانده شده بودند،  
 برخوردار شوند تا بتوانند      خليفهند و از حمايت   با مدينه همكاري كن   مسلمان شده 

 . زمينهائي را درمنطقه براي خودشان بگيرند    
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 جنوب  هجري قبايل شمالشرق عربستان آمادة خزش به    دوازده سال  اواخردر
 زمينه هاي اين خزش ازنظر تاريخي فراهم بود؛ زيرا در ايران يك دولت    . بودندفرات

 ازاين گذشته دراثر   كند؛  را حفظ  عراق  مرزهاي  كار نبود كه بتواند     نيرومند برسر  
فيضانهاي شديد دجله و فرات راه جنوب عراق برنيروهاي امدادي احتمالي تيسپون بسته           

بوميان  (  تحريكات ضد ايراني كشيشان مسيحي در ميان جماعات آرامي عراق       .بود
ش ازحد  نيز به نارضايتي اين جماعات از دولت دامن زده دفاع منطقه را بي    ) عراق

جنوب   ارتش در   تبار از افسران   تضعيف كرده بود؛ و در اثر نافرماني سربازان آرامي        
 .  نيمه فلج شده بود  نيروهاي ارتش ايران در اين منطقه عراق، 

ابوبكر به خالد وليد دستور داد كه سپاه مدينه را برداشته به شمالشرق عربستان           
او به مثني ابن حارثه   .  حيره حمله كند منتقل شود و به ياري جنگجويان قبايل منطقه به    

 نامه نوشت كه خودش را زير فرماندهي خالد - كه نيرومندترين مرد منطقه بود   -شيباني 
به خاطر رشادتهاي   بود و فتوحات عربستانوليد كه قهرمان  خالد.  وليد قرار دهد

 ناميده ميشد،   )شمشيرِ اهللا (مانندي كه در اين جنگها از خود نشان داده بود سيف اهللا   بي
 نامه سران قبايل منطقه   به  ابوبكر وشد گسيل به حيره گروهي از جنگجويان حجاز با 

رؤساي قبايل     به  او.نوشت كه جنگجويان قبايلشان را تحت فرماندهي خالد قرار دهند    
قول داد كه در فتوحاتي كه خواهند كرد و غنايمي كه خواهند گرفت سهم عمده ئي  

قبايل    بسياري از .د و زمينهائي براي اسكان به آنان واگذار شود به آنها اختصاص ياب 
  ابن حارثهمثنيبه شمال عربستان منتقل شده و همراه  عربستان وقتي شنيدند كه خالد   

درصدد دست اندازي به ناحية فرات جنوبي هستند به اميد اينكه از تاراجها نصيب يابند            
اهنگي با خالد به بخشي از روستاهاي         و هركدام از قبايل با هم   ، پيوستند   خالدبه 
قبايلي كه جنگجويانشان در اين زمان به    . ماندة اطراف جنوبي فرات يورش بردند   دفاع بي

،   ) از يمن (جل بكر، بني عِ  و چند طايفه از بني شيبانبني : خالد پيوستند عبارت بودند از 
 7). از طائف (د  سع مزَينه، بني  احمر، بني اَزد، طي، يكي از طوايفبني ذُهل، 

منطقه احداث شده بود راه    حيره در اميرنشينِاز زمان شاپور دوم ساساني كه   
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 حمايت ميكرد عراقحيره ازمرزهاي جنوبي   قبايل عرب بر سرزمينهاي عراق بسته بود و  
ولي .  شمالي عربستان را كنترل ميكرد داخل بخشهاي شرقي و انتقال عربان در  و نقل و

وئي در منطقه وجود نداشت كه بتواند جلو خزش قبايل گرسنة   در اين زمان هيچ نير 
درراه دستيابي به چراگاههاي حاصلخيز      عرب را بگيرد كه ازكشته شدن نميهراسيدند و     

خطر اين خزش زماني جدي شد كه از    .  بپردازند ئي  حاضر بودند هرگونه بها   منطقه
 باتجربة مدينه    و نحوة خزش نيز بوسيلة رهبران    شدحمايت  طرف مدينه هدايت و  

 .گرديدتنظيم   ) جهاد براي نشر اسالم(توسط بار عقيدتي    

 ادامة جنگهاي ابوبكر براي تشكيل دولت  - به يك تعبير -لشكركشي به حيره 
سراسريِ متشكل از تمامي قبايل عربستان بود، و حيره نيز دنبالة طبيعي عربستان به شمار     

 ازاين نظر، لشكركشي به حيره   .ه باشد  بايست در درون قلمرو دولتِ مدين ميرفت كه مي
نه حمله به ايران بلكه اقدامِ عملي براي بيرون كشيدنِ اين بخش از عربستان از زير سلطة       

 .ديرينة ايرانيان بود 

چندين دستة كوچك تقسيم كرد و  خالد قبايل مهاجم را به سه دستة بزرگ و
 از شماري  چند ماهي  آنها  8. گسيل داشت فراتهركدام را به ناحيه ئي از فرات جنوبي    

سپس به حيره يورش    ، و  قرار دادند تاراجحيره را مورد تعرض و اطراف  آباديهاي 
  دومرد متنازعِ عربِ مسيحي به نامهاي    درآن زمان دردست  حيرهبخش اصلي   . بردند

معرض  در  مناطقي ازآن نيز 9.بوداَزدي  و عبدالمسيح ابن بقيله طائي اياس ابن قبيصه  
هدف خالد و مثني و همراهانشان    . بني بكر قرار داشت      هايديگر تيره  از ت تاخت و

چنين هدفي     دستيابي به روستاهاي منطقه براي تاراجگري بود؛ و براي رسيدن به       
يكي از شيوه هاي عربها براي ازپا درآوردنِ   . كار مي بردند   آميزترين شيوه ها را به  ارعاب

تزارها و باغها را به آتش ميكشيدند تا     مقاومتِ هدف مورد نظرشان آن بود كه كش  
طبري گزارش چنين  .هدف را ازقحطي وگرسنگي ترسانده به تسليم بكشانند    

 10.تخريبهائي توسط عربهاي مهاجم به آباديهاي جنوب عراق را به دست ميدهد 
 متفق شده به خالد پيشنهاد دادند كه تسليم او و باجگذار    همبا  ناگزير  رؤساي حيره 
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خالد يك قرارداد  . تعرض نشوددين و مردمشان به  مشروط برآنكه  مدينه شوند
يكصد و   الحمايگي را با حيره به امضا رساند كه برطبق آن حيره تعهد سپرد ساالنه    تحت
 تعهد سپرد كه   و خالد به مردم حيره . به مدينه بپردازد -در آغاز هرسال    - هزار درهم نود

كليساهايشان را حفظ كنند و هيچگونه فشاري     آنها حق دارند بر مسيحيت باقي بمانند و     
در اين قرارداد آمده بود كه خالد ابن وليد       11. آمد براي تغيير دين برآنها وارد نخواهد      

حيره داده است كه هيچگاه ازهيچ جهتي براي تغيير دينشان    مردم عهد وپيمان خدايي به 
ن شود بايد وي را   ، ولي اگر چنانچه يكي از بردگان اينها مسلما   نخواهد رفت  تالش 

بازار برده فروشان مسلمان به بهاي مطلوب    تحويل برده فروشان مسلمان دهند تا در  
 12.  و قيمتش را براي صاحبش بياورند     بفروشند 

 حق نداشت خالدكه حيره بدون مقاومت تسليم خالد شده بود و    با وجودي
، با اينحال يكي  كسي را به اسارت بگيرد يا به اموال و امالك مردم دست درازي كند

رؤساي قبايل كه همراه او بود ادعا كرد كه پيامبر به او قول داده بوده كه در صورتي            از
خالد دستور داد دختر ابن بقيله را  . ابن بقيله را به او ببخشد   كه بر حيره دست يابد دختر
 ازآن   اهل خاندان اين پيرزال  . عيال بود به اين عرب سپردند   كه پيرزالي داراي اوالد و

عرب درخواست كردند كه پيرزال را به خودشان بفروشد، و او وي را به هزار درهم به   
مرد عرب كه نميدانست اين مبلغ چه اندازه است وقتي شنيد كه ميتوانسته          . آنان فروخت 

واهللا من در عمرم خيال نكرده بودم كه مبلغي بيش          «: قيمت بيشتري بر او بگذارد گفت     
 13.»د داشته باشد  وجوده تا صدتائي از 

در اين زمان  . تاز قرار داد  را مورد تاخت و پس ازآن خالد آباديهاي آرامي نشين    
گرفتاريهاي ارتش ايران درداخل كشور مانع ازآن بود كه تيسپون بتواند به موقع ازخطر       

 مراكز نظاميِ كوچكي كه درمنطقه براي حفظ نظم و امنيت    .كند جلوگيري اعراب
سط نيروهاي پليس اداره ميشدند و قدرت مقابله با نيروي عظيم     دائر بودند نيز تو 

عربهاي مهاجم را نداشتند؛ درنتيجه اينها همگي در شبيخونهاي خالد و ديگر سرداران         
فرماندهان قرارگاههاي ارتش در     . عرب به تسخير درآمدند و افرادشان كشتار گشتند      
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ر مسيحي امكان دفاع را ازدست داده  منطقه نيز به سبب عصيانِ بالقوة سربازان آرامي تبا   
 مثالي براي چنين موردي را دربارة فرمانده يك قرارگاه در جنوبغرب جائي كه         .بودند

اند، كه مسيحيان منطقه به سبب تحريكهاي ضد ايراني      در آينده بصره شد، به دست داده  
 چونكه به عدم  اين افسر14.  اندبه او داده بوده» كافر«و » خبيث«كشيشانشان لقبهائي چون 

براي آنكه دربرابر خالد تن به فرار ندهند آنها را در    مند بود،   اطاعت سربازانش يقين 
در  ( بمناسبت درزنجير   15.صفهائي به زنجير كرد؛ ولي اين كار نيز مانع از شكست او نشد  

ذات « بودن سربازهاي اين افسر بود كه مورخان به جنگِ خالد با او نام    ) سلسله
اما اينكه شمار سربازان قرارگاهِ اين منطقه چند تن بوده، از اين            .  دنددا» السالسل

گزارش مشخص ميشود كه خالد پس ازكشتن سربازها زنجيرها را ضمن غنايم      
 16.شد)  كيلوگرم450حدود (» هزار رطل«گردآوري كرد و آنها را كشيد و وزنشان 

ها بسته بوده، و فرض  اگر فرض كنيم كه فقط يك كيلوگرم زنجير به هركدام ازسرباز  
كنيم كه بخشي از سربازان هم توانسته باشند بگريزند و خود را نجات دهند، شمار    

اين جنگ دركنار   .  تن بوده است700سربازان هرمز درجنگ ذات السالسل حدود  
 . اتفاق افتاد ) در شمال كويت كنوني(يك آبادي به نام كاظمه   

ر او درنواحيِ شرقي و شمالي گزارشهاي حمالت خالد و دفاع ارتش دربراب    
حيره عموما مشابه مقابلة هرمز با اواست؛ و هرچند كه دراين گزارشها درمواردي مبالغه      

كشتار . نشانگر ضعيف بودنِ دفاع اين منطقه است  عموم گزارشها  رفته است، ولي  
ان خالد چن. از اقدامات معمولي خالد وليد بود    شان روستاهاي   روستائيانِ مغلوب و انهدام    

وحشتي در منطقه ايجاد كرد كه بسياري از روستاها ازسكنه تهي شدند؛ يعني مردم            
به عنوان مثال، مردم  . روستايشان را رها كرده به درون عراق گريختند تا از كشتار برهند     

كه يك روستاي آباد بود، پيش ازآنكه روستايشان مورد حمله قرار گيرد           » امغيشيا«
آنكه هرچه در روستا مانده بود را تاراج كرد روستا را    خالد پس از.  گريخته بودند
هر  «:  ابوبكر وقتي خبر فتح امغيشيا را شنيد، برسر منبر درخطبه گفت          .منهدم ساخت 

 خالد حتي از تاراج و تخريب روستاهائي   17.»مادري نميتواند پسري چون خالد بزايد  
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قرارگاه ارتش دركنار يك     چنانكه . كه داوطلبانه تسليم او ميشدند نيز خودداري نميكرد  
  چون ديد- در شمال نجف بركرانة فرات     - التمر شهر كوچكِ مسيحي نشين به نام عين    

تسليم شود و  به خالد پيشنهاد داد كه عين التمر     اجبارا كه قادر به مقابله با عربان نيست،   
مله  التمر ح اين پيشنهاد را نپذيرفت و به عين  خالد .خالد با مردم كاري نداشته باشد  

 بقاياي  شهر، مردان و غارت اموالاز كشتن  بنا بر رسوم ديرينة عربان، بعد   او. كرد
او حتي به مراكز .  به اسارت گرفت  كه زن و كودك و نوجوان بودندماندگان را  زنده 

 مسالمتجو و بيخبر از همه جا كه هيچ عداوتي با عربان نداشتند و حتي   مسيحيانِعبادي 
 كه جايگاه   -ه از مردم ميخواهند نيز رحم نكرد، و دير وكليسا را        چعربها نميدانستند كه   

 نيز در امان نگذاشت و به درون  - دست از جهان شسته بودتاركان دنيا و خدا پرستانِ 
بيرون كشيده كشت و كساني كه درآنجا پناه     را  مسيحي كليسا رفته زاهدان و رهبانان 

بار، شماري از    تر شدن روستائيانِ آرامي       عالوه بر اسي  18. گرفته بودند را به اسارت گرفت    
ايرانيان نيز در اين منطقه به اسارت افتادند؛ زيرا خالد در شبيخونهائي كه به مراكز      
انتظامي و ادارات روستايي در منطقه ميزد پس ازآنكه مردان قادر به جنگ را كشتار              

اي ايراني دست   ميكرد، زنان و كودكان را به بردگي مي برد، و برهركه از خاندانه    
رد تا   بيافت اگر مرد بودند ميكشت و اگر زن و كودك بودند اسير ميگرفت و مي          مي

 طبري مينويسد كه نخستين دستة برده شدگانِ عجم كه توسط خالد       *.به بردگي بكشاند  
 19. به مدينه فرستاده شدند از عين التمر بودند    

 اتباع ايران  زنان و فرزندانِ ازاين نخستين بار در تاريخ خاورميانه بود كه دسته ئي     
 اين  . افتادند به اسارت عربان درمي آمدند و به بردگي دائم مي       يا ايرانيانِ عراق   

                                                           
» سبايا«ميگفتند و جمعش ) بر وزن نفي(» سبي« در سنتِ عربي به تاراجهاي انساني در يورشها و جنگها -*

، و هرچه زن و كودك به »غنايم«آنها از ديرباز در يورشهايشان هرچه مال به دست مي آوردند را  . بود
 اسير معناي ديگري ميدهد و فقط بر مردانِ جنگيِ تسليم شده در .ميناميدند» سبايا«دست مي آوردند را 

كه تاراجهاي انساني بعد از جنگ است كه معموال به همراه مال » سبي«جنگ اطالق ميشود؛ ولي من براي 
 .به كار برده ام، كه البته نارسا است» اسير«و كاال ازخانه ها بيرون كشيده ميشدند نيز اصطالح 
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 مكه   مردم عراق بودند، چونكه درمقايسه با      روستاهاي  كه از دورافتاده ترين     برده شدگان
اي فرهنگ و هوش باالئي برخوردار بودند به زودي به شخصيته     مدينه ازتمدن و  و

 مهمترين ه، و بعدها از معاريف تاريخ اسالم شد    شدند نامدار مدينه و عربستان تبديل  
  اين سال،    برده شدگانِاز جمله . نقش را درساختن و پرداختن مكتب اسالم ايفا كردند       

 مدينه تعلق مردم به نام آبان بود كه در تقسيم غنايم و اسيران به يكي از نوجوانييكي 
ناميده شد  مران ابن ابان  ح اين مرد كه فرزند. فروخته شدگرفت سپس به عثمان 

مدينه داراي   سيرين بود كه در   جواني به نام  ديگر . درسلطنت اموي از نامداران گرديد  
چهار پسر شد، و همه ازافراد صاحبنام تاريخ اسالم شدند كه از همه شان معروفتر محمد             

به   (  به نام گُواتان   بودوانينوجديگر .  است- صاحب تأليفات معروف    -ابن سيرين  
 و نوه اش محمد ابن اسحاق   20، به او دادنديسار نام    صاحبانشكه) قبادان: عربي

 كه توسط  معروفترين راوي تاريخ صدر اسالم است و روايت او از تاريخ صدر اسالم   
ديگر .  معتبرترين روايت شمرده ميشود   )سرة ابن هشام (ابن هشام بازنويسي شده است   

ير يكي ازسرداران معروف      صربان وي را نُصير خواندند و فرزندش موسا ابن نُ     كسي كه ع
 كه به خاطر جبة خزي  نوجوانيديگر  . شد تاريخ اسالمي و فاتح شمال آفريقا و اسپانيا       

 را عثمان ابن     ابوفروه21. به او دادنده رو  ابوفَ عربها لقبِكه در روز اسارتش برتن داشت   
تا آخر عمرش عربي نياموخت و با عربان كينه    اين مرد . يدعفان از شكار كننده اش خر  

يكي از  22. داشت و سرانجام هم با شركت در شورش ضد عثمان از عربان انتقام گرفت  
جنبش   «پسران همين ابي فروه به نام عبداهللا ابن ابي فروه در عهد اموي از برجستگان       

يكي از نوه هاي او   ؛ و سپس   ند  شد كه براي بازيابي حقوق ايرانيان مبارزه ميكرد    »موالي
 در   درآيندهبه نام ربيع از جمله افرادي بود كه در انقالب ضد اموي شركت كرد، و  

 به مقام مستشاري خليفه و وزارت دربار رسيد و          - دومين خليفة عباسي    -دستگاه منصور   
سپس فضل پسر ربيع در زمان هارون الرشيد      . سياستسازان در دولت عباسي شد    از

 23.ير دربار را داشت و تا زمان امين پسر هارون الرشيد دراين منصب بود    منصب وز

 در دست قبايل عرب بود،   عين التمر  تا جنوب فرات  هجري زمينهاي  13درسال  
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 بود كه ازدست كارگزاران   چهارسال )   شامل احساء و قطيف  شرق عربستان  (و بحرين  
  بخشي ازكشور ايران بود و  بالذري مينويسد كه سرزمين بحرين     .ايراني بيرون شده بود 

فرمانرواي    . درآن اسكان داشتند تميم بني   از قبايل عبدالقيس و بكر ابن وائل و     تيجماعا
 ملقب به -ر ابن ساوي و عبداهللا ابن زيد   نذِ ، مپيامبرعربان از طرف ايران درعهد  

ر   ج مرزبان ه -خت به منذر ابن ساوي و سيب       هجري   10 در سال   پيامبر .  بودند -دي ب اسب
اينان مسلمان شدند و عربان نيز  .  نامه نوشته آن دو را به اسالم فراخواند -) بحرين كنوني (

در .  كه جزيه به مدينه بپردازند    پذيرفتند  بحرين نيز   مجوسانِ  . با اينها به اسالم درآمدند   
قراردادي كه پيامبر برايشان نوشت مقرر شد كه خرماي نخلستانها را مردم هجر با عربان          

همچنين مقرر شد كه هرنفر از      . بفرستند   مهاجر تقسيم كنند و سهم مدينه را   مان ومسل
مجوسان بحرين باج سرانه ئي معادل يك دينار طال درسال به كارگزار مدينه تحويل     

در اين قرارداد پيامبر از مردم بحرين تعهد گرفته بود كه فرزندانشان را در دين        . دهد
نيز مقرر شد كه اموال   . ند و اجازه دهند كه مسلمان شوند    باقي نگذار  )مزدايسنا  (مجوس

آتشكده هاي بحرين به مدينه تحويل شود و زمينهاي وقفي آتشكده ها به تملك مدينه             
 24.)ار لِلّهِ و لِرَسولِهغَيرَ اَنَ بيت النّ ( درآيد 

 كه در بيابانهاي شمال     -خالد پس از تسخير حيره، قبايل منطقة دومه الجندل         
ستان دربين حيره و اردن ساكن بودند را نيز يكي يكي به اطاعت مدينه كشاند، و   عرب

 25.شماري از طوايف كوچك بيابان شرق شام نيز مورد حمله قرار داده مطيع مدينه كرد  
افته تلقي    ينشينِ شمال عربستان، مأموريت خالد را ابوبكر پايان    با تسخير زمينهاي عرب  

هائي كه همراه او به منطقه وارد شده بودند در      د؛ ولي قبيله كرده اورا به مدينه فراخوان 
ازبين    را جنوب فراتنبرد قدرت در ايران امكان دفاع از   . ده جاگير شدند   شزمينهاي فتح 

 تنها مانده، آباديهايشان بطور   مهاجم دردست عربهاي  منطقه  بود و مردم بدون دفاع برده
مبدل ميشد، اموالشان به تاراج ميرفت و   تخريب شده به چراگاه دامها و شتران  مستمر

 ولي راه عربان به درون    .تأسيسات آبياري تخريب ميشد     و خودشان پراكنده ميشدند،   
 عراق با      درون را براي دست اندازي به   آنها  تالشهاي نيروهاي ايراني عراق بسته بود و   
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درگذشت،  هجري 13درميان اين جريانها ابوبكر در نيمة سال  . ميكردند شكست مواجه 
بنا به وصيت او و به   )  كه دومين مشاور پيامبر اكرم بود   ( و مشاور اولش عمر ابن خطاب    

 .اتفاق آراي همة مردم مدينه به خالفت نشست  

برخالف ابوبكر كه هدفش فقط يكپارچه سازي عربستان بود، عمر نقشة گسترش           
داوطلبان با ئف را از مردم طا ابو عبيد ثقفي  رنگ داو بي. قلمرو عرب را درسر داشت

نوشت كه با جنگجويان   مثني ابن حارثه  به و فرستاد  به حيره قبايل هوازن و ثقيف
ابوعبيد فرمان داشت كه عربها را به ماوراي فرات دردرون      . بني شيبان به ابوعبيد بپيوندد   

 دركنار يكي   هجري13 در ماه رمضان سال  در نبردي كهولي . خاك عراق منتقل كند  
 يك افسر   ميان نيروي متحد ابوعبيد و مثني از يكطرف و          جنوبياي فرات از شاخه ه

 بهمن جادويه از طرف ديگر درگرفت عربان شكست يافتند، ابوعبيد و          ايراني به نام
با بقاياي زنده    كه به شدت زخمي شده بود   كشته شدند، و مثني  عرب  چهارهزار 

 26. در اثر جراحاتش درگذشت مثني نيز به زودي    . گريختند بيابانماندگان به درون  

اولي پارسي و   (فيروزان    رقابت ميان رستم فرخزاد و    اندكي پس از اين رخداد، 
 تا جائي كه به درگيري اوج گرفتبرسر فرماندهي كل ارتش ايران   ) دومي پارتي

دراثر  27.و آشفتگي تيسپون را تشديد كرد   هواداران هركدام ازآنها در ارتش انجاميد    
و  افسري به نام مهران را با نيروي اندكي در منطقه گذاشت جادويه  بهمناين درگيري،

باشد و مانع موفقيت  فرماندهش رستم    دركنار  به تيسپون برگشت تا در نبرد قدرت خود
 هاي اين رقابت تا كجاهاي ايران     معلوم نيست كه دنباله.كودتاي مورد نظر فيروزان شود  

 ها برضد رستم، و   پارتي«ويسد كه طبري ضمن اين گزارش مين.  استگسترده بود
  آنچه مشخص است آنكه اوضاع پايتخت و اطرافش در    .»پارسي ها برضد فيروزان بودند   

 . نهايت تضعيف شده بود  يزدگرد بي ارتش  عراق در اين هنگام به كلي آشفته بود و    

 سرازيرشدن قبايل عرب به سرزمين حيره

نتظار فرصت مناسب براي    به ا عراققبايل عرب كه پيرامون مرزهاي جنوبي   
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چون خبر يافتند    و. خزش به درون عراق خفته بودند حوادث تيسپون را زير نظر داشتند     
 است، تشويق شدند كه دست اندازي به   اوج گرفته تيسپونكه آشفتگي سياسي در   

 هجري رئيس يكي از قبايل يمني  14سال در اواخر . نواحي فرات جنوبي را ازسر گيرند
از يمن به مدينه رفته از عمر ابن خطاب        ) بجيلَه  ( ابن عبداهللا بجلي با قبيله اش    رير جبه نام 

عمر به جرير ابن عبداهللا اين اجازه را داد  . تقاضا كرد به او اجازه دهد كه به حيره برود
و جرير با عمر به توافق رسيد كه هرچه زمين در جنوب عراق فتح كند يك چهارمش    

 در اين بين   28.اد قبيله اش درآيد و بقيه اش ملك مدينه شود به تملك خود او و افر
 به   )اشعر، همدان، نخع، كنده، سكون، و جز اينها     (از قبايل يمني    ديگري  جماعات
حيره رفته به جرير ابن عبداهللا  از عمر تقاضا كردند كه اجازه دهد به ند و مدينه رفت 

 درحيره گرد  هجري15ال س در قبايل عرب از جماعات انبوهيدرنتيجه   . بپيوندند  
. سراسر زمينهاي نواحي جنوبي فرات درمعرض دستبرد و تاراج قرار گرفت        ، وند آمد

  يك لشكر ايراني تحت فرمان مهرداد مهربانداد براي مقابله با عربان گسيل شد، و در      
كشتارهائي كه عربان از   به سبب  29.كشته شدمحلي به نام بويب شكست يافت و مهرداد  

جنوب  و دامنه اش به افتاد وبا ة فرات جنوبيناحي در در اين سال اديها ميكردند  مردم آب
مردم   تأسيسات آبياري و فرار      انهدام مزارع و  ناامني و بال و   . عراق گسترش يافت 

 خشكسالي شديدي به دنبال آورد و جنوب عراق را با قحطي وكمبود خواربار   روستاها 
 .م مرگ فرستاد كرد و بسياري ازمردم را به كا مواجه 

 فرات انجام   جنوب  آرامي نشينِ  پيوسته يورشهاي غارتگرانه به روستاهاي     عربها
به پيشروي   بود و تاراجگرانة هميشگيِ عربها ، ولي اين يورشها درحد اقدامات  ندميداد

قبايل عرب كه آمادة خزش به درون عراق بودند از    .عرب درآن سال منجر نشد  
نميشدند و مترصد بودند كه فرصتي دست دهد تا به عراق   پيرامون مرزهاي ايران دور  

 همواره با پيوستن       بيش از يكسال و نيم در منطقه خفته بودند و     هااين . حمله ور شوند
 هرگاه و بيگاه به    جماعات تازه از گوشه وكنار عربستان برشمارشان افزوده ميشد، 

 آنگونه كه بالذري    و ،آباديهاي پيرامون يورش مي بردند و دست به غارت ميزدند     
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سورا و باريسما و سراي  مابين  پيوسته به آباديهاي مابين حيره و كسكر و     «مينويسد، 
شان را   گذران زندگي  و  التمر يورش مي بردند  جاماسپ و مابين فلوجتين و نهرين و عين     

 در اين غارتها بسياري از روستاهاي آرامي نشينِ     . » تأمين ميكردند  اين يورشها  ازراه 
 از جمعيت خالي شدند و به دست عربان افتادند تا به چراگاه         فرات جنوبي هاي كرانه 
 30. تبديل گردند شتر

 درجنوب فرات ايجاد كرده بودند و تلفات سنگيني كه        عربهاكه   ناامني شديدي
تأسيسات آبياري وارد آورده بودند ايجاب ميكرد        به روستاها و زمينهاي كشاورزي و    

ولي دربار  . چون زمان شاپور دوم دست به اقدام جدي بزند  كه تيسپون درقبال آنها هم 
ارتش ايران ازهم گسيخته بود و هربخشي        ايران گرفتار رقابت قدرت سپهداران بود و      

 دامنة نفوذ يزدگرد سوم از حد  .مينمودندازسپهداران از يكي ازمدعيان سلطنت حمايت   
رقيبانِ   يشتر صرف مقابله با   در اختيار داشت ب  اوتيسپون فراتر نميرفت، و نيروئي كه  

  ة جماعاتِ آرامي عراق كه ستونِ عمد .  بودند نش ميشد كه درصدد بركنار كرد  قدرت 
ة   ارتش در عراق را تشكيل ميدادند نيز به سبب تبليغاتِ ضدايراني كشيشان مسيحي آماد           

ميل نبودند كه اوگرفتار      درداخل كشور نيز بييزدگرد رقباي  . ارتش نبودند خدمت در
 در.   استحكام نيابد   اجمات عربان باشد و نيرويش به تحليل رود و سلطه اش بركشور     ته

درون كشور تبليغات گسترده ئي براي بي اعتبار كردن يزدگرد در جريان بود؛ برخي     
سخن از   )  مشخصا پارتي ها (اورا فردي بيگانه با خاندان ساساني ميناميدند؛ برخي ديگر      

مان اضمحالل سلطنت ساساني و تشكيل سلسلة نوين        يك پيشگويي ميگفتند كه گويا ز  
.  در اثر همين مخالفتها موضع يزدگرد به شدت ضعيف بود        . سلطنتي فرارسيده بود   

 برسر فرماندهي ارتش به وخامت اوضاع       سنتي سپهبدانِ نيرومند پارتي و پارسي      رقابت  
و  رگشته بودبه قول حكيم فردوسي بخت از خاندان ساساني ب . دفاعي ايران افزوده بود

زمان آن فرارسيده بود كه تاج و تخت ايران به دست ناسزايان افتد، و آزادگان به درد       
 . و رنج مبتال گردند  

 دست يافته   باتالقهاي بصره   غرب  برزمينهائي از حد نجف تا  قبايل عرب كه  
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به بودند از بيم آنكه تيسپون دربرابر آنها دست به اقدامات جدي بزند و از منطقه براند              
  آنها  به درخواستهاي  براي آنكه عمر .  بفرستد مدينه فشار آوردند كه نيروي امدادي    

و مركزي  حضرموت و بيابانهاي جنوبي        يمن وقبايل نواحيِ  از هركدام   پاسخ مثبت دهد  
 عمر . را به حيره گسيل ميكرد   كه از او كسب اجازه ميكردند كه به شام بروند     عربستان 

ز قبايل در اين نقطه از شمال عربستان، هم از زمينهائي كه    انبوهي اتجمعِ ميخواست با 
 و هم خطري كه احتماال از حفاظت كند درآن اواخر به تصرف مدينه درآمده بود  

 كه او سعد ابي وقاص را     . جانب ايران متوجه مرزهاي دولت مدينه ميشد را كاهش دهد   
 ازآنها اهل مدينه، بخشي    تني200 كه - مرد4000 با ة پيامبر بود يكي از ده يارِ برجست 

شرق  و به رؤساي قبايل    فرستاد،    حيره به -ازآنها اهل طائف، و اغلبشان اهل يمن بودند     
  هجري15سال   سعد در .  با نيروهايشان به سعد بپيوندند   كه و شمالشرق عربستان نوشت

رؤساي قبايل عرب     .  اردو زد  ) هاي فراتيكي از شاخه (»  زررود «دركنار    در قادسيه 
ي شنيدند كه سعد با نيروي قابل توجهي در منطقه اردو زده است از اطراف و      وقت

 30حدود   به زودي . اكناف به عمر نامه نوشتند كه به آنها اجازه دهد تا به سعد بپيوندند          
ازآنجا كه شرط شركت   31. ايشان به سعد پيوستند   هتن همراه با افراد خانوادههزار مرد 

سلمان باشند، اينها عموما مجبور شدند كه مسلمان     درجهاد آن بود كه جهادگرها م   
اغلب اين عربها هنوز مسلمان نشده بودند، و چنانكه  . شدنشان را به اطالع عمر برسانند  

طبري مينويسد، بخشي ازاينها پس از پيوستن به سعد مسلمان شدند، و بخشي ديگرشان       
 32. در آينده به دين اسالم درآمدند    

ولي در آن هنگام كساني وصيتي كتبي را از مثني    مأموريت سعد مشخص نبود، 
ابن حارثه برايش آوردند كه درآن به فرماندهِ آيندة نيروهاي عرب توصيه كرده بود به      
ماوراي فرات حمله نكند، بلكه درآخرين حد سرزمين عربستان منتظر ايرانيان بمانَد، و           

ش بروند؛ و اگر جز اين بود،    آنگاه اگر خدايتعالي مسلمانان را برآنها نصرت داد به پي     «
ازآنجا كه سرزمين خودشان را به خوبي ميشناسند راه نجات خواهند يافت، تا وقتي كه       

 33. »خدايتعالي فرصتِ حملة دوباره بر ايرانيان را به آنها بدهد   
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 ئي كه براي سعد محل اردوگاهش را براي عمر گزارش نوشت؛ و عمر در نامه 
. در همانجا كه هستي بمان   «ه به او نوشت كه   ثني داد سعد فرستاد نظري مشابه نظر م     

اگر .  ايرانيان وقتي ازتجمع شما اطالع يابند نيروهايشان را به سويتان گسيل خواهند كرد        
شما دربرابر دشمنانتان پايداري نشان دهيد، من اميد پيروزي برايتان دارم؛ و اگر جز اين            

 را ازدسترس آنها دور بداريد؛ زيرا شما   باشد بيابان دركنارتان است و ميتوانيد خودتان  
راههاي بيابان را ميشناسيد، ولي آنها نه به گريزگاههاي بيابان آشنايند و نه جرأت دارند      

 34. »شما را در بيابانها دنبال كنند   

 و   در حيره جمع بودند جنگجويان قبايل عرب  از  انبوه عظيمي با وجودي كه 
 ماهها از جانب آنها هيچگونه اقدامي براي    يدند، قبايل ديگر نيز پيوسته به منطقه ميرس  

كرانة فرات به عمل نيامد و همچنان دور ازفرات ماندند؛ ولي مجبور             نزديك شدن به 
. بودند كه به خاطر ادامة زندگيشان خواربار را ازراه تاراج آباديهاي اطراف تأمين كنند           

؛ و متذكر     بودتاراج مال  ه  از تجمع در اين ناحي  عربهامينويسد كه يكي از اهداف  طبري 
 آمده    هدف آنها خودشان را براي دستبرد زدن آماده كرده بودند و به همين        « ميشود كه

و مينويسد كه همواره با استفاده از تاريكي شب به آباديها حمله ميكردند و    . »بودند
قربانيان اين دستبردها و غارتها روستائيان       35. دست به تاراج و غنيمت گيري ميزدند

 بودند كه نه از اسالم خبر داشتند و نه عربي        ناحية فرات جنوبي  دفاع و مسالمتجوي   بي
ستيزي داشتند، و نه برايشان تفاوتي ميكرد كه        مسلمانان كينه و  ميدانستند و نه با اسالم و    

 برايشان فرقي نميكرد كه به چه كساني    عربهاولي . چه كساني برآنها حكومت كنند  
وجدان تاريخي به آنها آموخته بود كه  .  كساني را تاراج كنند و مال چهتجاوز كنند 

 اكنون براي اجراي اين عادت 36. »هرجا بر مال كسي دست يابي آن را تاراج كن و ببر  «
 نيز به ياريشان آمده بود و به آنها اجازه داده بود كه        )توجيه ايدئولوژيك  ( دين ،تاريخي

ق دارند كه هم آنها را بكشند و هم   ح جانش مباح است و    هركس مسلمان نيست مال و 
مالشان را تاراج كنند، و هم زن و فرزندانشان را براي خودشان بردارند و هركاري   

 را به اطراف روستاها      دسته جاتيوقاص    روزي سعد ابي  .  دلشان خواست با آنها بكنند  
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 اينها مردي   يك دسته از .گوسفند را براي تغذيه شان بياورند  يا  گاو  هائي از رمهفرستاد تا  
 اورا دستگير و   . احساس كردند كه درحال نگهباني است    را روي يك تپه ديدند و 

شكنجه كردند تا بگويد كه رمه هاي مردم دركجا ميچرد وكجا ميشود گاو وگوسفند             
  ولي ناگهان غريو گاوي ازپشت تپه بلند شد و     . مرد سوگند خورد كه نميداند    . يافت

ميخوانيم   در مورد ديگري 37.  را جلو انداخته بردندگاو رمة عربان به سوي گاوان رفته  
  اروندرود    غربيِماهيگيري در ساحل كوچكِ به يك بندر  كه دسته ئي از عربها 

 بردند و درساعاتي كه كشتيهاي ماهيگيري بارهايشان را خالي ميكردند بر    شبيخون
همان حوالي گاو كه در   ويابوماهيها دست يافتند و آن را بر بار حدود سيصد خر و       

طبري مينويسد كه عربان آنقدر      .  بودند به اردوگاه سعد حمل كردند    كرده» غنيمت«
بودند كه ميتوانست براي مدت   گرفته از آباديهاي اطراف   و چارپا حبوبات و خرما  

مورد   اخير تمام آباديهاي جنوب فرات را   سه سال  آنها طيِّ  . درازي آنها را سير نگاه دارد    
حيوان درآن نواحي بود را غارت كرده قحطي و كميابي        هرچه مال ودستبرد قرار داده  

 38. شديدي بر منطقه مستولي كرده بودند  
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