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فاضل ارجمند و پرحوصله، حضرت آقای دکتر ایرانی

مدیر محترم مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مقالتي در خصوص کتاب علي نامه در باب نقد و بررس��ي 

آن کتاب و تحسین نظرات آقاي دکتر شفیعي کدکني، دوست 

دانش��مند و بس��یاردان هوش��مند و پرکارمان، خاص استنتاج 

عالمانۀ ایش��ان در خصوص کش��تن عبیدهلل بن عمر هرمزان 

ایراني و بهمن ) گویا برادرش( را و برآش��فتن حضرت علي)ع( 

و اینکه آن حضرت به همسر عبیدهلل فرموده اند مرا بر عبیدهلل 

حقي است چه هرمزان از خاندان من بوده است و اینکه هرمزان 

در »س��راي حسین« یعني حسین بن علي )ع( کشته شده و این 

قرینه اي بر صحت روایات آنکه ش��هربانو دختر یزدگرد آخرین 

پادشاه ساساني همسر حسین بن علي )ع( بوده است که بنا بر 

روایات سینه به س��ینۀ شاید غیرموثّق در آخرین جنگ اعراب با 

ایرانیان اسیر شده و به همسري حضرت سیدالشهداء در آمده و 

مادر حضرت علي بن الحسین امام زین العابدین حضرت سجاد 

)ع( بوده است. و اینکه هرمزان و بهمن برادرش )بنا بر استنتاج 

آقاي دکتر شفیعي از علي�نامه( بر سجادۀ نماز به دست عبیدهلل 

بن عمر، فرزند خلیفه، کشته شده اند.

و ش��ک و تردیدهاي دیگر و صحت و س��قم بس��یاري از 

روایات کهن در نزد شیعیان دوازده امامي اکنون با انتشار مجلۀ 

باستان شناسي و تاریخ, نش��ریۀ مرکز نشر دانشگاهي در سال 

بیست و چهارم، شمارۀ دوم، بهار و تابستان 1389)شماره پیاپي 

48 تاریخ انتش��ار خرداد 1390(, مقالۀ »از خسرو دوم تا یزدگرد 

س��وم« از کتاب شکوفایي و فروپاش��ي شاهنشاهي ساسانیان، 

تألی��ف تورج دریائي، که ترجمۀ ای��ن مقاله را که آخرین فصل 

آن کتاب اس��ت خانم شهرناز اعتمادي به دست داده و در مجله 

چاپ ش��ده است ابهامات دیگري بر ابهامات و روایات موثق و 

ناموثق پیش��ین می افزاید. در صفحۀ 63 این مجله آمده است: 

»... ب��ا رهبری عمر خوزس��تان در 642 می��الدی و در همان 

س��ال نهاوند فتح شد. اقدامات یکی از سرداران ساسانی به نام  

هرمزان در این عملیات معروف است. او مرزبان خوزستان بود 

و در جنگ قادس��یه فرماندهی جناح راست سپاه ساسانی را بر 

عهده داش��ت. هرمزان س��پاه خود را تجدید سازمان کرد و در 

هلوله جنگید ]ظاهراً باید جلوال درست باشد[. سپس، در حالی 

که بس��یاری از سربازانش را مس��لمانان عرب کشته بودند، از 

آن منطقه گریخت تا دس��تگیر نشود. باالخره در 624 میالدی 

تسلیم ش��د. او را به مدینه بردند ولی ابتدا او به اسالم نگروید. 

در مدینه که بود در خصوص تغییرات مالی و سازمانی حکومت 

توصیه هایی به خلیفه عمر کرد. کمی بعد با زنی از خانوادۀ علی 

بن ابیطالب ازدواج کرد و پس از کش��ته ش��دن خلیفه عمر به 

توطئه برای قتل او متهم ش��د و به  دس��ت عبیدهلل فرزند عمر 

کشته شد. 

در پی نوش��ت مقاله )حاش��یه( به ش��ماره 43 این مطلب 

از مرحوم ش��هبازی نقل ش��ده اس��ت ]من این مطل��ب را در 

نوش��ته های مرحوم ش��هبازی نخو انده ام یا غفل��ت کرده ام و 

نخوانده ام و اکنون از صحت و س��قم خبر آن هم از قلم مرحوم 
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ش��هبازی اطمینان ندارم. خوب اس��ت حضرت اس��تاد شفیعی 

در ای��ن خص��وص تحقیق دقیق بفرمایند و م��ا را بیاگاهند که 

سعیشان مشکور است[.

اما با توجه به آنچه قباًل در مقاله ای که پیش از این تقدیم 

کرده ام نوش��ته ام، س��ؤاالت و ابهامات دیگری با خواندن این 

مقاله به ذهن می رس��د و باز خوب اس��ت آقای دکتر ش��فیعی 

کدکنی دوباره نس��خۀ اصل علی نامه را ببیند و استنباط علمی  

موشکافانۀ خود را بنویسند و برای چاپ به شما بسپارند:

1. هرمزان حاکم شوش��تر )خوزستان( بوده و در خوزستان 

بوس��یلۀ سردار عرب، بّراء بن مالک، اسیر شده و او را به مدینه 

برده اند و در مدینه مس��لمان ش��ده اس��ت. هنوز در شوش��تر 

مس��جدی به نام »مس��جد بّراء بن مالک« وج��ود داردکه فاتح 

شوشتر بوده است. آیا این روایات متعدد درست نیست؟

2. هرمزان ایرانی مش��اور محمد خلیفه دوم نبوده اس��ت 

و آنکه مش��اور حکومت عمر، خلیفه دوم، بوده اس��ت و در امور 

مالیات��ی و خراج و امور مالی عمر را راهنمائی می کرده اس��ت 

حضرت علی بن ابیطالب)ع( بوده است نه هرمزان.

3. آی��ا بنابر این جمله مقاله کتاب آقای دریائی: »... از این 

جنگ ه��ا تنها نب��رد نهاوند که در س��ال 642 میالدی رخ داد 

اهمی��ت دارد ک��ه در آن به رهبری مردان�ش��اه فرزند هرمزان 

نبردی طوالنی به مدت چندین روز رخ داد. مردان�ش��اه کشته 

ش��د و مس��لمانان پیروز ش��دند«، آیا بهمن مذکور در علی نامه 

همان مردان�ش��اه فرزند هرمزان نیس��ت که در مدینه در خانۀ 

امام حس��ین)ع( بر س��ر س��جادۀ نماز با خود هرمزان به دست 

عبیدهلل بن عمر کشته شده است؟ ]این نکته را بنویسم که من 

بنده حقیر کتاب آقای دریائی را نه کاًل ولی بیشتر مطالب آن را 

ترجمه و مأخوذ از کتب فرنگی می دانم و به صحت آنها اعتقاد 

کافی و وافی ندارم. و متأسفانه آقای دریائی منابع و مآخذ خود 

را هم به طور دقیق ذکر نکرده است.[

4. اینکه حضرت علی)ع( فرموده اند: »مرا بر عبیدهلل حقی 

اس��ت« از برای آن نبوده اس��ت که بنا بر کت��اب آقای دریائی 

هرمزان با زنی از خاندان علی ازدواج کرده است؟ و آیا شهربانو 

)که یادبود مدفنش در تپه های شهرری تهران هنوز هم زبانزد 

است و زیارتگاه شیعیان و ایرانیان است(، همان هرمزان نیست.

اکنون بر عهدۀ آقای دکتر ش��فیعی کدکنی اس��ت که به 

همۀ این ابهامات و ابهامات مقدر دیگر پاس��خ دهند و مردمان 

کم سواد و نادانی چون مرا از شک و تردید برهانند.

 

ارادتمند احمد اقتداری
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به ن�ام خداون�د ج�ان و خ�رد

سرور دانشور و ادب گستر، حضرت آقاي دکتر ایراني؛

با درود و ارادت و احترام بي کران

ضمن اعالم وصول ش��مارۀ 45 مجلۀ ارزشمند و پربار  گزارش میراث و سپاس فراوان از لطف و بنده پروري همیشگي 

آن جناب، دو نکته به عرض عالي رسانده مي شود:

1. در ص 35 شمارۀ 45 گزارش میراث موضوعي با نام »بررسي تاریخي غزل �  مثنوي هاي فارسي از قرن هفتم به 

بعد« به عنوان طرح پژوهشي پیشنهاد شده است. براي آگاهي حضرت عالي عرض مي شود که پیش تر کتابي در همین 

زمینه و موضوع چاپ ش��ده که مش��خصات آن چنین است: فراهنجاري در مثنوي سرایي )بررسي قالب غزل مثنوي در 

ادب فارس��ي(، یوسف علي نژاد، تهران، انتش��ارات هنر رسانه اي اردیبهشت، چاپ اول، 1388، 199 ص. در این کتاب 

قالب غزل � مثنوي از ورقه و گلش��اه عیوقي تا دورۀ معاصر )اش��عار آقایان علي معلم، س��هیل محمودي، محمدکاظم 

کاظمي، محمد اکرامي و بهروز یاسمي( بررسي شده است. براي جلوگیري از تکرار و دوباره کاري، تقاضا مي شود لطفًا 

در صورت صالحدید موضوع را در شمارۀ بعدي نشریه اعالم فرمایید.

2. مقالۀ مختصري با نام »مالحظاتي دربارۀ کتاب شناسي فردوسي و شاهنامه« در معرفي و بررسي کتاب شادروان 

حضرت اس��تاد ایرج افشار در حال تدوین و تحریر اس��ت که به زودي به حضور ارجمند تقدیم خواهد شد تا در صورت 

تأیید در گزارش میراث منتشر شود.

از الطاف و عنایات بزرگوارانۀ حضرت عالي در حق این کمترین همواره سپاسگزارم.

با تقدیم ادب و تجدید مرتب احترام و سپاس

ـ سجاد آیدنلو                                                                                                                                                                        ارومیهـ 


