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هفتادوسومين نشست از سلسله نشستهای مركز پژوهشی 
ميراث مكتوب به رونمايی از چاپ عكسی كتاب علی نامه 
سرودۀ 482ق از سراينده ای متخلص به «ربيع»، با مقدمه 
دكتر محمدرضا شفيعی كدكنی و دكتر محمود اميدساالر، 
ماه  مناسبت  به  كه  نشست  اين  در  داشت.  اختصاص 
برگزار  شهريور   14 دوشنبه  روز  عصر  رمضان،  مبارک 
محمدجعفر  دكتر  گرمارودی،  موسوی  علی  دكتر  شد، 
مختلف  جنبه های  دربارۀ  آيدنلو  سجاد  دكتر  و  ياحقی، 

اين اثر سخنرانی كردند. 
در آغاز نشست اكبر ايرانی، رئيس مركز، به بيان نكاتی 
انگيزه های  همچنين  و  آن  نسخه های  علی نامه،  دربارۀ 
مركز برای چاپ آن پرداخت و گفت: اين اثر نخستين 
شده  شناخته  تاكنون  كه  است  شيعی  حماسی  كهن  متن 
است و با توجه با آگاهيهای موجود، اكنون بر خاوران نامه 
(سرودۀ قرن نهم) كه پيشتر آن را كهنترين منظومۀ شيعی 

شناخته شده می دانستند، مقدم است. 
ايرانی در ادامه دربارۀ تاريخچۀ شناخت اين اثر، گفت: 
نگهداری  نسخۀ علی نامه را كه در كتابخانۀ قونيه تركيه 
عبدالباقی  شيعی،  اديب  و  عالم  بار  نخستين  می شود، 

گولپينارلی، در فهرست نسخ خطی قونيه ثبت كرده و از 
اين راه شناسانده است.

ايران  در  شده  منتشر  پژوهش  اولين  به  سپس  ايرانی 
كرد.  اشاره  علی نامه  دربارۀ  آتش)  احمد  مقالۀ  از  (پس 
اين پژوهش مقالۀ استاد شفيعی كدكنی، است كه در سال 
انتشار  مشهد  دانشگاه  ادبيات  دانشكده  مجلۀ  در   1379
يافته است. او در ادامه گفت: از جلد اول علی نامه اثری 
نسخۀ  پايان  در  سراينده  كه  هم  سوم  جلد  از  و  نيست 

موجود وعدۀ آن را داده، اينك اثری در ميان نيست.
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گرمارودی  موسوی  علی  دكتر  نشست،  سخنران  اولين 
بود كه كالم خود را با محوريت بررسی شاهنامه و علی نامه 
به لحاظ هنری و چند و چون آن در شعر فارسی آغاز كرد.

يك  از  را  فارسی  شعر  روايی  منظومه های  ابتدا  او 
ديدگاه به منظومه های حماسی، رزمی، حكمی و عرفانی 
تقسيم كرد. به زعم وی در ميان منظومه های روايی، رزمی 
يا حماسی، شاهنامۀ فردوسی بر چنان قله ای ايستاده كه 
همه بر بلندای او چشم دوخته و به پای آن نمی رسند. در 
اين ميان آثاری به تقليد از شاهنامه سروده شده اند، كه از 
ميان آنها به علی نامه (قرن پنجم)، خاوران نامه (قرن نهم)، 
حملۀ حيدری (اوايل قرن سيزدهم) می توان اشاره كرد. 

گرمارودی در ادامه، برای سنجش ميزان ذوق هنری 
علی نامه ابتدا اين پرسش را مطرح كرد كه صرف نظر از 
می توان  اخص  معنای  به  شعر  را  روايی  شعر  آيا  محتوا، 
دانست يا خير. او در پاسخ گفت: برخی اين قالب از شعر 
را شعر به معنای اخص دانسته و برخی ندانسته اند. حال 
به گمان آنانكه اين قالب از شعر را شعر به معنای اخص 
ندانسته اند آيا اين ادعا در مورد شاهنامه نيز صادق است 
يا نه، كه به زعم من چنين نيست و فردوسی در سراسر 
شاهنامۀ سترگ خويش اغلب شاعر به معنای اخص است 
به اين معنا كه شعر به سراغ او آمده و او در تصرف شعر 
است و نه شعر در تصرف او وگرنه سخنوری سترگ و 

سخته و پخته است كه حتی يك بيت نقض ندارد.
گرمارودی سپس گفت: «دكتر شفيعی در مقدمۀ خود 
بر علی نامه بيان كرده اند كه با چشم پوشی از خطاهای 
بی شمار كاتب و بعضی ضعفهای ناشی از گوينده می توان 
حدود  ميان  در  و  سروده  هم  خوب  ابيات  ربيع  گفت 
دوازده هزار بيت موجود می توان حدود سه هزار بيت قابل 

ستايش يافت.» 

و  حروفی  چاپ  از  پس  من  زعم  به  افزود:  سخنران 
رفع ايرادات ناشی از كاتب چه بسا به بيش از اين مقدار 

بتوان معتقد بود. 
دكتر گرمارودی در پايان سخنان خود به دو مزيت عمدۀ 
علی نامه در مقايسه با ديگر آثار مشابه اشاره كرد: يكی اينكه 
چهرۀ تاريخی علی نامه بسيار جدی تر از آثار مشابه است؛  
همچنين از آنجا كه اين اثر به لحاظ زمانی نزديكترين اثر 
به شاهنامه است، خود به خود بيشترين شباهت زبانی را به 

شاهنامه دارد كه بر ارزش آن می فزايد.
او  بود.  ياحقی  محمدجعفر  دكتر  بعدی  سخنران 
سخنان خود را با با بيان اين نكته آغاز كرد كه منظومۀ 
شيعی علی نامه در اندک ساليانی پس از شاهنامۀ فردوسی 

سروده شده است و اين خود كاری شگفت انگيز است.

ياحقی در ادامه به نقد پيش داوريهای علمی اشاره كرد 
می شود.  تاريخ  واقعيت  از  شدن  دور  موجب  همواره  كه 
او از جملۀ اين پيشداوريها را اعتقاد به برپايی و تحكيم 
پايه های مذهب تشيع در دورۀ صفويان و نگاه ترديدآميز 
از  بسياری  مثال  عنوان  به  دانست.  دوره  اين  از  پيش  به 
مقتل خوانيها كه عده ای آنها را برساخته های صفويه می دانند، 
حاوی مطالبی است كه در آثار كهنی همچون تاريخ طبری 
صفوی  ادعای  رو  اين  از  می شوند.  ديده  بيهقی  تاريخ  و 
بودن مذهب تشيع ادعايی باطل است و خود علی نامه نيز 

اكنون دليل ديگری بر رد اين ذهنيت است.
دكتر ياحقی در ادامه گفت: با اينكه اين اثر در دوره 
خود مهجور بوده است ولی می بايست رد پای آن را در 
ديگر آثار جستجو كرد و ارتباط اين اثر با ديگر آثار را 
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دريافت كه اين خود كار پژوهشی مستقلی را می طلبد. 
سخنران همچنين با بررسی تاريخ دورۀ سرايش اين 
كاشان،  و  قم  و  خراسان  در  تشيع  بودن  فعال  و  منظومه 
منظومه،  سرايندۀ  ربيع،  كه  كرد  مطرح  را  احتمال  اين 
ارتباطی با خراسان و علويان و مناقبيان داشته است. از 
جملۀ شواهد اين ادعا بحث زبان و شيوۀ ادای كلمات به 
خراسانی است كه دكتر شفيعی كدكنی در مقالۀ خود به 

آن اشاره كرده است.
دوران  آن  در  شاهنامه  وضعيت  به  همچنين  ياحقی 
اشاره داشت كه با بی مهری مواجه بوده است و اين اثر 
می تواند واكنشی در برابر آن بوده باشد. به عبارت ديگر 
در شرايطی كه شاهنامه به عنوان يك اثر ملی ـ تاريخی 
مذهبی  ـ  دينی  رويكرد  با  علی نامه  است،  بوده  مطرح 
سروده شده است. اين گونه است كه حس ملی به گونه ای 
كه در اثر فردوسی موج می زند در علی نامه ديده نمی شود 
از  كلمات  برخی  بردن  كار  به  ميزان  نيز  آن  بر  شاهد  و 
سوی ربيع در علی نامه است. به عنوان مثال واژۀ شاهنامه 
رفته  كار  به  مورد،  نه  رستم  مورد،  يك  ايران  مورد،  پنج 
است در حالی كه به عنوان مثال واژۀ معاويه بيش از 350 

مورد ذكر شده است. 
گذر  در  علی نامه  باقی ماندن  پايان،  در  ياحقی  دكتر 
موهبتی  را  ايام  سوانح  پس  از  آن  ماندن  سالم  و  قرنها 
بزرگ دانست و بر ضرورت انجام تحقيقی جامع بر اين 

اثر تأكيد كرد.
كه  بود  آيدنلو  سجاد  دكتر  نشست،  سخنران  آخرين 
سخنان خود را با قدردانی از چاپ نفيس اين اثر از سوی 
مركز پژوهشی ميراث مكتوب آغاز كرد و گفت: علی نامه، 
عالوه بر تناسب موضوعی با ايام مبارک ماه رمضان، از 
آنجا كه پايان كتابت تنها نسخۀ شناخته شدۀ آن در هفتم 

ماه رمضان بوده است نيز با اين ايام مناسبت دارد. 
آيدنلو سپس دو بيت از علی نامه را كه ربيع خطاب به 

خود سروده است چنين قرائت كرد:
بماند ز تو يادگاری دراز

ميان خاليق بدان عز و ناز

علی نامه و حمزه نامه به چند
بخوانند كين هست بس باپسند

او سپس به بررسی اين احتمال پرداخت كه ربيع، در 
كنار علی نامه، «حمزه نامه» ای نيز سروده باشد. 

آيدنلو در ادامه به اين موضوع پرداخت كه تلقی تقابل 
انديشۀ دينی و مذهبی با شاهنامه مختص شيعيان نيست و 

شاهد از اهل تسنن نيز دارد. 

شواهدی  بيان  به  خود،  سخنان  ديگر  بخش  در  او 
آن  از  تاثيرپذيری  و  شاهنامه  به  ربيع  توجهات  بر  مبنی 
ربيع  استناد  از  عبارت اند  شواهد  اين  جملۀ  از  پرداخت. 
صاحب  اسم  و  منثور  منبع  به  ــ  فردوسی  همچون  ــ 
ماخذ، گريزهای تعليمی در ميان و پايان روايات به شيوۀ 
شاهنامه، تاثيرپذيری از لغات يا تركيبات شاهنامه، توجه 
به صور خيال شاهنامه و در مواردی حتی عين يا مشابه 

ابيات شاهنامه.
دكتر آيدنلو در پايان به بررسی افسانه و اسطوره در 
علی نامه اشاره هايی كرد و گفت: منظومه هايی كه تا كنون 
در مورد حضرت علی (ع) به دست ما رسيده است، به 
ميان،  اين  در  متفاوت اند.  بودن  اسطوره ای  ميزان  لحاظ 

علی نامه بيشتر جنبۀ تاريخی دارد تا داستانی.
پاسخهايی  پرسش  سخنرانان  سخنان  پايان  از  پس 

مطرح شد. 


