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 گفتارپنجم

 المؤمنين عمربه دست ايرانيان مدينهترورامير

 درسالهاي خالفتش    *،اميرالمؤمنين   و ملقب بهپيامبر  خليفة   عمر ابن خطاب دومين  
او تاريخ هجري وضع كرد، ماليات . دايجاد كر يمنظم نسبتا يك دستگاه حكومتي 

زمينهاي مفتوحه را تنظيم نمود و براي تقسيم مالياتها در بين عربان مدينه و     
و ديگر شهرهائي كه در   ) مصر(سطاط افتگان شهرهاي نوبنياد كوفه و بصره و فِ    ي اسكان
 كه اموال تاراجي  خُمسِ   فتوحات دراوائلِ  .  ترتيبات منظمي وضع كرد   عرب بود اشغال  

 مردم مدينه  عمر مينشست و اين اموال را بين     و انباشتند    مسجد مي   را در به مدينه ميرسيد  
كه از ايران و عراق براي عمر ) سبايا  ( دختر و پسراسيرشدگان  خُمسِ . تقسيم ميكرد

اين همان رسم كهن قبيله يي  .  تقسيم ميكرد  دربين مردم مدينه   را نيز به همين نحو ميرسيد 
 را با خودشان به  غنيمت  بود كه وقتي دسته ئي از اعضاي قبيله به غارتي ميرفتند و اموال          

                                                           
 بود، و يعني سرلشكرآن روزگار فرمانده جنگي   به تعبيرامير. منين بمعناي سرلشكر مؤمنان بود اميرالمؤ-*

مؤمنين نيز مسلمانان عرب بودند و نه كسان .  و هيچ تقدسي نيز درآن مستَتَر نبودمعناي ديگري هم نميداد
مسعودي مينويسد كه وقتي عبداهللا . نخستين كسي كه اين لقب را گرفت عبداهللا ابن جحش بود. ديگري

 شد، به اميرالمؤمنين گسيل در رجب سال دوم هجري براي زدن كاروان قريش رپيامبجحش به فرمان 
 ابن خلدون مينويسد كه پس از پيامبر نخستين كسي كه لقب ].219: التنبيه واالشراف[ملقب گرديد 

 وقاص در زمان فرماندهي نيروهاي عرب در قادسيه بود؛ و پيش از او عبداهللا اميرالمؤمنين گرفت سعد ابي
 عاص و مغيره ابن شعبه نيز در زمان پيامبر اين لقب را  عمروگوياين لقب را گرفته بود؛ و جحش ا
سپس اتفاق افتاد كه يك مأموري براي دادن گزارشي به عمر وارد مدينه شد و جار ميزد كه . گرفتند

مقدمه [ميدند اميرالمؤمنين كجا است؟ مسلمانان را اين لقب خوش آمد و عمر را ازآن روز اميرالمؤمنين نا
 ].217: ابن خلدون
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خُمسِ خودش را برميداشت بقيه را ميان    پس ازآنكه  ميان قبيله مي آوردند، رئيس قبيله    

 كه يك پنجمِ  -؛ آنگاه از سهم خودش   تقسيم ميكردكساني كه اين مالها را آورده بودند   
وقتي . ميداد  شان سهم  به تمامي اعضاي قبيله به تناسب وضع خانواده   -آورده ها بود  

 مشكل بود كه  حساب از شام و مصر و ايران به مدينه سرازير شد ديگر   غنايم انبوه و بي 
؛ زيرا كه اموالِ رسيده   تقسيم كند كه اين اموال ميرسيد بنشيند و   عمر بتواند هربار  

به قدري زياد بود و به قدري پشت سر هم ميرسيد كه تقسيم آن از عهدة يك نفر بيرون   
تأسيس كرد و اموال تاراجي را     ) مالخانه  يعني (المال  او براي اين منظور يك بيت   . بود

 به مدينه ميرسيد درآن جمع آورد و ازمردم مدينه آمارگيري دقيق به عمل      كه پيوسته
 ناميده ميشد ثبت كرد، و براي هركدام      »ديوان عطاء« آورده نامشان را در دفتري كه     

شان به پيامبر، مستمري     ازآنها برطبق سابقه ئي كه در اسالم داشتند، يا بر طبق نزديكي      
 مدينه كرد، و به آنها دستور       مردم مأمور ثبت نام    را نفره  او يك هيئت سه . مقرر ساخت 

 شروع كنند، و هركدام از خاندانهاي   پيامبر  از افراد خاندان نامها  سياهةداد كه در تهية 
داشتند، و پس ازآنها تمام عربهاي عربستان كه براي اسالم   مدينه را به حسب منزلتي كه 

عموي  (ثبت نام افراد از عباس   . در ديوان ثبت كنند ،نگيدند  جنگيده بودند يا ميج  
و فرزندانِ علي شروع شد؛ زيرا اينها نزديكترين   ) پسرعمو و داماد پيامبر(و علي ) پيامبر 

براي مرداني كه در . كسان به پيامبر بودند، و عمر برايشان منزلت خاصي قائل بود
 درهم؛ براي كساني كه در جنگهاي   5000جنگ بدر شركت كرده بودند هركدامشان     

 4000شركت كرده بودند هركدام   ) آخر سال ششم هجري   ( عد از بدر تا صلح حديبيه     ب
 هجري در عربستان شركت  12 تا اوائل 7درهم؛ براي كساني كه در جنگهاي سالهاي 

 هجري 16 تا اواخر 12 درهم؛ براي كساني كه از اواخر سال   3000كرده بودند هركدام   
 درهم؛ و براي كساني كه از اواخر سال  2000در جنگها شركت كرده بودند هركدام  

 . درهم مقرر كرد2000 هجري به بعد در جنگها شركت كرده بودند نيز هركدام 16
 در عين حالي كه در حياتِ پيامبر كودك بودند و    -مقرري هركدام از حسن و حسين  

براي .  درهم تعيين كرد 5000 -تازه در زمان تشكيل ديوان به سن رشد رسيده بودند   
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ار ياسر، كه پدر و مادرش در نخستين سالهاي ظهور اسالم درزير شكنجة مشركان              عم

 درهم مقرر  6000قريش كشته شده بودند و خودش نيز در مكه شكنجه ها ديده بود،       
براي هركدام از همسران پيامبر    .  درهمي بود 4000شد؛ و سلمان فارسي در رديف      

براي آن عده   .  درهم تعيين شد 12000   درهم، و براي عائشه همسر محبوب پيامبر 10000
براي  .  درهم مقرر شد 6000نكاح در خانة پيامبر بودند هركدام       از همسران پيامبر كه بي  

 ولي 1. شد مقرر - شان در اسالم  به حسب سابقه - درهم200 تا 500زنهاي مدينه بين   
من «: تاو گف . عمر دربارة تعيين مستمري براي خودش با مسلمانان مدينه مشورت كرد      

.  ام ميكردبودم و درآمدي كه داشتم كفاف معيشت خانواده ) تاجر: به عربي  (چاروادار 
اكنون به كارهاي شما مشغولم و درآمدي ندارم؛ فكر ميكنيد چه اندازه ازاين مالها برايم          

: ؟ هركس پاسخي به او داد؛ و چون نوبت به علي ابن ابيطالب رسيد گفت  »حالل است
؛ بيش از اندازة نيازت برايت    ات برداريندازة نياز خود و خانواده حق تو است كه به ا

  ام،به قدر تأمينِ هزينة زندگي متوسطي براي خود و خانواده     :  عمر گفت .حالل نيست
 يك جامه براي زمستان و يك جامه براي تابستان، يك سواري براي حج و ازجمله

 2.ور جهادعمره، و يك سواري براي برآوردن كارهاي روزمره و ام    

بعدها كه انبوه اموال تاراجي ايران و عراق و شام و مصر به شكلِ غير قابل         
و تصوري به سوي مدينه سرازير بود، براي كودكان و نوزادان نيز مقرري تعيين شد،         

 . در رديف صد درهمي نوشته ميشد   بي درنگ هركودكي كه به دنيا مي آمد 

 نوشته اند   چنانكه  .دينه فقير بودند   عموم مردم م، تا چند سال پيش از اين وضع   
هسته هاي   و گردنبند و النگوي زنانشان 3 بود؛نان جوين  خرما ومدينهخوراك مردم 

 دريكجا نيز درصفحات پيش ديديم كه بسياري ازعربها        4.ة خرما بود سوراخ شد 
 . نميدانستند هزار درهم چقدر است، و چنان مبلغ عظيمي را درعمرشان نديده بودند         

 بسياري ازمردم مدينه بيش از   ةارش طبري ميگويد كه خواربار موجود درخانيك گز
چند قرص نان جوين و اندكي خرما نبود؛ واگر ناگهاني مهماني برايشان ميرسيد مجبور      
بودند كه نانشان را به او بدهند و خودشان سرِ بي شام برزمين بگذارند يا با چند دانة      
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ويسد كه پيامبر وقتي مكه را فتح كرد عتّاب ابن اُسيد را             ابن هشام مين 5. خرما به سر ببرند  

اين  .   درهم برايش مقرر نمود 30به عنوان نماينده اش در مكه منصوب كرد و ماهي    
رسول اهللا روزي يكي درهم     «: حقوق چنان براي عتاب اهميت داشت كه او ميگفت  

 يك بار يكي از  6.»برايم مقرر كرده است، و من هيچگاه به كسي نيازمند نخواهم شد      
چون اين را به   . اصحاب پيامبر با زني ازدواج كرده و دويست درهم مهرش كرده بود     

اگر سكه هاي درهم از درون دره هاي كوهستان بيرون     : پيامبر گفت، پيامبر به او گفت  
 7. مي آورديد هم نميتوانستيد دويست درهم صداق زنانتان كنيد   

 بود، و هركدام از مردم مدينه نه تنها داراي     ولي اكنون اوضاع به گونه ئي ديگر   
چندين غالم و كنيز از آزادگانِ برده شدة عراقي و ايراني و شامي و مصري بودند بلكه             
هركدامشان داراي هزاران درهم نقدينه و انبوهي از كاالهاي پرارزشِ غنيمت شده   

به خاطر موفقيتهاي  .همة اينها به توالي فتوحات زمانِ عمر به آنها رسيده بود . بودند
چشمگيري كه از لشكركشيها نصيب عربان شده بود و به خاطر ثروتهاي انبوه ناشي از       
غنائم جنگي كه به خانه هاي عربان مدينه سرازير شده بود، عمر در مدينه و عربستان   

مطاع درآمده بود كه فكر مخالفت با ارادة او به ذهن          به صورت يك رهبر مقدس و   
فرمان عمر براي عربان به مثابة فرمان يك پدر خيرخواه و     .  نميكرد هيچ عربي خطور

مشفق بود كه چون خير همگان را دربر داشت از طرف همگان بدون چون و چرا به 
 .مورد اجرا نهاده ميشد

 بود كه به ساده زيستن خو كرده  و مقيم مدينهعمر از يك خانوادة متوسط مكه 
نيز همچنان در سادگي زيست و تا آخر عمرش   بود، و پس از آنكه به خالفت رسيد   
زندگي شخصي عمر به گونه ئي بود كه امكان  . شيوة زندگي ساده  اش را تغيير نداد 

 ازسهم خُمسِ  با وجود درآمدهاي افسانه ئي كه   . هرگونه انتقادي از وي را از ميان مي برد  
 شه ماالمال از اموال هميمدينهميشد، و با وجودي كه بيت المال ش  نصيب  )تاراجها (غنايم 

درآمد و نيمه حال مدينه         بود، شخص عمر همچون يكي از افراد كم   خراج و جزيه
    هيچ زندگي ميكرد و خانه و پوشاك و خوراكش نسبت به دوران پيش ازفتوحات 
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خانه  اش   و دربرتن داشت  خورده  تغييري نيافت، تا جائي كه اغلب اوقات رخت وصله   

عمر به خاطر وفاداري و اخالص فوق العاده ئي كه به تعاليم    . ردساده ترين غذاها را ميخو  
 عدالت و مساوات ناميده ميشد به    يپيامبر داشت، همواره آنچه را كه در فرهنگ عرب     

 به تمام معني يك پدر مشفق بود، وعالقه داشت  عربها او براي . مورد اجرا درمي آورد
ر تمام كارگزارانش نظارت مستقيم    او ب . ثروتمند و مرفه شوند كه همة مردم عربستان 

. پنداشت اعمال ميكرد   را مخلص مي  داشت و اين نظارت را به وسيلة افرادي كه آنان 
 كه در اخالصش نسبت به تعاليم پيامبر   8،قاضي او در مدينه علي ابن ابيطالب بود

 ولي عربان چنان درگير فتوحات و تاراج و غنيمتگيري و    . شبهه ئي وجود نداشت 
نيمة  تمام دوران دهسال و  ايران بودند كه در مصر و كشورهاي شام ودر پيشروي

عدالت و  دربارة  .  در مدينه نيازي به رجوع به عدالت پيش نيامد    ،خالفت عمر
.  كه همه ريشه درحقيقت داشت   افتاد  داستانهاي بسياري برسر زبانها       عربدوستي عمر  

 : از اين داستانها را از طبري نقل ميكنم    هائينمونه

يك داستان آنكه مردي از عربان بدوي كه براي انجام مأموريتي از سوي رئيس     
 به مدينه رفته بوده دربارة    23قبيله  اش از يكي از مواقع جنگ در ايران در حوالي سال 

به مدينه وارد شده نزد اميرالمؤمنين رفتم و ديدم كه    : عمر چنين حكايت كرده است 
دارد و قدم ميزند و شماري از عربان بر روي زمين    مثل شتربانان عصايش را دردست    

: عمر به غالمي كه همراهش بود مرتب ميگفت . گوشت و نان ميخورند آب نشسته اند و 
 وقتي من به نزد او رسيدم      !يرفا به اين گوشت بده، به اين نان بده، به اينها خورشت بده 

كه از طعام خودم كه  در پائين صف مردم نشستم و طعامي به من دادند  !بنشين: گفت
يرفا ظرفهايت را جمع : چون خوردن مردم تمام شد گفت. همراه آورده بودم بدتر بود  

او به خانه ئي وارد شد و به اطاقي . من به دنبالش روان شدم .  و خودش به راه افتاد!كن
ديدم كه برگليمي . من اجازه طلييدم و سالم كردم و به من اجازة دخول داد . رفت

يكي از پشتيها را به من  . به دوتا پشتي تكيه زده كه با ليف خرما پرشده بودند  نشسته و 
سالني ديدم در روي صفه ئي كه حجره ئي درآن بود و    . تعارف كرد و برآن نشستم  
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 او نان روغني و اندكي      *. خوراكمان را بياور  !  كلثوم  ام: گفت .پرده ئي بردرش زده بودند   

نميخواهي بيائي با ما از اين  ! ام كلثوم: گفتعمر . نمك از پشت پرده بيرون داد
. آري ولي ازمردم اين شهر نيست :  گفت!مثل اينكه مردي نزد تواست: بخوري؟ گفت 
اگر ميخواستي من دربرابر مهمانانت ظاهرشوم برايم رختي مثل رخت     «: ام كلثوم گفت

ن بيايم مثل اگر ميخواستي من دربرابر مهمانانت بيرو   . زن عبداهللا جعفر تهيه ميكردي 
اگر ميخواستي من دربرابر مهمانانت ظاهر   . زبير ميشدي كه براي زنش رخت مي آورد  

عمر گفت**.»د برايم رخت مي آوردي  شوم مثل طلحه كه براي زنش رخت مي آور  :
گويند دختر علي ابن ابيطالب و زن اميرالمؤمنين       ب آيا براي تو اين بس نيست كه مردم     «

غذائي  اگر اين زن از من راضي بود !بخور «:  من كرد وگفتآنگاه عمر رو به  ؟ »است
كه با خودم داشتم ازآن    غذائي اندكي از آن را خوردم ولي    . »بهتر از اين به تو ميدادم   

 9. بهتر بود

.   اورا صدا زد  خانة عبدالرحمان عوف رفت و  يك شب بهعمر آنكه     ديگر داستان
. قم برنگردم و تو را صدا نزنم وارد مشو    تا به اطا: زن عبدالرحمان در بر او گشود وگفت

 نماز  مشغول ديد كه عبدالرحمان  و وارد شدعمر بردر ايستاد تا زن اورا صدا زد و 
 از عمر    وعبدالرحمان از نمازش فارغ شد   . گفت نمازت را كوتاهتر كن   به او . است

ت و  اس آمده  شهر   كنار كارواني به: اي؟ گفت  اين وقت شب به چه كاري آمده   : پرسيد 
پس هردو بيرون  . بدهيم بيا برويم نگهباني . ميترسم مورد دستبرد دزدان مدينه قرار گيرد 

از خانة عمر برايشان چراغي   . شدند و روي تپه ئي نشستند و به گپ زدن پرداختند   
مگر به شما نگفته بودم كه بعد از موقع       : عمر چراغ را پس فرستاد وگفت    . آوردند 

 سروصدائي    . سپس برخاسته به گشت وگذار پرداختند   !خواب نبايد چراغ روشن شود 

                                                           
سن . با ام كلثوم ازدواج كرد سالگي 50درسن  هجري 17درسال  عمر. علي و فاطمه بود ام كلثوم دختر -*

 .دعمر از اين زن داراي دختري بنام رقيه و پسري بنام زيد ش. بود سال 10حدود درآن زمان ام كلثوم 

اسماء دختر (  خواهرزن پيامبرزن زبير .ر همين ام كلثوم بودزن عبداهللا جعفر، زينب دختر علي و خواه -**
 .بود) خواهر زينب بنت جحش(خواهرزن پيامبر نيز زن طلحه  . بود)خواهر عائشه ابوبكر و
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 آمدهديدند كه جمعي به گرد هم  رفتند ببينند كه چيست، و     ازدرون خانه ئي شنيدند و  

صبح روز بعد عمر به دنبال افرادي كه ميگساري ميكردند فرستاد       . ند امشغول ميگساري 
كس ديشب   فالنكس و   كس و فالن   شما فالن: تا مجازاتشان كند، و به آنها گفت    

خودم به  : اي؟ گفت ازكجا اين را فهميده   : يكي ازآنها از او پرسيد  . ميگساري ميكرديد  
ممنوع نكرده     اهللا مگر تجسس در امور خصوصي را    :  مرد گفت. چشم خودم ديده ام

 از مجازاتشان  بخشوده  آنها را سخنها خودش را سرنش كرد و  است؟ عمر با شنيدن اين  
 10. درگذشت

يكي از غالمان عمر به نام اسلم روايت كرده كه شبي عمر   :ر اينست داستاني ديگ
در محلي  . شهر بيرون شد تا به امور دوروبر شهر سركشي كند، و من همراه او بودم           از

اند كه گرفتار     انيرگمانم كه اينها رهگذ  : گفت به نام صرار چشم عمر به آتشي افتاد و  
ديديم كه زني  وان به نزد آنها رفتيم و  هردو دوان د!حركت كن. شب و سرما شده اند

عمر سالم    . است و چندتا كودك، و ديگي برآتش نهاده وكودكانش درحال گريستنند      
اگر خيري همراه داري وارد «: زن گفت . كرد و اجازه خواست كه به چادر وارد شود

: ؟ زن گفت»شما را چه شده است«: عمر گفت. »شو وگرنه ما را به حال خود واگذار
از «:  ؟ گفت» چرا اين كودكان ميگريند«: عمر گفت.  »سرما شده ايم  رفتار شب وگ«

آب است و ميخواهم  «: ؟ گفت»در اين ديگ چيست«: گفت. » گرسنگي است
عمر «:  گفت.» داد ما را از عمر بستاناداهللا  اميدوارمساكتشان سازم تا به خواب روند؛ كه 
گر ازما خبر ندارد چرا واليت امر ما را  ا«: ؟ گفت»ازكجا خبر دارد كه شما درچه حاليد

پس    . »حركت كنيم«: ؟ عمر تا اين را شنيد رو به من كرد وگفت  »برعهده گرفته است  
 وارد شديم، و عمر يك جوال آرد وكيسه ئي پيه        خواربار  هردومان دوان دوان به انبار   
گويم بر  مي«: گفت. »من برميدارم  «: گفتم . »بر پشتم بنه «: بيرون كشيد و به من گفت 

مرا مجبور كرد كه    ؟ و » آيا روز قيامت توي مادرمرده بار مرا بردوش ميكشي      ؛پشتم بنه
آنگاه دوان دوان به سوي چادرآن زن روان شد و من به دنبالش          . جوال را بردوشش بنهم   

برابر زن افكند و مقداري آرد بيرون آورد          وقتي به چادر رسيديم جوال را در  . ميدويدم 
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ديگ فوت   ديدم كه به آتش زيرِ   و. »من بر هم ميزنم   تو درديگ بريز و  «: و به زن گفت 

: وقتي آش پخته شد به زن گفت   . ميكرد و دود از همه جاي ريش پر پشتش بيرون ميزد    
: كرد و به زن گفت    زن ظرفي آورد و عمر آش را درآن سرازير      . »ظرفي برايم بياور  «
زن به .  عمر برخاست كه برود،دندوقتي كودكان خوردند و سير ش . »به بچه ها بخوران  «

عمر هستي كه ولي امر   از حقا كه تو شايسته تر .  به تو پاداش نيكو دهاد   اهللا«: عمر گفت
كه اگر به نزد عمر بيائي مرا آنجا خواهي  سخن خير بگو «: عمر گفت . » باشيؤمنينم

ن دراز   بعد ازآن عمر ازچادر دور شد و درآن حوالي مثل جانوران بر روي زمي . »يافت
چشم     با من حرفي نزد و !»عجيب كاري ميكني  «: گفتم. كشيد و چشم به چادر دوخت

 كودكان شروع كردند به خنديدن و با هم كشتي  دقايقي بعد . به چادر دوخته بود
  !  را شكراهللا«: آنگاه عمر برخاست وگفت   .   و اندكي بعد خفتند و آرام گرفتند      ؛گرفتن

 11. »اشته بود اينها را گرسنگي بيدار وگريان د 

دربارة انتقادپذيري عمر، طبري از قول مردي بنام عمران ابن طواده نقل كرده             
مرد به .  كه وي روزي نزد عمر رفته وگفته كه برايت اندرزي دارم؛ و عمر گفته بگو  

عمر از او مي پرسد كه  . اي كار ناروا كرده  مردم ميگويند كه تو چهار : عمر ميگويد
يكي آنكه تو عمره را در ماههاي حج     : روايند؟ مرد ميگويد  اين كارها چيستند كه نا 

 ديگر آنكه بر     *اي، را تحريم كرده ) نكاح موقت  ( اي، ديگر آنكه متعة زنان      ممنوع كرده

                                                           
روايت ] 5115حديث [بخاري . توضيح مختصري بدهم) ازدواج موقت( است كه دربارة نكاح متعه  به جا-*

حديث [ولي هم او . كردز نكاح متعه و خوردن گوشت خر ممانعت جنگ خيبر ا ميكند كه پيامبر در
 نكاح متعه اتفاق نظر وجود جواز و عدم جواز كه تا زمان خلفاي راشدين برسر ميكندروايت ] 5116
 يكي از. يك بار كساني از عبداهللا عباس دربارة متعة زنان پرسش كردند و او مجاز دانست. نداشت

 عباس عبداهللا؟ ندنبود كه زنان اندك بود تنگدستي نكاح مخصوص زمانولي مگر اين : مواليش گفت
در يك سپاه  : بخاري از زبان جابر ابن عبداهللا و سلمه ابن اكوع چنين روايت كرده است. آري: گفت
، ميتوانيد )نكاح متعه كنيد(چونكه به شما اجازه داده شده كه استمتاع كنيد : گفت پيامبرآمد و. بوديم

دربارة شرط ] 5119حديث [باز بخاري در حديث ديگري ]. 5118حديث صحيح بخاري [ نيداستمتاع ك
 سه دستِ كمهر مرد و زني كه به توافق رسيدند، بايد : نكاح متعه از زبان پيامبر چنين نقل كرده است
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رعيت سختگيري ميكني، و چهارم آنكه كنيزي كه كودكي بزايد را آزاد اعالم         

 ئي ديگر بوده اند؛ مردم در       به گونه پيامبر اي، درحالي كه اين هرچهار مورد درزمان    كرده
ماههاي حج به عمره ميرفته اند، و زنان را متعه ميكرده اند و رسم نبوده كه وقتي كنيزي       

 بوده    براي آنممنوع كردن عمره در ماههاي حج    «: عمر گفت . كودكي بزايد آزاد شود 
ر   و اگر پيامب.  اگر در ماههاي حج به عمره روند كمتر به حج خواهند رفت عربهاكه 

را آزاد كرد از روي ضرورت بود؛ بعد ازآن مردم دارا شدند و           ) نكاح موقت  ( متعة زنان  
من خبر ندارم كه كسي ازمسلمانان به متعه عمل كرده باشد؛ اكنون مردم آن قدر توان     

وقتي زنانش به   مالي دارند كه هركس هرچندتا دلش بخواهد ميتواند زن بگيرد و   
پس چه نيازي به متعه     . كند و ديگري را به جايش بياورد شان را رها  چهارتا برسند يكي  

و اما آزاد كردن كنيز فرزندزاييده به آن منظور بوده كه حرمتي را با حرمت          ! هست
بدان كه من رفيق محمد   . دربارة سختگيريم نسبت به رعايا ميگويي     . ديگري پيوند بزنم  

روي ببينم    ما هرگاه ازكسي كج   قسم آن قدر به مردم ميدهم تا سير شوند؛ ا    اهللابه . هستم
كه نهيب بسيار ميزنم و تازيانه ام را بلند          تازيانه ام را بر رويش بلند ميكنم و درحالي      

 12. »ميكنم تا بترسانم از زدن خودداري ميكنم  

                                                                                                                             
و اگر بعد ازآن اگر خواستند بر اين مدت بيفزايند مانعي ندارد، . شبانه روز با يكديگر معاشرت كنند

ابن الجوزي نيز در يك مورد تصريح كرده است كه . خواستند همديگر را ترك كنند هم مانعي ندارد
 موضوع حرام وحالل ].232 / 4: منتظم [»متعه يكي از عقود شرعي بود«در زمان خالفت عمر ابن خطاب 

يم گرفت كه  تصم214درسال أمون خليفه م. بودن متعه تا قرن سوم هجري مورد اختالف بوده است
او يك روز حديث تحريم متعه توسط عمر خطاب را ذكر كرده با . فرمان حالل بودن متعه را صادر كند

دومتعه درزمان رسول اهللا وابوبكر رواج داشته و من «لحني تمسخر آميزي اين سخن عمر را گه گفته بود 
ي لوچ چه كاره ئي كه چيزي را كه تو«: به باد انتقاد گرفته خطاب به عمر ميگفت» آنها را تحريم ميكنم

 و ،أمون توجيه كردند؟ ولي فقهاي سني تحريم متعه را براي م»رسول اهللا به آن عمل كرده را تحريم كني
 يحي ابن اكثم و چندنفر از رفقايش احاديثي آوردند كه گويا زهري از دوتا از پسران  القضات او قاضي

ان علي ابن ابيطالب نقل كرده بود ودرآن آمده بود كه علي ابن حنفيه از پدرشان ابن حنفيه و از جدش
» متعه را پيامبر حالل كرده بود ولي بعدا به من دستور داد كه ندا بزنم كه متعه حرام است«: گفته بود

 ].315 / 11: منتظم[
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هرچند كه عمر نسبت به خطاهاي كارگزارانش اغماض ميكرد، ولي دربارة       

بستگان خودش داستانهائي وارد كتابهاي   سختگيريهاي او در امر خطاهاي اطرافيان و وا  
برادرزن عمر كه قُدامه ابن مظعون نام داشت و از مسلمانان اوائل   . تاريخي شده است  

) جارود عبدي   (بين او و رئيس قبايل عبدالقيس     . اسالم بود، فرماندار شرق عربستان شد    
عمر از او . وشدجارود به مدينه رفته به عمر اطالع داد كه قدامه خمر مين . به هم خورد
ابوهريره را عمر از بحرين طلبيد و      . ابوهريره نيز اين را ميداند    : جارود گفت . گواه طلبيد

چون يقين يافت كه قدامه خمر نوشيده است اورا به مدينه فراخواند و به دست خودش      
هشتاد تازيانه به او زد و ديگر نيز اورا به كاري نگماشت؛ و مدتي اجازه نداد با وي            

بالذري كه اين داستان را آورده است، مي افزايد كه قدامه بيمار بود و         . ار كندديد
من به او ميزنم، اگر مرد    : عمر گفت.  اگر به او بزني خواهد مرد   : كساني به عمر گفتد 

 13.اهللا گناه شراب نوشيش را خواهد بخشود  

 مصر يكي از پسران عمر به نام عبدالرحمان كه براي جهاد به مصر رفته بود در 
 - كه فاتح و حاكم مصر بود-عمر چون اين را شنيد به عمرو عاص   . شراب نوشيد

دستور نوشت كه عبدالرحمان را بگيرد و در زنجير كند و بر پشت شتري با رحل 
.  سپس او به دست خودش به عبدالرحمان تازيانه زد   .  چوبين بنشاند و به مدينه بفرستد    

اگر مردي به اهللا خبر : عمر گفت. رد كه ميميرمعبدالرحمان درزير تازيانه فرياد برآو   
او سپس وي را را به زندان افكند    . بده كه پدرت شرابخواران را اينگونه مجازات ميكند    

بالذري مي افزايد كه مرگ عبدالرحمان در اثر  . و او چندي در زندان بود تا درگذشت  
 14.تازيانة پدرش عمر بود  

  پيامبر  محراب مسجد    هجري در23حجه  ذوال27دربامداد روز  عمر ابن خطاب  
مجوسي   و لقبش  ابولؤلؤ  اشة عربيكه كُنيمورد حملة مسلحانة مردي به نام فيروز   

 . روز بعد درگذشت   سهقرار گرفت، و در اثر زخمهائي كه بر او وارد آمد   بود نهاوندي  

.  مغيره ابن شعبه و بردين ايراني بود در بردگي اسيرشده و فيروز يك ايرانيِ 
مغيره به رسم ديرينة عربان با او قرارداد بسته بود كه برايش كار كند و درآمد        
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چهره هاي مرموز مدينه بود   فيروز از.  تحويل دهد )ة مغيرهخان (روزانه  اش را به خانه  اش 

بنابر گفته هاي خودِ  يك روايت طبري . نشد براي مردم مدينه معلوم اوكه هيچگاه اصل   
 گرفته ز را يك بار روميان در جنگهاي روم و ايران به اسارت          ميگويد كه فيرو   فيروز 

 سهم مغيره ابن شعبه      درتقسيم اسيرانْ  بودند، و يك بار ديگر به اسارت عربان افتاد و      
كه به سن بلوغ رسيده       هيچ بردة شدة عجم    كه عمر اجازه نميداد  منابع ما ميگويند   15.شد

ابن شعبه به عمر نوشت كه غالمي دارد كه    مغيره .بود را به مدينه فرستاده اسكان دهند 
عمر اجازه خواست كه به خاطر آنكه اين       هم نجار است و هم نقاش و هم آهنگر؛ و از    

  16. ؛ و عمر اين اجازه را دادد در مدينه اسكان يابد  غالم به كار مردم مدينه ميخور 

ري در گزارشها فيروز را از اسيران نهاوند ذكر كرده اند، ولي يك روايت طب   
 بنا براين گزارش،.  به اسارت افتاده بوده است    از سقوط نهاوند  نشان ميدهد كه او پيش 

 كه سهمِ خُمسِ خليفه بودند و براي  -نهاوند را  برده شدگانِ كم سن و سال  روزي كه 
 ميگذراندند،     اكوچه ه  از-فرستاده شده بودند     به مدينه  تقسيم كردن بين اصحاب پيامبر   

ها و پسرهاي برده شده    دختراين   دست برسرار كوچه ايستاده بود وابولؤلو فيروز دركن 
 17.»عمر جگرم را كباب كرد  «: ميگفت  آه ازدل برمي آورد و     وميكشيد

 ميگشت؛ بازار   روزي عمر در « كه  دربارة تصميم فيروز به ترور عمر، نوشته اند     
ادم برس كه بار     از دست مغيره ابن شعبه به د    ! اميرالمؤمنين: ابولؤلؤ وي را ديد وگفت

روزي دو  : خراجت چند است؟ گفت:  عمر پرسيد . گراني از خراج بر من نهاده است  
در : گفت . هم نجارم، هم نقاشم، هم آهنگرم     : پيشه ات چيست؟ گفت : گفت. درهم

اي اگر بخواهي    شنيده ام كه گفته   .قبال اين همه كار كه ميداني خراجت گران نيست   
آري چنين   : گفت.  بگردد و گندم و جو را آرد كند ميتواني آسي بسازي كه با باد 

اگر زنده در رفتم چنان آسي برايت بسازم      : گفت. برايم آسي چنين بساز   : گفت. است
  همراهانش عمر پس از رفتن فيروز به       .   كه در شرق و غرب جهان ازآن حكايت كنند     

 18.»مرا تهديد كرد  اين غالم: گفت

سپيده دمان وارد مسجد شد و درحالي كه   چندروزي بعد ازاين گفتگو، فيروز در    
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 تن ديگر را  12 و  دشنه بر او زد و اورا ازپا انداخت     زخمة عمر مشغول نماز بود چندين     

نيز زخمي كرد يا ازپا درآورد، و چون وي را گرفتند ضربتي به خودش زد و خود را          
كه  گفتند   ! پرسيد كه چه كسي به او دشنه زده است  چون به هوش آمد عمر19.كشت
 كه ازدست كسي بر    شكر  را اهللا« : عمر گفت.  بوده است - غالم مغيره ابن شعبه     -ابولؤلؤ

 20.»جانم آسيب رسيده كه در عمرش يك بار هم سر سجده بر درگاه اهللا ننهاده است     
اين روايت تصريح دارد كه فيروز هيچگاه مسلمان نشده بوده و در مدينه به عنوان يك        

 .  است)مجوسي : به عربي (مزدايسن يدانسته اند كه او   ميزيسته و همه ممزدايسن

 سادگي صورت گرفته بود و يك نفر  اينولي آيا قتل شخصيتي چون عمر به 
 در  بود رف اينكه عمر به شكايتش بي توجهي نشان داده    به نام فيروز با لقب ابولؤلؤ به صِ   

. هم درمدينه بود  پيش ازآن   سالها زده بود؟ فيروز  او دست به ترور واكنشييك حالت 
 اهل تأثيرپذيري آني بود زماني كه اسير شده بود ميتوانست با حيله ئي بر     اواگر 

جان خودش   بكشد و  وي را   اسيركننده  اش كه در ايران جنايتها كرده بود دست يازد و     
ولي اين كار را نكرده بود و به اميدي يا به خاطر هدفي به زندگي   . را نيز در اين راه بدهد  

فرصت مناسبي به   درسرش نقشه هائي كشيده بود تا در  سارت تن درداده بود و در ا
.  ؛ و براي اجراي اين نقشه ترتيبي داده بود تا اورا به مدينه بفرستند       مرحلة عمل درآورد 

او مردي بود كه زنده ماندن در اسارت و ديدن شكست ايران را بر مردن ترجيح داده    
آهنگري و مسگري ها  را تحمل ميكرد و براي عرببار بود و در مدينه يك زندگي خفت

ديگچة عربان      وديگو نجاري ميكرد، و ازآن همه هنري كه داشت كارش آن بود كه     
او حتي آن قدر اهل مماشات نبوده كه با عربان       . را وصله بزند يا اينها را برايشان بسازد   

ه بود كه دين بسازد و مثل هرمزان كه مسلمان شد مسلمان شود؛ بلكه ترجيح داد  
كالم عمر . درد و رنج ناشي از حفظ آن را نيز تحمل كند   خودش را حفظ كند و 

يك بار هم براي «تصريح دارد كه او در مدينه بر دين خودش مانده بوده و به قول عمر 
چنين شخصي با چنين خصوصيات شخصيتي چند سال در     .  بوده است» اهللا نماز نگزارده 

د انتظار داشت كه ايرانيان شكستهايشان را جبران كنند و     زير اسارت ماند، و شاي   



 149
ايران   ولي هرچه زمان ميگذشت اخباري كه از  . قيد اسارت برهانند      اسيرانشان را از 

 .ميرسيد بيش ازپيش ناراحت كننده و نااميدكننده بود         

آيا فيروز به تنهايي اقدام به ترور عمر كرد يا ديگراني نيز درمدينه با او همكاري    
اينجا برخي ازمسائل به ذهن خطور ميكند كه انسان را عالقمند ميسازد كه         اشتند؟ درد

در كه   يهوداني به   دراواخر عمرش عمر. درچنين حوادث بزرگي ازآنها ياد كند    
نشين از زمان پيامبر در حالت نيمه بردگي     روستاهاي خيبر و ديگر روستاهاي يهودي     

مان شوند يا اين زمينها را ترك كنند؛ و همه شان را     به سر مي بردند دستور داد كه يا مسل   
 در  را نيز قبايل حِمير در شمال يمناو يهوديان .  تبعيد كرد مناطقي چون كوفه و مصربه 

 تا درآنجا عمال به نيمه بردگان    21،كوفه كوچ داد شان به سرزمين بومي   ازاواخر عمرش
اينها همان . مت عربان كوفه درآورند  عربان تبديل شوند و پيشه ها و هنرهايشان را به خد 

 با ايرانيان درواقعة    شانبودند كه داستان ارتباط  ) قبيلة سيف ذي يزن   (يهودان قبايل حِمير 
 .درتاريخ آمده است  ها درزمان انوشه روان    آزادسازي يمن ازدست حبشي  

األحبار كه   همين قبيلة حِمير و ازهمين منطقة نجران مردي به نام كعب        از
به مدينه رفته       هجري16سال   ، در» يهود بود   بزرگعلماي «از  هاي عربي ميگويد   روايت

 او از مرموزترين چهره هاي  22 .گزيند در مدينه اقامت  اجازه يافت كهمسلمان شد و
 و ، كوشش داشت در دستگاه خالفت جا باز كند  پيوستهمدينه درآن روزگار بود كه   

 كه همة علوم دارداختيار   وكتابي در است، ه آگا»علم كتاب«چنان وانمود ميكرد كه به  
 او نميتواند   جزهمچون طلسمي است كه هيچ كس  اولين وآخرين درآن نهفته است و    

چونكه عربان مدينه قبال هم شنيده بودند كه علماي اهل كتاب از      . به رازهايش پي ببرد   
 دردل كسي   كعب االحبار شكي غيبدانيِ  نسبت به ادعاهاي23آگاهند، رازهاي آسمانها   

 مدينه احترام بسيار زيادي كسب مردموي به خاطر همين حقه بازيها نزد . ايجاد نميشد
كرد، و چنان در اين راه موفق شد كه حتي شخصيتي همچون عمر باور داشت كه او  

 . ديگران نميتوانند آنها را بياموزند     بسيار چيزها از كتابش آموخته است و   

 و كند خودش را به عمر نزديك  ياي خاصكعب االحبار توانست با شگرده  
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مسائلي كه  مواردي دربارة امور و  ي باشد كه پيوسته درخانة عمر بود و در  كسانازجمله 

به  او به حدي خودش را  . پيش مي آمد اظهار نظر ميكرد يا مورد مشورت قرار ميگرفت       
 16سال ر اواخدر ) اورشليم  / قدس( شهر ايليا  بود كه وقتي كشيشانِكردهعمر نزديك 

 كه شهر را در محاصره گرفته بود وارد مذاكره شدند و پيشنهاد           عمرو عاص هجري با  
 و عمر تصميم  ؛كردند كه اگر شخص عمر بيايد شهرشان را به او تسليم خواهند كرد  

كعب االحبار را نيز    ، گرفت كه براي تحويل گرفتن آن شهر به فلسطين مسافرت كند       
گاه   دبه را قبله   كعب االحبار به عمر توصيه كرد كه ديوار نُ    األقصي   در مسجد  . همراه برد

. اي تو هنوز همان يهودي هستي كه بوده: عمر به شوخي به او گفت. مسلمانان قرار دهد
 براي اينكه تسخير اورشليم را يك مقدر الهي جلوه دهد و بگويد كه كعب االحبار

هر به عمر گفت كه پانصد سال پيش    علماي يهود از اين واقعه خبر داشته اند در همين ش  
 اسرائيلي پيشگويي كرده كه در اين زمان شخصي ملقب به فاروق      پيامبر از اين يك 

را از دست روميان رها ميكند، و اكنون تو   ) مسجد اقصي (مي آيد و اين مسجد 
 24.بخشندة آن پيشگويي هستي    تحقق

اعتماد عمر را   اين مرد كه با اين شگردها خودش را به عمر نزديك كرده و     
به خودش جلب كرده بود، درست سه روز قبل از و قوع حادثة ترور عمر به او اطالع         

باز روز ديگر نزديك   . داد كه در تورات ديده است كه او سه روز ديگر خواهد مرد
بودن مرگ عمر را به او گوشزد كرد؛ و روز پيش از كشته شدنش مجددا به او اطالع             

گفت كه سه روز ديگر خواهي  عمر بهوقتي او . »يا خواهي رفتتو فردا از دن«داد كه 
وجود  ) تورات(از او پرسيد كه آيا اسم عمر دركتاب خدا كه نزد او است مرد، عمر 

نامت نيست ولي نشانه هايت ذكر شده و تصريح گرديده كه    : دارد؟ كعب االحبار گفت
آنكه عمر را فيروز زخمي      پس از 25.اجلت دراين تاريخ فرارسيده و ازدنيا خواهي رفت   

نگفتمت كه تورا شهيد خواهند كرد؟ تو  : كرد كعب االحبار به نزد عمر رفت وگفت 
 26باور نميكردي و ميگفتي در عربستان چه گونه شهيد خواهم شد؟    

گروههاي زيادي از    . قوم يهود از ديرباز با ايرانيان روابط بسيار خوبي داشتند      
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 ايران ميزيستند و از همه گونه احترام  نقاط مختلفيهودان قرنهاي متوالي بود كه در 

؛ و م ميرسيد  قرن هشتم ق سابقة اسكان يهودان در ايران به  . وآزادي برخوردار بودند  
پادشاهان آشوري آنها را از فلسطين به غرب ايران كوچ داده بودند و بعدها در عهد       

كه ان يك شهر  اسپه مركزدر. مادها و هخامنشي در ايران پراكنده شده بودند   
در .  نشين بود به طور كامل يهودي)   گفتند يهوديهو عربها(جهودستان نام داشت  

ميانرودان و خوزستان نيز جماعات بزرگ يهودي ميزيستند كه درطول تاريخ مورد    
 يكي از شهرهاي متصل به تيسپون در عراق، و شهر       .حمايت دولتمردان ايران بودند

 دركتاب ديني يهوديان براي     .ي يهودي نشين بودند شوش در خوزستان نيز از شهرها    
 كوروش .  كه هيچ قوم ديگري نداشت درنظر گرفته شده بود خاصي منزلتايرانيان 
همه جا   واو بود ذكر شده بود كه دست يهوه با »هوهمسيح ي«در تورات با صفت  بزرگ 

هاي متعددي در   از بزرگواريهائي كه از ايرانيان ديده بودند داستان   27. ميكرد شپيروز 
تورات آمده بود، و به مناسبت يكي از همين بزرگواريها جشن ساالنة موسوم به فوريم        

انوشه روان نيز به درخواست يهودان يمن به آن  ). و هنوز ميكنند  (را برگزار ميكردند  
 درزمان  - اينك .كشور لشكر فرستاد و مسيحيانِ حبشي را ازآن كشور بيرون راند        

.  دشمنشان نيز مشترك بود ان و ايرانيان درد مشتركي داشتند و يهودي-خالفت عمر
بخشهاي بزرگي ازآنها درحيات       . يهودان عربستان ضربات بسيار سنگيني خورده بودند       

فدك،     (؛ و بقيه شان  ) بني قينقاع، بني نضير، بني قريظه     (كلي ازميان رفته بودند    پيامبر به 
قبيلة همين كعب االحبار   . ه تبعيد كرد را عمر براي هميش ) تيماء، وادي القري، خيبر 

شان را   همين يهودان هستي تاريخي.  از جمله تبعيدشدگان بودند  نيز ) حِميرة يعني قبيل (
مديون ايرانيان ميدانستند؛ زيرا در كتابشان آمده بود كه شاهنشاهان ايران آنها را از   

ة حمايت خود   و درسايحيات دوباره به آنها بخشيدند       دادهنابودي حتمي نجات
دشمن مشترك و پيوند تاريخي ميتوانست شخصيتهاي يهود         درد مشترك و 28. گرفتند

 نزديك سازد، و احيانا به     اسكان داده شده در مدينه    ايرانيِمردانساكن مدينه را به   
افتاده     قوم خودشان از اوضاع فالكتباري كه درآن بودند        ئيفكر اقدام به كاري براي رها   
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 . تشريك مساعي كنند با هم دراين راه 

 درآن روزها از شخصيتهاي مدينه به شمار     خوانديم هرمزان كه داستانش را باالتر 
 خانواده  اش درمدينه ميزيست، و نزد عمر از احترامي برخوردار بود، و از  باميرفت و 

 به جز .  تعيين كرده بود   ساالنهجمله افراد غير عرب مدينه بود كه عمر برايش مستمري    
 را بالذري به  آنها درمدينه ميزيستند كه آن زمان  ايرانيان ديگري نيز در، و فيروزهرمزان 

نامهاي فيروز دهكان نهرالملِك، پسر نخويرگان، بسطام پسر نرسي، رفيل و جفَينه ياد           
 اجبارا اينها نيز مثل هرمزان 29. دننوشتة او از عجمان مستمري بگير عمر بود  كرده كه به

 بودند و براي آنكه از سرزمين خودشان به دور باشند در   ن كردهتظاهر به مسلمان شد
 . مدينه اقامت اجباري داشتند

 كه وي را مردي به نام سعد ابن مالك به مدنيه   بود از مسيحيان حيره گويا جفينه 
 اين گزارش چنين ايحاء ميكند كه   30. به افراد خانواده  اش سواد بياموزد تاآورده بوده  

 فيروز بر دين خودش بوده، و به خاطر نيازي كه به او احساس ميشده  جفينه نيز همانند  
حتي گزارشهائي دردست است كه عمر خواهان زنده    . اورا به مدينه وارد كرده بوده اند   

او هرمزان و  . ماندن هرمزان و جفينه نبود، ولي ازنظر شرعي نميتوانست آنها را بكشد          
 وقتي أموريتي دريايي فرستاد و ه است، به مجفينه را بنا برگزارشي كه بالذري ذكر كرد 

ازقضا كشتي دردريا شكست و     . بيرون شدند دعا كرد كه خدا كشتي شان را بشكند  
انسان وقتي وجود جفينه و   31. غرق شد، ولي هرمزان و جفينه سالم به مدينه برگشتند

ر از نظر ميگذراند      فيروز در مدينه به بهانة اينكه مردم مدينه به آنان نياز دارند را دو سه با        
زمينة وارد شدنشان به مدينه را به نحوي    ها يابد كه گمان كند چه بسا خود اين  عالقه مي

 . فراهم آورده بوده اند  

 دارد كه قتل عمر براساس يك توطئه بوده كه ايرانيان مدينه تصريح  گزارشها
 از قتل    بكر، شب پيش و ابپسرطبري مينويسد كه عبدالرحمان  . درآن شركت داشته اند

عمر، ابولؤلؤ فيروز را ديد كه با جفَينه و هرمزان خلوت كرده بود و چون به آنها رسيد  
بعد معلوم شد كه . پراكنده شدند و درآن حالت دشنة دوسري ازدستشان برزمين افتاد     
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 همان است كه عبدالرحمان ابن ابوبكر       شده  با آن به عمر ضربت وارد      كهدشنه ئي

يك بار     ) رئيس بني فَزاره   (  بالذري مينويسد كه عيينَه ابن حِصن      32. دردست آنها ديده بود  
من . من از روزي ميترسم كه با فقدانِ تو اين امت درگير اختالف شوند  : به عمر گفت

 33.بيمِ آن دارم كه اين عجمها به تو گزندي برسانند؛ آنها را ازمدينه بيرون كن      

 دشنه زد »اميرالمؤمنين عمر«ه به در مسجد مدين» فيروز مجوسي نهاوندي  ؤلؤ ابول«
 تن ديگرشان   شش بعد از عمر مردند و   ها  تن از اينشش.  تن را نيز زخمي كرد  دوازدهو 

 همدست   فيروز به ظاهر، معلوم نبود كه كسان ديگري در اين قضيه با  34. شفا يافتند 
جنگها به اسارت     ضارب يك ايراني بود كه دريكي ازحمالت و دريكي از  . باشند
  برطبق حمايتي كه صاحبش مغيره برايش ايجاد كرده بود در         بود و  برده شده  دهافتا

اين بود شخصيتي كه روايات سنتي از فيروز تصوير        .  بيگاري ميكرد   مغيره  مدينه براي 
ولي در همين روايت يك عبارتي ديده ميشود كه حكايت ازآن دارد كه  . كرده اند

ما ميدانيم كه عربان براي . تي بوده است فيروز در مدينه داراي نوعي برجستگي شخصي 
بردگان و موالي خودشان فقط نام كوچكي به كار مي بردند كه به اين بردگان يا موالي   

ولي اين فيروز، هم نام ايراني ). فالني غالم فالني (داده شده بود و همواره هم عربي بود 
 كمتر برده يا موالئي  خودش را حفظ كرده بود و هم داراي كنيه ئي شده بود كه معموال

همة .  افزودند  نيز به آن مي »مجوسي«  ميگفتند و »ابولؤلو«اورا .  باشدداشتهميتوانست 
 ميشناختند؛ و اين يك   »ابولؤلؤ فيروز مجوسي نهاوندي  «مردم مدينه وي را با نام  

 . برايش قائل ميشدند  مردم مدينه برجستگي بود كه 

 و ساده بود كه در لشكركشيهاي عربان  يك ايراني گمنام- به ظاهر قضيه -فيروز  
البته او پيشه ور و هنرمند بود، و به قول خودش هم آهنگر بود و  . به اسارت افتاده بود  

هم نجار و هم نقاش؛ كه اين هرسه نشانگر آنست كه دارندة آنها ميتوانسته يك هنرمند      
فسر ارتش نبوده    يك ا- چه بسا كه-ولي چنين فردي .  مجسمه ساز يا صنعتگر بوده باشد    

در ايران عهد ساساني طبقات جامعه ازهم متمايز بودند و افراد هرطبقه   . است
تخصصهاي و يژة خودشان را داشتند و ازداشتن تخصصهائي كه مربوط به طبقات ديگر       
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 بودند تا هركس در   وضع كرده  اين نظام را در ايران به آن هدف   . بهره بوده اند   بوده بي

دارد بيشترين تجربه را دركارش بيندوزد و درآن مهارت زياد        هر رشته ئي فعاليت   
مثال دبيران ايراني   .  به دست آورد و بهترين بازده را براي كشور داشته باشد      

 تحصيلكردگاني بودند كه با فنون نظم و نثر و بالغت و نويسندگي و خوشنويسي و     
 و تخصص كافي منشيگري آشنايي عميق  تاريخ و اساطير وآمار و امور حسابداري و  

.  افسران كساني بودند كه تمام عمرشان را در تمرينهاي نظامي ميگذراندند         . داشتند
 مهارت بيشتر كسبهنرمندان و هنرپيشگان نيز هركدام به نوبة خود روزگارشان را در  

ة پيشرفت ملت آنست كه هركس دركارش    م در دينكرد آمده كه الز    .ميگذراندند  
ولي او  . ه بود يك افسر ارتشي نميتوانست بوده باشد  فيروز هرچ  .تخصص داشته باشد 

يك ايراني بود كه از دردهاي مردم كشورش درد ميكشيد و با دشمنان مردم كشورش     
هرچند كه جان خودش را دوست ميداشت ازنظر روحي آمادگي       و؛دشمني ميورزيد  

كه  آن برجستگي .دشمنان مردمش انتقام بكشد   داشت كه دست به اقدام بزند و از 
فيروز در مدينه كسب كرد نيز ميتوانسته بدون ارتباط به شخصيت سابقش بوده باشد؛       
زيرا كه ايرانياني كه به مدينه برده شدند از نظر نژادي و ذاتي چنان برتري هائي برعربها    
داشتند و بروز ميدادند، كه عربها درعين حالي كه خود را صاحبان آنها ميشمردند، خواه       

يعني دانش و رفتارِ تمدني و       . ر بودند اين برتري ها را به رسميت بشناسند      و ناخواه، مجبو 
شيوة زندگي ايرانيانِ برده شده در مدينه به گونه ئي بود كه برتري خودشان را بر    

 .  تحميل ميكردند  - كه اصحاب پيامبر بودند   -صاحبانشان 

ه نسبت   شد  يك آزادة برده  ترور عمر را عربان مدينه به سادگي به خشم آنيِ     
ستم ديده بود و به عمر شكايت برده بود،   ) مغيره ابن شعبه (دادند كه از دست صاحبش 

 خالي  اوولي عمر به دادش نرسيده بود و برآن شده بود كه همة خشم خودش را بر سر  
او پس از ضربت زدن به عمر و دوازده تن ديگر خودش را كشت، وكساني كه    . كند

 به نظر عربان    . جدا كردند تا از او قصاص گرفته باشند   آنجا بودند فورا سرش را ازتن    
 .يافت مدينه موضوع به همينجا خاتمه مي  
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ولي قبول اينكه ترور عمر يك موضوعي به اين سادگي بوده باشد براي ما    

حتما كساني كه با همفكري يكديگر توطئة قتل عمر را چيده بودند           . دشوار به نظر ميرسد  
. راي دولت مدينه داشتند كه درحد تصور يك انتقام ملي بود       برنامه هاي دور و درازي ب   

البته ايران از دست عربها نجات نيافت، ولي تقدسي كه مقام خالفت      با كشته شدن عمر  
 براي هميشه گشوده  ة رسول اهللا با اين پيشامد     دروازة قتل خليف  داشت زدوده گرديد، و  

و اين نيز يك توطئة   ( عمومي  در يك شورش    بعد از عمر نوبت به عثمان رسيد كه     .شد
 عربان   به دست به قتل رسيد؛ و بعد از او نوبت علي بود كه دركوفه       ) شده و دقيق   حساب

 . ترور شودمسلمان از ياران ناراضي خودش 

ايرانيان مقيم مدينه   همة  و ،قتل پدرش  اصلي اهللا پسر عمر محرك   يدبعهرمزان را 
 كلية ايرانيان مقيم مدينه   ازبرآن بود كه، و را همدست او در توطئة ترور ميدانست

 وي را طبق توطئه ئي هرمزان را ترور كنداو براي اينكه . انتقام كشيده همه شان را بكشد 
 از مدينه بيرون برد و به قتل        ة مشورت با وي براي خريدن يك اسب  كه چيده بود به بهان  

و  . ه را نيز به قتل رساند      جفين همچنين   او بعد ازآن در يك فرصتي دختر هرمزان و        .  آورد
 نميخواستند   چون گفته بود كه ميخواهد چندتن ديگر را هم بكشد كساني كه 

 وقاص   ابي شمشيرش را از او گرفتند و در خانة سعد      بردگانشان به دست او كشته گردند  
 35.محبوسش ساختند   

  قُمادبان بود و به عربي ئومادپان اهرمزان پسر جواني داشت كه نامش گ
 پسرئومادپان خواستار قصاص از عبيداهللا  اچون عثمان به خالفت نشست گ 36. ميگفتند 

هيچ دستي درقتل عمر   عمر شد و ادعا كرد كه پدرش هرمزان به ناحق به قتل رسيده و 
خانه ئي كه درآن نگهداري ميشد       او به دستياري چند نفر عبيداهللا عمر را از        . نداشته است 

 ببرد و عثمان درباره  اش   -نشين عمر شده بود  كه جا-بيرون كشيد تا به نزد عثمان 
 درتوجيه اينكه فيروز را با پدرش ديده اند كه دشنه از او دريافت   او. قضاوت كند 

ميكرده است گفت كه درآن روز فيروز درحالي كه دشنة دودمي با خود داشته نزد          
پدرش آمده و پدرش آن را دردست او ديده و از او پرسيده كه در اين واليت   
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ميخواهد خودش را با آن تسال  فقط ميخواهي با اين دشنه چه كني؟ و او پاسخ داده كه 

 يعني اينكه دشنه متعلق به خود فيروز بوده نه اينكه هرمزان به او داده باشد، و           37.دهد
 .هرمزان دشنه را دردست فيروز ديده بوده ولي نميدانسته كه ميخواهد با آن چه كند     

داهللا را به قصاص نرساند؛ زيرا او و اطرافيانش بيش از     البته عثمان هيچگاه عبي 
  وكجا  را اجرا كردسنتهاي عربي و حكم قصاص    هركس ديگر ميدانستند كه كجا بايد   

او عبيداهللا را آزاد كرد، و بعد از آن مسئلة قصاص خون ايرانيانِ مقيم مدينه كه           . نكرد
 . ند مسكوت ماند بدون جرم قابل اثباتي به دست عبيداهللا كشته شده بود    
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