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چکیده

هرمــزان یکــی از ســرداران نامــی یزدگــرد ســوم بــود کــه در دولــت ساســانی ،پایــگاه رفیعــی داشــت .خانــدان

وی از دودمانهــای ممتــاز عصــر ساســانی بــه شــمار میرفتنــد .در ایــران باســتان ،هفــت خانــدان وجــود داشــت

کــه بــه علــت داشــتن امــاک و رعايــاي فــراوان؛ همچنيــن ،لياقــت و شــجاعت در فــن جنــگاوري و ســوارکاري،

در موفقيتهــا و ناکاميهــاي سلســلههاي ايــران باســتان ،تأثيــر مســتقيم داشــتهاند .خانــدان هرمــزان نیــز يکــي
از هميــن خاندانهــاي بــزرگ بــود کــه در زمــان ساســانیان توانســتند همچنــان موقعیــت خــود را حفــظ کننــد

و در تحــوالت سياســي ايــن سلســله ،نقــش فعــال و مؤثــری داشــته باشــند .زادگاه هرمــزان بنــا بــر گفتـهی منابــع،

مهرگانکدک(درهشــهر کنونــی) بــوده؛ امــا محــل حکمرانــی خانــدان او خوزســتان و مهرگانکــدک و ماســبذان
بــوده اســت .هرمــزان پــس از شکســت ایرانیــان در نبــرد قادســیه ،توانســت حــدود یــک ســال و شــش مــاه در مقابــل

اعــراب مقاومــت کنــد .مقالـهی حاضــر ،بــا اســتناد بــه منابــع و بــه روش تحلیلــی ،بــا هــدف واکاوی زادگاه هرمزان،

محــل حکمرانــی خانــدان او ،نقــش او در تحــوالت سیاســی و فرهنگــی اواخــر عهد ساســانی و اوایل عصر اســامی

و دالیــل مقاومتهــای او در مقابــل اعــراب مســلمان ،بــه نــگارش درآمــده اســت.

واژگان کلیدی :هرمزان ،مهرگان کدک ،اعراب مسلمان ،ساسانیان ،خوزستان.
ngilani58@gmail.com
 -1دانشجوی دکترای تاریخ محلی ،دانشگاه اصفهان و نویسنده مسئول
aliakbarkajbaf@yahoo.com
 -2دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
* این مقاله از پایاننامهی دکتری نویسندهی مسئول با عنوان «تحلیل نقش نخبگان خوزستان در توسعه فرهنگ و تمدن ایران و اسالم ،از قرن ششم تا دهم میالدی»
استخراج گردیده است.
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مقدمه (طرح مسئله ،سؤالت و ضرورت تحقیق)
مهمتريــن گــروه نجبــاي پارتــي ،هفــت خانــدان بــزرگ بودنــد کــه در رأس طبقــات اجتماعــي ،پــس از
خانــدان ســلطنتي قــرار داشــتند .در بيــن آنهــا دودمــان مهــران و اســپندياذ ،انتســاب بــه سلســلهي اشــکاني را
جــزء امتيــازات خــود ميدانســتند و بــدان مباهــات میکردند(بيانــي .)78 :1355 ،هــر کــدام از ایــن هفــت
خانــدان ،قســمتی از خــاک کشــور را در اختیــار داشــتند و در منطقـهی تحــت حکمرانــی خــود هماننــد یــک
پادشــاه ،حکومــت میکردنــد؛ در واقــع ،پادشــاهی در دل پادشــاهی بزرگتــر تشــکیل داده بودنــد و بــه همیــن
خاطــر بــود کــه پادشــاهان ایــران باســتان ،لقــب «شاهشــاهان» یــا «شاهنشــاه» داشــتند؛ بــه عنــوان نمونــه محــل
حکمرانــی خاندانهــای «ســورن» در سیســتان« ،مهــران» در ری« ،کارن» در طبرســتان و خانــدان «هرمــزان» در
مهرگانکــدک ،ماســبذان و خوزســتان بود(طبــری ،ج .)1885 -1883 :1362 ،5ایــن خاندانهــا از پايههــاي
اصلــي دولــت ساســاني بودنــد و جايــگاه ممتــازي در ســاختار سياســي ،نظامــي ،اقتصــادي و اجتماعــي كشــور
داشــتند؛ همچنیــن ،مناصــب كشــوري و لشــكري فراوانــي در ايــن دوره بــر عهــده داشــتند .هــرگاه کشــور از
طــرف بیگانــگان ،مــورد هجــوم قــرار میگرفــت؛ ایــن خاندانهــا بــا افــراد تحــت فرمــان خــود بــه مقابلــه بــا
دشــمن میشــتافتند و چــون اکثــرا ً جــزء طبقـهی نظامیــان و در امــور نظامــی ،زبــده و شــجاع بودنــد؛ معمــوالً
شــرکت آنــان در جنــگ ،بــه مثابـ ه پیــروزی بــر دشــمن بــود؛ همچنانکــه خاندان ســورن بــه فرماندهی «ســورنا»
در مقابــل کراســوس رومــی ،فتــح بزرگــی را بــرای کشــور بــه ارمغــان آورد و خانــدان مهــران در عهد ساســانی،
بــه فرماندهــی بهــرام چوبینــه ،توانســت نیــروی عظیــم تــرکان را بــه زانــو در آورد و خانــدان هرمــزان نیــز بــه
فرماندهــی هرمــزان در تاریــخ فتوحــات اســامی ،نامــی درخشــان از خــود بهجــا گذاشــت .هرمــزان در برابــر
اعــراب مهاجــم ،کاردانــی زیــادی از خــود نشــان داد .او توانســت حــدود یکســال و شــش مــاه در مقابــل
اعــراب ،مقاومــت کنــد؛ هــر چنــد کوشـشهای وی بــه نتیجــه نرســید و عاقبــت ناچــار بــه تســلیم شــد؛ امــا این
امــر هرگــز از ارزش و شایســتگی او نکاســت؛ زیــرا آنقــدر نبــوغ داشــت کــه پــس از اســارت ،همــواره طــرف
مشــورت عمــر ،دومیــن خلیفـهی مســلمین باشــد .مقالـهی حاضــر ،ضمــن واکاوی زادگاه و محــل حکمرانــی
هرمــزان و نقــش او در تحــوالت سیاســی -فرهنگــی اواخــر ساســانی و اوایــل اســامی ،بــه دنبــال تحلیــل
مقاومتهــای طوالنیمــدت هرمــزان مهرگانــی در مقابــل اعــراب مســلمان میباشــد.
اهمیــت و ضــرورت ایــن پژوهــش در ایــن اســت کــه نوشــتن در مــورد قهرمانــان ،مشــاهیر و مفاخــر ایــن
مــرز بــوم ،جــدا از حــس سپاســگزاری و ادای احتــرام بــه آنــان که وظیفـهی هــر ایرانی نــژادهای اســت ،میتواند
ســببی بــرای تشــویق جوانــان و تقویــت روحیـهی جانفشــانی و از خودگذشــتگی در راه میهن باشــد؛ بهویــژه در
عصــر حاضــر کــه بالندگــی بــه پیشــینهی تاریخــی و شــور و شــوق بــه شــناخت شــخصیتهای تاریخــیِ مناطق
مختلــف کشــور ،در سراســر ایــران اســامی ،گســترش یافتــه و اشــتیاق به شــناخت مــوارد فــوق در میــان همهی
اقشــار بــه ويــژه نســل جــوان کشــورمان بیــش از پیــش محســوس اســت .عالوه بــر ایــن ،یکــی از راههای مبــارزه
بــا فرهنــگ بیگانــه ،غنــا بخشــیدن بــه فرهنــگ خــودی و ارزش قائل بــودن بــرای مفاخر و مشــاهیر بومی اســت.
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پیشینهیتحقیق
در بســياري از پژوهشهــاي تاريخــي مربــوط بــه دورهی ساســانيان ،مطالــب پراكنــده و مهمــي دربــارهي
هرمــزان ،مطــرح شــده اســت و هــر يــك بــه شــكلي بــه آن پرداختهانــد؛ بـ ه عنــوان نمونــه محمــدی مالیــری در
کتــاب «فرهنــگ ایرانــی پیــش از اســام و آثــار آن در تمــدن اســامی و ادبیــات عربی» ،فصلــی را به هرمــزان و
خدمــات فرهنگــی او بــرای جهــان اســام ،اختصــاص داده اســت؛ همچنین ،علی حصــوری در کتــاب «آخرین
شــاه» ،تحلیلهــای جدیــدی در ارتبــاط بــا دلیــل مقاومتهــای هرمــزان ارائــه داده اســت .وی مینویســد :تمــام
کارهــای هرمزان(جنگهــا ،شــیوهی اســارت و امــان گرفتــن او) ،حســاب شــده و از روی تدبیــر بــوده اســت؛
امــا تاكنــون پژوهــش مســتقلي در رابطــه بــا موضــوع مــورد نظر ،نوشــته نشــده اســت.
زادگاه و محل حکمرانی هرمزان
زادگاه هرمــزان ،مهرگانکــدک (درهشــهر کنونــی) و محــل حکمرانــی او و خاندانــش ،خوزســتان،
مهرگانکــدک و ماســبذان بــوده اســت .تمامی منابع موجــود ،متفقالقولند کــه زادگاه هرمــزان ،مهرگانکدک
و محــل حکمرانــی او ،اهــواز بــوده اســت و حتــی ایــن منابــع تصریــح میکننــد کــه قــوم و یــاران هرمــزان نیــز
ســاکن مهرگانکــدک بودهانــد؛ چنانکــه طبــری مینویســد« :هرمــزان یکــی از خاندانهــای هفتگانــه
پارســی بــود و قــوم وی ،مهــرگان قــذف بــود و والیــت اهــواز و چــون بــه روز قادســیه هزیمــت شــد ،ســوی
قــوم خویــش رفــت و شــاه آنهــا شــد و بــه کمــک آنهــا بــا هرکــس کــه میخواســت ،پیــکار میکرد»(طبــری،
 ،1362ج .)1883 :5ابــن اثیــر ،مســعودی و بــاذری نیــز مشــابه عبــارت طبــری را آوردهانــد و میگوینــد کــه
هرمــزان و پیروانــش در مهرگانکــدک و اهــواز اســکان داشــتند(ابناثیر1465 :1383 ،؛ بــاذری240 :1337 ،؛
مســعودی ،1355 ،ج .)657 :1شــهبازی نیــز میگویــد« :خانــه و زادگاه هرمــزان در مهرگانکــدک بــود؛ ولــی او
بــه عنــوان شــاه اهــواز از ســوی خســروپرویز منصــوب شد(».شــهبازی)460 -1 :2004 ،؛ چنانکــه وقتــی هرمزان
را بــه اســارت؛ بــه مدینــه میبردنــد؛ عمــر ،خلیفـهی مســلمین ،بــه مغیرهبــن شــعبه کــه مترجــم او بــود میگوید:
«بگــو از کــدام ســرزمینی؟...هرمزان گفــت :مهرگانــی» (طبــری :1362 ،ج.)1952 :5
الزم بــه ذکــر اســت  -چنانکــه اشــاره شــد  -خانــدان هرمــزان؛ عــاوه بــر خوزســتان و مهرگانکدک،
بــر ماســبذان نیــز حکمرانــی میکردنــد؛ بــه گونـهای کــه در منابــع مختلــف ذکــر شــده ،هنــگام ورود اعــراب
بــه ماســبذان ،حاکــم ایــن شــهر ،آذیــن پســر هرمــزان بــوده اســت .ایــن شــهر در جنگــی کــه در منطق ـهای
بهنــام «هنــدف» رخ داد ،بــا کشــته شــدن آذیــن ،بــه تصــرف اعــراب مســلمان درآمد(همــان 1841 :و 1842؛
ابناثیــر.)1414 :1383 ،
سبب مقاومتهای طوالنیمدت هرمزان
هرمــزان در تاریــخ ایــران ،بــا چهــرهی ســرداری دلیــر و ســرافراز و آشــتیناپذیر جلــوه میکنــد کــه در
دفــاع از خــود و قلمــرو تحــت فرمانروایــی خــود از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده و در برابــر ناکامیهــای
پیدرپــی در مقابــل اعــراب مســلمان ،بــه آســانی ناامیــد نشــده و تــا آخریــن حــد امــکان از پــای ننشســته اســت.
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بــرای دفــاع از ســرزمینهایی کــه بــه وی ســپرده شــده بــود ،کوشــش بســیار نمــود و در مقابــل اعــراب مســلمان
بــه ســختی ایســتادگی کــرد؛ بهطوریکــه بنــا بــه گفتـهی منابــع ،هشــتاد نبــرد را در شوشــتر در مقابــل اعــراب
ســامان داد(طبــری ،1362 ،ج1897 :5؛ ابناثیــر )1472 :1383 ،و ایــن غیــر از ســامان دادن نبــر ِد تیــری و منــاذر،
جنــگ اهــواز و جنــگ رامهرمــز بود(ابــن اثیــر1472 -1467 :1383 ،؛ بــاذری204 -200 :1337 ،؛ نویــری،
176 -170 :1364؛ ابنخلــدون .)517 :1379 ،هرمــزان ،نخســت در قادســیه بــا اعــراب روب ـهرو شــد و در ایــن
جنــگ فرماندهــی جنــاح راســت لشــکر را بــر عهده داشــتند؛ یعنی پــس از رســتم فرخــزاد ،مقــام دوم فرماندهی
ســپاه بــر عهــدهی او بود(نویــری176 -170 :1364 ،؛ ابنخلــدون).517 :1379 ،؛ امــا ایرانیــان در ایــن جنــگ،
شکســت خوردنــد؛ هــر چنــد شــرح عوامــل ایــن شکســت ،در ایــن مجــال نمیگنجــد؛ امــا عواملــی ماننــد:
فســاد و اختالفــات درونــی دربــار ساســانی ،بــروز جنگهــای طوالنیمــدت بــا دولــت روم شــرقی ،خالــی
شــدن خزان ـهی دولــت و تشــدید فشــار و تحمیــل مالیاتهــای ســنگین بــر تودههــا ،قحطــی و شــیوع وبــا،
فســاد روحانیــون زرتشــتی ،اختالفــات بیــن لشــکریان خراســان و عــراق عجــم ،خودســری آخریــن شــاهان
ساســانی در بدبینــی و تحقیــر ســرداران الیــق و فــداکاری ماننــد بهــرام چوبیــن ،مردانشــاه و شــهربراز ،کشــته
شــدن خســروپرویز و آشــفتگیهای سیاســی و نظامــی متعاقــب آن و مــواردی از ایــن دســت ،ســير تدريجــي
و درونــي دولــت ساســاني را از توانمنــدي بــه ناتوانــي و از اســتقرار و ثبــات بــه آشــفتگي و نابســاماني تبدیــل
کرد(محمــدي ماليــري237 :1379 ،؛ پورشــریعتی123 :2009 ،؛ کولســنيکف161 :1355 ،؛ فــراي535 :1388 ،؛
دينــوري132 :1371 ،؛ دریایــی88 :1381 ،؛ ایمانپــور و گیالنــی)28 -1 :1389 ،؛ بهطوریکــه در ايــن اواخــر،
پادشــاهان ساســاني ،بازيچـهي دســت بــزرگان و اســپهبدان شــده بودنــد و آنــان شــاهي را پــس از شــاه ديگر ،به
پادشــاهي مينشــاندند .در ایــن دوره ،چنــان اوضــاع حکومــت ساســانی بــه هــم ریختــه و آشــفته بوده اســت که
هیــچ مورخــی؛ حتــی موفــق نشــده اســت طــول مــدت ســلطنت شــاهان را درســت بنویســد(حصوری:1371 ،
 .)14دولــت ساســاني در چنيــن وضعــي بــود کــه در جنــگ قادســیه شکســت خــورد و حتــی میتــوان گفــت
بســیاری از فرمانروایــان محلــی بــا اعــراب ،همــکاری کردند(ایمانپــور و گیالنــی 52 :1389 ،و  .)53عوامــل بــاال
خــود کافــی بــوده اســت تــا تواناتریــن امپراتوریهــا را در فشــار قــرار دهــد و نیــروی آن را چنــان تحلیــل بــرد
کــه از آن چیــزی باقــی نگــذارد (حصــوری.)14 :1371 ،
بــا ایــن همــه ،زمانــی کــه اعــراب مســلمان ،ارتــش شاهنشــاهی ساســانی را شکســت دادنــد ،در فــات
ایــران بــا بــزرگان و فرماندهــان محلــی؛ ماننــد هرمــزان روبـهرو شــدند کــه ایــن جنگهــا بســیار طوالنیمدتتر
از جنگهــای قادســیه و نهاونــد بودنــد .دلیــل ایــن امــر روشــن اســت؛ چراکــه ایــن موضــوع ،خــود بیانگــر ایــن
مســئله مهــم میباشــد کــه حــکام محلــی و بــه تبــع از آنــان مــردم ،بیشــتر عالقمنــد بــه حفــظ شــهر و زادگاه
خــود بودنــد تــا دفــاع از کل شاهنشــاهی؛ زیــرا چنانکــه ذکــر شــد هــم حاکمــان محلــی و هــم مــردم از نظــام
شاهنشــاهی ساســانی ،خســته شــده بودند(دریایــی .)88 :1381 ،خلــل و فســاد داخلــی و نفــاق و درگیــری بیــن
بــزرگان و ســران دولــت ساســانی ،اوضــاع ایــران را آشــفته کــرده بــود .فســاد کارگــزاران دربــار ،ســرداران،
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حکمرانــان و موبــدان بیــش از آن بــود کــه بتوانــد بــه حکومــت ساســانی ،معنــای یــک دولــت بدهد(حصوری،
)15 :1371؛ بــه همیــن دلیــل ،عامـهی مــردم میلــی بــه دفــاع از نظــام شاهنشــاهی ساســانی نداشــتند و حتــی در
بعضــی مــوارد ،بــه اســتقبال مهاجمــان رفتنــد .اگــر عامــه مــردم بــا مهاجمــان بــه چشــم عــداوت مینگریســتند،
ایــن فتوحــات چنیــن آســان دســت نمـیداد (زرینکــوب 13 :1385 ،و )14؛ بنابرایــن بــا وجــود فســاد و خللــی
کــه در هم ـهی ارکان دولــت ساســانی دیــده میشــد ،جــای تعجــب نیســت اگــر رســتم فرخــزاد ،شکســت
ایــران در برابــر ســپاه تــازه نفــس تــازی را پیشبینــی میکنــد .ایــن نکتــه خــود بیانگــر آگاهــی رســتم از اوضــاع
اجتماعــی مــردم و ســپاهیان و نارضایتــی آنــان از دولت ساســانی اســت و میرســاند که رســتم و دیگر ســرداران
ایــران ماننــد هرمــزان ،امیــدی بــه پیــروزی نداشــتند (زرینکــوب.)66 :1378 ،
تاریــخ ایرانیــان بــه کــرات نشــان داده اســت کــه هــر زمانــی کــه حکومــت بدلیــل عوامــل داخلــی و یــا
خارجــی تضعیــف میشــود و یــا بــر مــردم ظلــم میکنــد ،مــردم از ســقوط حکومــت ،حمایــت میکننــد و
یــا خنثــی باقــی میماننــد .ایرانیــان ،خــود بــا کمــک اعــراب ،فرمانروایــان ظالــم و ناتوانشــان را بــه زیر کشــیدند.
ساســانیان در جنگهــای قادســیه و نهــروان ،خیلــی ضعیــف ،ظاهــر شــدند و حتــی ســران نظامــی و شــهری
یزدگــرد هــم او را تنهــا گذاشــتند و بــه اعــراب پیوســتند(کاتوزیان 65 :2009 ،و )66؛ چنانکــه در منابــع آمــده
اســت« ،ســیاه» یکــی از ســرداران یزدگــرد ســوم بــود کــه او را بــا  70هــزار ســپاهی ،بــرای جنــگ بــا اعــراب بــه
شــوش فرســتاد؛ ولــی او ســپاه خــود را بــه صلــح بــا ابوموســی اشــعری ،ترغیــب کــرد و بــه اســام گرویــد .بدان
شــرط کــه بــا ایرانیــان جنــگ کننــد و عــرب را نکشــند و هــرگاه اعــراب بــه نبــرد بــا ایرانیــان پرداختند ،آنــان را
یــاری دهنــد تــا عطایــای عــرب ،نصیــب آنــان گــردد .عمــر نیــز ایــن معاهــده را تأییــد نمــود .پــس همــه اســام
آوردنــد و در فتــح شوشــتر ،شــرکت نمودند(ابــن خلــدون)543 :1379 ،؛ ولــی در ارتبــاط بــا دفــاع از شــهر و
دیــار و خانمــان خــود ،وضــع بــه گون ـهای دیگــر بــود .در هــر شــهری کــه مــورد تجــاوز و دســتبرد عربهــا
واقــع میشــد ،ناراضیــان تــا آنجــا کــه ممکــن بــود ،مقاومــت میکردنــد و تــا وقتیکــه بــه کلــی از دفــاع و
مقاومــت ناامیــد نشــده بودنــد ،در برابــر فاتحــان تســلیم نمیشــدند (زرینکــوب 88 :1378 ،و  .)89در همـهی
شــهرها و والیــات ایــران ،اعــراب مســلمان بــا مقاومتهــای ســخت مــردم روبـهرو میشــدند(دینوری:1371 ،
 .)146هرمــزان نیــز بــا وجــود اینکــه در نبــرد قادســیه و جلــوال شــرکت داشــت؛ ولــی مقاومتهایــی کــه وی با
پشــتیبانی مــردم خوزســتان و مهرگانکدک(درهشــهر کنونــی) در مقابــل اعــراب از خــود نشــان داد ،طوالنیتر
و کارســازتر بود(بــاذری204 -200 :1337 ،؛ طبــری ،1362 ،ج  .)1883 :5نظــری وجــود دارد دال بــر اینکــه
هرمــزان بــا مقاومتهــا و جنــگ و گریزهایــی کــه در مقابــل اعــراب از خــود نشــان داد ،قصــد داشــت کــه بــا
تدبیــر ،لشــکریان عــرب را بــه خــود مشــغول دارد تــا یزدگــرد ســوم از شــرق ایــران ،نیــرو ســازماندهی کنــد و
جلــوی تهاجــم آنــان را بگیــرد کــه ایــن امــر اتفــاق نیافتــاد (حصــوری.)30 -26 :1371 ،
عــاوه بــر مــوارد مذکــور ،بهنظــر میرســد یکــی از دالیــل مهــم مقاومتهــای هرمــزان ،وفــاداری
بــه ساســانیان و احســاس مســؤلیت ،نســبت بــه کشــور و زادگاه خــود بــود .شــاید طبیعــی بهنظــر رســد کــه
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فرمانــدهی رده باالیــی ماننــد هرمــزان بــا هیــچ قیمتــی حاضــر بــه تســلیم در مقابــل دشــمن نباشــد؛ همچنانکــه
دیگــر ســرداران هـمرزم هرمــزان ،ماننــد مهــران رازی (پســر بهــرام چوبیــن) ،رســتم فرخــزاد و بهمــن جادویــه
تــا آخریــن نفــس جنگیدنــد و در راه وطــن کشــته شــدند .ایــن ســرداران مــرگ بــا عــزت را بــر زندگــی بــا
ذلــت ترجیــح دادنــد؛ چنانکــه فردوســی از زبــان رســتم فرخــزاد در پاســخ بــه ســعدبنابیوقاص کــه از رســتم
میخواهــد تســلیم شــود ،آورده اســت:
بگویش که در جنگ مردن به نام به از زنده دشمن بدو شادکام
مــرا عــار آیـد از این زنـدگی کــه سـاالر باشم کنم بندگی
(فردوسی)1577 :1386 ،
بنابرایــن ،هرمــزان کــه تــا پیــش از ایــن؛ هماننــد یــک «شــاه» بــر مهرگانکــدک ،ماســبذان و خوزســتان،
گ و صلحهــای مکــرر اعــراب
حکمرانــی کــرده بــود ،بــه ســادگی حاضــر بــه تســلیم نمیشــد .او بــا جن ـ 
مســلمان را آزار م ـیداد و لشــکر عظیــم آنــان را بــه ســتوه م ـیآورد و در نهایــت پــس از آنکــه بســیاری از
فرماندهــان آنــان را کشــت و دیگــر امیــدی بــه پیــروزی نداشــت ،بــا خیانت مجبور به تســلیم شــد؛ ولی اســارت
او نهتنهــا پایانــی بــرای زندگــی سیاســی و قهرمانیهــای او نبــود؛ بلکــه ســببی بــرای بزرگــی هر چه بیشــت ِر نــام او
شــد؛ چــرا کــه در پــس پــردهی تــن بــه اســارت داد ِن او نیــز گویــا رازی نهفتــه بــود کــه در ادامــه خواهــد آمــد.
جنگها و اسارت هرمزان
هرمــزان پــس از آنکــه ،در نبــرد قادســیه شکســت خــورد ،بــا ســپاهیان خــود بــه خوزســتان رفــت و از آنجــا
بنــای تعــرض را بــا اعــراب گذاشــت و چنانکــه ذکــر شــد آنــان را بــه ســتوه آورد .عقبــه بــن غــزوان ،فرمانــده
ایشــان از ســعد ،کمــک خواســت .ســعد نیز نعمــان بن مقــرن را بهیــاری وی فرســتاد و چــون طوایفــی از اعراب
بنیکلیــب پیــش از اســام بــه خوزســتان آمــده و در آنجــا اقامــت گزیــده بودنــد و ایرانیــان نیــز از ایشــان ایمــن
بودنــد ،ســرداران عــرب آنــان را بــه طــرف خویــش متمایــل ســاخته و بدینســان هرمــزان را غافلگیــر کردنــد؛
از ایـنرو ،هرمــزان در خــود تــاب ایســتادگی ندیــد و درخواســت صلــح کــرد و عتبــه نیــز درخواســت وی را
پذیرفــت؛ بــه آن شــرط کــه مهرگانکــدک و اهــواز همچنــان در دســت وی بمانــد .هرمــزان ،چنــدی بدیــن
منــوال گذرانیــد تــا وقتــی کــه بیــن او و چنــد تــن از اعــراب وائــل و کلیــب ،بــر ســر حــدود امالکشــان اختالف
پدیــد آمــد و از طــرف اعــراب ،دو تــن بــرای رســیدگی بـ ه اختــاف آنهــا بیامدنــد؛ چــون ایــن دو تــن ،حــق را
بــه اعــراب دادنــد ،هرمــزان نپذیرفــت و در اثــر آن ،پیمــان آشــتی را کــه بــا ایشــان بســته بــود ،شکســت و دوباره
ســپاهی بیاراســت و بــه مقابلــه بــا اعــراب پرداخــت .اعــراب مذکــور چگونگــی ایــن جریــان را بــه عمر نوشــتند
و او لشــکر انبوهــی بهکمــک آنهــا فرســتاد .هرمــزان چــون دشــمنان را بدانســان آمــاده جنــگ و خــود را در
برابــر ایشــان ،ناتــوان یافــت؛ از آنجــا بــه رامهرمــز رفــت و بــرای بــار دوم میان او و مســلمانان ،آشــتی شــد؛ لیکن
ایــن آشــتی هــم پایــدار نمانــد و چنــدی نگذشــت کــه بیــن او و نعمــان بن مقــرن ،جنــگ ســختی درگرفت که
در اثــر آن هرمــزان رامهرمــز را هــم تــرک گفــت و بــه شوشــتر رفــت .هرمــزان در شوشــتر هم بیکار ننشســت؛
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بلکــه بــا کوششــی فــراوان بهگــرد کــردن ســپاه پرداخــت و بــزودی خــود را بــرای مقابلــه بــا اعــراب مهاجــم،
آمــاده ســاخت .اعــراب چــون چنــان دیدنــد از هــر طــرف بــه شوشــتر روی آوردنــد .عمر نیز ابوموســی اشــعری
را بــا لشــکری بــزرگ بــه یــاری ایشــان ،گســیل داشــت و اینــان شــهر شوشــتر را چــون انگشــتری از هر ســو ،در
میــان گرفتنــد .محاصــرهی شــهر ،چندیــن مــاه بــه طــول انجامیــد و به واســطهي پایــداری ســختی که هرمــزان از
خــود نشــان داد ،محاصرهکننــدگان نتوانســتند بــزودی آنجــا را بگشــایند؛ بــه گونهای کــه چند تــن از فرماندهان
عــرب؛ ماننــد مجــزاه بــن ثــور و براءبن مالک بــه دســت هرمــزان ،کشــته شــدند(ابن اثیــر1472 -1467 :1383 ،؛
بــاذری .)244 -240 :1337 ،هرمــزان پــس از چنــد مــاه کــه در محاصــره بــود ،هشــتاد بــار از حصــار شوشــتر
بیــرون آمــد و جنــگ کــرد؛ امّــا بینتیجــه بــود .در ایــن بیــن یکــی از اهالــی شوشــتر بــه نــام «ســیا» نــزد نعمــان
آمــد ،امــان خواســت و راه ورود بــه شــهر را نشــان داد .اعــراب ،وارد شــهر شــدند و هرمــزان را کــه بــه قلعــه پنــاه
بــرده بــود ،محاصــره کردنــد .هرمــزان گفــت« :صــد تیــر دارم و تیــر مــن بــه خطــا نمـیرود و چــه ســود که صد
کــس از شــما بکشــم یــا زخمــی کنــم .گفتنــد :پــس چــه میخواهــی؟ گفــت :دســت در دســت شــما مینهــم
کــه حکــم بــا عمــر خلیفــه باشــد .پــس از پذیــرش درخواســت او ،هرمــزان کمــان از دســت بیانداخــت و اســیر
شــد» (طبــری ،ج.)1904 -1895 :1362 ،5
هرمــزان را پــس از اســارت بــه مدینــه بردنــد و جامـهی زربافتــش را بــر او پوشــاندند و تــاج گوهرنشــان
وی را بــر ســرش نهادنــد و آذیــن بــر او بســتند تــا عمــر و مســلمانان او را ببیننــد (همــان1897 :؛ ابــن اثیــر:1383 ،
)1473؛ ولــی عمــر حاضــر نشــد بــا او ســخن گویــد تــا لبــاس جواهرنشــانش را بــا لبــاس ســاده عــوض نکردند؛
ســپس ،عمــر از وی میپرســد :فرجــام کار خــدا را چگونــه دیــدی؟ هرمــزان پاســخ میدهــد« :ای عمــر ،مــا و
شــما بــه روزگار جاهلــی چنــان بودیــم کــه خــدا مــا را بههــم واگذاشــته بــود و مــا بــر شــما چیرگــی داشــتیم و
چــون اکنــون خــدا بــا شــما همــراه شــد ،بــر مــا چیــره شــدید»؛ ســپس ،عمــر از هرمــزان میخواهــد کــه دلیــل
ی در پــی خــود بــا اعــراب را بگویــد .هرمــزان آب طلــب میکنــد؛ آب را کــه برایــش آوردنــد،
جنگهــای پـ 
گفــت :میترســم در حیــن خــوردن آب مــرا بکشــی .عمــر بــه وی میگویــد تــا آن را ننوشــیدهای ،در امانــی.
هرمــزان بالفاصلــه آب را میریــزد .عمــر دســتور میدهــد دوبــاره برایــش آب آورنــد تــا تشــنگی و مــرگ را
بــا هــم بــه وی نچشــانند .هرمــزان میگویــد نیــازی بــه آب نــدارم .خواســتم بــا ایــن کار امــان بگیــرم ،گفتــی تــا
آب را ننوشــی ،تــو را نخواهــم کشــت و اینــک مــن آن آب را ریخت ـهام و تــو نمیتوانــی مــرا بکشــی؛ ولــی
عمــر ،هرمــزان را بــه دروغگویــی ،متهــم گردانیــد و قصــد کشــتن هرمــزان را داشــت .انــس بــن مالــک ،به عمر
گوشــزد کــرد کــه راســت میگویــد؛ تــو او را امــان دادی؛ ســپس ،عمــر ،اســم چنــد تــن از فرماندهــان عــرب
را کــه بــه دســت هرمــزان ،کشــته شــده بودنــد ،نــام میبــرد و میگویــد :چگونــه مــن قاتــل اینــان را امــان دهــم:
«ای انــس ،آیــا مــن کشــندهی مجــزاه بــن ثــور و بــراء بــن مالــک [بــرادر خــودت] را امــان دهــم!» پیرامونیــان نیــز
بــه عمــر گفتنــد کــه او را امــان دادهای .عمــر رو بــه هرمــزان کــرد و گفــت« :مــرا فریفتــی؛ بــه خدا فریفته نشــوم؛
بلکــه بایــد اســام آوری [وگرنــه تــو را بکشــم] .او اســام آورد»(ابــن اثیــر )1474 :1383 ،و هرمــزان از همیــن
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تاریــخ بــه اســام گرویــد.
هرمزان پس از اسارت
در روزگاری کــه هرمــزان در مدینــه بــه ســر میبــرده ،در جامع ـهی اســامی نیــز همچنــان دارای قــدر و
منزلــت بــوده و خلیفــه هــم او را ارجمنــد میداشــته اســت؛ چنانکــه وقتــی بنــا شــد بــه بعضــی از دهقانــان و
بــزرگزادگان ایرانــی کــه در مدینــه اقامــت داشــتند از غنائــم حاصلــه ،بهــرهای بدهنــد؛ عمــر ،هرمــزان را برتــر
از دیگــران گرفــت و بــرای وی دو هــزار درهــم؛ یعنــی دو برابــر دیگــران ،وظیفــه مقــرر داشــت(بالذری:1337 ،
532؛ محمــدی مالیــری.)61 :1379 ،
نقش هرمزان در وضع تاریخ
در رابطــه بــا ابداعکننــدهی تاریــخ مســلمانان ،اختــاف نظــر وجــود دارد .در بعضــی از منابــع آمده اســت که
وضــع تاریــخ بــه دســتور عمــر و بــا مشــورت علــی علیهالســام صــورت گرفتــه کــه وی هجــرت پیامبــر(ص) از
مکــه بــه مدینــه را پیشــنهاد کــرده اســت (ابنســعد ،بیتــا) 281 :؛ امّــا اینکــه عمــر چگونــه بــه فکــر وضــع تاریخ
افتــاد ،روایتهــای گوناگونــی وجــود دارد .بنــا بــه گفتـهی ابوريحــان بيرونــى ،در زمــان عمــر وقتــى حوالـهاى
بــه او دادنــد كــه تاريــخ پرداخــت آن مــاه شــعبان بــود ،عمــر پرســيد كــدام شــعبان؟ آيــا هميــن ماهــى كــه در
آن هســتيم يــا شــعبانى كــه خواهــد آمــد؟ آنــگاه يــاران پيغمبــر را گــرد آورد و از آنهــا دربــارهى ايــن موضــوع
كــه موجــب ســرگردانى مىگــردد ،نظــر خواســت؛ آنهــا گفتنــد :بايــد راه و چــاره را از آييــن ايرانيــان آموخت؛
ســپس ،هرمــزان را خواســتند و از او در ايــن بــاره ســؤال كردنــد ،او گفــت :مــا را حســابى اســت كــه بــه آن «ماه،
روز» گوييــم؛ پــس ،آن را بــه صــورت مــورخ معرب ســاختند و مصدر آن را هــم ،تاريخ گفتند(بیرونــی:1352 ،
.)48
طبــری نیــز روایتهــای گوناگونــی در ارتبــاط بــا تأســیس تاریــخ آورده اســت؛ چنانکــه در یــک
روایــت ،تأســیس دیــوان را بــه پیامبــر(ص) ،در روایتــی دیگــر بــه عمــر بــن خطــاب و در یــک روایــت بــه
حضــرت علــی(ع) نســبت میدهــد؛ ولــی در چنــد روایــت تأییــد میکنــد کــه تاریــخ نهــادن را از ایرانیــان بــه
عاریــه گرفتنــد .ایــن روایــات ،فرضیـهی دخالــت هرمــزان در تأســیس دیــوان را تقویــت میکنــد؛ چنانکــه در
یکــی از روایتهــای خــود کــه بســیار بــه گفتـهی ابوریحــان بیرونــی نیــز شــباهت دارد ،میگویــد« :از میمــون
ن مهــران روایــت کردهانــد کــه حوالـهای بــه نــزد عمــر آوردنــد کــه بایــد در شــعبان داده شــود و عمــر گفــت:
بـ 
ایــن کــدام شــعبان اســت؟ شــعبان آینــده یــا شــعبانی کــه در آن هســتیم؟...عمر بــه یــاران گفــت :چیــزی بــرای
مــردم بنهیــد کــه تواننــد شــناخت .بعضیهــا گفتنــد :بــه تاریــخ روم بنویســید ...؛ بعضــی دیگــر گفتنــد :از تاریخ
پارســیان بنویســید .گفتــه شــد کــه در میــان پارســیان وقتــی شــاهی بیایــد مــدت شــاه پیشــین را رهــا کننــد و
همســخن شــدند کــه ببیننــد پیغمبــر چنــد ســال در مدینــه اقامــت داشــته بــود کــه ده ســال بــود و تاریــخ را از
هجــرت پیغمبــر خــدای صلیاهللعلیــه و ســلم نوشــتند»(طبری ،1362 ،ج)923 :3؛ همچنیــن ،طبــری روایــت
میکنــد« :یکــی پیــش عمربنخطــاب برخاســت و گفــت :تاریــخ نهیــد .عمــر گفــت :تاریــخ نهــادن چیســت؟
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گفــت :چیــزی کــه عجمــان کننــد و نویســند در مــاه فــان از ســال فــان .عمر گفــت :چیزی نکوســت .بنا شــد
تاریــخ نهنــد» (همــان.)924 :
حمــزه اصفهانــی نیــز میگویــد :در اثــر اختالفهایــی کــه در شــمارش مــاه و روز و ســال ،بیــن اصحــاب
و یــاران در زمــان عمــر ،روی داده بــود ،بــه فکــر چارهجویــی افتادنــد .عمــر از هرمــزان پرســید چــه بایــد کــرد؟
هرمــزان پاســخ داد :مــا گاهشــماری خــود را بــه مــاه و روز میخوانیــم کــه بــه معنــای شــمارش ماهــا و روزهــا
اســت ،ایــن کلمــه مصــدر آن تاریــخ ســاختند (اصفهانــی .)4 :1364 ،بــا توجــه به مــوارد مذکور میتــوان گفت
هرمــزان در وضــع تاریــخ مســلمانان ،نقــش بارزی داشــته اســت.
تأسیس دیوان
در ارتبــاط بــا تأســیس دیــوان نیــز نظریــات مختلفــی وجــود دارد؛ امّــا آنچه مســلم میباشــد خاســتگاه ايرانى
بــود ِن آن اســت .اینکــه ابــن خلــدون ريشـهاى كهــن بــراى آن بيــان مىكند(ابــن خلــدون ،)465 :1366 ،خــود
میتوانــد تأييــدى بــر ايرانــى بــودن اصطــاح ديــوان باشــد؛ مســلماً شــخصى ايرانى آشــنا بــه ديوانســاالرى ايران
بايــد در تدويــن آن دخالــت داشــته باشــد ،و البتــه نقــش افــراد ديگــر را در حد مشــورت ،نمىتــوان انــكار كرد.
ابــن طقطقــى در مــورد شــرايط تأســيس نخســتين ديــوان ،چنيــن شــرح مىدهــد« :در صــدر اســام،
مســلمانان همــان ســپاهيان بودنــد و جنــگ ايشــان هــم بــراى ديــن بــود نــه بــراى دنيــا .در ميــان آنهــا نيــز پيوســته
كســانى يافــت مىشــدند كــه بخشــى از مــال خــود را در راه خيــر ،بــذل مىكردنــد و در مقابــل يــارى اســام و
پيغمبــر صلــى اهلل عليــه وآلــه بــه هيچگونــه پــاداش ،جــز از جانــب خداونــد ،چشــم نمىداشــتند .پيغمبــر(ص)
و ابوبكــر ،هيــچ كــدام بــراى آنهــا وظيفـهاى مقــرر نكــرده بودنــد؛ ليكــن چــون بــه جهــاد مىرفتنــد و مالــى بــه
غنيمــت مىآوردنــد ،هــر يــك بهــرهاى را كــه ديــن بــراى او معيــن كــرده بــود ،دريافــت مىكردنــد و چــون
از اطــراف هــم مالــى بــه مدينــه مىرســيد ،آن را بــه مســجد مىآوردنــد و پيامبــر(ص) آن را ميــان آنهــا تقســيم
مىكــرد .در تمــام مــدت خالفــت ابوبكــر هــم بديــن منــوال مىگذشــت؛ ولــى چــون ســال پانزدهــم هجــرى
رســيد ،عمــر كــه در ايــن هنــگام بــر مســند خالفــت نشســته بــود؛ مشــاهده كــرد كــه كشــورها يكــى پــس از
ديگــرى بــه دســت مجاهــدان اســام گشــوده مىشــوند و گنجينههــاى ايــران بــه تصــرف درآمــده اســت و
بارهــاى زر و ســيم و جواهــرات گرانبهــا و لباسهــاى فاخــر ،بــه مدينــه وارد مىگــردد؛ پــس ،چنيــن انديشــيد
كــه بــه مســلمانان ،گشايشــى دهــد و تمــام آن امــوال را ميــان آنهــا تقســيم كنــد؛ ولــى نمىدانســت ايــن كار را
چگونــه انجــام دهــد و همــهى آن امــوال را چگونــه ضبــط كنــد .در ايــن هنــگام يكــى از مرزبانــان ايــران كــه در
مدينــه بــود ،چــون عمــر را در كار خــود ســرگردان يافــت بــه وى گفــت :پادشــاهان ايــران را چيــزى اســت كــه
آن را ديــوان مىنامنــد و تمــام جمــع و خــرج كشــور ايشــان در آن ضبط اســت و هيــچ چيز از آن خارج نيســت،
هــر كســى از دولــت وظيفــه و مقــررى دارد ،نامــش در آن ثبــت اســت و هيــچ گونــه خللــى بــر آن راه نمىيابد؛
پــس ،عمــر متوجــه ايــن امــر شــد و شــرح آن را پرســيد .مرزبــان چگونگــى آن را شــرح داد و هميــن كــه عمــر
آن را نيــك دريافــت ،بــه تأســيس ديــوان پرداخــت و بــراى هــر يــك از مســلمانان ،نوعــى وظيفــه مقرر داشــت
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و بــراى همســران ،كنيــزان و نزديــكان پيامبــر(ص) نيــز ســهمى تعييــن كــرد؛ بهطــورى كــه همــهى درآمدهــا
مصــرف مىشــد و چيــزى در بيتالمــال نمىمانــد» (ابــن طقطقــی 112 :1367 ،و  .)113مورخــان ،مرزبــان
مــورد نظــر را هرمــزان میدانند(محمــدی مالیــری.)20 :1362 ،
هرمزان و قتل عمر
اینکــه قتــل عمــر را بــدون برنامهريــزى و زمينههــاى قبلــى ،بــه دســت فیــروز ابولؤلــؤ ،غــام هرمــزان؛ فقــط
بــر اســاس عاطفــه و احســاس همــدردى او بــا اســراى نهاوند(قمــی303 :1361 ،؛ مســعودی )736 :1355 ،بدانیم،
نظــری ســطحی میباشــد؛ از ایــن رو ،بایــد بــه دنبــال ریشــه و دلیــل اصلــی ایــن اتفــاق بــود .در منابــع ،شــواهدی
دال بــر اینکــه قتــل عمــر بــا طــرح و برنامـهی قبلــی بــوده اســت ،وجــود دارد و طــراح قتــل او نیــز هرمــزان بــوده
اســت .مؤلــف كتــاب أضــواء علــى الســنت ه المحمديــه ،چنيــن اعتقــاد دارد كــه حتّــى كعباالحبــار در قتل عمر
دخالــت داشــته؛ زيــرا عمــر پــس از شــنيدن احاديــث جعلــى وى ،از حديث گفتنــش جلوگيرى كــرده و كعب
ـرى بود
نيــز مترصــد فرصتــى بــوده اســت تــا ضربـهاى ســخت بــر عمــر وارد كنــد؛ از ايــن رو ،وى از گروهى سـ ّ
كــه هرمــزان در رأس آن بــود و قتــل عمــر بــه دســت ابولؤلــؤ عجمــى و توســط ايــن گــروه صــورت گرفــت.
نويســنده بــا دو روايــت از قــول كعباالحبــار در پيشــگويى شــهادت عمــر در ســه روز آينــده  -پــس از تهديــد
عمــر  -و وقــوف خليفــه بــر يكــى از درهــاى جهنــم و جلوگيــرى از ســقوط مــردم در آن ،نتيجــه مىگيــرد كــه
كعباالخبــار و ابولؤلــؤ و هرمــزان در قتــل عمــر شــريك بودهانــد و حقــد و كينــهى هرمــزان نســبت بــه عظمت
و قــدرت مســلمين و ســقوط ساســانيان را دليــل بر تدبيــر هرمزان در قتــل خليفــه مىداند(ابوريــه1416 ،ق.)158 :
او حتــی بــا قطعیــت هــر چــه تمــام میگویــد« :كســى در ايــن داليــل شــك نمىكنــد ،مگــر جاهــان» (همــان:
 .)160هــر چنــد در ذکــر وقایــع تاریخــی ،نمیتــوان بــا قطعیــت صحبــت کــرد؛ ولــی بــاز شــواهدی وجــود
دارد کــه ایــن نظــر را تقویــت میکنــد؛ از جملــه اینکــه عمــر از فیــروز خواســت بــراى خليفــه ،آســیابی بســازد.
ابولؤلــؤ وعــدهی ســاختن آســيابى را داد کــه شــرق و غــرب صــدای آن را بشــنوند .عمــر از لحــن ســخن غــام
دريافــت كــه ايــن نوعــى تهديــد اســت .فــردای آن روز کعباالحبــار یهــودی ،نــزد عمــر رفــت و گفــت :ســه
شــب دیگــر زنــده نیســتی .روز بعــد ،کعــب بــه نــزد عمــر آمــد و گفــت :دو روز دیگــر مانــده اســت .چــون فردا
شــد ،آمــد و گفــت :یــک روز مانــده اســت و همــان روز ،عمــر کشــته شــد (ابناثیــر .)1559 :1383 ،ایــن خــود
میرســاند کــه قتــل عمــر بــا طــرح قبلــی و حســاب شــده بــوده اســت.
مطلــب مهــم ديگــر اینکــه هرمــزان ،ضمــن از دســت دادن موقعیت و شــکوه شــاهانهی پیشــین خــود ،در
بــدو ورود بــه مدینــه ،مــورد تحقیـ ِر عمــر و مســلمین قــرار گرفــت؛ چنانکــه همراهــان مســلمان او بــراى نشــان
دادن درجــهى اهميــت عمــل خــود در شكســت دادن ایــن ســردار بلندپایــه و نيــز تحقيــر او ،زيــورآالت و تــاج
هرمــزان را بــر تنــش كــرده و بــه محضــر عمــر وارد شــدند(طبری ،1362 ،ج .)2083 :8عمــر بــا شــرط عــوض
کــردن لباسهــاى هرمــزان ،حاضــر بــه مالقــات شــد و بــه دســتور او لباسهــاى هرمــزان را بــر تــن ســراقه بــن
مالــك بــن ُجعشُ ــم ،كردنــد و خليفــه خــدا را ســپاس گفــت كــه زيــور و لبــاس كســرايان را بــر تــن فقــراى
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مســلمين كــرده و نخــوت و تكبّــر ايرانيــان بــه ذلّــت و خــوارى ،تبديل شــده اســت(ابن ســعد ،بیتــا .)90 :شــاید
بــر اســاس همیــن شــواهد اســت کــه حمدالــه مســتوفی میگویــد« :هرمــزان بــا فیــروز ابولؤلــؤ در کشــتن عمــر
یـکدل شدند»(مســتوفی .)174 :1339 ،طبــری نیــز آورده اســت کــه فیــروز ابولؤلــؤ بــا کارد هرمــزان ،عمــر را
کشــته اســت .عبیــداهلل بــن عمــر نیــز چــون شــایعاتی شــنید مبنــی بــر اینکــه هرمــزان و فیــروز بــا هــم بودهانــد و
کســی دیــده بــود کــه هرمــزان کارد را بــه فیــروز داده بــود ،برفــت و هرمــزان را بکشــت(طبری ،1362 ،ج:8
 .)2088 -2083مقدســی( 129 :1349و  )130و نویــری( )335 :1364نیــز همیــن نظــر را عینـاً آوردهانــد .بــاذری
نیــز ایــن واقعــه را چنیــن شــرح میدهــد« :هرمــزان ســپس ،بــه معاضــدت ابولؤلــؤ ،غــام مغیره بــن شــعبه ،به قتل
عمــر رضـیاهلل عنــه ،متهــم شــد .روزی عبیــداهلل بــن عمــر بــه وی گفــت :بــا هــم برویــم اســبی را کــه از آن مــن
اســت تماشــا کنیــم .هرمــزان برفــت و عبیــداهلل از پــی او همیشــد و در حالــی کــه غافــل بــود ،وی را به شمشــیر
بــزد و بکشــت»(بالذری.)532 :1337 ،
عــاوه بــر مــوارد مذکــور ،بــا توجــه بــه شــواهد موجــود ،تمــام کارهــای هرمــزان ،حســاب شــده بهنظــر
میرســد؛ چنانکــه هرمــزان ،آگاهانــه اعــراب را مشــغول میکنــد تــا خوزســتان را عرصـهی تاخــت و تــاز کنــد
ِ
و قســمت ِ
نزدیک خوزســتان
های دیگــر ایــران ،از جملــه فــارس در اَمــان مانــد .اینکــه اعــراب به هیــچ وجــه راه
بــه فــارس را انتخــاب نکــرده یــا از شــمال یــا از جنــوب بــه آن حملــه کردهانــد ،نشــان میدهــد کــه مقاومــت
مهمــی در غــرب فــارس وجــود داشــته اســت کــه جــای آن در تاریخ ،خالی اســت؛ همچنیــن ،اینکــه در جریان
اســارتش از ســربازان و ســرداران مســلمان میخواهــد کــه دســت او را در دســت عمــر قــرار دهنــد ،جــای بحث
دارد؛ عــاوه بــر ایــن ،او چنــان سیاس ـتمدار ماهــری بــود کــه در پیشــگاه عمــر ،نهتنهــا بــا تدبیــر (ماجــرای
آب خواســتن) خــود را از مــرگ حتمــی نجــات داد؛ بلکــه اعتمــاد خلیفــه را هــم جلــب کــرد تــا جایــی کــه از
غنیمتهــای بهدس ـتآمده از جنگهــای اســام ،بهــره میبــرد .آیــا هرمــزان پــس از آنکــه دانســت دیگــر
هیــچ امیــدی بــه پیــروزی نیســت ،بــا تدبیــر طــرح کشــتن خلیفـهی اســام را نریختــه بود؟(حصــوری:1371 ،
 .)45آیــا هرمــزان میتوانســت بــا دلــی صــاف و بیکینــه در کنــار کســی کــه قاتــل پســر و بــرادرش بهحســاب
میآمــد زندگــی کنــد؟ 1آیــا هرمــزان بــه عنــوان یکــی از ســرداران رده بــاالی ایــران میتوانســت شــکوه و
فروپاشــی کشــورش را نادیــده بگیــرد؟ آیــا هرمــزان جــذب ســادگی و عــدل و وفــای بــه عهـ ِد مســلمانان نشــد
کــه بــا وجــود اینکــه از دســت وی آزارهــا دیــده بودنــد و بهتریــن فرماندهانشــان را کشــته بــود ،او را بخشــودند
و حتــی برایــش حقــوق در نظــر گرفتنــد؟ پاســخ دادن بــه ایــن ســؤاالت بســیار دشــوار اســت؛ زیــرا هرمــزان در
مظــان اتهــام همــکاری بــا فیــروز ،قــرار گرفــت و بــه دســت عبــداهلل بــن عمــر ،کشــته شــد و مورخــان در ایــن
داوری درماندهانــد کــه کشــتن او بــه حــق بــوده اســت یــا ناحــق؟

 -1آذین حاکم ماسبذان ،پسر و شهریار ،حاکم شوش ،برادر هرمزان بودند که در نبرد با اعراب کشته شدند (ابناثیر.)1475 - 1444 :1383 ،
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تحلیل مقاومتهای هرمزان مهرگانی در برابر...

نتیجهگیری
خانــدان هرمــزان بــر خوزســتان ،مهرگانکــدک و ماســبذان ،حکمرانــی میکردنــد .زادگاه هرمزان ،ســردار
نامــی یزدگــرد ســوم ،مهرگانکــدک بــوده اســت .او فرمانــده جنــاح راســت نبــرد قادســیه بــود کــه پــس از
شکســت در ایــن نبــرد ،بــه زادگاه خــود؛ یعنــی مهرگانکــدک رفــت و بــا جمـعآوری نیــرو در ایــن مناطــق،
حــدود یــک ســال و شــش مــاه در مقابــل لشــکریان اعــراب ،مقاومــت کــرد؛ بهطــوری کــه بنــا بر گفتـهی منابع
هشــتاد نبــرد را ســازمان داد؛ ولــی بــا همـهی رشــادتها و دلیریهایی کــه از خود نشــان داد؛ در نهایــت نیروهای
بصــره و كوفــه بــا كمــك يكديگــر و بــا همــکاری یــک ایرانــی ،او را مجبــور بــه تســلیم کردند .هرچنــد بهنظر
میرســد کــه جنگهــا و صلحهــای هرمــزان ،بــرای بــه دســت آوردن فرصــت الزم بــه نفــع دولــت ساســانی و
بــه زیــان اعــراب بــوده اســت؛ ولــی از ایــن مقاومتهــای محلــی کــه پــر فــراز و نشــیبتر از نبــرد قادســیه بودند،
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مــردم از نظــام شاهنشــاهی ساســانی ،خســته شــده بودنــد و انگیــزهای بــرای دفــاع از
آن نداشــتند .بنابرایــن ،از شــهر و دیــار و زادگاه خــود بــه دلیــل حبالوطــن ،بهتــر دفــاع میکردنــد .هرمــزان،
پــس از اســارت بــا تدبیــر ،خــود را از مــرگ نجــات داد و بــا نبــوغ ذاتــی خــود توانســت جایــگاه باالیــی را در
دربــار خالفــت بهدســت آورد و همــواره طــرف شــور عمــر قــرار گیــرد؛ طوریکــه بســیاری از منابــع ،تأســیس
دیــوان و وضــع تاریــخ را بــه وی نســبت میدهنــد .در نهایــت اگــر نظــر منابعــی کــه هرمــزان را طــراح قتــل عمر
میداننــد ،بپذیریــم؛ میتــوان گفــت هرمــزان بــا ایــن کار خــود ،کینـهی قتــل پســرانش ،شکســت کشــورش و
شــکوه گذشــتهاش را فرامــوش نکــرده بــود؛ هرچنــد اعــراب مســلمان حداقــل پــس از اســارت وی نهتنهــا در
حقــش بــدی نکردنــد؛ بلکــه عزیــزش داشــتند و بــه او مســتمری میدادنــد.
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسي
 ابناثیر ،عزالدین؛ ( ،)1383تاریخ الکامل ،ج ،4ترجمهي سیدمحمدحسین روحانی ،تهران :اساطیر. ابــن خلــدون ،عبدالرحمــن؛ ( ،)1366مقدمــهى ابــن خلــدون ،ج ،2ترجمـهي محمد پرويــن گنابادى ،تهــران :علمىو فرهنگى.
______________؛ ( ،)1379تاریــخ ابــن خلــدون ،ج ،1ترجمــه آیتــی ،تهــران :مؤسســه مطالعــات و تحقیقاتفرهنگی.
 ابن سعد ،محمد؛ (بیتا) ،الطبقات الكبرى ،ج ،8بیروت :دارصادر. ابن طقطقى ،محمد بن على بن طباطبا؛ ( ،)1367تاريخ فخرى ،تهران :علمى و فرهنگى. ابوريه ،محمود؛ (1416ق1995 /م) ،اضواء على السنه المحمديه ،قم :انصاريان. اصفهانــی ،حمــزه بــن حســن؛ ( ،)1364تاریــخ پیامبــران و شــاهان (ســنی ملــوکاالرض واالنبیــاء) ،ترجمـهي جعفرشــعار ،تهــران :بنیــاد فرهنگ ایــران.
 بالذری ،ابوالحسن؛ ( ،)1337فتوحالبلدان ،ترجمهي محمد توکل ،تهران :نقره. بیانی ،شیرین؛ ( ،)1355شامگاه اشكانيان و بامداد ساسانيان ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران. بیرونی ،ابوریحان؛ ( ،)1352آثارالباقیه ،به قلم اکبر داناسرشت ،تهران :ابن سینا. حصوری ،علی؛ ( ،)1371آخرین شاه ،تهران :چاپ و صحافی بهمن.دوره پانزدهم شماره 44و( 45پاييز و زمستان )1393
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 دریایــی ،تــورج؛ ( ،)1381ســقوط ساســانیان ،فاتحیــن خارجــی ،مقاومــت داخلــی و تصویــر پایان جهــان ،ترجمهيمنصــوره اتحادیه(نظــام مافــی) و فرحنــاز امیرخانــی حســینکلو ،بیجــا :تاریــخ ایــران.
 دينوري ،ابوحنيفه؛ ( ،)1371اخبارالطوال ،ترجمهي محمود دامغاني ،تهران :ني. زرینکوب ،عبدالحسین؛ ( ،)1385کارنامهی اسالم ،تهران :امیرکبیر. _____؛ ( ،)1378دو قــرن ســکوت ،سرگذشــت حــوادث و اوضــاع تاریخــی ایــران در دو قــرن اول اســام ازحمل ـهی عــرب تــا ظهــور دولــت طاهریــان ،تهــران :ســخن.
 فراي ،ريچارد نلسون؛ ( ،)1388تاريخ باستاني ايران ،ترجمهي مسعود رجبنيا ،تهران :علمي و فرهنگي. فردوســی ،ابوالقاســم؛ ( ،)1386شــاهنامه فردوســی ،بــر اســاس نســخه ژول مُــل ،بــه کوشــش عبــداهلل اکبریــانراد،تهــران :الهــام.
 قمــى ،حســن بــن محمــد؛ ( ،)1361تاريــخ قــم ،ترجمـهي حســن بــن علــى قمــى ،تصحيــح و تحشــيه جاللالديــنتهرانــى ،تهــران :تــوس.
 کولسنيکف ،آ .اي؛ ( ،)1355ايران در آستانه يورش تازيان ،ترجمهي م .ر .يحيايي ،تهران :آگه. طبری ،محمدبن جریر؛ ( ،)1362تاریخ طبری ،ترجمهي ابوالقاسم پاينده ،تهران :اساطير. محمدي ماليري ،محمد؛ ( ،)1379تاريخ و فرهنگ ايران ،ج ،1تهران :طوس. مستوفی ،حمداله؛ ( ،)1379تاریخ گزیده ،تحقیق عبدالحسین نوایی ،تهران :امیرکبیر. مســعودی ،علــی بــن حســین؛ ( ،)1355مروجالذهــب و معادنالجوهــر ،ج ،1ترجمــه ابوالقاســم پاینده ،تهــران :علمیو فرهنگی.
 مقدســی ،مطهــر بــن طاهــر؛ ( ،)1349آفرینــش و تاریــخ ،ج ،4ترجمـهی محمدرضــا شــفیعی کدکنــی ،تهــران :بنیادفرهنگ ایــران.
 نویری ،احمد؛ ( ،)1364نهایتاالرب فی فنون االدب ،ترجمهي محمود هروی دامغانی ،تهران :امیرکبیر.مجالت
 ایمانپــور ،محمدتقــی /گیالنــی نجمالدیــن؛ (« ،)1389نقــش شــورش بهــرام چوبیــن در تضعیــف و فروپاشــی دولتساســانی» ،فصلنامــه علمــی -پژوهشــی تاریــخ اســام و ایران دانشــگاه الزهــرا (ع) ،ســال بیســتم ،دورهی جدید ،شــماره ،8
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