
  

  ھرمزان؛ كارنامه و حیات سیاسى
 1 جاسم ريحانى

يكى از عوامل انتقال فرھنگ و تمدن ايرانى به جھــان اسـالمى در قـرون نخسـتین 
اسالمى نخبگان ايرانى بودنــد كـه چشمپوشــى از مطالعــه آنھـا خطـايى بــزرگ در 

ھرمزان سردار بزرگ يزدگرد سوم يكى از . شناخت تاريخ ايران و اسالم خواھد بود
اين افراد بود كه در تحوالت سیاسى، نظامى و فرھنگى شامگاه عھد ساسـانى و 

در مقاله حاضر ضمن بررسى حیات سیاسى . آفرين شد اوايل دوره اسالمى نقش
ھرمزان كارنامه وى در انتقال عناصر فرھنگ ايرانى به تمدن اسـالمى مـورد بحـث 

 .گیرد قرار مى

 .ساسانیان، عمر، فتوح، ھرمزان، ديوان، ابولؤلؤ: ھاى كلیدى واژه

  ھرمزان از نخستین عامالن اين انتقال

بى و فارســى بـه ھمیـن نـام و گـاھى بـا تحريـف بـه صـورت  2 خاندان ھرمزان كه در مآخذ عر
فیرزان و در بعضى مآخذ به نام ھرمیزان آمده به يكى از ھفت خانـدان ممتـاز دوره ساسـانى 

ھر جانقـذق  ھرمزان در دوره 3.رسد مى ستان و م  -در لرسـتان  -ى ساسانى فرمـانرواى خوز
ند طـبرى و بلعمـى بـا . بود كه اين مناصب در خاندان وى موروثى بود ّخانى مان َر وى در آثار مو

ست» شاه اھواز«لقب  ستان شـامل ھفتـاد شـھر  در دوره. معرفى شده ا ى ساسـانى خوز
 4.ى آنھا امارت داشت بوده كه ھرمزان بر ھمه

ھاى ممتاز، خويشاوندى او با خاندان ساسانى نیز يكـى  رغم انتساب ھرمزان به خاندان على
بوده اسـت وى در جنـگ از داليل كسب مقام سیه و جلـوال  ھاى سیاسى و نظامى  ھـاى قاد

جازه و ھنگام عقب 5 حضور داشت با ا سوم بـه قـم و كاشـان  شاه بـه  نشینى يزدگـرد  ى پاد
شت و ھسـته -مقر فرمانروايى خود  -خوزستان و مھر جانقذق  ى مقاومـت را در مقابـل  بازگ

لب  6.اعراب به دست گرفت ھر چند اين مقاومت فاقد رھبرى و سازمان مركزى بود، اما در قا
ستادگى را اداره يك سازمان دھنده بل از محاصــره 7 ى محلى ايـن اي ى شوشـتر، رونـد  و تـا ق

مت در خـود  پیشروى مسلمانان را كند كرد، ولى با فشار روزافزون نیروھاى اسالم تـاب مقاو
 .نديد و تسلیم مسلمانان شد

در خصوص میزان تأثیر شخصیت ھرمزان در دربـار ساسـانى قبـل از ورود مسـلمانان و حضـور 
ھاى داخلى خاندان ساسانى اطالعى در دست نیست اما با توجه به پیوند  وى در كشمكش

سانى صحنه 8 سببى او با خانـدان سا سوم در جلــوال و بعـد از آن  ى  و ھمراھـى بـا يزدگـرد 
ى وفادارى و اطاعت وى كه تا مدتھا بعـد نـیز ادامـه  توان نشانه مقاومت او در خوزستان را مى

جانى در محضــر خلیفـه. داشت قلمداد نمود طر  به  او با توجـه بـه خ ضر  نیز حا سلمین  ى م
 10.و يا بعد از آزادى مسلمان شد 9 اسالم آوردن نشد و به روايتى در زندان

  نقش نظامى ھرمزان

مد و از  ھرمزان، فرمانرواى خوزستان به دنبال نبرد جلوال به اھواز مركز قلمرو حكومتى خـود آ
ً يزدگـرد او . ى بصره بود، يورش برد آنجا به حدود میشان كه در دست اعراب مقیم ناحیه ظاھرا

فع . كرد را به اين تھاجمات تحريك مى ھرمـزان مـانع راه اعـراب گرديـد و تاخـت و تازھـاى او د
ھاى بصره و كوفه با كمك يكديگر او را از میشان بیرون راندند و چون ناگزير  نشد تا آنكه پادگان

له. به مصالحه شد، ناچار قسمتى از قلمرو خود را از دست داد عرب كـه در  بعـدھا بـا قبی اى 
حوالى واليت او سكونت داشتند، راه ستیز گرفت و بار ديگر با ھمسايگان عرب خود دشمنى 
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. را آغاز كرد، اما اين بار نیز مجبور شد كه تن به صلح دھد و ناچار شرايط ناگوار صلح را بپذيرد
ستان متحـد  ھنگامى كه به اصرار يزدگرد، سربازان فارس براى مقابله با اعراب بـا سـپاه خوز

بن مقـرن را در رأس  شدند، ستاره مان  فت؛ خلیفـه نع ى بخت ھرمزان اندكى درخشـیدن گر
مزان علـى. سپاھى به دفع وى گسیل كرد كه سـرانجام ھر گى درگرفــت  رغـم  در اربـق، جن

ابوموسـى . مقاومت نیروھايش، راه فرار در پیش گرفت و پس از مــدتى راھـى شوشـتر شـد
ى شوشتر شد و به دستور خلیفه، گروھى از كوفیان  ى بصره، مأمور محاصره اشعرى فرمانده

نــیز بــه او پیوســتند، محاصــره طوالنــى شــد و عاقبــت اعــراب بــه يــارى يكــى از اھــالى از راه 
به قلعـه. زيرزمینى به شھر ھدايت شدند ى خـود  ھرمزان پس از تصرف شـھر توسـط اعـراب 

ھالك كـرده و امـوال را بـه . پناه برد سان خـود را  افرادى كه با ھرمزان بودند از بیـم اعـراب، ك
ھرمزان به شـرط . رودخانه ريختند تا به دست اعراب نیفتد و سرانجام اعراب قلعه را گشودند

تن بـه تسـلیم داد به مدينـه اعــزام . آنكه وى را نكشند و به نزد خلیفه بفرستند، ناگزير  او را 
كردند در حالى كه خوزستان به تدريج به دست اعراب افتاد و پس از شوشتر نوبت به شوش 

 11.شاپور رسید و جندى

  ھرمزان در مدينه

مى حوادث سـال ھفـده ھجـرى آورده و  نويسـد  طبرى وقايع ورود ھرمزان به مدينـه را ضـمن 
اى كه انس بن مالك و احنف بن قیس ھم در میان آنان بود به  ابوسبرد، ھرمزان را ھمراه عده

به مدينـه  13و از جمله ديگر ھمراھان اين ھیأت، 12مدينه اعزام كرد نى را  يك عــده زنـان ايرا
اند كه دخترى به نام شھربانو يا دخترانـى از يزدگـرد سـوم در  برخى اسناد وانمود كرده. بردند

به خراسـان بـرده  میان آنھا بودند، حال آنكه يزدگرد مدتھا پیش از اين وقايع خانواده خود را  ى 
 15. يزدگرد سومى برخى، شھربانو دختر ھرمزان بوده نه به عقیده 14.بود

ھان مسـلمان  مطلب مھم ديگر در ورود به مدينه نحوه ى لباس پوشیدن ھرمزان بود كه ھمرا
ى اھمیت عمل خود در شكست دادن حاكم خوزستان و نـیز تحقیــر  او براى نشان دادن درجه

شدند تماشـاى ايـن  16.ھرمزان، زيورآالت و تاج ھرمزان را بر تنش كرده و به محضر عمر وارد 
نده نوع لباس و جواھرآالت براى اعراب مى تداعى كن ست  مر در ابتـداى  ى گفتــه توان ھـاى ع

نج صلى هللا علیـه وآلـه در فتـح گ حديث پیامبر ھـاى  حمله به ايران باشـد كـه بـا اسـتناد بـه 
ّ ايرانیان تحريك كرده بود به خانـه. خسرو، مسلمانان را به جنگ برضد ى  در بدو ورود به مدينه 

براى اولیــن بـار  17عمر رفتند و او را نیافتند، ناچار راھى مسجد شدند و در اين ھنگـام مـردم 
.شخصى را با اين ھیأت پرشكوه و جالل مشاھده كردند كه تا مدتھا در اذھانشان باقى ماند

18 

 ھرمزان در محضر عمر

ھاى فاخر حاضر به مالقـات نشـد و زمــانى كـه او را بـه  ى ھرمزان با آن لباس عمر با مشاھده
ھـاى ھرمـزان را  عنوان شاه خوزستان معرفى كردند، مالقات را پذيرفت به شرطى كـه لبــاس

م، كردند و خلیفه  عوض كنند و به دستور عمر لباس ُ عش ُ ھاى او را بر تن سراقه بن مالك بن ج
ـر  ّ خدا را سپاس گفت كه زيور و لباس كسرايان را بر تن فقراى مسـلمین كـرده و نخـوت و تكب

 19.ايرانیان به ذلّت و خوارى تبديل شده است
مزان  سخنانى كه میان آنھا رد و بدل شد و مورخان حكايت كرده شان از آن دارد كـه ھر اند، ن

بر ايرانیـان  ھنوز وضع موجود را نپذيرفته و ضمن سخنان خود ادعا دارد كه پیروزى مسـلمانان 
یان  بالً خـدا بـا ايران از روى لیاقت و مھارت آنان نبوده، بلكه خواست خدا بوده، ھمانگونه كه ق

اند كه ھرمزان پس از  در اين مورد نوشته. ھاى بزرگى نصیب ايرانیان كرده است بوده و پیروزى
به «كسب اجازه در سخن گفتن، بر زبان آورد كه  قتى كـه كـار  ما ايرانیان و شـما اعـراب تـا و

دست خودمان بود، ما بر شما چیره بوديم و اكنون كه خدا با شما است، ما در برابر شما تاب 
عمر از انس بن مالك در اين مورد نظر خواست و او نیز بدون اينكــه بخواھـد عمـر را » .نیاورديم

من در پشت سر خود شكوه فراوان و دشمنى سرسخت ديدم، اگـر «: خشمگین سازد گفت
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فزود  تو او را بكشى مردم از زندگى نومید خواھند شد و بر سرسختى و پايدارى آنھا خواھد ا
و اگر او را زنده بگذارى آن مردم به زنده ماندن خود امیدوار خواھند شـد و از سرسـختى آنھـا 

ضر بـه كشـتن » .خواھد كاست عمر دريافت كه انس با وجود قتل برادرش بـراء بـن مالـك، حا
سخ » ى براء و مجزة بن ثور را زنده بگذارم من چگونه كشنده«: ھرمزان نیست، گفت انـس پا

مان دادى به كشتنش راه«: داد نس شـاھد »ندارى چون تـو او را ا مر نپـذيرفت و از ا لى ع ، و
من از نـزد عمـر بـیرون «: گويـد انـس مـى. خواست كه چه وقتى به ھرمزان امان داده اسـت

شدم و در ھمان حال، زبیربن عوام را ديدم كه آنچه من به ياد داشتم، او نـیز بـه يـاد داشـت، 
شد و عمــر  مزان برداشـت و او مسـلمان  سود مـن شـھادت داد و عمـر دسـت از ھر وى به 

 20.»عطايى براى وى مقرر كرد
طور مثـال، ابـن سـعد روايت بالذرى با روايت جريـان آب خواسـتن  21ھاى ديگر تفاوت دارد بـه 

بر  ھرمزان و شكستن عمـدى ظـرف آب و گفتـه عـدم اجتمــاع آب نخـوردن و «ى عمـر مبـنى 
اند، ولـى  را آورده و ديگر مورخان مانند طبرى، مقدسى و ابن اثیر نیز آن را تكرار كرده» كشتن

بالذرى جريان معروف آب خواستن ھرمزان را نیاورده و در نتیجه مسلمان شدن ھرمزان نیز بـا 
 .ھا تفاوت دارد ديگر روايت

احتماالً ھرمزان چند بار با عمر مالقات كرده و در مالقات اول جريان آب خواستن اتفـاق افتـاده 
علیـه  رغم عصبانیت عمر و دستور قتل ھرمزان در حضور صحابه و از جمله حضرت على و على

ى اول عمر فرمان خود را عملى نكرد و دستور حبـس ھرمـزان را داد و او در  السالم در جلسه
در تاريخ قم آمده كه بعد از مشكل شدن كار ھرمزان، عمـر او را بـه . زندان بود كه اسالم آورد

زندان انداخت تا سرانجام به دست عباس بن عبدالمطلب اسالم آورد و عمر بـراى او غنیمــت 
مده كـه حضـرت  22معین كرد؛ صفین آ حوادث اخبـار  دلیل اين ادعا نیز در اخبار الطوال ضـمن 

كه تو ھرمزان را به ناحق كشتى «: علیه السالم به عبیدهللا بن عمر، قاتل ھرمزان گفت على
با اينكه به دست عموى من عباس، اسالم آورده بود و پدرت دوھزار درھم وظیفه معین كـرده 

مانى مر از » .بود، حال از من انتظار دارى كه در امان ب از سـوى ديگـر بنـا بـه قـول بـالذرى، ع
بیر ھـم بـه  انس كه مأمور اعزام ھرمزان بوده، شاھد خواسته و او زبیر بن عوام را يافته كـه ز
ً زبیر بن عوام، انس و ابوسعید خدرى از جمله افرادى بودند كه  نفع انس شھادت داده و اتفاقا

اند و ھرمزان در آن  اگر فقط يك مالقات صورت گرفته و ھمه حاضر بوده. در مجلس حاضر بودند
بر . جلسه مسلمان شده كه ديگر نیازى به شاھد نیسـت بن سـعد مبــنى  دلیـل ديگـرى از ا

علیـه السـالم بـه  اسالم نیاوردن ھرمزان در مالقات اول، موجود است و آن اينكه حضرت على
مزان و نزديكانـش » میان او و ھمراھانش جدايى بیفكن«: عمر فرمود كه عمر دسـتور داد، ھر

را سوار بر كشتى كردند كه به سوى شام بروند، شايد در دريا غرق شـوند و از قضـا كشـتى 
اى نديدند و عمر دسـتور داد آنھـا را زندانـى  غرق شد، ولى ھرمزان و ديگر ھمراھانش صدمه

 .و در زندان اسالم آورند 23كردند
خدمت خـود درآورد و در  -چه از سراجبار يـا اختیــار  -با مسلمان شدن ھرمزان  عمـر او را بـه 

 .امورى كه به آنھا اشاره خواھد شد طرف مشورت قرار داد

  ھرمزان و تأسیس ديوان

. المال نام گرفت، اختالف نظر وجود دارد در خصوص تاريخ تأسیس ديوانى كه بعدھا ديوان بیت
دانند مانند ابـن سـعد، بـالذرى و  برخى تأسیس آن را سال بیستم ھجرى و در ماه محرم مى

 ھجـرى ولى برخى مانند طبرى و به دنبال او ابن اثیر، ابتدا در وقايع سال پـانزدھم 24يعقوبى،
جرى اشـاره راجع به آن توضیح مفصل مى 25 ى  دھند و بعد در ضمن حوادث سـال بیسـتم ھ

ى  اختالف ديگرى كه میان مورخان وجود دارد، در ابـداع كننــده. كنند كوتاھى نسبت به آن مى
و برخـى  26 علیه السالم يا عثمــان اين ديوان است، برخى به ولید بن ھشام بن مغیره، على

 27.كنندكه ھمان ھرمزان بوده است اشاره مى» شخص ايرانى«به 
زيـرا اوالً اكـثر مورخـان بـر ايـن . رسد تر به نظر مى در مورد تاريخ تأسیس، سال بیستم صحیح

ھاى مسلمانان، آنھا ھنوز نتوانسته بودنـد بـه  اند ديگر اينكه با وجود پیروزى سال تكیه كردنده
ھاى تیسفون راه يابند كه غنايم را به مدينه منتقل كنند و خلیفه اموال را بر اساس ديوان  كاخ
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 .تقسیم كند
موضوع ديگرى كه جاى بحث دارد، ارسال اولین اموال توسط ابوھريره حاكم بحرين و اين ادعا 

به عنـوان سـال تأسـیس ديـوان . است كه وى بانى ديوان شـد اگـر سـال بیسـتم ھجـرى را 
كن اسـت كـه وى در  نه مم بپذيريم، ابوھريره در ھمان سال به حكومت بحـرين رسـیده؛ چگو

ته   كوتاه ترين زمان، اموالى به مدينه ارسال كرده باشد كه عمر را به فكر تأسیس ديوان انداخ
نه رسـیده بـود و  يران بـه مدي سیارى از منـاطق ا موال ب باشد؟ در حالى كه تا سال بیستم ا

 .ارزش غنايم بیش از اموال ارسالى از بحرين بود
شه. مطلب ديگر خاستگاه ايرانى بودن ديوان است ھن بـراى آن  ھر چنـد ابـن خلــدون ري اى ك

ً  28 كند ولى آن حكايت بیان مى صطالح ديـوان اسـت و مسـلما نى بـودن ا یدى بـر ايرا مھر تأي
لت داشـته باشـد، و البتــه  يد در تـدوين آن دخا شخصى ايرانى آشنا به ديوانساالرى ايـران با

 .توان انكار كرد نقش افراد ديگر را در حد مشورت نمى
ستین ديـوان سیس نخ مورد شـرايط تأ مى 29 ابن طقطقى در  در صـدر «: دھـد چنیـن شـرح 

یا، در  ين بـود نـه بـراى دن اسالم، مسلمانان ھمان سپاھیان بودند و جنگ ايشان ھم براى د
بذل  میان آنھا نیز پیوسته كسـانى يافــت مـى شـدند كـه بخشـى از مــال خـود را در راه خــیر 

گونه پاداش جز از جانب  كردند و در مقابل يارى اسالم و پیغمبرصلى هللا علیه وآله به ھیچ مى
اى  داشتند، پیغمبرصلى هللا علیه وآله و ابوبكر ھیچ كدام براى آنھا وظیفـه خداوند چشم نمى

ھره رفتند و مالى به غنیمت مى مقرر نكرده بودند، لیكن چون به جھاد مى اى  آوردند، ھر يـك ب
به مدينـه  را كه دين براى او معین كرده بود، دريافـت مـى طراف ھـم مـالى  كردنـد و چـون از ا

مى مى سجد  سیم  رسید، آن را در م ند و پیامبرصـلى هللا علیـه وآلـه آن را میــان آنھــا تق آورد
گذشـت، ولـى چـون سـال پانزدھــم  در تمام مدت خالفت ابوبكر ھم بدين منوال مـى. كرد مى

شاھده كـرد كـه  ين ھنگـام بـر مسـند خالفـت نشسـته بـود؛ م ھجرى رسـید، عمــر كـه در ا
ھاى ايران  شوند و گنجینه كشورھا يكى پس از ديگرى به دست مجاھدان اسالم گشوده مى
ھا و لبــاس مده و بارھـاى زر و سـیم و جواھـرات گرانب ھـاى فـاخر بـه مدينـه وارد  به تصرف درآ

گردد، پس چنین انديشید كه به مسلمانان گشايشى دھد و تمام آن امـوال را میـان آنھـا  مى
ضبط  دانست اين كار را چگونه انجام دھد و ھمه تقسیم كند، ولى نمى نه  ى آن اموال را چگو

كار خـود سـرگردان . كند در اين ھنگام يكى از مرزبانان ايران كه در مدينه بود، چون عمر را در 
ست كـه آن را ديـوان مــى: يافت به وى گفت مام جمـع و  پادشاھان ايران را چیزى ا نامنـد و ت

خارج نیسـت و ھـر كسـى از دولـت  یچ چـیز از آن  ضبط اسـت و ھ خرج كشور ايشـان در آن 
يابد، پس عمـر  وظیفه و مقررى دارد، نامش در آن ثبت است و ھیچ گونه خللى بر آن راه نمى

مر آن  متوجه اين امر شد و شرح آن را پرسید، مرزبان چگونگى آن را شرح داد و ھمین كـه ع
را نیك دريافت به تأسیس ديوان پرداخت و براى مسلمانان ھر يك نوعى وظیفه مقـرر داشـت 
و براى ھمسران، كنیزان و نزديكان پیامبرصلى هللا علیه وآله نیز سھمى تعیین كرد، به طورى 

 30.»ماند المال نمى شد و چیزى در بیت ى درآمدھا مصرف مى كه ھمه
به نحـوه با خبرى كه ابن سعد از محمد بن مصعب قرقسانى روايت كرده مى ى تقسـیم  توان 

سیده بـود  غنايم قبل از تأسیس دفتر و ديوان پى برد، بنابر اين روايت روزى براى عمر مـالى ر
كه مردم دور او جمع شدند و ازدحام كردند، در اين ھنگام سعد بن ابى وقاص بـراى رسـاندن 

زد و عمر كه متوجه موضوع شد بـا تازيانـه بـر سـر او زد و  خود به عمر، مردم را با زور كنار مى
گفت تو به صورتى جلو آمدى كه گويى ترسى از فرمانرواى خداوند در دل ندارى، خواستم به 

 31.تو بفھمانم كه فرمانرواى خدا نیز از تو ترس ندارد
له  از برخى منابع تاريخى اطالعات جزئى ترى راجع به موضوع تأسیس دفتر آمده است از جم

نزد عمــر آورد و در  32 اينكه در زمان خالفت عمر، ابوھريره حاكم بحرين مبلغ پانصد ھزار درھم
كرد كه چنین مبلغى ھمراه ابوھريره باشد وى در سؤال مجدد خلیفه  بدو امر خلیفه باور نمى

پاسخ داد، آرى ھمراه من مبلغى ھست به مقدار پنج بار صد ھزار تا، عمر باز ھم باور نكرد و 
ابوھريره را مرخص كرد تا فردا حاضر شود، در مالقات بعدى باز ھم گفتگوھاى قبل تكـرار شـد 
كه مـال  یان گذاشـت  مردم در م با  ضوع را  و عمر پذيرفت و پس از آن بـه مسـجد رفتــه و مو

خواھیـد آن را بــه پیمانــه بیـن شــما تقسـیم كنــم و اگــر  بســیارى بــراى مـا رســیده، اگــر مـى
من ايرانیــان را ! خواھید با شماره، كه مردى از میان جمع برخاست و گفت اى امیرمؤمنان مى
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سیس كـن ديده تو ھـم بـراى مـا ديوانـى تأ گفتـه شـده  33.ام كه براى اين كار ديوانى دارند، 
 34.شخصى كه اين درخواست را كرده ھرمزان بوده كه در مدينه اقامت داشته است

خبر ديگرى را نیز ابن سعد نقل كرده است مبنى بر اين كه عمر در يك نظرخواھــى چگونگـى 
بود و فرمـود ھـر  تدوين ديوان را خواستار شد، حضرت على ضر  علیه السالم كه در جلسه حا

اى از آن نگھدارى شود، بین مردم تقسیم كن، عثمان نیـز  چه را نزد تو آوردند، بدون اينكه ذره
نظر خود را كه مبتنى بر شمارش اموال بود، ارائه كرد و در پايان ولید بن ھشام بن مغیرة نیــز 

جا سـخن گفـت و سـرانجام  از سفر خود به شام و مشاھده ى تقسیم اموال میان ساكنان آن
 35.بندى نظرات حاضران دستور تدوين ديوان ضبط اموال را داد عمر با جمع

نام عمر به منظور اجراى فرمان تأسیس ديوان، سـه تـن از نسـب ھـاى  شناسـان معـروف بـه 
ناف را فراخوانـد تـا  َیر بن مطعم بن نوفل بن عبـد م ب ُ َمة بن نوفَل و ج َخر عقیل بن ابى طالب، م

بندى كنند، ابتدا خواسـتند از عمـر  مردم را بر حسب اسالم آوردن و مشاركت در غزوات طبقه
و خاندان او شروع كنند كه نپذيرفت و دستور داد، از بنى ھاشم آغاز كرده و سپس به ترتیـب 

مردم نـیز در  اش را در فھرست اسامى قرار دھند و بقیه خاندان ابوبكر و بعد عمر و خانواده ى 
 36.مراتب بعدى قرار گیرند

عمر از فرزنـدان . در خصوص اعطاى مبالغ به افراد، روايات متعددى با ارقام متفاوتى وجود دارد
علیه السـالم را بـر ديگـر فرزنـدان  علیه السالم و حسین علیه السالم فقط حسن حضرت على

صلى هللا  ارجحیت داد و براى ھر يك پنج ھزار درھم مقرر داشت و براى عبــاس عمـوى پیامبر
علیه وآله به سبب قرابت وى ھفت ھزار درھم معین كرد و كسى را بـر اھــل بـدر بـاالتر قـرار 

 37.نداد، جز ھمسران پیامبرصلى هللا علیه وآله كه براى ھر يك دوازده ھزار درھم تعیین كرد
ھاى تقسیم عطايا به مھاجر، انصار، اھل بدر، اھل قادسیه، خاندان ھاشمى، عباسى،  مالك

كر فرزندان انصار و مھاجر، تابعان، تابعان تابعان، خاندان صحابه ى معروف مانند آل زبیر، آل ابوب
و غیره مشكالتى براى عمر ايجاد كرد و در اواخـر حكومــت خـود اظھــار پشـیمانى نمـود و  38

ى مسـاوى  اى عمل خواھم كرد كه ھمه از بھره اقرار كرد، اگر در اين سال زنده بمانم به گونه
صله  ولى بھره 39برخوردار شوند، بر فا نان و مـردم  مندى بزرگان از خزانه روز بـه روز  ى میــان آ

پنداشـتند و در  ى اشرافى به وجود آمدند كه خود را جدا از مـردم مـى افزود تا جايى كه طبقه
مى... «علیه السالم مشكالتى را ايجاد كردند  ى عثمان و على دوره ظر  رسـد، خلیفـه و  به ن

دانستند پايان اين طرز توزيع چه خواھد  مسلمانان كه آن روز چنان مصلحتى انديشیدند، نمى
رسید كه تنى چند از بزرگان به عنـوان مقـررى ثابـت، بیـش از مقـدار  بود و يا به فكر آنان نمى

ساس  40.»برنـد مصرف خود از خزانه بھره مى يوان عطايـا بـر ا نیز بـر پـا شـدن د علـت ديگـر 
مه -ضرورت  صولى  نه برنا سیارى در آن  -ريـزى ا یب ساسـانیان بـود كـه حیـف و میـل ب و ترت

براى پـاداش يـا مـى معمول شد و شكايات بسیارى مطرح شد كه مستمرى افزودنـد يـا  ھا را 
مى مى ته كاستند يا به خواست خلیفه به سران سپاه منتقل  ند كـه بـه گف ند، ھـر چ ى  كرد

 41.كلودكاھن، اين رسم از ابتدا داراى نظم خاصى بود

  ديوان سپاه

المال در تأسیس ديوان سپاه نیز دخالت داشـت و خلیفـه را  ھرمزان عالوه بر تدوين ديوان بیت
يوان بـوده. در اين مورد راھنمايى كرد براى نگھـدارى  ھرچند اين دو در آغاز يك د ھم  كه  انـد 

بت ى امور آن به كار مى المال و اداره حساب بیت نـام مسـلمانان و كسـانى  رفته و ھم براى ث
نان  رفتند، براى تعیین بھره كه به جھاد مى صیب آ اى كه از غنیمت جنگى يا درآمدھاى ديگر ن

ھايى جانشـین دو . گرديد مى شت بـه تن در واقع اين ديوان با تمام سادگى كه در اين دوره دا
 42.ھاى فراوان به وجود آمد ھاى بعد با شاخه ديوان خراج و سپاه بود كه در دوره

مر گفتـه بـود  در مورد يكى بودن ديوان بیت مزان بـه ع المال و سپاه روايتى نقل شـده كـه ھر
صرف آن مــى« تن بـه  لشكرى كه تو بسیج نموده و اين ھمه اموال  كـنى، اگـر كسـانى از رف

جا بـدان آگـاه مـى ند، فرمانـده لشـكر از ك جاى مان شـود؟ در ايـن صـورت  جنگ سرباز زده به 
 43.، عمر نیز راجع به ديوان از ھرمزان پرسید، او نیز برايش تفسیر كرد»ديوانى برقرار كن

شدند و از آنجـا  در مورد تأسیس ديوان بیت المال ھمان گونه كه آورده شد، افــرادى معرفـى 
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لى  كه ھمان ديوان، براى سپاه نیز به كاربرده مى شد، پس افراد قبلى نیز در مـورد ديـوان فع
نیز قابل استناد بودند؛ قبالً گفته شد كه ولید بن ھشام به عمر گفته بـود كـه در شـام ديـدم 

ین كـارى  دادند و خطاب به عمر ادامه مى ھا را ترتیب مى كه ديوان دھد كه براى سپاه نـیز چن
ّه گفته شد كه امر ديوان را انجام مى ى عمــر  سـازى در دوره دادند و تو نیز آن را انجام بده، البت

 .به كمك فكر ايرانى انجام شد و آن نیز به سبب حضور ھرمزان در مدينه بود
كى   از خبرى كه در مورد اعزام نیروھاى مسلمان به نھاوند روايت شده است، مـى تـوان بـه ي

قرع . بـرد المال و سپاه پى بودن ديوان بیت كه عمـر بـه سـائب بـن ا ھدان  -آنجـا  يكـى از مجا
ست مـى«: گويد مى -باسواد  كه بـه د آيـد، بیـن  اگر خداوند شـما را پـیروز گردانیــد غنیمـتى 

كه در  جنگجويان تقسیم كن و خمس آن را برگیر، و اگر اين سپاه نابود گردد، تو نیز بـا آن بـرو 
ھاى  در واقع سائب بن اقرع، كارى را كه در دوره» .آن صورت، دل زمین بھتر از پشت آن است

دھند، با وجود سپاھى بودنـش  بعد، تعدادى دبیر در ديوان سپاه و ديوان محاسبات انجام مى
داد و اين حكايت از سادگى تشكیالت از يك طرف و كم بودن شمار باســوادان عـرب  انجام مى

 44.از سوى ديگر بود

  وضع تاريخ

االول سال شانزدھم ھجرى به دسـتور عمـر  بنا به روايت برخى از مورخان، وضع تاريخ در ربیع
یه وآلـه از مكــه  و با مشورت على علیه السالم صورت گرفت كه وى ھجرت پیامبرصلى هللا عل

ضرت دانسـت به مدينه را شايسته نه  45.تر از وضع تاريخ بر مبناى بعثت آن ح امـا اينكــه چگو
شعرى بـراى عمـر  سى ا عمر به فكر وضع تاريخ افتاد؛ دو روايـت ذكـر شـده، اول اينكـه ابومو

پس از آن عمر به مشورت برخاست . رسد تاريخ ندارد ھايى كه به دست من مى نوشت، نامه
یه السـالم وضــع كـرد و تاريخ را از ھجرت پیامبرصلى هللا علیه وآله بنا به نظر حضرت على .عل

كه ابوريحـان بیرونـى از  روايت دوم مشھورتر است و نقش ھرمزان در آن آشكار مى 46 شـود 
اى به او دادند كـه تاريـخ  میمون بن مھران نقل كرده، بدين ترتیب كه در زمان عمر وقتى حواله

يا ھمیـن مــاھى كـه در آن ھسـتیم يـا  پرداخت آن ماه شعبان بود، عمر پرسید كدام شعبان آ
ى اين موضوع كه موجب  شعبانى كه خواھد آمد؟ آنگاه ياران پیغمبر را گرد آورد و از آنھا درباره

یان آموخـت و : گردد، نظر خواست و آنھا گفتند سرگردانى مى ین ايران بايـد راه و چـاره را از آي
سپس ھرمزان را خواستند و از او در اين باره سؤال كردند، او گفت كـه مـا را حسـابى اسـت 

ھم تاريـخ » ماه، روز«كه به آن  گويیم پس آن را به صورت مورخ معرب سـاختند و مصـدر آن را 
 47.گفتند

مان مشـورت،  مسعودى در توضیح وقايع دوران عمر در مورد وضع تـاريخ ھجـرى در خصـوص ز
با  مـى» حوادث عھـد عمـر«كند و علت وضع آن را  سال ھفدھم و يا ھجدھم را ذكر مى ند  دا

طرف  اين توضیح كه عمر نمى فرادى را  دانست براى زمان حوادث خود چه اقدامى كند، لـذا ا
جم و  ضع تـاريخ بـر اسـاس تـواريخ ع مشورت خود قرار داد و از جمله نظراتى كه داده شـد، و

لى كه ع علیـه السـالم ھجـرت پیامبرصــلى هللا علیــه وآلـه را  غیره بود كه وى نپــذيرفت تـا اين
ند، بـا وجـودى كـه  تاريخ را از محـرم آغـاز كرد فت و  مر قـرار گر كرد و مـورد قبـول ع پیشنھاد 

ى ھجرت پیامبرصلى هللا علیه وآله تا اول سال قمرى دو ماه و دوازده روز بود؛ ولى آنھا  فاصله
روايت ديگرى را مسعودى . دوست داشتند كه زمان ھجرت را با آغاز سال قمرى يكسان كنند

بر  بیان مى صمیم  كند، بدين صورت كه پیامبرصلى هللا علیه وآله بعد از ورود به مدينه، خـود ت
ھت علـم  وضع تاريخ نمود كه البته خود مسعودى اين روايت را كه از زھرى نقل مـى ند از ج ك

 48.كند رغم اختالف در سال وقوع آن اكتفا مى كند و به روايت اول على حديث رد مى
تا ھجدھــم  با وجود اختالف در زمان وقوع و افراد دخیل در وضع تاريخ كه سال ھاى شانزدھم 

يد بـه  ھجرى قید شده، اگر بخواھیم در خالل اين سـال یم، با مزان را تعییــن كن ھـا نقـش ھر
ضوع را تـا سـال بیسـتم  تاريخ فتح شوشتر و اعزام ھرمزان به مدينه اشاره كنیم كـه ايـن مو

ضع  اند و با مقايسه و توجه به تاريخ ذكر كرده 49 ھجرى به  مـى» تـاريخ ھجـرى«ھـاى و تـوان 
انـد، امـا  برد و او را از جمله افرادى دانست كه طرف مشورت عمر قرار گرفته نقش ھرمزان پى

مورد  اين سؤال كه نظر ھرمزان پذيرفته شده يا نه، با ارائه نظر حضرت على علیـه السـالم در 
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وضـع تــاريخ براســاس ھجــرت پیامبرصــلى هللا علیـه وآلــه منافــات نــدارد، زيـرا حضــرت مبــدأ را 
فت مزان گ سابى «: پیشنھاد كرد نه تقويم تاريخ را، و به اسـتناد روايـت بیرونـى؛ ھر ما را ح

يت مـذكور مبـنى بـر »  .است كه بـه آن مـاه روز گـويیم سوى ديگـر اگـر يـك قسـمت از روا از 
ھـا قبـل از   دھد كـه ترتیــب مـاه اين معنى را مى. را بپذيريم»  اى در ماه شعبان دريافت حواله«

كرده و اينجـا ديگـر نقـش  فت حوالـه، مشـورت را آغـاز  كه عمــر بـا دريا تعیین مبدأ سال بوده 
یان كـرده كـه . شـود ھرمزان منتفـى مـى نیز آن را ب سعودى  شدن «م عمـر بعـد از طوالنـى 

مزان در تـدوين ديـوان . »علیه السالم را پـذيرفت گفتگوھا نظر حضرت على امـا از آنجـا كـه ھر
 .ضبط اموال مشاركت داشته، بعید نیست كه در وضع تاريخ نیز نظرش مقبول افتاده باشد

  ى فتوحات نقش ھرمزان در ادامه

توانست در مشورت با ھرمزان  ى فتوحات نیاز به اطالعات بیشترى بود كه عمر مى براى ادامه
عرب  يل  به آن دست يابد، زيرا مسلمانان در نواحى مرزى و خوزستان با توجه به اسـكان قبا
كه مورد اعتماد ايرانیان بودند، توانستند به فتوحاتى دست يابند، اما براى ورود به داخل ايران 

ھوم امـروزى، . به كمك و اطالعات بیشترى نیاز بود ظامى در مف ھرمزان نه به عنوان مشاور ن
در اين خصوص عمـر از وى . بلكه در مواقع ضرورى مانند فتح نھاوند، طرف مشورت قرار گرفت

یه سه ناح يد  سؤال كرد به نظر تو از میان  به كـدام ناحیـه با فارس و آذربايجـان  ى اصـفھان، 
جان دو بـال  حمله كرد كه ھرمزان جواب داد، اصفھان به منزلـه سر اسـت و فـارس و آذرباي ى 

كارى از بـال مر تصـمیم خـود را  ھـا برنمـى ھستند، اگر سر را قطع نمودى،  آيـد، پـس از آن ع
در روايت ديگر از طبرى ھرمزان . گرفت و جنگ نھاوند را آغاز نمود، زيرا نھاوند جزء اصفھان بود

طع  پس بـال 50 ى ديگر بال گويد كه فارس سر است و دو منطقه در پاسخ به عمر مى ھـا را ق
ند، عمـر از پاسـخ ھرمـزان خشـمگین شـد و دشـنام داد كـه اى  كن سر، خود سـقوط مـى ك

كنند و تصمیم به جنگ نھاونـد  ھا سقوط مى دشمن خدا، بايد سر را ابتدا قطع نمود و بعد بال
 51.گرفت

 ھرمزان و قتل عمر

ماجرا دسـت  كه در ايـن  ھدف از عنوان مذكور تعیین نقـش ھرمـزان در قتــل عمـر اسـت و اين
لؤ ريزى و زمینه داشته يا نه و اگر نقشى داشته با برنامه غالم او ابولؤ لى بـوده يـا   52ھاى قب

ند 53 بدون طرح و فقط براساس عاطفه و احساس ھمدردى ست بـه ايـن  54با اسراى نھاو د
ھا،  با آن كه ايرانیـان بـدون ھمـاھنگى  كار زده است؟ آيا جريانى پشت پــرده دخالـت داشـته 

لى كـرده ند؟ آرزوى اين جريان مخفـى را عم به رابطـه 55ا تدا بايـد  ى عمـر بـا  بـراى پاسـخ اب
سائل  به برخـى م تا از خـالل آن بتــوان  عرب بـه خصــوص قــريش پرداخـت  اطرافیان و بزرگان 

صل  پى مان و روشـن نبـودن بسـیارى از مسـائل آن روز نتـوان بـه ا شت ز برد، ھر چند بـا گذ
 .مطلب واقف شد

مردم سـخت مــى عمر در راه خدا بى سختگیرى  اندازه بر  فت و بـر خـود بیشـتر از ديگــران  گر
طالبى آورده مى مه كرد، كتب سنن، طبقات و تاريخ در اين مورد م ما اولیـن مـاده برنا ى  انـد، ا

با  سیاسى او رفتار با بزرگان و شخصیت ھاى مھاجر و انصار بود، عمر با وجود اين كه با اينھـا 
كـرد و  داد از يك طرف ايشان را به خود نزديـك مـى كرد، احتیاط را از دست نمى مدارا رفتار مى

بديـن . اى شـوند ترسید، مبـادا دسـتخوش فتنــه خواست از طرف ديگر مى از آنھا مشورت مى
رفتند و بدون  داشت و جز با رخصت وى از اين شھر بیرون نمى جھت آنان را در مدينه نگاه مى

از سوى ديگر عمر . توانستند به ممالكى كه به تصرف مسلمانان درآمده بروند ى او نمى اجازه
سابقه به و  يك از اصـحاب پیغمـبر بـه مقـدار رت بر حسـب مقـام و  براى ھر  ى او در اسـالم و 
كه ايـن  نزديكى كه با پیغمبرصلى هللا علیه وآلـه داشـت، وظیفـه اى مقـرر كـرد و معتقـد بـود 

كند و نیازى به تجارت و كسب مال نیست، امــا آنھــا  ى آنان را مى كفاف خرج و مخارج ماھیانه
به تجارت پرداختند و ثروتشان افزون شد لذا عمر در پايان خالفت خود، از عملكـرد مـالى آنھــا 

گرفتم و بـه  نگران شد و گفت، اگر در آغاز كار متوجه پايان آن بودم، زيادى مال توانگران را مى
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نان و فرمانـداران خـود مـدارا . دادم مستمندان مى عمر عالوه بر سختگیرى بـر بزرگـان بـا كارك
غاز و پايـان  كرد و به آنان به نرمى رفتار نمى نمى بود و در آ شان  كرد، بلكه سـخت مراقـب اي

صف مـى شغل، صورتى از اموال او برمى  56».كـرد داشت و در پايان مأموريت وى اموالش را ن
رغم اعتراض اولیه برضد معاويه در شام در مقابل وى سكوت اختیار كرد و او را  البته عمر على

 .ابقا نمود و اين نیز به خاطر مالحظاتى بود كه معاويه براى خلیفه توصیف كرد
جم يـا  شد و اجازه نمـى سختگیرى عمر، شامل ايرانیان و يھوديھا نیز مى كه كسـى از ع داد 

روايـت شـده كـه . را تبعید نمـود 58و در مورد يھوديان نیز اھل خیبر  57موالى وارد مدينه شود
چون نقاشى و نجـارى و   مغیرة بن شعبه غالمى نھاوندى به نام ابولؤلؤ كه صاحب فنونى ھم

ى عمر به مدينه آورد و بر او روزى دو درھم مالیات بست كه ابولؤلـؤ آن را  آھنگرى بود با اجازه
شش برداشـته شـود،  سنگین مى دانست؛ لذا از عمر اجازه صحبت خواست كـه فشـار از دو

داد كه ابولؤلؤ عمر را با ناراحتى ترك كرد، ديگر بار شكايت از مغیره  ولى عمر نويد بھبودى مى
ند، بـراى  نزد عمر برد كه عمر پاسخ قبلى داد و از وى خواست، حـال كـه فــن آسـیاب مـى دا

خلیفه نیز يكى بسازد كه ابولؤلؤ وعده ساختن آسیابى را داد كه عـالَم از چـرخش آن بـا خبــر 
سـرانجام عمـر در روز . شود كه عمر از لحن سخن غالم دريافت كه ايـن نوعـى تھديـد اسـت

سال  23چھارشنبه، چھار روز مانده از ماه ذى الحجه سال  ھجـرى  24ھجرى يا اوايل محرم 
 59.سالگى بر اثر ضربات خنجر ابولؤلؤ به قتل رسید و صھیب بر او نماز گزارد 63در سن 

شان مـى راويان احاديث و سنن در مورد قتل عمر از قول وى رواياتى نقل كرده دھـد  انـد كـه ن
مى ند، بلكــه بعضـى تـازه  عمر از قتل خود با خبر بوده و البته اين روايات حقیقت را روشن ن ك

يى . دھد ھا را در معرض اتھام قرار مى مسلمانان از ديگر ملیت يد كـه گو مثالً عمر در خواب د
مى اسـت و  خروسى سپید او را دو نوك زد، چون بامداد شد، اندوھگین گفت آن خـروس عج

مداد بـیرون شـد لؤ آمـد و در . آن نوك زدن ضربت است، سپس وضو گرفت و براى نماز با ابولؤ
صف پشت سر عمر ايستاد، چون عمر به نماز ايستاد دو ضربت بر پھلوى او فــرود آورد كـه در 

 60.ھاى او را دريد پیكرش فرو رفت و روده
ئه كرد، قتـل عمـر نتیجـه پس از مرگ عمر، عبیدهللا فرزند او كه گمان مى اى بـوده كـه  ى توط

ھـاى  ى نشان دادن اسـب وى به بھانه. ھرمزان در آن دست داشته، ھرمزان رابه قتل رسانید
له كـرد و او را از پـاى  خود آورد و در بیـن راه از پشـت بـه او حم خود به ھرمزان او را به خانـه 

 61.درآورد
ى قبلى است؟ مؤلف كتاب أضواء على السـنتة المحمديـه چنیــن  آيا قتل عمر با طرح و برنامه

تل عمـر دخالـت داشـته، زيـرا عمـر پـس از شـنیدن  ّى كعب االخبار در ق اعتقادى دارد؛ كه حت
اى  احاديث جعلى وى، از حديث گفتنش جلوگیرى كرده و كعب نیز مترصد فرصتى بود تا ضربه

ّى بود كه ھرمزان در رأس آن بود و قتل عمر به  سخت بر عمر وارد كند، لذا وى از گروھى سر
فت صورت گر سط ايـن گـروه  عب . دست ابولؤلؤ عجمى و تو نويسـنده بـا دو روايـت از قـول ك

بر  -پس از تھديـد عمـر  -االخبار در پیشگويى شھادت عمر در سه روز آينده  فه  قوف خلی و و
جه مـى سقوط مـردم در آن، نتی عب االخبــار و  يكى از درھاى جھنم و جلوگیرى از  گـیرد كـه ك

ى ھرمـزان نسـبت بـه عظمـت و  انـد و حقـد و كینـه ابولؤلؤ و ھرمزان در قتل عمر شريك بـوده
و بـدون  62داند قدرت مسلمین و سقوط ساسانیان را دلیل بر تدبیر ھرمزان در قتل خلیفه مى

لى بن شـعبه بـپردازد كـه چـرا وى ع رغـم  اينكه به مشاركت احتمـالى افـرادى ماننـد مغـیرة 
مود  -ابولؤلؤ  -سختگیرى عمر در عدم ورود عجم و موالى به مدينه، اصرار بر ورود غالم خود  ن
ند، قرار نگرفت حكـم صـادر  63و چرا پس از قتل عمر مغیره و كعب االخبار مورد مؤاخذه بزرگان 

 64.»كند مگر جاھالن كسى در اين داليل شك نمى«كند كه  مى
ئه كه رنـگ  سخن ديگر اينكه با وجود تالش در پوشیده نگــه داشـتن اسـرار توط ى قتــل عمـر 

بود، و از گفتـه بر علـت  مر  سیاسى به خود گرفت، رفتار عمر مزيـد  خـدايا مــن از آنھـا «ى ع
مى»انـد نیز از من خسته شده] اشراف قديم و وابستگان جديد[ام و آنھا  خسته شده تـوان  ؛ 

سنگینى مــى حدس زد كه وجود عمر وزنه یط آن روز  شـايد راز قتـل «كـرد و  اى بود كه بـر مح
 65.»عمر كه از معماھاى تاريخ است در ھمین عبارت نھفته باشد

به عكـس عد از آن  يات قتـل عمــر و ب ى  العمـل صـحابه و اقـدام عجوالنـه اگر در ضمن نقـل روا
گناھى ھرمزان را ثابت نمود؛ زيرا ھیـچ يـك  عبیدهللا در قتل ھرمزان بپردازيم، احتماالً بتوان بى

Page 8 of 12

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\77.htm



و آن  66از مھاجران و انصار و ياران پیغمبرصلى هللا علیه وآله عمل عبیدهللا را صحه نگذاشتند،
فت در جلسـه ى  را مانند قتل بدون دلیل مسلمانى محكوم سـاختند، عثمـان نـیز در بـدو خال

خالل در اسـالم  67 اى براى نظر در كار عبیدهللا كه محبـوس مشاوره بـود، عمـل او را موجـب ا
ــراى جلوگــیرى از  ــه از امــوال خــود را بھــترين راه ب ــان، پرداخــت مــال دي ــى در پاي دانســت، ول

.نظمى در امور دانست و شايسته نديد كه در فرداى قتل خلیفه، فرزند او نیز كشته شود بى
لى 68 یدهللا را محكـوم و او را مسـتوجب  اما بزرگانى مانند حضرت ع علیـه السـالم اقـدام عب

اند كه در اولین مجلسى كه عثمان به منبر رفت و عبیدهللا را عفو  نوشته. دانستند قصاص مى
یدهللا  -اين فاسق «: علیه السالم خطاب به خلیفه فرمود كرد، حضرت على را  -اشـاره بـه عب

شده خواھى ھرمزان بكش كه با كشتن مسلمانى بى  به خون » گناه، مرتكب خطايى عظیم 
به خــون! دھد كه اى فاسق و ادامه مى ست يـافتم تـو را  بر تـو د خواھـى ھرمـزان  اگر روزى 

نگ صـفین كـه عبیــدهللا از  69.خواھند كشت تا ج شت  ايـن ناخشـنودى در حضـرت وجـود دا
اى با  آيا تو كه ھرمزان را به ناحق كشته«: ى ورود خواست و حضرت به او فرمود حضرت اجازه

آنكه او به دست عموى من عباس اسالم آورده بود و پدر تو نیز از غنايم مسلمانان براى او دو 
» ھزار درھم وظیفه مقرر داشته بود، حاال انتظار دارى كه از دست من جان سالم به دربـرى؟

سپاس خداى را كه ما را در وضعى قرار داد كه تو خون ھرمزان را از «: عبیدهللا در پاسخ گفت
 70.»خواھى و من خون امیرالمؤمنین عثمان را من مى

ید  از كسانى ديگر كه عمل عبیدهللا را تقبیح و بى گناھى ھرمزان را تصديق نمود، زيـاد بـن لب
مر شـكايت نـزد  71 بیاضى مل عبیـدهللا را محكـوم نمـود، پسـر ع شاعر بود كـه در شـعرى ع

ى كـار بازداشـت، ولـى زيـاد،  عثمان برده و تقاضاى رسیدگى كرد، عثمان نیز زيـاد را از ادامـه
نده بـود  مان نما شاعر در ا موده و سـرانجام عثمـان نـیز كـه از زبـان  اصرار بر تقبیح عبیدهللا ن

 72.دستور تبعید زياد بن لبید را داد

  نتیجه

مزان و نـیز نقـش او در  شت ھر با وجود اختالف در جزئیات و تفاصیل روايات مربـوط بـه سرگذ
توان از اين دو امر چشم پوشید كه  انتقال فرھنگ و تمدن ايران به دولت نوپاى اسالمى، نمى

جه ين كـار در نتی كه ا ى  نخستین ديـوان اسـالمى در زمـان عمـر بنیـاد گـذارده شـد و ديگـر آن
 .راھنمايى ھرمزان و به روش ايرانیان صورت گرفت

امـا در مـورد نقــش ھرمــزان درقتـل عمــر و ارتبـاط او بـا ايـن جريــان، بـا وجــود روايـات تاريخــى 
فرداى  نمى توان دخالت قطعى وى را ثابت كرد، مانند اين روايت كه عبدالرحمن بن ابـى بكـر 

شاھد دسـت بـه دسـت كـردن خنجـر  روز قتل عمر براى دوستان خود نقل كرده بـود كـه وى 
تل  لت ايرانیـان در ق میان ابولؤلؤ، ھرمزان و جفینه بوده و با افتادن خنجر به زمین، پى بـه دخا
مزان، جفینــه و دختـر  ته و ھر عمر برده و عبیدهللا نیز با شنیدن ايـن قضـیه بـه سـراغ آنـان رف

در مقابل اين روايت روايتى ديگر مدعى است كه ھرمزان در بستر  73.ابولؤلؤ را به قتل رساند
 74.بیمارى بود كه عبیدهللا وى را به قتل رساند

 :ھا نوشت پى

 .كارشناس ارشد تاريخ اسالم. 1
كند كـه  كند كه به ھرمزان معروف است و از وى نقل مى مسعودى در مروج الذھب به شخصى به نام حارث بن جنده اشاره مى. 2

كند كـه ھرمــزان يعـنى امیراالمــرا و رومیـان منصـبى دارنــد كـه معـنى آن  ى مردم پادشاھى داشتند وى اضافه مى ايرانیان بر ھمه
 .267، 253، ص 1مسعودى، مروج الذھب، ج . ھرمزان در فارسى است يعنى دمستق

خانـدان ساسـان، : ، كتاب ايران در زمان ساسانیان، ھفت خاندان ساسانى را اين گونه آورده159و  657آرتور كريستن سن، ص . 3
مى كه ھرمـزان متعلـق بـه كـدام خانــدان بــوده و  كارن، سورن، اسپاھبذ، اسپندياذ، مھران و ھفتمین گويا زيك بوده، ولى او ن دانـد 

 .كند مادر ھرمزان از خوزستان است اضافه مى
 .171تاريخ االمم و الملوك، ص  3و محمد بن جرير طبرى، ج  6 - 4 - 3ى سرگذشت ھرمزان، ص  محمد محمدى، مقاله. 4
 .275و  272مسعودى، پیشین، ص . 5
  .89 ، ص5 ؛ ابن سعد، طبقات الكبرى، ج164و  163دينورى، اخبار الطوال، ص . 6
 .76و  75ريچارد فراى، عصر زرين فرھنگ ايران، ص . 7
 .66محمد محمدى، فرھنگ ايرانى، ص . خواھر ھرمزان زن خسرو پرويز و مادر شیرويه بود. 8
  .8دينورى، پیشین، ص . 9

 .53حسن پیرنیا و محمد اقبال آشتیانى، تاريخ مفصل ايران، ص . 10
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 .21و  20ريچارد فراى، تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه، ص . 11
 .183و  182طبرى، پیشین، ص . 12
ند ابن سعد مى. 13 . نويسد دوازده نفر ديگر ھم ھمراه ھرمزان به مدينه اعزام شدند كه با لباس و تاج و جواھرآالت مزين شده بود

  .89، ص 5پیشین، ج 
 .102سعید نفیسى، تاريخ اجتماعى ايران از انقراض ساسانیان تا انقراض امويان، ص . 14
 .50بابن و ھوسه، سفرنامه جنوب ايران، ص . 15
  .89؛ ابن سعد، ھمان، ص 183طبرى، پیشین، ص . 16
 .183طبرى، پیشین، ص . 17
 .15؛ محمدى، پیشین، ص 89ابن سعد، پیشین، ص . 18
 .90ابن سعد، پیشین، ص . 19
 .374بالذرى، فتوح البلدان، ص . 20
 .856؛ مطھربن طاھر مقدسى، آفرينش و تاريخ، ص 90ابن سعد، پیشین، ص . 21
 .303حسن بن محمد بن حسن قمى، تاريخ قم، ص . 22
 .90ابن سعد، پیشین، ص . 23
 .40؛ يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ص 443بالذرى، پیشین، ص . 24
 .131سیوطى، تاريخ الخلفا، ص . 25
 .436و  435بالذرى، پیشین، ص . 26
 .113ابن طقطقى، تاريخ فخرى، ص . 27
به  گذارى اين است كه روزى انوشیروان به نويسندگان ديوان خويش مى گويند منشاء اين نام. 28 با خـود  كه  نگريسـت، در حــالى 

گاه آنـان ! ديوانه: رو ناگھان گفت گويد، از اين رسید كه با خود سخن مى حساب كردن مشغول بود و چنین به نظر مى از آن پـس جاي
ّـاب . به علت كثرت استعمال و تخفیـف از آن حـذف گرديـد و گفتنـد ديـوان» ه«بدين كلمه نامیده شد و حرف  نام بـر كُت آنگـاه ھمیــن 

ّـاب را  و نیز گفته. اينگونه عملیات كه متضمن قوانین محاسبات است اطالق گرديد ت اند ديوان در زبان فارسى نام شیاطین است و كُ
ند و  رو بدان گفته از اين اند كه محاسبان در فھم امور و آگاھى بر مسائل آشكار و نھان و جمع اشیاء نادر و پراكنده سرعت نفـوذ دار

نابراين كلمـه طالق شـده اســت و ب ّـاب نامــه آنگاه كلمه بر جايگاه نشستن اينگونه محاسبان ا نام كُت كان  ى ديـوان ھـم  ھـا و ھـم م
ھات . رساند نشستن حسابگذاران در بارگاه سلطان را مى ولى مترجم كتاب مقدمه ابن خلدون در پاورقى اظھار نموده كه اين توجی

مقدمه ابـن خلـدون، ج . ى خیالبافى دارد و ديوان به معنى نوشتن است و كلمات دفتر، دبیر و دبستان ھمه از آن مأخوذ است جنبه
مه69 ؛ ريچارد فراى نـیز در عصـر زريــن فرھنـگ ايـران، ص222؛ فیلیپ حتى، تاريخ عرب، ص 465، ص 1 ى  ى ديـوان را از ريشـه ، كل

 .دھد داند ولى توضیح بیشترى نمى مى dipi-pandايرانى 
شـود بـر ايـن مبنـا كـه جمــع آورى عايـدات و تعییـن مصـارف  در اين مورد كه ديوان مذكور اولین آن باشد، نظر ديگرى ابـراز مـى. 29

شعبه و بـه كمـك فـردى  بود كه اين كار در عراق در دوره -ديوان  -مستلزم به وجود آوردن يك دستگاه ادارى  ى حكومت مغیرة بـن 
اين ديـوان عـراق را . ايرانى به نام پیرى يا پیروز يا فیروز كسكرى صورت گرفت و بعدھا پسرش زادان فرخ تا يك چند متصدى آن بود

حتى كســانى را . چندى بعد عمر بن خطاب توسعه داد و تشكیالتى به وجود آورد كه در آن تمام دخل و خرج قلمرو اسالم ضبط شد
جاد شـد شدند، طبقه بندى كردند تا در تقسیم عطا بـى ھم كه مشمول مقررى و عطا مى جاد نشـود، اگــر چـه بعــدھا اي . نظمـى اي

؛ و محمد محمدى، تاريخ 45؛ ريچار فراى، تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه، ص 52 ، ص2عبدالحسین زرين كوب، تاريخ مردم ايران، ج 
اگر عمر، ديوان حكومت مغیره را توسعه داده با اين موضوع كه ھرمزان نیز پیشنھاد تأســیس ديــوان . 425، ص 2و فرھنگ ايران، ج 

 .را مطرح كرده منافاتى ندارد
 .113و  112ابن طقطقى، پیشین، ص . 30
 .287، ص 3ابن سعد، پیشین، ج . 31
 .يعقوبى در جلد دوم كتاب خود، ھفتصد ھزار درھم نوشته است. 32
 .439؛ بالذرى، پیشین، ص 300ابن سعد، پیشین، ص . 33
 .20محمد محمدى، سرگذشت ھرمزان، ص . 34
 .143؛ سیوطى، پیشین، ص 295ابن سعد، پیشین، ص . 35
 .436؛ بالذرى، ھمان، ص 40يعقوبى، پیشین، ص . 36
 .297و  296ابن سعد، پیشین، ص . 37
 .75عسكر حقوقى، فلسفه سیاسى اسالم، ص . 38
 .304 - 302 - 300، ص 3ابن سعد، ھمان، ج . 39
 113جعفر شھیدى، تاريخ تحلیلى اسالم، ص . 40
 .79ريچارد فراى، عصر زرين فرھنگ ايران، ص . 41
 .70محمد محمدى، فرھنگ ايرانى، ص . 42
 .113ابن طقطقى، پیشین، ص . 43
 .235 - 234؛ ابن اعثم كوفى، الفتوح، ص 185، ص 2؛ ابن اثیر، الكامل، ج 204طبرى، پیشین، ص . 44
 .277و  144؛ طبرى، ھمان، ص 281ابن سعد، پیشین، ص . 45
 .383محمد حمیدهللا، وثائق السیاسیه، ص . 46
 .ماده تاريخ 47، ص 4؛ دائرة المعارف االسالمیه، ج 21محمد محمدى، سرگذشت ھرمزان، ص  . 47
 .252مسعودى، التنبه و االشراف، ص . 48
 .189طبرى، پیشین، ص . 49
 .كند راوى نام دو منطقه را ذكر نمى. 50
 .679 ؛ مسعودى، مروج الذھب، ص303و  300؛ بالذرى، پیشین، ص 225و  205طبرى، پیشین، ص . 51
كار گرفـت، ص . 52 مؤلف تاريخ قم، فیروز، ابولولؤ غالم ھرمزان را در ايران آورده كه بعد از آمدن به مدينه مغیرة بن شعبه او را بـه 

303. 
 .347؛ ابن سعد، پیشین، ص 677مسعودى، پیشین، ص . 53
 .221طبرى، پیشین، ص . 54
له  اى شد كه صحابه ى دسیسه اين غالم آلت دست بال اراده«نويسد كه  مترجم الفتوح ابن عثم مى. 55 ى پیامبرصــلى هللا علیـه وآ

مان، دسیسـه و »موسوعة االسالمیه«، عباس محمود عقاد در 977و  976ص » براى خالصى از خلیفه چیده بودند ، ضمن اخبار عث
با اسـراى نھاونـد  توطئه را از جانب يزدگرد و مشاوران او مى لؤ  داند و نه آن چیزى را كه بعضى روايات به احساس ھمـدردى ابولؤ

 .5 ، ص2 اند ج نسبت داده
 .30، 17، 16، 14طه حسین، انقالب بزرگ، ص . 56
 .58ابوالقاسم پاينده، على ابرمرد تاريخ، ص . 57
اساس نظـر عمـر ايـن «: نويسد فیلیپ حتى، در مورد سیاست عمر در مورد حفظ و نگھدارى حجاز از ورود ديگر اقوام به آن مى. 58

مه بود كه اجازه ندھد در عربستان ھیچ مان  كس پیرو دينى به جز اسالم باشد، براى حصـول بـه ايـن منظــور ھ ھـاى سـابق را  ى پی
ھجــرى ضـمن كســان ديگــر يھوديــان خیـبر را نــیز بــیرون كــرده، ايشــان در اريحـا مقــام گرفتنــد و  15و  14ناديــده گرفــت و بـه ســال 

 .218و  217ص . »مسیحیانى كه در نجران بودند به شام و عراق گريختند
 .اند طبرى، ابن اثیر، ابن سعد، مسعودى و مقدسى به اين موضوع پرداخته. 59
  .862؛ مقدسى، البدء و التاريخ، ص 33ابن سعد، پیشین، ص . 60
 .23محمد محمدى، پیشین، ص . 61
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 .159و  158محمود ابوريه، اضواء على السنة المحمديه او دفاع عن الحديث، ص . 62
 .59و  58پاينده، پیشین، ص . 63
 .160محمود ابوريه، پیشین، ص . 64
 .57پاينده، پیشین، ص . 65
ضران در  بنا به روايتى عثمان دست غماذيان يا قماديان پسر ھرمزان را در قصاص عبیدهللا باز گذاشـت و مـى. 66 سكوت حا تـوان 

كرد برابر سؤال قماديان كه آيا كسى مانع من نخواھد شد را دلیل بر گناھكارى عبیدهللا و بى یر . گناھى ھرمزان قلمداد  امـا ابـن اث
علیه السالم نبود كـه بـه  كند اگر پسر ھرمزان از قصاص گذشت، ديگر دلیلى براى على داند و استدالل مى اين روايت را ضعیف مى

 .227و  226ابن اثیر، پیشین، ص . دنبال قصاص عبیدهللا باشد
مان در . 67 عبیدهللا پس از به قتل رساندن ھرمزان، جفینه و دختر ابولؤلؤ، توسط سعد بن ابى وقاص زندانى شد تا زمــانى كــه عث

 .302طبرى، پیشین، ص . اى تشكیل داد وضع او جلسه
 .356ابن سعد، پیشین، ص . 68
 .27محمد محمدى، پیشین، ص . 69
تو خون خواه عثمانى در صورتى كه خدا خون ھرمـزان «: آورده كه 738؛ مسعودى، مروج الذھب، ص 210دينورى، پیشین، ص . 70

 .»خواھد را از تو مى
گذشت بـود و  وى مردى مصمم و بى. از انصار و به قولى از سوى پیامبرصلى هللا علیه وآله يا ابوبكر بر حضرموت واليت داشت. 71

در پايان خالفـت عمــر نـیز بــر . 110و  109بالذرى، پیشین، ص . بر سرگرفتن صدقات بر قبیله اشعث بن قیس كندى، درگیرى داشت
 .52يعقوبى، پیشین، ص . بخشى از يمن امارت داشت

 .226؛ ابن اثیر، پیشین، ص 303و  302طبرى، پیشین، ص . 72
 .870 ص. نويسد كه عبیدهللا بن عمر، دو فرزند از ابولؤلؤ را به قتل رساند مقدسى مى. 73
 .736مسعودى، پیشین، ص . 74

 :منابع

مل فـى التـاريخ،  - لى، الكا لتراث العربـى، (مجلـد  7ابن اثیر، عزالـدين ع یاء ا بـیروت، داراالح
 ).تا بى

توح، ترجمــه - مد بـن علـى، الف فى، مح ى محمـد بـن احمـد مسـتوفى، چ اول  ابـن اعثـم كو
 ).ش1372تھران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمى، (
بن خلـدون،  ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمـه - بادى، چ  2ى ا پروين گنا مد  لد، ترجمـه مح ج

 ).ش1366تھران، شركت انتشارات علمى و فرھنگى، (پنجم 
 ).تا بیروت، دارصادر، بى(مجلد  8ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى،  -
شارات (ابن طقطقى، محمد بن على بن طباطبا، تاريخ فخـرى، چ سـوم  - ھران، شـركت انت ت

 ).ش1367علمى و فرھنگى، 
 ).م1995/ق1416قم، انصاريان، (ابوريه، محمود، اضواء على السنه المحمديه  -
سلطنه، چ اول  - یاى كتـاب، (بابن وھوسه، سفرنامه جنوب ايران، ترجمه اعتماد ال ھران، دن ت

 ).ش1363زمستان 
بــیروت، دارالكتـب (بــالذرى، احمــد بـن يحـیى، فتــوح البلـدان، تعلیـق رضــوان محمـد رضـوان  -

 ).ق1404العلمیه، طبعه منشورات ارومیه فى قم، رجب 
 ).ش1354تھران، بھجت، (پاينده، ابوالقاسم، على ابرمرد تاريخ، چ دوم  -
قراض قاجاريـه،  - پیرنیا، حسن و محمد اقبال آشتیانى، تاريخ مفصل ايران از صدر اسالم تـا ان

 ).تا تھران، خیام، بى(به كوشش محمد دبیرسیاقى 
سم پاينـده، چ دوم  - 1366تھـران، آگـاه، زمسـتان، (حتى، فیلیپ، تاريخ عرب، ترجمـه ابوالقا

 ).ش
شھیدى، چ دوم  - مد آرام و جعفـر  ھران، علـى اكبـر (حسین، طه، انقالب بزرگ، ترجمه اح ت

 ).ش1363علمى، 
 ).ش1354جا،  بى(جلد  2حقوقى، عسكر، فلسفه سیاسى اسالم،  -
تھران، چاپ و (حمیدهللا، محمد، الوثائق السیاسیه، ترجمه محمود مھدوى دامغانى، چ اول  -

 ).ش1365نشر بنیاد، 
 ).تا جا، بى بى(دائرة المعارف االسالمیه، مادة التاريخ  -
غانى، چ چھـارم  - ھران، (دينورى، احمد بن داود، اخبار الطـوال، ترجمـه محمـود مھـدوى دام ت

 ).ش1372نشر نى، 
 ).ش1368تھران، امیركبیر، (جلد، چ دوم  2زرين كوب، عبدالحسین، تاريخ مردم ايران،  -
الـدين عبدالحمیــد، طبعـة االولـى  سیوطى، جالل الدين، تاريخ الخلفا، تحقیق محمد محـیى -
 ).ش1370/ق1411قم، منشورات شريف الرضى، (
 ).ش1363تھران، مركز نشر دانشگاھى، (شھیدى، جعفر، تاريخ تحلیلى اسالم، چ دوم  -
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 ).ق1357قاھره، مطبعه االستقامه، (مجلد  8طبرى، محمد بن جرير، تاريخ االمم و الملوك،  -
 ).م1970بیروت، دارالكتاب العربى، (مجلد  5عقاد، عباس محمود، موسوعة االسالمیه،  -
جب - ھران، سـروش، (نیـا، چ دوم  فراى، ريچارد، عصر زرين فرھنگ ايـران، ترجمـه مسـعود ر ت

 ).ش1363
سالجقه،  - - 1363تھـران، امیركبـیر، (چ اول ) تاريخ ايـران كمـبريج(، تاريخ ايران از اسالم تـا 

 ).ش
صحیح و تحشـیه جـالل  - لى قمـى، ت قمى، حسن بن محمد، تاريخ قم، ترجمه حسن بن ع

 ).ش1361تھران، توس، (الدين تھرانى 
سمى، چ ھشـتم  - ھران، (كريستین سن، آرتور، ايران در زمان ساسانیان، ترجمه رشـید يا ت

 ).ش1357دنیاى كتاب، 
محمدى، محمد، تاريخ و فرھنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساسانى بـه عصـر اسـالمى،  -
 )).ش1375توس، جلد دوم، ) (ش1372يزدان، جلد اول، (تھران، (جلد  2
 ).ش1336تھران، دانشگاه تھران، (، فرھنگ ايرانى پیش از اسالم، چ دوم  - -
 .ش1362، سال 12 - 9ھا، شماره  ، سرگذشت ھرمزان، مجله مقاالت و بررسى - -
قاھره، (مسعودى، على بن حسین، التنبیه و االشراف، تصحیح عبدهللا اسـماعیل الصـاوى  -

 ).تا دارالصاوى، بى
شــركت (جلــد، ترجمــه ابوالقاســم پاينــده، چ چھــارم  2، مــروج الــذھب و معــادن الجوھــر،  - -

 ).ش1370انتشارات علمى و فرھنگى، 
شفیعى كـدكنى، چ اول،  - ضا  مه محمـد ر مقدسى، مطھـربن طــاھر، آفــرينش و تـاريخ، ترج
 ).ش1374آگه، بھار (
قراض امويـان  - تا ان يران از انقـراض ساسـانیان  تاريخ اجتمـاعى ا سعید،  سى،  ھران، (نفی ت

 ).ش1342دانشگاه تھران، اسفند 
تم  2يعقوبى، احمد بن اسحاق، تاريخ يعقوبـى،  - مد ابـراھیم آيـتى، چ ھف لد، ترجمـه مح ج
 ).ش1374تھران، شركت انتشارات علمى و فرھنگى، (
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