
 

 
 

  

روز گذشته با حضور سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، اكبر ايراني  "و ميراث) ع(امام علي "همايش 
هاي ادبي در تاالر عالمه اميني كتابخانه مركزي و مركز  از چهره مديرعامل مركز پژوهشي ميراث مكتوب و تعدادي

در اين برنامه ضمن اعالم خبري    به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد حسيني .اسناد دانشگاه تهران برگزار شد
 زورخانه اي در امسال با توجه به اهميت موضوع فرهنگ پهلواني و: فرهنگ پهلواني و زورخانه اي گفت درباره

بحث مسائل زورخانه تا به حال به   .شوراي فرهنگي عمومي كشور روزي را براي اين موضوع در نظر گرفته ايم
هاي هنري و موسيقي آن غفلت شده است بنابراين يك  عنوان يك ورزش در كشور تلقي مي شده است و از جنبه

ته ايم و جشنواره آواي پهلواني نيز كار و زورخانه اي در سال در نظر گرف روز را به عنوان روز فرهنگ پهلواني
  .چند روز پيش آغاز كرده است خود را از
عنوان مثال چندي  در كشورهاي ديگر شاهد عالقه مردم نسبت به فرهنگ پهلواني كشورمان هستيم به: وي افزود

دب و اخالص ايران كه حاكي از قدرت، ا پيش در هفته فرهنگي ايران در كشور قطر حضور ورزشكاران باستاني
وزير ارشاد در ادامه با اشاره به رونمايي از كتاب علي نامه در  .اين ورزشكاران است با استقبال خوبي روبرو شد

هجري  482منظومه با ارزش ادبي اثري از شاعر پاك نهاد شيعه به نام ربيع است كه در سال  اين: اين مراسم گفت
مانده در ميان شيعيان هيچ كدام  در بين آثار منظوم باقي. رآمده استيعني اندكي بعد از سرودن شاهنامه به نظم د

بر اساس روايت ) ع(هاي حضرت علي  هزار بيت به روايت جنگ 11اين كتاب در . ارج و منزلت علي نامه را ندارند
احواالت ربيع در مقدمه اين كتاب بعد از اشاراتي به سن و سال و : وي گفت .پردازد هاي موجود در آن زمان مي

سرودن  ربيع همواره در. را عروسي معرفي مي كند كه براي آن به دنبال خواستگاري اليق مي گردد خود علي نامه
استفاده از بحر . سايه او خارج شود اشعار اين كتاب زير طنين فردوسي در شاهنامه قرار دارد و نمي تواند از زير

  .است كتابعروضي نيز به خاطر حماسي تر كردن فضاي اين 
نرسيده است و شايد  احتماال كتابهاي ارزشمند ديگري در آن زمان سروده شده است كه به دست ما: حسيني افزود

معرفي آن توسط آقاي شفيعي كدكني اتفاق  كشف كتاب علي نامه و. در آينده سرمشق شاعران متعهد قرار گيرد
ويژگي ديگر اين . عي در متون درسي و دانشگاهي ما پيدا كندجايگاه رفي اين اثر مي تواند. مهمي در تاريخ تشيع است

دليل محتواي  ادبي آن است آثار ادبي به جا مانده از قرن پنجم همگي حائز اهميت هستند و اين اثر به اثر ارزشهاي
كه در هيچ  لغات اين كتاب به دليل اين است اهميت بيشتر برخي از. مذهبي و اعتقادي اش در جايگاه بااليي قرار دارد

  .فرهنگ ادبي به چشم نمي خورند
وجود اهميت بسيار مورد بي  وزير ارشاد هدف شاعر علي نامه را پاسخ دادن به مسائل مغفولي عنوان كرد كه با

 .مهري و غفلت قرار گرفته اند

با رفتار و سيره امير  عام نيز نكته مهم ديگر نگاه عامه پسندانه اين اثر است كه باعث مي شود مخاطب: وي افزود 
 .اجر و توفيق است مومنان آشنا شود و همين موضوع نيز براي ربيع بهترين
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خشم ربيع از دشمنان شيعه بي  به دليل فشارها و محدوديت هايي كه شيعيان در طول تاريخ داشته اند: حسيني گفت
نظوم بيشتري در مدح اهل بيت و امير مومنان نبودند آثار م دليل نبوده است يقينا اگر ديگر شاعران شيعه تحت فشار

 .امروز در دست ما بود

و انتقاداتي داشته است البته اين  ربيع نسبت به شاهنامه اعتراض: وزير ارشاد با اشاره به نكات ادبي اين كتاب گفت 
البته فردوسي . است افسانه بودن برخي از داستانهاي شاهنامه بوده اعتراض به دليل فنون ادبي نبوده بلكه به خاطر

با عقل  اما يادآور مي شود كه هر موضوعي كه در شاهنامه. روايات خود در شاهنامه تاكيد مي كند بر افسانه بودن
 .سازگاري ندارد مي تواند يك رمز تلقي شود

انقالب در دوران شكوهمند  (ع(به هر تقدير بخت با دوستداران اهل بيت و حضرت علي : وي در پايان سخنانش گفت 
اميد است با چاپ اين اثر بي نظير علي نامه . داشته اند اسالمي همراه شده است كه توفيق اصالح و انتشار اين اثر را

  .در مراكز ورزشي، فرهنگي و آموزشي كشور رواج يابد خواني هم مانند شاهنامه خواني
  

 شود بايد به نسخ خطي فارسي موجود در تركيه توجه: اكبر ايراني

  

و ) ع(گشايش همايش امام  در آيين: اكبر ايراني مديرعامل موسسه پژوهشي ميراث مكتوب هم در اين برنامه گفت
نامه سروده ربيع  ابتدا كتاب علي. اثر مهم را داريم هاي در نظر گرفته شده رونمايي از چند ميراث عالوه بر برنامه

اي از آقاي شفيعي  نسخه برگردان و با مقدمه به صورت چاپ عكسي و شاعر حماسه سراي قرن پنجم است كه
 هـجري كه به صورت عكسي 483اي با كتابت كهن مربوط به سال  البالغه دوم نهج. منتشر شد كدكني سال گذشته

به ) ع(امام علي ترجمه منظومي از وصيت نامه   سوم،  اي از محمدمهدي جعفري منتشر شده است و و با مقدمه
 .تصحيح شده است د حسن غزنوي كه توسط آقاي بشري شناسايي وسروده سي) ع(امام حسين

هاي ايران مملو از  كه كتابخانه در دوراني از تاريخ ادبيات فارسي: وي در ادامه ضمن اشاره به كتاب علي نامه گفت 
در . اشتندتا چند صد عنوان كتاب د 100ها فقط بين  كتابخانه كتابهاي ادبي بود همزمان در اروپا و در قرون وسطي

يا  ها را يا شنيده و كه مولف آن بسياري از اين نام. شود هفت هزار عنوان كتاب معرفي مي اين زمان در يك جلد كتاب
ها و  كشيش. معرفي شده است كتاب 100از ماليري در اين زمان بيش از  مثالً . كتاب اصلي را از نزديك ديده است

ميهن خود برنگردند و حتماً يك نسخه خطي را با خود  ايران دست خالي به تجار اروپايي مامور بودند هنگام سفر به
 .به كشورشان ببرند

توان با آنها تاريخ  كه مي اين نسخ خطي سند ملي و هويت ماست: مديرعامل مركز پژوهشي ميراث مكتوب ادامه داد 
كه در قونيه يافت شد متعلق به فردي به نامه  كتاب علي زنم حدس مي. علم، كتابت و فرهنگ را در كشورمان ثابت كرد

 .در كنار برخي از اشعار اين كتاب نوشته شده است نام حاج علي بوده است كه نامش

ها مانند آناتولي اين  ديگر سرزمين حمله مغول به ايران و كوچ بسياري از نويسندگان و ادباي ايراني به: وي افزود 
نامه را فهرست كرده و در دسترس عموم قرار داده،  مجموعه علي كه اولين كسي كهكند  احتمال را در ذهن متبادر مي
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تهران  ميكروفيلم اين نسخه بعد از مدتي به دانشگاه. اديب و محقق ترك زبان شيعه بوده است عبدالباقي گلپينارلي
 .شود توجهي روبرو مي مهري و بي شود اما متاسفانه با بي منتقل مي

  

كند و  كتاب ارزشمند را معرفي مي صفحه اين 70اي بالغ بر  سال پيش آقاي شفيعي كدكني در مقاله چند: ايراني گفت
به من رسيد و از وجود  80خبر حضور اين اثر در ايران سال  .شوند مندان ايراني متوجه اين گنجينه بزرگ مي عالقه

 .و تصحيحي در مورد اين اثر آغاز شدهاي تحقيقي  توجه به اين مسئله فعاليت ميكروفيلم آن آگاه شدم و با

بسيار باارزشي از ادبيات  مديرعامل مركز پژوهشي ميراث مكتوب افزود بايد توجه داشته باشيم كه نسخ خطي 
اشعاري به زبان فارسي دارند و نكته جالب اينكه  برخي از پادشاهان عثماني ديوان. فارسي در تركيه موجود است
فارسي بوده است و صفويان به دليل ترك بودن پاسخ نامه شاهان عثماني را  ي به زبانمكاتبشان با پادشاهان صفو

 .دادند مي به زبان تركي

اهللا سيستاني درباره اين  آيت. است نظير و ماندگار علي نامه به عنوان يك اثر حماسي شيعه كتابي بي: ايراني گفت 
ام زيرا اين كتاب مرا زنده  اب را كنار دست خود گذاشتهكت من كتاب بسيار مي خوانم اما اين"اند  كتاب فرموده

 ."كرد

همچنين ديواني منسوب به  و) ع(كرامت حضرت علي   از عالمه مجلسي كتابي درباره: وي در پايان سخنانش گفت 
  .چاپ شده است از ميبدي توسط موسسه پژوهشي ميراث مكتوب تجديد) ع(حضرت علي

  
 ندارند ضديتي با يكديگر "شاهنامه" و "نامه علي": محمود اميدساالر

  

: را نادرست دانست و گفت محمود اميدساالر از آمريكا در اين نشست تفكر ارسطو مبني بر منظوم بودن حماسه
حماسي در كل به چهاردسته كلي سرودهاي  داستان هاي. حماسه هم منثور است و هم مي تواند منظوم باشد

حماسه هاي پهلواني خود به . شود حماسه هاي پهلواني مي هاي اساطيري وتاريخي، حماسه هاي فكاهي، حماسه 
 .شود كيهاني و داستاني يا رمانتيك تقسيم مي زيرشاخه هاي تاريخي، ملي،

در توصيف چگونگي  مثال. در سبك شناسي حماسه غربي گزينه اي به نام حماسه ديني وجود ندارد: وي گفت 
به نظرم . فضاي جنگي به خود مي گيرد ي كامال از حالت مذهبي خارج شده و، متون حماسي غرب)ع(دستگيري مسيح

دارد نه نتها نمي تواند راهنماي فعلي ما باشد بلكه در دوراني  ساختار ادب حماسي غرب كه ريشه در افكار ارسطو
 .نتوانست در تعالي ادبيات غرب موثر باشد چون قرون وسطا نيز

دو اثر ادبي تعارضي وجود ندارد و  ميان اين: گفت "شاهنامه"و  "علي نامه"بر تقابل  اميدساالر درباره نظراتي مبني 
تفاوت اين دو كتاب در اين است كه علي نامه تاريخي و . هستند هر دو حماسي و متعلق به فرهنگ ادبي مردم ايران

همواره به  و غير واقعي است ولي اوگويد كه شاهنامه افسانه  ربيع، سراينده علي نامه تنها مي .شاهنامه داستاني است
شاهنامه ندارد ولي نمي دانم تقصير ربيع  به نظرم علي نامه هيچ ضديتي با. نغز بودن نظم شاهنامه معترف بوده است

 .خوانند نظيره شاهنامه مي چيست كه بزرگان ادب، علي نامه او را نقيصه و



 

 
 

خاوران "از  "علي نامه"از كشف  تا قبل  :گفت "حمله حيدري"در ادامه يحيي طالبيان درباره ويژگي هاي ادبي كتاب  
به عنوان نمونه هاي برجسته ادبيات حماسي مذهبي ياد  اثر باذل مشهدي و ديگر نمونه ها "حمله حيدري "و "نامه
سروده مال بمان كرماني يكي از برجسته ترين آثار  "حمله حيدري"پژوهشگران ادبي،  طبق نظر محققان و. شد مي

 .حماسي كشور است منظوم

راجي كرماني در يك خانواده  مال بمان كرماني متخلص به: افزود  قائم مقام وزير ارشاد در امور شعر و ادب 
وقايعي كه برايش رخ داد تحولي در او صورت گرفته و  او را كيخسرو يا بهمن ناميدند و پس از. زرتشتي متولد شد

او دروس حوزوي را فرا گرفت و پس از مدتي به سرودن . بمان كرماني را برگزيد المسلمان شد و به داليلي نام م
  .حمله حيدري پرداخت منظومه

  
  است رسد حمله حيدري ناتمام مانده به نظر مي: يحيي طالبيان

 
 مشابهي با شاهنامه سروده بيت است و در قالب شعري 30000اين كتاب كه مشتمل بر : عنوان كرد يحيي طالبيان 

در اواسط  "مال بمان"ناتمام است چون  رسد كتاب به نظر مي. شده است، در عصر ناصري دو بار چاپ شد
 .پايان برده است داستان جنگ صفين مطلب را بدون هيچ موخره اي به

بمان، كتاب يكدستي نيست و  مال "حمله حيدري"از نظر واژه اي : گفت  قائم مقام وزير ارشاد د رامور شعر و ادب 
 .شود كارگيري واژگان ضعف تاليفي نيز مشاهده مي گاهي اوقات در به. ركيبي از واژه هاي زباني مختلف استت

مهمترين حماسه قبل از سرودن  :، گفت"حماسه هاي شيعي از تاريخ تا تخيل"رضا بيات نيز با محوريت موضوع  
در خراسان صحبت شده   )ع(ي حضرت علي درباره جنگ ها ابن حسام است كه در آن "خاوران نامه"،  "علي نامه"

ريزد و  كتاب و نمونه هاي مشابه آن مطالبي وجود دارد كه تاريخ را به هم مي در اين. است كه اصال حقيقت ندارد
 .واقعيات اشاره كند به هيچ عنوان اينگونه نيست و تالش دارد به "علي نامه"اما . ارتباطي با واقعيت ندارد هيچ

كند و  از ابومخنف نقل مي كند كه مطالب ذكر شده را بار يادآوري مي 46ع در قسمت بخش صفين ربي: وي افزود 
هم در كتاب وجود دارد كه به نظر مي آيد با تاريخ  مواردي. اشاراتي كه به آيات و روايات دارد بسيار دقيق است

به عنوان مثال ربيع دو . يخ ذكر شده اندقسمت ها نيز در قالب رواياتي در تار هماهنگي ندارد اما جالب است كه اين
 .است براي قتل زبير و عثمان را در علي نامه آورده است چون نمي داند كدام روايت معتبرتر روايت

است به نقل از منابع است  هر چه در كتاب آورده. ربيع تاريخگوست و قصد تخريب تاريخ را ندارد: بيات گفت 
  .است سر منابع تاريخي بنابراين اگر مناقشه اي باشد بر
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