
  
  علی و سهم او از قالی بهارستان

  

 
 
 
  

  » ٣ – ٢ - ١قسمتی از کتاب « تاريخ ده هزار ساله ايران جلد 
  ١٣۶٠نوشته عبدالعظيم رضايی تهران 

  در مورد تصرف تيسفون
  
  

« اين ناحيه شامل دو شهر بود که يکی در ساحل چپ و ديگر در ساحل راست دجله. شهری که در ساحل چپ بنا شده بود 
يه ناميده ميشد و نقطه ی مقابل آن در ساحل راست دجله تيسفون ميگفتند. شهر وسيع مزبور پايتخت ساسانيان و توسط سلوک

  انوشيروان ساخته شده و در چهار فرسنگی بغداد امروزی واقع بود. آثار اين شهر در تيسفون در طاق کسری مشهور است.
  

وقاص فرمانده کل قوا دستور داد چون کار فتح عراق و جنگ ايران تا در اوايل سال پانزدهم هجرت عمربن خطاب به سعد 
حدی فيصله يافته است. جهت استراحت سپاهيان بشام رود و در کوفه تا دستور ثانوی اقامت کند. سعد وقاص طبق اين فرمان 

بر اثر فتوحات عراق و ضعف رفتار کرد. ولی چندی از اقامت وی در کوفه نگذشته بود که عمر باو نامه نوشت که کار اسالم 
ايرانيان دشمن نيرومند عراق باال گرفته و اگر ايرانيان بدون هيچگونه اقدام و لشگرکشی جهت پس گرفتن متصرفات از دست 
داده خود در مداين فارغ البال نشسته اند بر مسلمانان نشايد که وقت تلف کنند و لشکريان را  به تنبلی و تن آسايی خو دهند و 

  پيوسته در سعی و کوشش و جنگ و جدال بپردازند و مايه اعتالی نام اسالم گردند. بايد
  

پس بهتر است بسوی عراق بازگردی و کار ايرانيان را و پادشاه آنان يزدگرد را  در مداين يکسره کنی. با اين دستور سعد 
و نقاط مختلف عده ی کثيری از مسلمانان  وقاص با بيست هزار تن سپاهی را مداين را در پيش گرفت و ضمن عبور از شهرها

به او پيوستند و وقتی مقابل مداين رسيد لشکريان مسلمانان بالغ بر شصت هزار نفر شدند. پيش از آنکه سعد وقاص نزديک 
بله مداين شود چندی در محل انبار توقف کرد و در همان موقع خبر حرکت نيروهای اسالم در مداين به يزدگرد رسيد و برای مقا

با دشمن و مشورت در اين امر انجمنی از بزرگان دربار تشکيل داد و نيرويی منظم ساخت. اما هيچيک از بزرگان دربار حاضر 
نشدند فرماندهی نيرو را بپذيرند و غالب بزرگان و رجال مملکت به يزدگرد گفتند بهتر آنست مداين را ترک کنيم وبفارس و 

  رويم و در آنجا وسايل دفاع را مهيا سازيم. کرمان و خراسان يا نقطه ای ديگر
  



يزدگرد با وجود آنکه اين پيشنهاد را نمی پسنديد ناگريز از قبول آن شد. يزدگرد قبل از تشکيل مجلس مشورت راجع به جنگ با 
  د به تيسفون آيند.اعراب و اتخاذ تصميم در اين مورد دستور داد که مردم سلوکيه را تخليه کنند و با آنچه از اشيا قيمتی دارن

  
پس از انجام اين مهم گويا مجلس مشورت در تيسفون که قسمت عمده ای مداين بود تشکيل گرديد و در آنجاست که ايرانيان 

خود را  جهت فرار بنقاط ديگر مملکت آماده ميکنند. در هر صورت سعد وقاص با سپاهيان خود سلوکيه را که پس از تخليه ی 
  می محافظت ميشد تحت محاصره در آورد.مردم توسط نيروی نظا

  
محاصره اين شهر چند ماهی بطول انجاميد ولی عاقبت به تسخير انها پيروز شد و ضمن محاصره ی سلوکيه نيروی اسالم تمام 

خطه اطراف مداين و سواحل دجله و فرات و نقاطی را که در عراق هنوز جزو متصرفات مسلمين درنيامده بود تحت انقياد و 
وی مسلمانان در آوردند. چون سلوکيه گشوده شد چند هفته پس از آن و بدست آوردن غنايمی که در شهر مانده بود و پير

سپاهيان سعد وقاص راهی در دجله پيدا کردند و با شنا کردن از آن گذشتند و در ماه صفر که مصادف بود  lتقسيم آن بين افراد
  ن را محاصره کردند.با آغاز بهار سال شانزدهم هجری بود تيسفو

  
در آن ميان يزدگرد و همراهان او فرصتی يافتند و قسمتی از نفايس سلطنتی و جواهرات قيمتی را  با خود از شهر بيرون بردند 

و بطرف حلوان رفتند و با فرار اين جماعت گرفتن تيسفون کار مشکلی نبود و اعراب آنجا را  به آسانی گشودند و بچپاول و 
ائم و اشيا پر بها دست زدند. وصف مداين و فرش بهارستان و اشيا قيمتی و چگونگی تقسيم آن بين سپاهيان جمع آوری غن

عرب و فرستادن بيت المال بمدينه و حالت بهت و حيرت اعراب وحشی از ديدن آنهمه تجمل و عجايب و ميزان قيمت اجناس و 
ن ذکر کرده اند. بايد دانست يکی از علل سقوط ساسانيان نزديک اشيای گرانبهای آن شهر را مورخين با شرح و تفضيل فراوا

  بودن پايتخت آن دولت به جزيره العرب و زود دست يافتن عرب بر آن شهر با شکوه بود.
  

ديگر خيانت بعضی از سرداران و بزرگان و روحانيون ايرانی بشاهنشاه بود چنانکه بنوشته ی بالذری در جنگ قادسيه چهار 
  ايرانيان بسرداری « سياه ديلمی » خيانت کرده بدون جنگ به دشمن تسليم شدند. هزار تن از

  
سعد در برابر ايوان کسری اردو زد و خزاين و گنجهايی را که يزدگرد نتوانسته بود ببرد در اختيار خود يافت. از اشيايی که 

سلحه و ادويات و عطريات خوشبو بود. فوجی از يافتند سبدهای حمل شده پر از آالت زرينه و سيمينه و جامه ها و گوهر و ا
  عرب در دنبال گريختگان تا پل نهروان پيشرفتند و چند راس دواب بچپاول بردند که گنج ها و نشانهای سلطنتی را  می برد.

  
در صندوقی که بر شتری بسته بود چيزهای بسيار نفيس يافتند منجمله جامه های زربفت و تاج خسرو پرويز و قبای او که از 

ند و شمشير پارچه های زربفت مرصع بجواهر و مزين بمرواريد بود. در صندوقهای ديگر زره و خود و ران بند و بازو ب
زره و شمشيرهايی که از هراکليوس قيصر روم و خاقان ترک و داهر پادشاه  خسروپرويز که همه از طال بود بدست آمد. سپس

هند و بهرام چوبين غنيمت گرفته بود با اسلحه پيروز و قباد اول و هرمز چهارم و نعمان بدست اعراب افتاد. شمشيرهای 
عروف بهارستان را عمر دستور داد خسرو و نعمان را با تاج خسروپرويز نزد عمر بردند عمر تاج را  در کعبه آويخت و قالی م

تا قطعه قطعه کرده و بين صحابه تقسيم نمودند. در حاليکه اگر آن فرش جزو بيت المال مسلمين بفروش ميرفت مبالغ هنگفتی 
  پول آن ميشد ولی از نادانی و نابخردی خليفه وقت که شعور آنرا نداشت دستور داد قطعه قطعه کردند.

  
پس خمس غنائم را که به خليفه تعلق داشت جدا کرده و در بين شصت ه بيست هزار درهم فروخت. امام علی فرش خود را ب

  هزار تن سپاهيان تقسيم کرد و گويند بهر تن دوازده هزار درهم رسيد.»
  
  
    

علی بوده است که  درمی يابيم که اين  بن مايه با ارزشی که مورد قبول تمامی استادان تاريخ است  حال با نگاهی به تاريخ تبری
  پيشنهاد پاره پاره کردن آن فرش با ارزش را داده است و نه آن چنين که تا به حال به ما گفته شده:

  
  

  :١٨٢۴برگ   جلد پنجم  تاريخ تبری
  
به اندازه يک جريب که در آن  lپکپارچه l.... سعد فرش را بر اين قرار فرستاد. فرش شصت ذراع در شصت ذراع بود «

و البه الی آن همانند مرواريد بود و حاشيه ها چون کشتزار و سبزه زار بهاران  lمصور بود و آب نماها چون نهرها راههای
  از حرير بر پودهای طال که گلهای طال و نقره و امثال آن داشت. lبود



که حضور داشته اند يا از خمس به کسان چيز داد و گفت: « از خمسها به همه جنگاورانی   وقتی فرش را پيش عمر آوردند
ميان حصول دو خمس کوشا بوده اند بايد داد و گمان ندارم از خمس بسيار داده باشند». آنگاه خمس را به مصارف آن تقسيم 

  کرد و گفت: « درباره اين فرش چه رای ميدهيد؟»
  جماعت همسخن شدند و گفتند: « اين را به رای تو واگذاشته اند رای تو چيست؟»

اما تامل بايد که اگر اکنون آنرا بپذيری فردا کسانی به دستاويز آن به  lکار چنانست که گفتند lای امير مومنانفت:« اما علی گ
  » ناحق چيزها بگيرند.

  »عمر گفت: « راست گفتی و اندرز دادی» و آنرا پاره پاره کرد و به کسان داد.
  
  
  

  ی به زبان ديگری آورده شده:دوباره در برگ ديگر تاريخ تبری همين مشورت عمر و عل
  

  :١٨٢۵برگ   جلد پنجم  تاريخ تبری
  
خوابی ديد و کسانی را  فراهم آورد و حمد و ثنای خدا کرد و درباره فرش  lگويد: و چون فرش را در مدينه پيش عمر آوردند «

بعضی ديگر رای مشخص  lاشتندبعضی ديگر به نظر او واگذ lبعضی ها گفتند آنرا بگيريد lرای خواست و قصه آنرا بگفت
چرا علم خود را  جهل می کنی و يقين خود را به مقام  « نداشتند. علی سکوت عمر را ديد برخاست و نزديک او رفت و گفت:

  »شک می بری؟ از دنيا جز آن نداری که عطا کنی و از پيش برداری يا بپوشی و پاره کنی يا بخوری و ناچيز کنی.
يک پاره آن به  علی رسيد که به بيست هزار فروخت و ش را پاره پاره کرد و ميان کسان تقسيم کرد. گفت:« راست گفتی و فر

  ».از پاره های ديگر بهتر نبود
  
  

) علی بايد در جنگ با ايرانيان شرکت ۶٩و  ۴١نکته ای که به آن کمتر دقت ميشود اين است که طبق آيات قرآنی (انفال 
  شمنان شمشير کشيده باشد تا بتواند سهمی از غنايم جنگی ببرد!!!  مستقيم داشته باشد و بر روی د

  
  آيا علی برای اينکه خودش سهمی از آن فرش گرانبها ببرد عمر را به اين کار احمقانه تشويق کرد؟ 

آنها به  متجاوزان و قاتالن ايرانيان دست در دست lباز هم می بينيم که علی پای به پای عمر و ديگر راهزنان lبه هر سوی
  تقسيم غنايم مشغول است و خود سهمی هم ميبرد. 

در پاره کردن فرش گرانبهای بهارستان نقش داشت و در آخر سهمی هم از غنايم  lعلی در تصميم گيری نقش داشت  lنتيجه کار
  بدست آورد. علی تا اينجا که چيزی از عشق و عالقه به ايرانيان نشان نداده!

   
  
  

 lش مستقيم و يا  غير مستقيم در جنگهايی که باعث کشته شدن صدها هزار ايرانی شده شرکت داشته انداينکه علی و پسران
  آنها را  به اندازه عمر و عثمان در چشم ايراينان گناهکار ميکند.

  
  خونخوار اجداد خود را  ميپرستيم!!! قاتالن lو ما ايرانيان در جواب به آن همه کشتار
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