
 

 
 

  نامه و چند آثار ارزشمند يراث علوي و رونمايي از كتاب عليخادمان م به منظور تقدير از پژوهشگران و

  برگزار شد »راثـو مي) ع(يـام علـام«همايش 
خادمان ميراث علوي و رونمايي از  منظور تقدير از پژوهشگران وو ميراث به مناسبت عيد غدير خم به ) ع(همايش امام علي

  .شد كتاب علي نامه و چند آثار ارزشمند ديگر برگزار

مكتوب  با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، راديو فرهنگ، شبكه  اين همايش به همت مركز پژوهشي ميراث
كتابخانه  در سالن عالمه اميني ،89 آذرماه 6شنبه روزدانشگاه تهران،  كتابخانه مركزيكتابخانه و موزه ملك و چهار سيما،

رامون ـي پيـپژوهشگران شايسته ايران مركزي دانشگاه تهران برپا شد و در جريان آن، جمعي از سخنوران، محققان و
سخنراني  "ينثر ادب فارس زتاب سخنان آن حضرت در متون نظم وو با نامهعلي"موضوعات مختلف مرتبط با كتاب 

  .كردند

  :دكتر ايراني
  بي نظير و ماندگار است ،لي نامه به عنوان اثر حماسي شيعيع

مديرعامل مركز پژوهشي ميراث  صبح با سخنان دكتر اكبر ايراني 10همايش از ساعت 
  .مكتوب آغاز شد

و با اعالم اين نكته كه  برگزاري همايش پرداخت مدگويي، به بيان اهدافاوي ضمن خوش
و ) ع(عليدر آيين گشايش همايش امام  :غدير خم در علي نامه چندين بار تكرار شده ،گفت

ابتدا كتاب . رونمايي از چند اثر مهم را داريم ،هاي در نظر گرفته شده عالوه بر برنامه ،ميراث
كسي و نسخه شاعر حماسه سراي قرن پنجم كه به صورت چاپ ع ،سروده ربيع ،نامه علي

اي با  البالغه دوم نهج. اي از آقاي شفيعي كدكني سال گذشته منتشر شد برگردان و با مقدمه
 ، سوم اي از محمدمهدي جعفري منتشر شده و هـجري كه به صورت عكسي و با مقدمه 483كتابت كهن مربوط به سال 

سيد حسن غزنوي كه توسط آقاي بشري شناسايي و سروده ) ع(به امام حسين) ع(ترجمه منظومي از وصيت نامه امام علي
  .تصحيح شده است

همزمان در اروپا و در  ،هاي ايران مملو از كتابهاي ادبي بود در دوراني از تاريخ ادبيات فارسي كه كتابخانه: وي در ادامه گفت
هفت هزار عنوان الفهرست، در كتاب ، در اين زمان . عنوان كتاب داشتند 400تا  100ها فقط بين  كتابخانه ،قرون وسطي

ي دايناز م مثالً . ها را يا شنيده و يا كتاب اصلي را از نزديك ديده است لف آن بسياري از اين ناممؤكه .شود كتاب معرفي مي
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ه مور بودند هنگام سفر بأم و نمايندگان سياسي، ها و تجار اروپايي كشيش. كتاب معرفي شده است 100در اين زمان بيش از 
  .دست خالي به ميهن خود برنگردند و حتماً يك نسخه خطي را با خود به كشورشان ببرند ،ايران

  
توان با آنها تاريخ علم، كتابت و فرهنگ را در كشورمان  سند ملي و هويت ماست كه مي ،اين نسخ خطي: افزود دكتر ايراني
فردي به نام حاج علي بوده كه نامش در  سط مالك آن كهتو ،نامه كه در قونيه يافت شد زنم كتاب علي حدس مي. ثابت كرد

 )تركيه فعلي(به آناطولي) شوشتري(يا توسط كاتب آن محمد محمود تستري  كنار برخي از اشعار اين كتاب نوشته شده
  .است منتقل شده

  
اين احتمال را  ،وليطمانند آناها  حمله مغول به ايران و كوچ بسياري از نويسندگان و ادباي ايراني به ديگر سرزمين: گفتوي 

نامه را  اولين كسي كه مجموعه علي نسخه علي نامه هم در اين زمان به قونيه منتقل شده، ولي كند كه در ذهن متبادر مي
ميكروفيلم . پينارلي اديب و محقق ترك زبان شيعه بوده استولفهرست كرده و در دسترس عموم قرار داده، عبدالباقي گ

توجهي روبرو  مهري و بي سفانه با بيأاما مت ،شود دانشگاه تهران منتقل مي كتابخانه مركزي از مدتي بهاين نسخه بعد 
  .شود مي
  

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

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

رسي در بايد توجه داشته باشيم كه نسخ خطي بسيار باارزشي از ادبيات فا :مديرعامل مركز پژوهشي ميراث مكتوب افزود
شان با اتمكاتب، برخي از پادشاهان عثماني ديوان اشعاري به زبان فارسي دارند و نكته جالب اينكه . تركيه موجود است

  .دادند پاسخ نامه شاهان عثماني را به زبان تركي مي،پادشاهان صفوي به زبان فارسي بوده و صفويان به دليل ترك بودن 
  

، فرهنگ شيعه را بيان مي كند ،اما به هيچ وجه قابل مقايسه با شاهنامه فردوسي از نظر  اين اثر حماسي: ايراني ادامه داد
علي نامه به عنوان اثر حماسي شيعي بي نظير .ادبي و فرهنگي نيست و اعتراضي كه ربيع به فردوسي دارد، اصال وارد نيست

اما اين كتاب را كنار دست خود  ،تاب بسيار مي خوانممن ك":اند  اهللا سيستاني درباره اين كتاب فرموده آيت .و ماندگار است
  ."زيرا اين كتاب مرا زنده كرد ،ام گذاشته

، اظهار اميدواري كرد كه علي نامه خواني در تمامي مراكز فرهنگي ،هنري و مديرعامل مركز پژوهشي ميراث مكتوب
  .شناخته شود  ورزشي،

و ) ع(حضرت علي  محل مزار و كرامات مجلسي كتابي دربارهاز عالمه به مناسبت اين همايش، : وي در پايان گفت
  .از ميبدي توسط موسسه پژوهشي ميراث مكتوب تجديد چاپ شده است) ع(همچنين ديواني منسوب به حضرت علي
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  در دشتستان تاريخ: علي مهدوي رادحجت االسالم محمد

  است؛ قله رفيعي كه هركس كور نبوده ،آن را ديده ) ع(واليت علي
ن نكته كه نوشتن درباره امام ، ضمن بيان ايعلي مهدوي رادحجت االسالم محمد، "امام علي و ميراث"همايش در ادامه 

و  سخن گفت "حجة الوداع يا حجةالبالغ" از  ، افتخار بزرگي است،علي
شان و شخصيت و واليت علي در دشتستان تاريخ، مثل قله : ادامه داد

كس از معبر اين تاريخ گذشته، اگركور نبوده ،  بسيار رفيعي است كه هر
بر اين باوريم كه پيامبر روز يوم الدار ، ابالغ : وي افزود .آن را ديده است

بر، وصي در تمام سخنان پيام.وتشكيالت تبليغي دين را علني كرده اند
اند و از ابتدا امامت، بوده و همه مردم اين را مي دانسته ) ع(لقب علي

كلمه امام، . وي، فكري، دنيايي و سياسي جامعه بوده استسرپرستي معن
مي شود كه  ملي داشته و پيامبر اكرم مأمورحتي در عرب جاهلي معناي كا

سالم حج واليت علوي را بر اساس ابزار ابالغي آن روز به همه جهان ا
  .آنطور كه ممكن بود، برساند

 ،غدير روز دين.واليت و ابالغ است الوداع ،حج هحج: ين گفتحجت االسالم مهدوي راد با استناد به سخنان بزرگان د
خداوند به پيامبر وحي دادند كه اين حج را براي ابالغ . ، گستراننده و ادامه دهنده دين است وواليت علوي اساس دين

  .ياد داده بود و اين حج براي بيان واليت بود  قبالً رقم بزنند ،چرا كه اگر حج قرار بود فقط اهللا اكبر را ياد بدهد،

كسي اگر غدير را انكار كند بيخ و بن اسالم " :وي با اشاره به حادثه بزرگ غدير، از زبان يكي از بزرگان اهل تسنن نقل كرد

وي با اشاره به آيه شريفه . كنيم يه سار واليت علوي زندگي ميما افتخار مي كنيم كه در سا:  و ادامه داد"را انكار كرده است

اين آيه هم زمان شمول .آيه الهي را عرضه كردند) ص(رسول خدا : گفت "اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي "
هم گستره زمين را در آيه هاي هدايتش دارد و هم در يوم القيامه اين آموزه ها هدايتگر انسان به . و هم جهان شمول است

  .قله مقصود است
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  نامه خواني ابوالفضل ورمزيار علي
نامه خواني ابوالفضل ورمزيار، برنامه بعدي همايش بود كه به بيان  علي
مقابل سپاه معاويه درجنگ ) ع(ه اي از رشادتهاي سپاه حضرت عليگوش

ورمزيار با  .صفين پرداخت و نظرحاضران در همايش را به خود جلب كرد
هواي خاصي به همايش داد كه با و دلنشين خود، حال و  صداي گرم

 .شد استقبال خوب حاضران همراه

  :وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

  رفيعي در متون درسي پيدا كند تواند جايگاهمي "نامه علي" 
بود بخش پاياني برنامه صبح همايش  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي سخنران

هاي ادبي و هنري ويژگيترين منظومه شيعي و نامه؛ كهنعلي"كه با عنوان
از سخنان خود با تقدير از تالش مركز ميراث  وي دربخشي. انجام شد "آن

نامه و معرفي كشف علي: زمين، گفت مكتوب از حفظ وانتشار آثار برجسته ايران
مهم است كه در هيچ  آن توسط دكتر شفيعي كدكني در تاريخ تشيع يك اتفاق

رفيعي در متون  تواند جايگاهآن نشده و مييك از آثار تاريخ ادبيات ذكري از 
  .درسي پيدا كند

 اي، زورخانه و پهلواني فرهنگ روز عنوان به روز يك انتخاب خبر اعالم ضمن برنامه، اين در  حسيني محمد سيد دكتر
 اين براي را روزي كشور، عمومي فرهنگ شوراي در اي زورخانه و پهلواني فرهنگ موضوع اهميت به توجه با امسال: گفت

 هاي جنبه از و شده مي تلقي كشور در ورزش يك عنوان به حال، به تا زورخانه مسائل بحث  .ايم گرفته نظر در موضوع
 ايم گرفته نظر در سال در اي زورخانه و پهلواني فرهنگ روز عنوان به را روز يك بنابراين شده، غفلت آن موسيقي و هنري

  .است كرده آغاز پيش روز چند از را خود كار نيز پهلواني آواي جشنواره و
 در پيش چندي مثال عنوان به .هستيم كشورمان پهلواني فرهنگ به نسبت مردم عالقه شاهد ديگر كشورهاي در: افزود وي
 ورزشكاران اين اخالص و ادب قدرت، از حاكي كه ايران باستاني ورزشكاران حضور ، قطر كشور در ايران فرهنگي هفته
  .شد روبرو خوبي استقبال با است
 ادبي، ارزش با منظومه اين: گفت مراسم، اين در نامه علي كتاب از رونمايي به اشاره با ادامه در حسيني محمد سيد دكتر
 درآمده نظم به-شاهنامه سرودن از بعد اندكي يعني -هجري 482 سال در كه است ربيع نام به شيعه نهاد پاك شاعر از اثري
  هزار 11 با كتاب اين. ندارند را نامه علي منزلت و ارج كدام هيچ ، شيعيان ميان در مانده باقي منظوم آثار بين در. است
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 حائز ، پردازد مي زمان آن در موجود هاي روايت اساس بر) ع( علي حضرت هاي جنگ روايت به كه اين دليل به بيت،
  .است اهميت

  
علي نامه را عروسي معرفي مي كند كه ،ربيع در مقدمه اين كتاب بعد از اشاراتي به سن و سال و احواالت خود : وي گفت

زير طنين فردوسي در شاهنامه قرار  ،ربيع همواره در سرودن اشعار اين كتاب. براي آن به دنبال خواستاري اليق مي گردد
نيز به خاطر حماسي تر كردن فضاي اين كتاب شاهنامه استفاده از بحر عروضي . دارد و نمي تواند از زير سايه او خارج شود

  .است
هاي ارزشمند ديگري در آن زمان سروده شده كه به دست ما نرسيده و شايد در آينده  احتماال كتاب: حسيني افزوددكتر

كشف كتاب علي نامه و معرفي آن توسط آقاي شفيعي كدكني اتفاق مهمي در تاريخ . سرمشق شاعران متعهد قرار گيرد
ارزشهاي ادبي آن ،گي ديگر اين اثر ويژ. اين اثر مي تواند جايگاه رفيعي در متون درسي و دانشگاهي ما پيدا كند. تشيع است

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

  .خورد
 ،نوان كرد كه با وجود اهميت بسيارهدف شاعر علي نامه را پاسخ دادن به مسائل مغفولي ع اسالمي ارشاد فرهنگ و وزير

  .مورد بي مهري و غفلت قرار گرفته اند
نگاه عامه پسندانه اين اثر است كه باعث مي شود مخاطب عام نيز با رفتار و سيره امير ، نكته مهم ديگر : وي افزود

  .بهترين اجر و توفيق است، آشنا شود و همين موضوع نيز براي ربيع مومنان 
خشم ربيع از دشمنان شيعه  ،به دليل فشارها و محدوديت هايي كه شيعيان در طول تاريخ داشته اند: حسيني گفتدكتر

آثار منظوم بيشتري در مدح اهل بيت و امير  ،امروز ،يقينا اگر ديگر شاعران شيعه تحت فشار نبودند ، بي دليل نبوده 
  .مومنان در دست ما بود

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

 ،اما يادآور مي شود هر موضوعي كه در شاهنامه با عقل سازگاري ندارد،افسانه بودن روايات خود در شاهنامه تاكيد مي كند
  .مي تواند يك رمز تلقي شود
در دوران شكوهمند انقالب ) ع(تداران اهل بيت و حضرت علي به هر تقدير بخت با دوس: وي در پايان سخنانش گفت

علي نامه خواني هم ، اميد است با چاپ اين اثر بي نظير . اسالمي همراه شده كه توفيق اصالح و انتشار اين اثر را داشته اند
  .مانند شاهنامه خواني در مراكز ورزشي، فرهنگي و آموزشي كشور رواج يابد

********  
د اميد ساالر وو طي آن دكتر محم آغاز شد "نامه و متون حماسيعلي "نشست نخست همايش با موضوع راسم ، در ادامه م

  .به ايراد سخن پرداخت” ساختارهاي ايدئولوژيك در مطالعات حماسي نامه، شاهنامه و نقدي برعلي“از امريكا، پيرامون 
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  نيستبا شاهنامه  سخن ربيع، مبارزه و ضديت :دساالرـامي

  
، به تعريف حماسه و انواع آن  پرداخت محمود اميدساالر در اين نشست دكتر 

و آن را ازنظر قالب به منثورو منظوم و از جهت مضمون به انواع سرود تاريخي، 
حماسه فكاهي و حماسه پهلواني  تقسيم نمود و مهمترين نوع  اساطيري،

دكتر اميد  .ملي،كيهاني و رمانتيك بيان كردحماسه در ادب فارسي را تاريخي، 
در : تفكر ارسطو مبني بر منظوم بودن حماسه را نادرست دانست و گفت ساالر،

  .ها تركيبي از متن منثور و منظوم بوده استحماسه  ،متون  قديم زبان فارسي

در توصيف چگونگي دستگيري مثال . گزينه اي به نام حماسه ديني وجود ندارد،در سبك شناسي حماسه غربي: وي گفت
هاي تئوريك ساختار. ، متون حماسي غربي كامال از حالت مذهبي خارج شده و فضاي جنگي به خود مي گيرد)ع(مسيح
  .حتي جوابگوي ادبيات قرون وسطي نيست ، چه برسد به ادبيات ما ،كه ريشه در افكار ارسطو دارد اروپايي

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

ولي او همواره  ،و غير واقعي استگويد كه شاهنامه افسانه  تنها مي، ربيع، سراينده علي نامه . و حقيقي است نامه تاريخي
ولي نمي دانم تقصير ربيع  نيست،با شاهنامه  سخن ربيع، مبارزه و ضديت. به نغز بودن نظم شاهنامه معترف بوده است

  ؟خوانند چيست كه بزرگان ادب، علي نامه او را نقيصه و نظيره شاهنامه مي
علي نامه حماسه ضد ملي ": امه را بدين شرح، نقل كردوي در ادامه ، بخشي ازسخنان دكتر آذر شب در خصوص علي ن

منظور ربيع ،ضديت با فرهنگ ايران ، مبارزه با فردوسي  و كوبيدن علي نامه بر سر شاهنامه نيست ، بلكه .نيست 
با ربيع در علي نامه كار تبليغاتي شيعي كرده تا .است)ص(اعتراض  به خالفت اعراب و مخالفت آنان با اهل بيت پيامبر 

  .هدف او مبارزه با فردوسي نيست.مبلغان سني مذهب مبارزه كند
 ،چون مي گويد بر خالف شاهنامه. د شاهنامه ادبيات است، نه تاريخ و نمي توان ربيع را شاهنامه ستيز خوان: اميد ساالر افزود

همچنين شاهنامه خواني را ،اثر  ربيع،. نه افسانه اي و داستان  ،شخصيت اصلي علي نامه، واقعي است ...، غيرت ومردانگي
  .سني ها مي داند كه مي خواسته اند با اين كار، با دالور مردي هاي اهل تشيع مبارزه كنند

  
  تصوير سازي حمله حيدري به تصوير سازي شاهنامه شبيه است :طالبيان 

  
هاي حماسي و ادبي ويژگي "كتاب  درباره دكتر يحيي طالبيان "امام علي و ميراث"همايش  در ادامهبنا بر اين گزارش ،

حمله  "و "خاوران نامه" با "علي نامه"تا قبل از كشف   : گفتچنين   ") بمان علي راجي كرماني تأليف مال(حمله حيدري
  طبق نظر محققان وترين آن، برجسته  حماسه مواجه بوديم كهديگر  ينمونه هايا  و اثر باذل مشهدي "حيدري
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بوده كه درنيمه دوم قرن دوازدهم ،مقارن با حكومت فتحعلي سروده مال بمان كرماني  "حمله حيدري"پژوهشگران ادبي، 
  .شاه ،پديد آمده است

  
او را . مال بمان كرماني متخلص به راجي كرماني در يك خانواده زرتشتي متولد شد: قائم مقام وزير ارشاد در امور شعر افزود

تحولي در او صورت گرفت و مسلمان شد و به داليلي نام مال ،اميدند و پس از وقايعي كه برايش رخ داد كيخسرو يا بهمن ن
  .او دروس حوزوي را فرا گرفت و پس از مدتي به سرودن منظومه حمله حيدري پرداخت. بمان كرماني را برگزيد

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

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

وكاركرد آن، به اقتضاي حال تي نيست اي ، كتاب يكدس از نظر واژه حمله حيدري ، حماسه مذهبي است و :وي ادامه داد
محتواي سخن راجي تاريخ  .شود گاهي اوقات در به كارگيري واژگان ضعف تاليفي نيز مشاهده ميحتي  تغيير مي كند،

به عنوان مثال ،بن مايه هاي داستان .اسالم است و تصوير سازي حمله حيدري به تصوير سازي شاهنامه شبيه است
  .مال بمان، ديده مي شود "قاسم"در داستان  "رستم و سهراب"
  

، وفاداري خود را نسبت به تاريخ حفظ ربيع :رضا بيات
  كرده است

  
حماسه هاي شيعي از " بود كه از رضا بيات ديگر سخنران نشست اول همايش، 

ن پيدا شدقبل از  تا مهمترين حماسه: وي بيان كرد. گفتسخن  "تاريخ تا تخيل
درباره جنگهاي  ،كه در آن به حساب مي آمدابن حسام  "خاوران نامه"،  "علي نامه"

در اين كتاب و . در خراسان صحبت شده كه اصال حقيقت ندارد  )ع(حضرت علي
ريزد و هيچ ارتباطي با  مطالبي وجود دارد كه تاريخ را به هم مي ،نمونه هاي مشابه آن

گونه نيست و تالش دارد به واقعيات  هيچ عنوان اينبه  "علي نامه"اما  ،واقعيت ندارد
  .اشاره كند

  
كند و اشاراتي كه  كند كه مطالب ذكر شده را از ابومخنف نقل مي بار يادآوري مي 46ربيع در قسمت بخش صفين : وي افزود

اما ،اريخ هماهنگي ندارد مواردي هم در كتاب وجود دارد كه به نظر مي آيد با ت. بسيار دقيق است ،به آيات و روايات دارد
ير و به عنوان مثال ربيع دو روايت براي قتل زب. جالب است كه اين قسمت ها نيز در قالب رواياتي در تاريخ ذكر شده اند

  .چون نمي داند كدام روايت معتبرتر است ،عثمان را در علي نامه آورده
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بنابراين اگر مناقشه ،هر چه در كتاب آورده به نقل از منابع است . ربيع تاريخگوست و قصد تخريب تاريخ را ندارد: بيات گفت
  .وي وفاداري خود را نسبت به تاريخ حفظ كرده است.اي باشد بر سر منابع تاريخي است

عجيبي كه در اين منظومه ديده مي شود ،پايان  از موارد: وي ضمن تاكيد بر اين موضوع كه ربيع تاريخ نگار است، افزود
وي همچنين بر اين نكته اذعان .جنگ صفين است كه به گونه اي كامال متفاوت با آنچه ما شنيده ايم، عنوان شده است

  .دارد كه رزم هاي امير المومنين درعلي نامه بسيار اندك است

  شد كيدأت حجت االسالم قيس بهجت العطارتوسط 

  هـج البالغـتصحيح مجدد نهضرورت 
البالغه و و ميراث كه به موضوع نهج ) ع(در نشست پاياني همايش امام علي

نخست حجت ،در ادب فارسي اختصاص داشت ) ع(بازتاب سخنان امام علي
االسالم قيس بهجت العطار پژوهشگر از مشهد با ارائه مقاله اي با عنوان نهج 

 .بر ضرورت تصحيح مجدد نهج البالغه تاكيد كرد  ،البالغه از ديدگاه نو

طور كه شايسته است مورد توجه قرار نگرفته و جا  نهج البالغه آن: وي افزود
  .ون تر در اين زمينه گام برداريم دارد  با دقت بيشتر و تالش افز

  

تمام تالش و كوشش ما دفاع از  :دكتر جعفري
  سيد رضي است

با اعالم اين نكته كه پس ازتحقيق در برخي از صفحات دكتر محمد مهدي جعفري استاد دانشگاه شيراز  ، در ادامه همايش
ترجمه با متن نمي خواند، به اين دليل كه  -تنها كسي كه صالحيت ترجمه نهج البالغه را داشته اند -ترجمه استاد شهيدي 

عربي نسخه صبحي صالح را با ترجمه وي چاپ كرده استاد شهيدي از روي نسخه شيخ محمد عبدو ترجمه و ناشر متن 
  .بر لزوم دقت و توجه بيشتر ناشران در نشر و ترجمه نهج البالغه تاكيدكرداست، 

الم بهجت العطار اين مژده را داد كه در حال حاضر بيشتر به نهج البالغه توجه سمترجم و مصحح نهج البالغه به حجت اال
  .انشگاهي مورد بررسي قرار مي گيردجهات مختلف و به صورت دمي شود و اين اثر ارزشمند از 

ا از هر چرا كه ساحت مبارك او ر،تمام تالش و كوشش ما در مطابقه نهج البالغه دفاع از سيد رضي است : اظهار كرد يو
  .گونه دروغ مبرا مي بينيم
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همچنين به بيان اختالفات موجود در شماره برخي خطبه ها با نسخه هاي اساس اشاره كردو بر ضرورت دقت  دكتر جعفري
  .فهرست نويسان در درج تاريخ متون به شيوه درست تاكيد كرد

  :پژوهشگردانشگاه تربيت معلم محمود عابدي

  آثار ادب پارسي نيز از معارف ناب نهج البالغه تهي نيستند
در ادب پارسي پرداخت و تصريح ) ع(محمود عابدي ديگر سخنران بخش پاياني همايش نيز به بازتاب سخنان امام علي 

معارف اسالمي در شعر پارسي تاثير بسزايي داشته و برخي از شاعران در اشعار خود نشان داده اند كه از اين  اصوالً: كرد
  .نام برد ... ون سنايي ،مولوي ، عطار و نظامي وچوان از شاعراني سيراب هستند كه در اين رابطه مي ت ،معارف ناب

بزرگان ادبي و نويسندگان ايراني براي تاييد سخنانشان و نيز زينت : خاطر نشان كردپژوهشگردانشگاه تربيت معلم 
دب پارسي و در آغاز در ديباچه بسياري از آثار ا.بخشي هر چه بيشتر به مطالبشان از روايات بزرگان ديني بهره مي جستند

مي بينم كه آثار ادب پارسي  ،مورد مدح ستايش شاعران قرار دارد و اگر نگاهي گذار به اين آثار بيندازيم) ع(علي  ،سخن
  .حتي از معارف ناب نهج البالغه نيز تهي نيستند 

و استوانه هاي ادب پارسي به به ارادت بزرگان ،عابدي در ادامه با ذكر نمونه هايي از اشعار سعدي ، سنايي و موالنا 
  .اشاره كرد) ع(موالي متقيان علي 

  :دكتر ابوالقاسم امامي
  امام يا برگرفته از ادب اوست خود سخن)  ع(ديوان امام علي

اشاره ) ع(دكتر ابوالقاسم امامي نيز در اين همايش به پديده اي با عنوان ديوان امام علي
اي از اشعار گفته مي شود كه دوستداران آن  ديوان امام علي به مجموعه: و گفتكرد 

اشعار : وي ياد آور شد . ه و به صورت يك كتاب در آمده استگرد آوري كرد ،حضرت
 ،موجود در اين ديوان با توجه به پايگاه راويان و ساختار اشعار به چند گونه تقسيم شده 

گونه اي ،ديگر استت، اشعاري كه از شاعران نخست گونه اي كه به قطع از امام علي اس
 مان امادكه به نص از ديگران و به مضمون از امام علي مي باشد و بعضي از اين اشعار نيز در پاسخ رجزهايي است كه هماور

د كه اين ديوان يا سخن خو بنا براين در يك سخن مي توان گفت ،به آنها پاسخ گفته نيزدر جنگ با وي سروده اند و ايشان 
  .از ادب اوستامام و يا برگرفته 
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  )ع(در وصف حضرت علي موسوي گرماروديشعرخواني 
ي كه قرار بود در نشست اول و. بازخواني برخي از اشعارش پرداختقبل از مراسم اختتاميه دكتر علي موسوي گرمارودي به 

زيبايي را در وصف حضرت سخن بگويد و بنا به داليلي با تاخير به همايش رسيد،اشعار  "و ميراث)ع(امام علي "پيرامون 
  .قرائت نمود كه با تشويق حاضران همراه شد) ع(علي

  

  پس از هزار سال :حدادعادلدكتر

  بايد از مهجوريت بيرون آيد و به دست مردم برسدنامه  عليكتاب 
  

كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي نيز در نشست پاياني اين همايش  ئيسدر ادامه ر
سالي بود كه منتظر انتشار نسخه علي  10: علي نامه اظهار داشت    با ابراز خرسندي از انتشار

نامه بعد از انتشار مقاله شفيعي كدكني بوديم كه خوشبختانه چاپ مصفح انتقادي حروفي اين 
  .ر شده است اتمام يافته و منتش،اثر 

 79در مجله دانشگاه تهران در سال » شفيعي كدكني«وي با اشاره به فعاليت و نشر مقاله 
نامه  هاي اين كتاب، يك قدم از انتشار علي كدكني و چاپ عكسبا اقدام شفيعي : اظهار داشت
  .برداشته شد

اين : نامه آغاز شود، گفت اكنون بايد كار تحقيق روي نسخه علي ،حدادعادل با تصريح بر اينكه
  .از مهجوريت بيرون آيد و به دست مردم برسد ،بايد پس از هزار سال) ع(كتاب و مظلوميت حضرت امير

 كه سي و چند سال پيش از مقابل كتابخانه» مجتبي مينوي «: رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد
اي را فراهم كرد تا در  مركزي دانشگاه تهران تشييع شد، از خادمان و افرادي است كه بر ما حق فراوان دارد، مينوي زمينه

گير  دوراني كه دچار كمبود منابع بوديم، اين اثر در كنار صدها نسخه ديگر كه از تركيه منتقل شده بود، در كتابخانه جاي
  . شود

كتابي در نفي عقايد شيعيان نوشته شده بود كه زمينه نگراني ،پيش از اين : گفتخنان خود حداد عادل در ادامه سدكتر 
البته  ،بسياري از بزرگان ديني را فراهم كرده بود و به همين دليل بزرگان شيعه در پي فردي براي پاسخ به اين كتاب بودند

بود، رازي فردي واعظ، نويسنده و » زويني رازيعبدالجليل الق«سال پيش است كه اين فرد،  900اين موضوع مربوط به 
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   .دانشمندبود
هاي مستدل خود را نيز ذيل  كند و پاسخ رازي اين كتاب را به صورت كامالً علمي براي شيعه نقل مي: وي عنوان كرد

  .كند مطالب با سند بيان مي

چرا كه بايد به ،سخت تر و سنگين تر است ،كار اصلي اديبان و نويسندگان از زماني كه اين اثر منتشر شده : وي افزود
  .مظلوميت هزار ساله اين اثر خاتمه داد

 ،در اين كتاب نويسنده به سبك كامال علمي و دقيق: خواند و خاطر نشان كرد"النقض"وي در ادامه صفحاتي را از كتاب
  .به زيبايي پاسخ داده است ،شبهاتي را كه بر عقايد شيعيان بيان مي كرده اند 

يادگيري آداب ،از خصوصيات بارز اين كتاب : همچنين كتاب النقض را دريايي از فوايد و بدايع دانست ويادآور شد وي 
  .مي توان غيرتمندانه و در عين حال مودبانه سخنان ديگران را رد كرد   نقد است كه چگونه 

  تقدير از پژوهشگران و خادمان ميراث علوي
در سه مراسم تقدير از پژوهشگران و خادمان ميراث علوي  "امام علي و ميراث"همايش پاياندر بر اساس همين گزارش،

 ،گان اين همايش هر يك از برگزيده به كه طي آن حضور ميهمانان گرانقدر حاضر در اين همايش انجام شد بابخش 
كتابخانه، موزه و مركز اسناد عالوه بر لوح تقدير و سكه بهار آزادي يك جلد از قرآن نفيس مجلس كه به تازگي از سوي 

  .اهداء گرديد ،رنگ چاپ شده مجلس شوراي اسالمي به صورت پنج

نويس تاريخ است كه كاتب  ترين نسخ اين اثر ارزشمند به خط ميرزا احمد نيريزي خوشنويس قرن دوازدهم و برجسته
  .نموده است) عج(ثواب قرائت قرآن و اصل نسخه آن را وقف امام زمان

، به خاطر تصحيح و ترجمه و تحشيه ديوان »ابوالقاسم امامي«نبخش اول از خادمان و پژوهشگران ميراث علوي چودر 
البالغه  شرح چندين نسخه از نهج ،، براي تصحيح، تحقيق »سيد محمدمهدي جعفري«و ) ع(منسوب به حضرت امير

فرحة الغري و سلوة «به خاطر تصحيح كتاب » جويا جهانبخش«البالغه ،  نامه درباره نهج پايان 40بيش از  راهنماييو
» رضا بيات«و » ابوالفضل غالمي«و تصحيح شرح خطبه المتقين عالمه مجلسي؛ ))ع(اشعار منسوب به حضرت علي(» لشيعها

قيس بهجت «االسالم  شيعي قرن پنجم است؛ حجت ترين منظومه جمالي و نامه ربيع، كه كهن نيز براي تصحيح علي
 تصحيح كلمات عليه غرّا و تصحيح ترجمه كهن عهدنامه يارب» محمود عابدي«البالغه و  تصحيح نهج يارنيز ب» العطار

ياد  البالغه؛ زنده براي تصحيح دو جلد از منهاج الواليه في شرح نهج» اهللا عظيمي حبيب«مالك اشتر و مطلوب كل طالب؛ 
و حجت االسالم محمد  جلد از نهج السعاده في مستدرك نهج البالغه  14براي پژوهش و تاليف » محمدباقر محمودي«

  .تجليل شدبركت براي همكاري در نمايه سازي نسخه عكسي نهج البالغه معروف به آتشي 

١١



 

 
 

  
قرن پنجم و ششم هجري البالغه از  ترين ترجمه فارسي نهج به سبب پژوهش و تصحيح كهن نيز »عزيزاهللا جويني«

  .قرار گرفت تجليلمورد

براي تأسيس و » محمد مجتهدي«المعارف تشيع،  جلد دايرة 13براي چاپ » فهيمه محبي« مرحومه از مراسمدر بخش دوم 
براي نوآوري و ابتكار و پيشگامي » ابوالفضل ورمزيار«در مشهد؛ ) ع(المومنين تجهيز كتابخانه بزرگ تخصصي حضرت امير

  .نامه خواني و ترويج آن در كشور تجليل شد يدر عل

به دليل تصحيح حمله حيدري » عليرضا عبداللهي« قرارگرفت وازتجليل  مورد هاي برتر دانشجويي نامه در بخش سوم، پايان
  .شد تقدير» ابوطالب ميرفندرسكي«سروده 

ترجمه «، »كلمات قصار و نثر اللئالي«، »غهالبال نهج«، »علي نامه« هايي با عنوان  گفتني است، در اين همايش از كتاب
  .رونمايي شد نيز سروده سيدحسن غزنوي» )ع(به امام حسين ) ع(نامه امام علي  منظوم و وصيت

و  'ناكثين'و مغازي او با) ع(ق است كه در مناقب امام علي  420متولد سال  'ربيع'سروده شاعري با تخلص 'نامه علي'
 .نوشته شد 'قاسطين'

سروده و  'بيهق'به احتمال زياد در خراسان و شايد ناحيه. ق 482سالگي و در سال  62را درسن » علي نامه«منظومهربيع 
  .از سادات اين ناحيه هديه كرد 'بن طاهر عريضي علي'سپس آن را به 

 سروده فردوسيترين حماسه منظوم ديني به زبان فارسي است كه حدود نيم قرن بعد از سرايش شاهنامه  كهن 'نامه علي'
اطالعات پراكنده 'و 'تبيين اعتقادات شيعي'، 'تاريخ شعر و حماسه شيعي'، 'لغات و تركيبات نادر فارسي'شد و به دليل وجود

  .از اهميت بسيار برخوردار است 'تاريخي

  .ن رسيدبه پايا 20، در ساعت آذرماه آغاز شده بود 6روز شنبه  صبح 10كه از ساعت  و ميراث) ع(همايش امام علي
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