
  
  
  
  
  
  
 
 مقدمه

 
ترين منظومة حماسي شيعي شناخته شده از نيمـة دوم قـرن پـنجم     كهن 1نامه علي

فّين، و مناقـب و معجـزات و      هجري است، و موضوع آن جنگ ل و صـ مـهاي ج
است، كه شاعري شيعة اثني عشري، به نام ربيـع، آن را  ) ع(كرامات حضرت علي

ه، و سـرود ) مقصـور (ن محذوف در بيش از يازده هزار بيت، در بحر متقارب مثم
  .ه استدهجري به پايان آور 482حجة سال  در ماه ذي

ــق بــه كتاب نامــه علــيدســتنويس منحصــر بــه فــرد  ــةمتعلّ ــه  خان مــوزة قوني
قــرن هفــتم و يـا  كتابـت ايــن نسـخه در اواخــر قـرن ششــم و    . اســت) تركيـه (

ــده   ــتم حــدس زده ش ــك(هش ــي. ن ــه عل ــتاد و  : 1388 نام ــه؛ هش بيســت و س
) پنجشـنبه، هفـتم مـاه رمضـان    (روز اتمـام نسـخه   و نام كاتـب و مـاه   ). هشت

  :در ترقيمه چنين است
مسـعود   بـن  محمـد ك الوهاب في يد العبد الضعيف محمودتم الكتاب بعون مل«

  .»المقدم التستري في يوم الخميس سابع شهر رمضان
                                                 

، دانشكدة ادبيات تبريز نشرية. نك(اين منظومه را نخستين بار آقاي احمد آتش شناسانيد  .1
مجدداً  -دكتر شفيعي كدكني –؛ و استاد محترم )242-241، ص 1334، آبان 2، ش 7س 

دانشكدة ادبيات و علوم انساني مجلّة . نك. (نسبتاً مبسوط، معرّفي كرداي  در مقالهآن را 
) اي كهن منظومه( نامه علي؛ 494- 425، ص 1379، پاييز و زمستان دانشگاه فردوسي مشهد

  ).176- 93: 1389 )اي كهن منظومه( نامه عليهفتاد و پنج؛  –ده : 1388
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، با مقدمة دكتر محمدرضـا شـفيعي كـدكني، و    نامه عليچاپ عكسي منظومة 

ت مركـز پژوهشـي ميـراث مكتـوب، و بـا همكـاري         محمود اميد ساالر، به همـ
ص، بـه نحـوي مطلـوب، در سـال      12، 625نهادهاي ديگر، در هشتاد و هفت، 

اي آن نيز، بـا تصـحيح رضـا بيـات و ابوالفضـل       رايانهحروفي ، و چاپ  1388
ها، به كوشش مجدد ميـراث مكتـوب، در    اي نسبتاً كوتاه و نمايه غالمي، با مقدمه

  .انتشار يافت 1389ص، در سال  8، 573، چهل و چهار
و نـام خـودش    نامـه  عليدر چند جاي كتاب به اسم  –ربيع  –شاعر منظومه 
  :اشاره كرده است

  93ب  /كرد نامه عليز مهر دل خود   مر اين قصه را اين سراينده مرد
ب / به ماه فرودين به فصل ربيع   ز نثرش به نظم آوريده ربيع

  : تاريخ ختم آن را نيز گفته است نامه عليو در ابيات پاياني 
  11209ب  ]482=[دو و چارصد بود و هشتاد سال چو آمد به سر نظم اين سعد فال

ــاني، از منظومــة ديگــري بعــد از ايــن منظومــه   ربيــع در همــين ابيــات پاي
)) ع(جنـگ خـوارج بـا حضـرت علـي     (دهد، كه دربارة جنـگ نهـروان    خبر مي
  :سرود خواهد

 خاص و عام 1ز نظمي پسنديدة چو بردم به سر حرب صفّين

   2اگر ماندنم زنده ايدون نفس  سخن گويم از نهروان زين سپس
 1108 - 1107ب 

ربيع شـيعة معتقـد و متعصـبي اسـت كـه نغـز بـودن شـاهنامه، و دلبسـتگي          
  :داند هاي دروغين آن مي مردم را به آن، به سبب داستان

  94ب / ز مغز دروغ است از آن دلكش است   شهنامه نغز و خوش است اگر چند

                                                 
 سندنده و: در نسخه .1
 .اين دو بيت در نسخه و در متن چاپي برعكس آمده است  .2



5/ مه مقد 

 
ــاي از   وي ــاي ج ــه ج ــودي ك ــا وج ــاهنامه ب ــاد  ش ــان آن انتق و هواخواه

حقيقــي  شــاهنامةرا  نامــه علــي، و »نامــه مــغ«فردوســي را شــاهنامة كــرده و 
  :خوانده است

  2979ب / فر ]و[خواندن بود فخرنامه  علي    نامه خواندن نباشد هنر كه مغ

  2991ب /  1نامه آن است و شهنامه اين كه مغ    حكيمان فاضل بدانند اين

تعبيــرات، (او  يــد كــرده و ســبك زبــان و بيــانتقل شــاهنامهبــه تمــامي از 
و متـأثر از آن اسـت، و گهگـاه نيـز      شـاهنامه بر پايـة  ) تصويرآفريني، تشبيهات

  :سنجيده است شاهنامهاش را با پهلوانان و بزرگان  هاي منظومهشخصيت
 7959ب / به مردي بدي بيش در گير و دار  شجاعي كه از گيو و اسفنديار

پهلـوان و  ) 4824-4820ب (» مجلس چهـارم از حـرب صـفّين   «شاعر در 
فردوسـي،    داند، نه رستم، و بر اين گفتة مي) ع(آور حقيقي را حضرت علي جنگ

  :رستم را يگانه دالور در جهان خواندهكه 
  نيامد پديدسواري چو رستم   آفرين تا جهان آفريد جهان

 )2/126: 1386فردوسي (   
  :گويد اعتراض دارد و در جواب فردوسي مي

سراي متوسطي است كه ابيات درخشاني در شعرش خلق نشده و  ربيع منظومه
ل اسـت، آن  آن عده از اشعار او كه در خور توجه و قابل  هـايي اسـت كـه از   تأمـ 

جايي كه  از آن. تقليد شده، آن هم به طور ناشيانه و در غير جايگاه خود شاهنامه
سياري از ابيات، تقليد صرف اش، در ب توانسته در شرح حوادث منظومه شاعر نمي
داشته باشد، اجبـاراً طبـع ناباليـدة     شاهنامهروايي وقايع ايران باستان در  از بافت

  .شاعري خود را به كار گرفته، و در نتيجه شعرش به ضعف گراييده است
                                                 

 نامه اين كه شهنامه آن است و مغ :مصراع در نسخة عكسي و متن چاپي چنين استاين  1.

   4822ب /چو حيدر سواري دگر ناوريد  آفرين تا جهان آفريد  جهان
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سازي در مصراع دوم بيـت، كلمـاتي ماننـد     وي در بسياري از موارد، براي قافيه

مورد  و عام، شاد، وفا، هوس و غيره را دهها بار، به مورد و بيمگر، پردلي، خاص  بي
سازي و ساخت مصـنوعي مصـراع دوم،    به كار برده و در نتيجه به سبب همين قافيه

ـ . گويي افتـاده  اي از آن نداشته، به تنگنا و پريشان براي پر كردن وزن، كه چاره ه البتّ
سبب ماهيت عروض سنّتي، در شـعر   ها، در مصراع دوم بيت، به سازي گونه قافيه اين

  .شود شاعران بزرگي مانند فردوسي و مولوي نيز ديده مي
، كه به جز چند بيت، زير نامه علي اي از ابيات سست ناظم جا، به نمونه در اين

سازي و كامل كردن مصراع دوم بيـت،   تأثير شاهنامه نبوده و بيشتر به علّت قافيه
  :شود ساخته شده، اشاره مي

  486ب / گويي چو فرهاد شد به بيهوده    حميرا ز گفتارشان شاد شد
 637ب / بود چون ملخ هر زمان جه جهان    جوي از جِهان دل مرد فرجام

  1193ب / ها شود پر ز نامردمي جيب    ها از ين راي رسته شود عيب
  1282ب / سر ناكثين بشكفيد از جفا    پديدار شد گفتة مصطفا

  1345ب / تو گفتي زند تند تندر نفس    بانگ بوق و صهيل فرسز بس 
  1376ب / بيستاده احمق چو آن كيقباد    و بر ميسره طلحه همچون جماد

  1521ب / به شمشير بگشاد و زد بي دغل    چو شد تنگ دشمن ز حميت بغل
  1523ب / تو ايدون نه الفي دگر بر گزاف    از آن پس بگفت اي خداوند الف
 1714/ و داد نبا دي دنهان گشت خورشي    چو شب رايت قيرگون برگشاد
 1804/ به بصره درون شد و جان را بداد    ز جان شد بري ابن طلحه چو باد
  1864/ تر در جهان دود نيست ازين تيره   چو با اين لعينان سخن سود نيست



7/ مه مقد 

 
  2743/ يكباره عشقبدين برفكنده به     سان به شهر دمشق رسيد او بدان

 2766/ چنان شد كه مخمور سه روزه خمر    چو بشنيد گفتار طرماح عمر
 2952/ كه همچون ملخ هستي از دين جهان    ترا شرم باد از خداي جهان
  پ 114/ ز فتراك بگشاد پيچان كمند    به لعب و به دستان و تلبيس و بند

 7686ب / بهتر از جان خرد در خورستبه تن    خرد شمع جانست و جان پرورست
  7701ب / نگارندة هر سپيده و سياه    به نام خداوند خورشيد و ماه
  8873ب / بمانندة سست گشته غراب    همي رفت آن روز از ترس و تاب
  10431ب / عفو كرد و در خورد خلعت بداد    امام هدي هر دوان را چو باد
 10495  ب / چو از حق به بيهوده هستي جهان    ترا شرم باد از خداي جِهان

  10496ب / چو فرهاد پيوسته رنجور باش    وليكن تو از ما كنون دور باش
پايــة دو محــور اصــلي و تــاريخي جنــگ جمــل و  بــر نامــه علــيمنظومــة 

هـا طبعـاً    اسـت، و روايـت و شـرح آن   ديگـر  صفّين و خطوط فرعي و جـانبي  
جـايي كـه ربيـع     بايد مطابق رسم و عادات و فرهنگ عـرب باشـد، ولـي از آن   

بـه كـار گرفتـه، مجبـور شـده       خـود  بيان و كالم شاهنامه را در نظـم اثـر  شيوة 
ــراب    ــن را جــايگزين آداب و رســوم اع ــران كه ــا راه و رســم و فرهنــگ اي ت

اسـتقبال   د، مـثالً هـا و وقـايع بكاهـ    پنـداري جنـگ   مسلمان كنـد، و از حقيقـت  
  :مردم بصره را از عايشه چنين گفته است

  :عايشه و نشستن او در آن و يا در توصيف هودجِ

  پذيره شدندشان هم اندر زمان  ريانصز شادي به يكباره آن ب
  896- 895ب / بر او بر فشاندند زر و گهر  از دور درشد آن هودجچو پيدا 
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  1275-1273ب / 
ــه شــكل و شــمايل هــودج  ــوح عايشــه در در حــالي ك ــوفي ( الفت اعــثم ك

  :چنين وصف شده) 425:1382
ري را بر شـت  ن آمد، در هودجي نشسته و آن هودجاز آن طرف عايشه بيرو«

هودجي بزرگ بود كه از چوب سـاخته بودنـد و    و آن هودج... عسكر نام نهاده 
هـاي   هاي آهنين بر او زده و پوست شتري در او كشيده و بـر زبـر او جامـه    ميخ

  .»نيكو پوشيده و علم اهل بصره بر آن شتر نهاده
گـويي خـود و درسـتي وقـايع       ربيع با وجودي كـه جـاي جـاي از حقيقـت    

كنـيم كـه بـه ماجراهـا      سخن گفته است، در مـواردي مشـاهده مـي    نامه علي در
كــه در منــابع موثّــق نيامــده و واقعيــت كــرده و موضــوعات و افــرادي اشــاره 

و رفـتن او بـه نـزد     تاريخي ندارد، مثالً ماجراي بـر خـر سـوار شـدن معاويـه     
ــ)ع(حضــرت علــي ــ، ب ــراي زنهــار خواســتن ا چن ــه  د تــن از پيــران، ب از او، ب
  ).475-471ص . نك(اص توصية عمروع

 شاعر در واقع، در نقل وقايع، بر پاية حقايق تاريخي، روايات مردمي را نيز با
خواني  مردمي را، كه مناسب مجالس مناقبها آميخته و نوعي نظم تاريخي ــ  آن

  . و نقّالي بوده، ارائه كرده است
ن، به دارا صد سالة اين اثر و عدم استقبال از آ رسد كه سكوت چند به نظر مي
  .گردد خواني بازمي هاي هنري آن و خاموش شدن مجالس مناقب نبودن ويژگي

هاي نگارشـي آن  بسيار مغلوط است و ضعف نامه عليفرد  دستنويس منحصر به
  :به اين شرح است

  اغالط اماليي -

  كه از سرخ ياقوت بود افسرش  جي بد بدان عسكرشيكي هود
  به گوهر مرصع به رنگ رطب  فرو هشته گردش حلي از سطب
  بدو در هوس چو قيصر نشستش  حميرا برون آمد از خيمه پس



9/ مه مقد 

 
 تصحيفات و تحريفات -
 نويسي كلمات پس و پيش -
 تكرار -
 هاي نادرست گذاري نقطه -
 حروفدور و نزديك نوشتن  -
 نادرست بودن نام بعضي از اشخاص -
ها به سبب خطاهاي كاتب به وجود  كه تعدادي از آن ،عيوب وزن و قافيه -

 .آمده است
نوعِ اغالط اين دستنويس، يعني تشابه آوايي كلمات در مقايسه با صورت 

شده و يا  دهد كه اين منظومه يا به كاتب اصلي امال مي ها، نشان مي درست آن
اي ثبـت و بعـداً از روي آن    خواني بر روي اوراق پراكنـده  مناقبدر مجالس 

اوراق به صورت كتاب بازنويسي و تدوين شده است، و به همين جهت كاتب 
اي از كلمـات امالكننـده و يـا راوي را     ظ عـده بوده، تلفّ يسواد كه شخص كم

مطابق شنود و درك خود، به صورت درست و غلط ضبط كـرده و ابيـاتي را   
  .انداخته و كم و زياد كرده و پس و پيش نوشته استنيز 

نيـز بـه درسـتي در     –آقاي رضـاي بيـات    – نامه علييكي از مصححان 
  :نوشته است) ونه ص سي(مقدمه كتاب 

شده و خطاهايي هـم در شـنيدار    اي از منظومه بر او امال مي مسلماً بخش عمده«
  .موجود است بازشناختدارد كه اصل كلمه را بايد از روي آهنگ آن چه 

  
 :شود گونه خطاهاي شنيداري كاتب اشاره مي در ذيل به تعدادي از اين

  
  شمارة بيت شكل درست شكل نادرست

  404 تعب طرب
  727 نرم گرم
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در تصحيح ايـن مـتن كوشـش     نامه عليفرد و مغلوط  مصححان نسخة منحصر به
و در خوانش و پي بردن صورت درسـت تعـداد بسـياري از ابيـات       فراوان كرده
فرد بودن نسخه و مغلوط بـودن آن، طبعـاً    اند، ولي به سبب منحصر به موفّق بوده

تصـحيح ايـن منظومـه از نظـم و ترتيـب      . پنهان مانده استآنان مواردي از نظر 
  :كند و يكدست نيست، به عنوان مثال خاصي پيروي نمي

موارد اغالط نسخه در متن اصالح شده ولي صورت غلـط در  در بعضي  -
  حاشيه نيامده است؛

 بعضاً همان ضبط نسخه در متن آمده ولي در حاشيه ضبط ديگري ذكر شده؛ - 

  727 سخت سرد
  835 بحوأ حرب او

  2946 سان زان
  3696 راعي راوي
  4359 مردار بردار

  4764 عامري حامري
  4981 يمين كمينه
  5028 عيان امام
  5156 هم غم

  5303 سندان زندان
  6297 غمام غمان
  8724 قعر قهر
  9777 بكَند بكرد
  9783 كَرَب طلب

  10431 در خورد در خلد



11/ مه مقد 

 
گاه ضبط نسخه نادرست خوانده شده و در حاشيه آمده و ضبط ديگـري   -

 در متن آورده شده؛
اردي بـدون قلّـاب   ها در قلّاب گذاشته شده و در مـو  در مواردي افزوده -

 آمده است؛
اي ديگـر   اي كه در نسخه خوانا است، در متن كلمه در برخي موارد كلمه -

 ...به جاي آن آمده است
يك بار آن را خواند و دربـارة   نامه علينگارنده پس از انتشار نسخة عكسي 

خوانش و تحريفات تعدادي از ابيات و كلمات آن، نكـاتي را در حاشـية كتـاب    
را بـا نسـخة عكسـي     ة آنو تصـحيح شـد   حروفيرد و مجدداً چاپ يادداشت ك
در ايـن مقالـه همـة نكـات و     . مقالة حاضر نتيجة اين بررسي اسـت . مقابله كرد

نظرات را دربـارة مقدمـة مصـححان و مـتن و حواشـي كتـاب و نمايـة لغـات،         
همچنين صورت صحيح تعدادي از ابيات بر نگارنـده معلـوم نشـد و    . ايم نياورده

درخور تأمـل باشـد و يـا اساسـاً     تواند  رخي از پيشنهادات در اين مقاله نيز ميب
 .صائب نباشد

اي را نيــز در مــورد مقالــة ارزشــمند اســتاد  در ابتــداي ايــن گفتــار، چنــد نكتــه
اي شــيعي از قــرن  حماســه«محتــرم، جنــاب آقــاي دكتــر شــفيعي كــدكني، بــا نــام 

  .ايم يادآوري كرده ،»پنجم
دانشمند، جناب آقاي دكتر علي اشرف صادقي، و همكار فاضـل،   نگارنده از استاد

جناب آقاي ابوالفضل خطيبي، و همچنين جناب آقاي دكتر حامد نـوروزي، كـه ايـن    
  .اي كردند، بسيار سپاسگزار است هاي ارزنده مقاله را خواندند و راهنمايي

 




