
3 178 3سالیسُام،مشـارۀچهارم،مهــــــــــــــروآبـــــــــــــــــان1398

“Nabi Nāme”: A Long Poem from 
the 9th Century A.H.
By: Omid Soroori

Abstract: In the 9th century A.H., 
a poem entitled “Nabi Nāme” was 
composed, whose author is unknown. 
So far, two manuscripts of this poem 
have been identified in Turkey, one 
in the Fāteh library and the other in 
the Toopqāpi Sarāy Museum Library.  
This poem is composed in Shahname 
meter in 844 A.H., it has an introduc-
tion, four sections, and an epilogue. 
The composer referred to Shahname 
and Ferdowsi in several places. The 
subject of this long Mathnavi is the 
story of the life of the Prophet of Islam 
from beginning to end, and the author 
has used authentic hadiths to compose 
it. 
Key words: “Nabi Nāme”, Pīlevar 
Shirāzi, Kamāl Ghiyāth Fārsi, Va-
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ن التاسع اهلجري  )النيب نامه( منظومة مطّولة من القر

ّية  ف ظهــرت يف القــرن التاســع اهلجــري منظومــة شــعر
ألحــد الشــعراء املجهولني بعنوان )النــي نامة(. وقد ُعثر 
حــّى اآلن عىل نســختني مــن هذه املنظومــة موجودتان 
خرى يف مكتبة 

ُ
يف تركيــا، إحدامهــا يف مكتبة فاتــح، واأل

پقايي سراي. متحف تو
وقــد مّت تأليــف هــذه املنظومة يف ســنة 844 هـ عىل وزن 
بعة أقســام  )الشــاهنامه(، وهــي تتكــّون مــن مقّدمــة وأر
إىل  املنظومــة  هــذه  الشــاعر يف  تعــّرض  وقــد  وخامتــة. 

الفردويس والشاهنامة يف عّدة مواضع من منظومته.
يل فهو قّصة حياة رســول  أّمــا موضــوع هذا املثنوي الطو
 اهّلل  عليه وآله من بدايهتا إىل وفاته، وقد 

ّ
اإلســام صىل

اســتفاد الناظــم يف تصنيفهــا مــن األحاديــث الصحيحة 
واملعتبرة.

املفردات األساســّية: الني نامه، پيله ور شــيرازي، كمال 
غيــاث فــاريس، حافــظ عــّاف شــيرازي، الــويل نامــه، 

الفردويس، الشاهنامه.

چکیــده:  در ســدۀ 9ق منظومــه ای بــا عنــوان »نبی نامــه« 
کنــون  کــه ســراینده اش ناشــناخته اســت. تا ســروده شــده 
کــه  از ایــن منظومــه دو نســخه در ترکیــه شناســایی شــده، 
مــوزۀ  کتابخانــۀ  در  دیگــری  و  فاتــح  کتابخانــۀ  در  یکــی 
ایــن منظومــه در وزن  توپقاپی ســرای نگهــداری می شــود. 
شــاهنامه بــه ســال 844ق و در یــک مقدمــه، چهــار قســم 
و یــک خاتمــه ســروده شــده و ســراینده  در آن در چنــد جــا 
کــرده اســت. موضــوع ایــن  ــه فردوســی و شــاهنامه تعریــض  ب
مثنــوی بلنــد داســتان زندگــی پیامبــر اســام )ص( از ابتــدا تــا 
انتهاســت و ســراینده بــرای ســرودن آن از احادیــث صحیــح و 

گرفتــه اســت. معتبــر بهــره 

غیــاث  کمــال  شــیرازی،  پیلــه ور  نبی نامــه،  کلیــدواژه:  
فردوســی،  ولی نامــه،  شــیرازی،  عــّاف  حافــظ  فارســی، 

شــاهنامه.

 نبی  نامه منظومه  ای بلند
هم قمری

ُ
 از سدۀ ن

3-16

 امید ُسروری
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اشاره
الف( معرفی سراینده

در نبی نامــه هیــچ اشــاره ای بــه نــام، نســب و لقــب ســراینده نشــده و در منابع هــم ذکری از 

نبی نامه و سراینده اش دیده نمی شود.

که از میان ابیات نبی نامه دربارۀ این سراینده به دست می آید عبارتند از: اطالعاتی 

ی اهل شــیراز بوده و نبی نامه را در شــیراز ســروده است؛ زیرا در ابتدای منظومه در مدح  1. و

کوتاه میرزاعبداهّلل، پسر و جانشین ابراهیم میرزای تیموری، می گوید:

کن دور  بــــــــــدش  چشــــــــــم  ز  کن1الهــــــــــی  معمــــــــــور  شــــــــــیراز  ملک  بــــــــــدو   

کرده است: و همچنین در جای دیگر به نسب خودش این گونه اشاره 

ما شــــــــــیراز  شــــــــــهر  در  نــــــــــاز ما2بتخصیــــــــــص  ایــــــــــن مأمــــــــــن و معدن  در 

ی در جوانــی احتمــااًل شــغل پیله وری داشــته و اوضــاع مالی و  2. بــر اســاس ایــن ابیــات و

اقتصادی اش بد نبوده است:

ُبدی مصاحــــــــــب  ما  بــــــــــا  که   بــــــــــه دیدار ما شــــــــــاد و راغــــــــــب ُبدیعزیزی 

هم نفس ای  کــــــــــه  روزی  گفــــــــــت  کسمرا  به  نگفتــــــــــم  که  آن  گویــــــــــم  را  تو   

جان آفریــــــــــنکتابــــــــــی ز مولــــــــــود ســــــــــلطان دیــــــــــن خداونــــــــــد  رســــــــــول 

کن بســــــــــیار  ســــــــــعد  و  آور  نظــــــــــم  کنبه  تاتــــــــــار  مشــــــــــک  از  پــــــــــر  جهانی 

من دمســــــــــاز  یــــــــــار  ای  گفتــــــــــم  منبدو  همــــــــــراز  گاه  و  همــــــــــدم  گهــــــــــی   

کجــــــــــا از  زر  و  دّر  پیلــــــــــه ور  کجا3کجــــــــــا  از  هنــــــــــر  ایــــــــــن  بی هنر  کجــــــــــا 

داشــــــــــتم زر  کــــــــــه  جوانــــــــــی  کتابــــــــــی نکــــــــــو در نظــــــــــر داشــــــــــتم4زمــــــــــان   

ی  ی با کمال غیاث فارســی دوســتی داشــته و کمال، نبی نامۀ و 3. بر اســاس ابیات زیر، و

کرده اســت. همچنین بر اســاس این ابیات مشخص می شود که میزان  را تأیید و تحســین 

کمال  که  کمال چگونه بوده و نیز تأیید می شود  دانش، فراوانی و تنوع آثار، عقاید و مذهب 

فارسی تا 844ق )سال سرایش نبی نامه ← سطور آینده( زنده بوده است، چنان که برخی 
از منابع نیز بر فوت او در سال 848ق توافق دارند:5

زمــــــــــان شــــــــــاعران  افضــــــــــل  کارداندگــــــــــر  افضــــــــــل  غیــــــــــاث  کمــــــــــال 

کتابخانۀ فاتح(، برگ 3 پ. 1. نبی نامه )خطی 
2. همان، برگ 70 پ.
3. همان، برگ 3 پ.

4. همان، برگ 14 ر.
کمال غیاث فارسی، ص 46. 5. دیوان 
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ان یبن   همق ههزا ز س زا ه  لب ن  هم ظنم هم

بــــــــــه قــــــــــّدش لبــــــــــاس هنر نیســــــــــت قصرکه مشــــــــــهور شــــــــــهر اســــــــــت و معروف دهر 

اوســــــــــت تقریر  صیــــــــــت  کران  تــــــــــا  چهل نســــــــــخۀ شــــــــــعر تصنیف اوســــــــــتکران 

بــــــــــود کمالــــــــــی  اربعیــــــــــن  آن  خــــــــــود او مــــــــــرد دیــــــــــن و موالــــــــــی بــــــــــودمــــــــــر 

خدا حبیــــــــــب  حبیــــــــــب  مــــــــــدح  َورابــــــــــه  نظــــــــــم  اســــــــــت  هــــــــــزار  ده  و  ده 

شــــــــــمار در  او  بیــــــــــت  اربعیــــــــــن  آن  هزاردر  یک  هر  اســــــــــت  صدوبیســــــــــت وچار 

از طریــــــــــق مصاف نجــــــــــوم  علــــــــــم  موشــــــــــکافبــــــــــه  و  اغلــــــــــب  و  اعلــــــــــم  بــــــــــود 

گماشــــــــــت دل  دیدۀ  هم  نســــــــــخه  این  کــــــــــرد و مقبول داشــــــــــت6در  چــــــــــو زر محترم 

یادی  ف شیرازی اطالع ز
ّ

ف شیرازی نیز مصاحبت و دوستی داشته است. از عال
ّ

4. این پیله ور شیرازی با حافظ عال

ی با عنوان »ولی نامه« شناسایی شده که آن  یسته و تنها یک اثر از و در دســت نیســت. این شــاعر در سدۀ 8-9ق می ز

ی ولی نامه را بر اساس این ابیات در طی  کرده است.7 و را در سه مجلد، به سلطان ابراهیم تیموری )م838ق( تقدیم 

شش سال سروده و آن را در 19-23 رمضان 821ق و در 24 هزار بیت به پایان برده است:

شــــــــــمار انــــــــــدر  ی  و ابیــــــــــات  ده هــــــــــزارجملــــــــــۀ  ره  دو  و  اســــــــــت  چارهــــــــــزار 

طرحمجمــــــــــل جمعــــــــــش ز فزونــــــــــی ز شــــــــــرح غیــــــــــب  از  شــــــــــده  مجلد  ســــــــــه  در 

کن صوت و حرفمّدت شــــــــــش ســــــــــال در این بحــــــــــر ژرف شــــــــــد ســــــــــر من غوص 

عتیــــــــــق بیــــــــــت  جامــــــــــع  حــــــــــرم  آن بــــــــــه خــــــــــدا مجمــــــــــع جمــــــــــع صدیقدر 

از صیــــــــــام قــــــــــدر  تمام در شــــــــــب یکشــــــــــنبه  ســــــــــعادت  اقبــــــــــال  بــــــــــه  گشــــــــــت 

الهجریــــــــــة الطاهــــــــــرة  ســــــــــنة  احــــــــــدی و عشــــــــــرین و ثمــــــــــان مائــــــــــه8فــــــــــی 

کتابخانۀ نور عثمانیۀ ترکیه )به شمارۀ   ولی نامه، تذکر ة االولیای عطار نیشابوری به نظم است و مهم ترین نسخۀ آن در 
کتابخانۀ  ف )از 821ق تا 838ق( نوشته شده و در همین فاصله به 

ّ
2297( نگهداری می شود که در زمان حیات عال

سلطان ابراهیم تیموری تقدیم شده است.

ف، 
ّ

کــرده و گفته که عال ی، ولی نامه نیز اشــاره  ف شــیرازی به اثر و
ّ

 ســرایندۀ نبی نامــه در انتهــای اثرش ضمن مدح عال

کرده است: نبی نامه را پس از مطالعه تأیید و تحسین 
مــــــــــا ف 

ّ
عــــــــــال پســــــــــندیده  ی  از و ماپــــــــــس  الف  بــــــــــود  گــــــــــر  ســــــــــزد  ی  و از  کــــــــــه   

ف ماســــــــــت
ّ

 ُدّر معنــــــــــی اســــــــــت او و صّراف ماســــــــــتکــــــــــه عطــــــــــار ایــــــــــن دور عال

اســــــــــت ی  و ســــــــــرآمد  تصّوف  علــــــــــم  اســــــــــتبه  ی  و ســــــــــرمد  جویای  و  خردمند   

مقتداســــــــــت آن  منظــــــــــوم  پادشاســــــــــتولی نامــــــــــه  شــــــــــاعری  او  عرصه  این  در   

او نبی نامــــــــــه  ایــــــــــن  دیــــــــــد  و  کــــــــــرد  به وجهــــــــــی نکو9نظر  کرد تحســــــــــین  بســــــــــی   

که زمان اتمام نبی نامه است، زنده بوده. ف شیرازی تا 844-845ق 
ّ

بر اساس این ابیات، حافظ عال

5. بــر پایــه ایــن ابیات، ســرایندۀ نبی نامه در زمان ســرودن این منظومه )به ســال 844ق( در پیری و کهن ســالی به ســر 

می برده و عیال وار بوده است:

کتابخانۀ فاتح(، برگ 223 ر. 6. نبی نامه )خطی 
کتابخانۀ نور عثمانیه، ص 46؛ مجموعه مقاالت نخســتین همایش بین المللی زبان فارســی و  7. برای اطالع بیشــتر ر. ک به: فهرســت دســت نویس های فارســی 
اندیشۀ ایرانی ـ اسالمی )فریدالدین عطار نیشابوری(؛ »معرفی و متن شناسی ولی نامه« )تذکرة االولیای منظوم(؛ وحید قنبری ننیز؛ حمیدرضا خوارزمی؛ فاطمه 

امینی زاده؛ ص 1369-1355.
کتابخانۀ نور عثمانیه(، برگ 312 پ. 8. ولی نامه )خطی 

کتابخانۀ فاتح( برگ 223 ر. 9. نبی نامه )خطی 
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شــــــــــد باد  بــــــــــر  کــــــــــه  حیاتــــــــــم  یغــــــــــا  همــــــــــه عمر مــــــــــن صــــــــــرف بیداد شــــــــــددر

درباختــــــــــم کــــــــــه  شــــــــــبابم  یغــــــــــا  نپرداختــــــــــمدر طاعــــــــــت  بــــــــــه  غفلــــــــــت  ز   

نهادجوانــــــــــی و قــــــــــّوت ز من شــــــــــد چــــــــــو باد رو  مــــــــــن  به  پیری  و  ضعــــــــــف  کنون   

عیــــــــــال10چو بــــــــــودم مجــــــــــّرد چه خوش بــــــــــود حال پایبنــــــــــد  کنــــــــــون  اســــــــــیرم   

کعبه با  که به توصیف  ی در زمانی  ی باید در نیمۀ دوم ســدۀ 8ق بوده باشــد. نکتۀ دیگر اینکه و در نتیجه زمان تولد و

جزئیاتش می پردازد11 نشانه ای از به حج رفتن در طول حیاتش ارائه نمی دهد.

6. این سراینده در علوم دینی و به ویژه در حدیث تبّحر داشته و به گفتۀ خودش نبی نامه را بر اساس روایات و احادیث 

صحیح و معتبر سروده است.

صحیح حدیــــــــــث  بعضــــــــــی  آنکــــــــــه   رســــــــــانم به مــــــــــردم به لفظــــــــــی فصیح ...دوم 

رســــــــــول12در ایــــــــــن نســــــــــخه تا شــــــــــد نشــــــــــان قبول حدیث  کــــــــــردم  جمع  بســــــــــی   

کرده است، برای نمونه: یادی ذکر  ی روایات و نقل های ز که از و ی استادی داشته  همچنین و

اوســــــــــتاد از  دارم  دگــــــــــر  نقلــــــــــی  شــــــــــاد13کــــــــــه  ی  رو و  خوش  طبــــــــــع  چو  گرامی   

حدیث اوســــــــــتاد  بــــــــــود  کــــــــــه  حدیثمــــــــــدّرس  داد  همــــــــــی داد  دیــــــــــن  از  کــــــــــه   

بود تقریــــــــــر  به  ســــــــــخن دان  کان  بود14گهــــــــــی  پیــــــــــر  بدان  گوشــــــــــم  و  کــــــــــرد  بیان   

که نبی نامه ای بسراید، ولی موفق نشده و این  که این استاد نیز قصد داشته  گفته  کرده و  ی از استادش به نیکی یاد   و

گرفته است: ی بر عهده  کار را و

کایــــــــــن درر صاحب جاه شــــــــــد شــــــــــدز بــــــــــس  کوتــــــــــاه  اســــــــــتاد  دســــــــــت  آن  از   

ســــــــــفیدکه اســــــــــتاد دســــــــــتش بلــــــــــرزد چــــــــــو بید دّرهــــــــــای  ســــــــــفتن  ســــــــــوی   

کــــــــــه می دانــــــــــد او اوز بــــــــــس قیمــــــــــت آن،  بازمی مانــــــــــد  ســــــــــفتنش  از  دل   

بــــــــــاب دارم حدیثــــــــــی عجیب ایــــــــــن  شــــــــــنو تــــــــــا بیابــــــــــی از این هــــــــــم نصیبدر 

لطیف بــــــــــس  قیمتی  گوهــــــــــری  شــــــــــریفکســــــــــی  اوســــــــــتادی  بــــــــــر  آن  ببــــــــــرد 

اوســــــــــتاد گهر  ســــــــــازد  ســــــــــفته  تــــــــــا  نــــــــــدادکه  فتــــــــــوی  اســــــــــتاد  آن ســــــــــفتن  در 

یــــــــــد دســــــــــتش بدان گوهــــــــــر چنانکــــــــــه ترســــــــــید و لرز  ز بــــــــــس قیمــــــــــت و قــــــــــدر 

نیکوســــــــــیر اوســــــــــتاد  نزدیــــــــــک  گردی ِاســــــــــتاده ُبد یک پســــــــــربــــــــــه   بــــــــــه شــــــــــا

او اســــــــــتاد  شــــــــــد  خانه  ســــــــــوی  کــــــــــه در خانــــــــــه چیزی شــــــــــد از یــــــــــاد اوقضــــــــــا   

گوهــــــــــر برفــــــــــت کــــــــــرد  تفتبــــــــــه دکان رهــــــــــا  بــــــــــاد  چون  اســــــــــتاد  خانه  ســــــــــوی   

گرد ز اســــــــــتاد خالــــــــــی بماند  سبک خویشــــــــــتن را ســــــــــوی خانه خواندچــــــــــو شــــــــــا

پربهــــــــــا گوهــــــــــر  ســــــــــتد  جلــــــــــدی  قضــــــــــابــــــــــه  از  او  قــــــــــدر  چــــــــــون  ندانســــــــــت   

تیزمغــــــــــز کــــــــــودک  آن  نادانــــــــــی  کار نغزز  بــــــــــه دســــــــــتش برآمــــــــــد مــــــــــر آن   

10. همان، برگ 5 پ.
11. همان، برگ های 26 -27.

12. همان، برگ 3 پ و 4 ر.
13. همان، برگ 13 پ.

14. همان، برگ 61 ر.
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ماســــــــــت تصنیف  مثل  مثل  ایــــــــــن  کج ز راســــــــــت15کنون  کن   نکو بشــــــــــنو و فــــــــــرق 

7. در زمان سروده شــدن نبی نامه در ســال 844ق پدر، مادر و اســتاد )مذکور در ســطور پیشــین( این سرایندۀ شیرازی 

از دنیا رفته بوده اند:

بــــــــــه یاد بــــــــــاب عزیزانــــــــــم آمد  که بــــــــــرد از میانشــــــــــان اجــــــــــل همچو باددر ایــــــــــن   

مهربــــــــــان مــــــــــادر  پــــــــــدر  شــــــــــد  نکتــــــــــه دان16کجــــــــــا  آن  اســــــــــتادم  رفــــــــــت  کجا   

8. این ســراینده با اینکه بر مذهب اهل تســّنن بوده، ولی بســیار به تشّیع نزدیک است و اعتقادات او بر اساس احترام 

ی بر مذهب ســّنیان دوازده امامی  که و گرفته و در هم آمیخته و می توان گفت  به ائمۀ اهل ســّنت و ائمۀ شــیعه شــکل 

ی در این متن هر جا به ذکر خلفای چهارگانه پرداخته، ابیات بیشــتر، بهتر و  که و بوده اســت. البته شــایان ذکر اســت 

یه لعنت فرســتاده و در اهمیت  کیفیت تری را به مدح امام علی)ع( اختصاص داده و در جایی نیز  بریزید بن معاو با

ی بعد از نعت پیامبر)ص( می گوید: روز عاشورا اشعاری سروده است.17 برای نمونه و

مصطفاســــــــــتابوبکــــــــــر صّدیــــــــــق صــــــــــّف صفاســــــــــت جای گیرنــــــــــدۀ  بحــــــــــق   

داشــــــــــتی جــــــــــان  قــــــــــوت  نبــــــــــی   نبــــــــــی وصــــــــــف او در بیــــــــــان داشــــــــــتیدرود 

ی خلیفــــــــــه عمر بوده اســــــــــت اســــــــــتپــــــــــس از و بوده  دگر  عمــــــــــری  آنکــــــــــه  عمر   

درآمیختــــــــــی حــــــــــق  ره  در  بگریختــــــــــیچنــــــــــان  دیــــــــــو  او  راه  از  کــــــــــه   

فتــــــــــاد تزلــــــــــزل  در  زمیــــــــــن  دورش  ایســــــــــتادبــــــــــه  بــــــــــاز  دّره  زمیــــــــــن  در  او  بــــــــــر   

عمــــــــــر صالبــــــــــت  و  یقیــــــــــن  عمــــــــــرجهــــــــــان  عدالــــــــــت  و  شــــــــــرع  ســــــــــراپای   

آمــــــــــده نیکوسرشــــــــــت  کــــــــــه  آن  آمــــــــــدهعمــــــــــر  بهشــــــــــت  بســــــــــاط  چــــــــــراغ   

آمــــــــــدی نکــــــــــو  کــــــــــش  پا رأی  آمدیچنــــــــــان  فــــــــــرو  بدان ســــــــــان  آیــــــــــت  کــــــــــه   

آمده ســــــــــت کار  بــــــــــه  کامل  آمده ســــــــــتمســــــــــلمان  آشــــــــــکار  او  از  اســــــــــالم  که   

گفت بــــــــــود  پیغمبرش  صلــــــــــوات   بســــــــــی مــــــــــدح او شــــــــــاه موجــــــــــود گفتچــــــــــو 

بود ایشــــــــــان  هم کیــــــــــش  کــــــــــه  کــــــــــه عثمــــــــــان عّفــــــــــان بودامیــــــــــری   یقیــــــــــن دان 

شــــــــــده قرآن  قــــــــــاف  َققَنــــــــــِص  شــــــــــدهگهــــــــــی  قربــــــــــان  قــــــــــرب  ره  در  گهــــــــــی   

را قریــــــــــن بوده اســــــــــتگهــــــــــی خاتــــــــــم دین نکــــــــــو بوده اســــــــــت نبــــــــــی  نــــــــــور   دو 

او تقوی ســــــــــت  بحــــــــــر  بقــــــــــا  اوقضــــــــــای  معنی ســــــــــت  بــــــــــاغ  گل  صــــــــــورت  به   

بود  عّفــــــــــان  ابــــــــــن  جهــــــــــان  دو  هــــــــــر  قبــــــــــول حــــــــــق و خواجــــــــــه عثمــــــــــان بودبه 

خوانــــــــــده ام  او  ایثــــــــــار  و  بیفشــــــــــانده امکرامــــــــــات  حّبــــــــــش  تخم  جــــــــــان  به 

گفــــــــــت از وفا  مصطفیکــــــــــه آن میــــــــــر صلــــــــــوات  دعــــــــــا  ی  و بــــــــــر  کــــــــــرد  گهــــــــــی 

آمده ســــــــــت  خــــــــــدا  شــــــــــیر  که  آمده ســــــــــتامیــــــــــری  مرتضــــــــــی  ولــــــــــی  علــــــــــِی 

عطــــــــــا  و  علــــــــــم  مهــــــــــر  کــــــــــرم  مصطفــــــــــیســــــــــپهر  اخ  و  خــــــــــدا  مطیــــــــــع 

قبــــــــــول  بوســــــــــتان  بلبــــــــــل  گاهی رســــــــــولعلــــــــــی  گفت و  گهــــــــــش حق ثنــــــــــا 

علی ســــــــــت  عالــــــــــم  عزیــــــــــزان  علی ســــــــــتامیــــــــــد  غــــــــــم  فرومانــــــــــدۀ  نشــــــــــاط 

15. همان، برگ 222 ر.
16. همان، برگ 217 پ.

17. همان، برگ 168 ر.



سالیسُام،مشـارۀچهارم،مهــــــــــــــروآبـــــــــــــــــان81781398

ان یبن   همق ههزا ز س زا ه  لب ن  هم ظنم هم

بــــــــــود  والیــــــــــت  ملــــــــــک  شــــــــــاه  بــــــــــودعلــــــــــی  هدایــــــــــت  درج  دّر  علــــــــــی 

علــــــــــی  را  نبــــــــــی  دان  نبــــــــــی  را  کاملــــــــــیعلــــــــــی  حــــــــــق  دیــــــــــن  ره  در  گــــــــــر  ا

داد دســــــــــت  علی  بــــــــــر  حاجتی  اوفتــــــــــادگهــــــــــی  قضــــــــــا  پســــــــــینش  نمــــــــــاز   

دگرز مغــــــــــرب دگــــــــــر حــــــــــق بــــــــــرآورد خــــــــــور نمــــــــــاز  ادایــــــــــش  شــــــــــد  تــــــــــا  کــــــــــه   

مــــــــــا ندانیــــــــــم  ی  و از  گفتــــــــــن  کیمیاســــــــــخن  کجــــــــــا  مــــــــــرده  ک  خــــــــــا کجــــــــــا   

که از حق به حیدر شــــــــــکفت گل  گفتهــــــــــر آن  کــــــــــه بر خواجــــــــــه صلوات   از آن بد 

کنیم گــــــــــر در ایــــــــــن دم دعایــــــــــی  کنیمســــــــــزد  التجایــــــــــی  دیــــــــــن  میــــــــــران  بــــــــــه   

ولــــــــــی علــــــــــِی  بحــــــــــق  نبــــــــــیخدایــــــــــا  ســــــــــبط  و  آل  حســــــــــن  بحــــــــــق   

عنــــــــــا  شــــــــــهید  آن  حســــــــــین  کربــــــــــالبحــــــــــق  دیــــــــــد در  بــــــــــال  و  کــــــــــرب  کــــــــــه 

شــــــــــیردل  حمــــــــــزۀ  گزیــــــــــن  گســــــــــلبحــــــــــق  باطــــــــــل  زّنــــــــــار  عّبــــــــــاس  بــــــــــه 

دیــــــــــن  انصــــــــــار  بــــــــــه  مهاجــــــــــر  که مــــــــــا را به رحمت ببخــــــــــش اجمعین18بحــــــــــق 

و در جایی دیگر در هنگام مکالمۀ حضرت محمد)ص( با فلک می گوید:

یقیــــــــــن  داری  تــــــــــو  تابــــــــــان  مــــــــــاه  گــــــــــر  ک دیــــــــــنا مــــــــــرا شــــــــــیر حــــــــــق حیــــــــــدر پا

تــــــــــو برج حمــــــــــل نازل اســــــــــت  گــــــــــر در  اســــــــــتا منزل  نبــــــــــی  بیــــــــــت  اهل  مــــــــــرا 

وطن دارد  تــــــــــو  از  ثــــــــــور  بــــــــــرج  گــــــــــر  حســــــــــنچه  دیده  دو  نــــــــــور  هســــــــــت  مــــــــــرا   

عین هســــــــــت  را  تــــــــــو  جــــــــــوزا  بــــــــــرج  گر  حسینا شــــــــــهیدان  شــــــــــاه  هســــــــــت  مرا   

یقین داری  تــــــــــو  ســــــــــرطان  بــــــــــرج  گــــــــــر   مــــــــــرا هســــــــــت علــــــــــی زیــــــــــن العابدینا

ینت اســــــــــت گر تــــــــــو را ز  ز باقــــــــــر مــــــــــرا قربــــــــــت و رفعت اســــــــــتبــــــــــه برج اســــــــــد 

جای گیر شــــــــــد  تــــــــــو  در  ســــــــــنبله  گــــــــــر   مــــــــــرا هســــــــــت صادق چــــــــــو بــــــــــدر منیرا

بود تفاخــــــــــر  گــــــــــر  را  تــــــــــو  میــــــــــزان  بــــــــــودبــــــــــه  فراخــــــــــور  کاظــــــــــم  مــــــــــدح  مــــــــــرا   

شــــــــــرفتــــــــــو را هســــــــــت از بــــــــــرج عقرب شــــــــــرف شــــــــــد  هشــــــــــتمین  قبلۀ  مــــــــــرا   

ی زور گر بــــــــــه قوس اســــــــــت بــــــــــازو حضــــــــــورتــــــــــو را  می فزایــــــــــد  تقــــــــــی  از  مــــــــــرا   

بودز جــــــــــدی ار تــــــــــو را جــــــــــاه و رفعــــــــــت بود دولــــــــــت  و  بخــــــــــت  نقــــــــــی  از  مــــــــــرا   

را می ســــــــــزد همســــــــــری تــــــــــو  ار  دلــــــــــو  عســــــــــکریبه  از  اســــــــــت  ی  رو آب  مــــــــــرا   

نمــــــــــا و  نشــــــــــو  حــــــــــوت  از  داری  گــــــــــر  رهنما19ا صاحب زمــــــــــان  هســــــــــت  مــــــــــرا   

و در جایی دیگر در فضیلت ابوبکر می گوید:

کافــــــــــر بــــــــــود رافضــــــــــی20محــــــــــّب تــــــــــو مومــــــــــن بــــــــــود خافضــــــــــی ی تــــــــــو   عــــــــــدو

کرده  9. این ســراینده تمایالت عرفانی داشــته و در نبی نامه از عرفا به نیکی ذکر  و داســتان هایی از آنها در اثرش درج 

است. برای نمونه از بایزید بسطامی داستانی در نتیجۀ خدمت به پدر و مادر،21 از شیخ شهاب الدین عمر سهروردی 

کازرونی )از مشــایخ سلســلۀ  کــه به انکار معــراج پرداخته22 و نیز داســتانی را از امین الدین  داســتانی از صوفــی زرگــری 

18. همان، برگ 2 ر.
19. همان، برگ 46 ر.

20. همان، برگ 135 پ.
21. همان، برگ 64 پ.
22. همان، برگ 128 ر.
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کرده است.24 کازرونیه23( ذکر  مرشدیۀ 

10. بر اساس این بیت:

نهاد نســــــــــخه  تالیــــــــــف  کــــــــــه  کــــــــــرد یاد25مؤلــــــــــف  کنز الخفــــــــــی این چنین   بــــــــــه 

یار را از آن کتاب در نبی نامه نقل  ســرایندۀ نبی نامه کتابی دیگر به نام کنز الخفی داشــته که داســتان ســلیمان و پیر باز

می کند و بنا بر این بیت:

مــــــــــن نامــــــــــه بگشــــــــــا ز دیــــــــــوان  من26نبــــــــــی  جــــــــــان  بدان  و  بخــــــــــوان  و  ببیــــــــــن   

احتمااًل دیوان شعری نیز داشته است.

ب( معرفی نبی نامه
 1. نام منظومه:

 در کتیبــۀ نســخۀ فاتــح )← معرفــی کامل نســخه در ســطور آیندۀ( عنــوان این منظومــه این گونه کتابت شــده: »مولود 

پیُغمبر صلی اهّلل علیه و آله و سلم«، ولی در خود متن بارها عنوان این منظومه »نبی نامه« ذکر شده است. از جمله:

نبــــــــــودمــــــــــرا چــــــــــون شــــــــــعاری نکوتــــــــــر نبــــــــــود بهتــــــــــر  نبی نامــــــــــه  شــــــــــعر  ز   

انــــــــــام امــــــــــام  محمــــــــــد  جــــــــــاه  تمامبــــــــــه  مــــــــــن  بر  نبی نامــــــــــه  ایــــــــــن  شــــــــــود   

معنــــــــــوی27نبی نامــــــــــه شــــــــــد نــــــــــام ایــــــــــن مثنــــــــــوی همــــــــــه  باشــــــــــد  نبی نامــــــــــه   

2. محتوا و مضمون:
آغاز نبی نامه با این ابیات است:

مهربــــــــــانبــــــــــه نــــــــــام خداونــــــــــد هــــــــــر دو جهــــــــــان بخشــــــــــندۀ  خداونــــــــــد   

قدیم ذاتــــــــــش  و  اســــــــــت  عظیم  نامــــــــــش رحیم28صفاتش  و  اســــــــــت  کالمش قدیم   

و با حمد خداوند و چگونگی به وجودآمدن انسان از نطفه و قرارگرفتن در رحم و ذکر صفات خداوند ادامه پیدا می کند 

و پــس از دیباجــه ای مفّصــل بــه نعــت نبی مکرم اســالم)ص( و ذکر برخی از معجزات ایشــان می رســد و ســراینده بعد 

کبــار و خلفای چهارگانه، به مدح شــاهرخ تیموری پرداختــه و برای ابراهیم میــرزای تیموری طلب  از مــدح اصحــاب 

که شیراز در سایۀ حکومت میرزا عبداهّلل، پسر و جانشین ابراهیم میرزا، معمور و آباد شود.  آمرزش می کند و آرزو می کند 

که نشــان دهد نبی نامه به شــاهرخ یا میرزاعبداهّلل اّتحاف و  گونه ای نیســت  البته باید گفت ابیات مدحی ســراینده به 

تقدیم شده است.

 در ادامۀ نبی نامه، ســبب نظم کتاب و ده نیتی که بر اســاس آن این منظومه ســروده شــده، آمده اســت. در این بخِش 

کید می کرده  ی توصیــه و تأ مفّصــل، ســراینده می گوید که یکی از دوســتان مصاحب و همراهان همیشــگی دائمًا به و

ی ســرانجام با اســتخاره و مشــورت، بنا بر ده نیت، ســرودن این  که در شــرح احوال پیامبر)ص( منظومه ای بســراید و و

منظومه را آغاز می کند. ســراینده در ادامه می گوید که نبی نامه را بر چهار قســم تقســیم کرده اســت: قسم اّول در ذکر نور 

پیامبر)ص(، قســم دوم شــرح زندگانی پیامبر)ص( تا 63 ســالگی، قســم ســوم در چگونگی نزول وحی و رخدادهایی 

که پیامبر)ص( در زمان نبّوت دیده اند، قســم چهــارم در هجرت، معجزات، غزوات  ماننــد معــراج، آزارها و جفاهایی 

که قسم بندی و موضوعاتی که سراینده در مقدمه  و وفات پیامبر)ص( و خاتمه. با بررســی نبی نامه مشــخص می شود 

یخ ادبیات در ایران، ج 3، ص 875. 23. برای اطالع بیشتر ر.ک به: تار
24. همان، برگ 83 پ.

25. همان، برگ 125 ر.

26. همان، برگ 162 ر.
27. همان، برگ 5 ر.

28. همان، برگ 1 پ.
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ی در میانۀ متن به برخی از منابع خودش  گفتــه بــا مطالــب و متن منظومه هماهنگی و انطباق دارد. نکتــۀ آخر اینکه و

کرده است از جمله: تاج التراجم، تنبیه الغافلین، روض الریاحین29 و ... . اشاره 

3. زمان سرایش:
که در نبی نامه آمده، آغاز سرایش این منظومه برابر با 844ق بوده است، از جمله:  بنا بر ابیاتی 

دیــــــــــن راه  ثابــــــــــت  و  جــــــــــازم  که بعد از چل و چار و هشــــــــــتصد سنین30چنــــــــــان   

 حوالــــــــــت شــــــــــد از غیب بر مــــــــــا چنین31به ســــــــــال چل و چار و هشــــــــــتصد سنین

سیدالمرســــــــــلین امــــــــــت  که بعد از چل و چار و هشــــــــــتصد سنین32زهــــــــــی   

که در میانۀ منظومه آمده است: و بنا بر این بیت 

گذشت  ببیــــــــــن همچو بــــــــــاد وزان درگذشــــــــــت33کنون هشــــــــــتصد و چار و چل زان 

نبی نامه در همان سال به نیمه رسیده و بنا بر این بیت ظرف یک سال تمام شده است:

تمام ســــــــــالی  بــــــــــه  کــــــــــردم  عام34نبی نامــــــــــه  پذیرفــــــــــت  و  خــــــــــاص  پســــــــــندید   

4. تعداد ابیات:
که تعداد ابیات  که ابیاتش اندر شمار/قیاسًا بود بیست با چار هزار«35 می گوید  سرایندۀ نبی نامه در این بیت:»همانا 

منظومــه اش حــدود 24 هزار بیت اســت، ولی با شــمارش برگ ها و ابیات در نســخۀ موجود بیــش از 21 هزار بیت باقی 

کاتبان در نسخه های این اثر را جدی می کند؛ به ویژه  کاتب یا  نمی ماند. همین نکته احتمال دستبرد و دست اندازی 

که به همۀ جزئیات زندگی  کاًل در نبی نامه نیست و این با روش و شیوۀ سراینده  اینکه داستان غدیر خم و حجة الوداع 

ی همخوانی ندارد. پیامبر)ص( پرداخته و نیز با عقاید مذهبِی و

کید بر صلوات بر نبی؟ص؟  5. تا
که  کید ســرایندۀ آن بر ذکر صلوات و فضیلت صلوات فرســتادن بر پیامبر)ص( اســت تا جایی  ویژگی دیگر نبی نامه تا

هــر فصــل و نقلــی را بــا بیتی در فضیلت صلــوات به پایان می برد و در بین داســتان ها، نقل ها و روایــات به نظم مفّصل 

کــه دربارۀ توصیه و فضیلت صلوات اســت پرداخته تا حّدی که می تــوان نام دیگر این منظومه را صلوات نامه  روایاتــی 

کرده است، برای نمونه: کید  نامید. خود سراینده نیز در جای جای نبی نامه بر این مهم تأ

دیباجــــــــــه ای فصــــــــــل  هــــــــــر  آغــــــــــاز  منهاجــــــــــه ایدر  و  صلــــــــــوات  ز  آخــــــــــر  در   

منبگویــــــــــم ز صلــــــــــوات چنــــــــــدان ســــــــــخن به  فشــــــــــاند  ُدر  همــــــــــه  گــــــــــردون  که   

هم نفس نســــــــــخه ای  این  و  نظــــــــــم  این   غرض ذکــــــــــر صلوات بوده ســــــــــت و بس36کز 

6. داستان های فرعی
 در میــان مضامیــن اصلــی ایــن منظومه، گهگاه داســتان های فرعــی، مهم و جالبی نیز دیده می شــود، مانند داســتان 

صوفی زرگر و انکار معراج37 و یا قصص دیگر انبیا.

29. همان، برگ های 182 ر، 189 پ و 200 پ.
30. همان، برگ 2 پ.

31. همان، برگ 5 ر.
32. همان، برگ 48 ر.

33. همان، برگ 121 پ.

34. همان، برگ 221 پ.
35. همان.

36. همان، برگ 5 ر.
37. همان، برگ 128 ر.
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7. اطالعات تاریخی و فرهنگی
گاهــی اطالعــات مهــم و جالب توجهی از محیط زندگی شــاعر در شــیراز دیده می شــود، مانند گالیه های  در نبی نامــه 

کــرده و از سســتی  دیــن مــردم و اعتقادات آنها و آشــفتگی  کــه از وضعیــت احــوال و روزگار در ســال 844ق  متعــددی 

کرده است: که در این ابیات به آن اشاره  اوضاع نالیده است یا برگزاری جشن میالد حضرت محمد)ص( در شیراز 

بشــــــــــتافتم پیش  تــــــــــا  بیشــــــــــه  ایــــــــــن  یافتــــــــــمدر  اینچنیــــــــــن  پیشــــــــــینیان  ز   

عــــــــــرب انــــــــــدر  اّول  ربیــــــــــع  مــــــــــاه  طــــــــــربکــــــــــه  بهــــــــــار  و  اســــــــــت  دل  ربیــــــــــع   

عجــــــــــم دیــــــــــار  انــــــــــدر   از آن خّطــــــــــه بیــــــــــش آمد ایــــــــــن کیش کمبحمــــــــــداهّلل 

مــــــــــا  شــــــــــیراز  شــــــــــهر  در  در ایــــــــــن مأمــــــــــن و معــــــــــدن نــــــــــاز مــــــــــابتخصیــــــــــص 

غــــــــــالمکــــــــــه این ماه مــــــــــرد و زن و خــــــــــاص و عام و  انــــــــــام  و  فقیــــــــــر  و  امیــــــــــر   

حور و  جّنــــــــــات  نــــــــــور  آن  مولــــــــــود   همــــــــــه غــــــــــرق عیشــــــــــند و نــــــــــور حضوربــــــــــه 

ســــــــــاخته مجلســــــــــی  گوشــــــــــه ای  هر    بــــــــــه عیش و طــــــــــرب جــــــــــان و دل آختهبه 

گل و عــــــــــود و شــــــــــمع آمدهبــــــــــه رغبــــــــــت عزیــــــــــزان به جمــــــــــع آمده  همــــــــــه بــــــــــا 

خــــــــــروش مــــــــــه  آن  مهــــــــــر  از   یکــــــــــی در بیــــــــــان و دگرهــــــــــا خمــــــــــوشبــــــــــرآورده 

قصه کش همــــــــــه  و  غصه ســــــــــوز   شــــــــــده جمله خوشــــــــــوقت در وقت خوشهمــــــــــه 

مصطفیگــــــــــه از ســــــــــیر و از ســــــــــیرت مصطفــــــــــی حضــــــــــرت  بــــــــــر  صلــــــــــوات  که   

او نــــــــــام  از  گاه  او  نعــــــــــت  از  اوگــــــــــه  اّیــــــــــام  ز  گاهــــــــــی  و  کام  از  گــــــــــه   

کشــــــــــند38کــــــــــه جمعــــــــــی در آنجا می  جان َچشــــــــــند  زبــــــــــان را به صلــــــــــوات جانان 

که در این منظومه آمده، ذکر سعدی در چند جا و ذکر نام آثار اوست، از جمله: از دیگر اطالعات مهم 

خویش بســــــــــتان  به  ســــــــــعدی  گفت  گلســــــــــتان خویش39نکو  ســــــــــوی نعت ســــــــــرو 

ج( تقابل با فردوسی
1. ذکر فردوسی به نیکی

ســرایندۀ نبی نامــه توجــه خاصی به فردوســی داشــته و بــا ادب از او یاد کرده و حتــی یک بیت شــاهنامه را نیز تضمین 

کرده است:

ویر تیــــــــــز  فردوســــــــــی  گفت  خــــــــــوش  گیرچه  یــــــــــاد  پدر  زان  پســــــــــر  ای  نیــــــــــز  تــــــــــو   

بــــــــــود چنــــــــــدان  مــــــــــاه  بود«40»درخشــــــــــیدن  پنهان  رخشــــــــــنده  خورشــــــــــید  که    

2. تقابل و نقد شاهنامه
که از نیت پنجمش برای سرودن نبی نامه می گوید، این گونه فردوسی و شاهنامه و مریدانی  سرایندۀ نبی نامه در جایی 

که در پی یک بیت شاهنامه بوده اند نکوهش و از آنها انتقاد می کند: را 

داشــــــــــتم آن  نیــــــــــت  پنجمیــــــــــن  داشــــــــــتمدگــــــــــر  مردمان  ســــــــــوی  خاطــــــــــر  کــــــــــه 

هنگامه انــــــــــد مریــــــــــدان  دیــــــــــدم  شــــــــــهنامه اندچــــــــــو  بیــــــــــت  پــــــــــی  در  بجــــــــــان 

کنــــــــــم دامــــــــــی  کــــــــــه  نمــــــــــودم  کنــــــــــمتصــــــــــّور  نامــــــــــی  نبی نامــــــــــه  نظــــــــــم  بــــــــــه 

نهــــــــــم نامــــــــــش  شــــــــــهنامه  وزن  نهمهمــــــــــان  فرقــــــــــش  بــــــــــه  تاجــــــــــی  ز صلــــــــــوات 

38. همان، برگ 70 پ.
39. همان، برگ 2 ر.

40. همان، برگ 30 ر؛ شاهنامه؛ ابوالقاسم فردوسی؛ به تصحیح جالل خالقی مطلق؛ به کوشش احسان یارشاطر؛ ناشر bibliotheca persica، 1366، ج 4، ص 45.
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زنــــــــــم صفیــــــــــری  هنگامه گیــــــــــران  بشــــــــــکنمبــــــــــه  حق  عــــــــــون  از  باطــــــــــل  بــــــــــت 

زشــــــــــت راه  ایــــــــــن  از  بازگردنــــــــــد  بهشــــــــــتمگــــــــــر  صدای  ایــــــــــن  بشــــــــــنوند  دمی 

بود گبــــــــــران  مــــــــــدح  در  شــــــــــه نامه  بــــــــــودکــــــــــه  مســــــــــلمان  جــــــــــان  نبی نامــــــــــه 

خطاســــــــــت شــــــــــاهنامه  نبی  شــــــــــرع  رواســــــــــت41به  و  خوب  و  مشــــــــــروع  نبی نامه 

ی مرتبه ای دیگر در خاتمۀ نبی نامه، باز بر فردوســی و شــاهنامه ایراد می گیرد و یکی از دالیلش را این گونه می نویســد   و

ی همچنین در ابتدای این ابیات  کفار است. و که سخن فردوسی با »بسم اهّلل الرحمن الرحیم« شروع نشده و در مدح 

گنجوی معرفی می کند: خود را برتر از فردوسی و نظامی 

نســــــــــفت دررها  این  شــــــــــاعران  از  اینهــــــــــا نگفــــــــــتکــــــــــس  و فردوســــــــــی  نظامــــــــــی 

کــــــــــرد شــــــــــوخ  جلــــــــــوه ای  کردنبی نامــــــــــه ام  کــــــــــه آشــــــــــوب شــــــــــهنامه منســــــــــوخ 

گشــــــــــت و شــــــــــهنامه خوار گل  گنج اســــــــــت و شــــــــــهنامه مارنبی نامــــــــــه  نبی نامــــــــــه 

گوینــــــــــدگان  ســــــــــلطان  ز  بــــــــــدانحدیثــــــــــی  و  ببیــــــــــن  دارم  بــــــــــاب  ایــــــــــن  در 

کار نیکــــــــــو منــــــــــّور چــــــــــو ماه بســــــــــم  الــــــــــهکــــــــــه هــــــــــر  نیســــــــــت  آن  آغــــــــــاز  کــــــــــه 

دور گشــــــــــت  صفــــــــــا  صــــــــــوف  کار  آن  بــــــــــه تــــــــــرک تیّمــــــــــن در او نــــــــــی و نــــــــــوراز 

گشــــــــــته حرام کالمدگــــــــــر هر چــــــــــه در شــــــــــرع  گفــــــــــت این  که  نخســــــــــتین آن هــــــــــر 

شــــــــــده مقــــــــــّرر  دینــــــــــش  فتــــــــــوی  کافــــــــــر شــــــــــدهبــــــــــه  کار  کــــــــــس در آن  کــــــــــه آن 

بود کاری  چــــــــــه  کآن  کــــــــــن  فهــــــــــم  کــــــــــه بســــــــــم اهّلل آنجــــــــــا غبــــــــــاری بــــــــــودکنون 

حضور نیایــــــــــد  بــــــــــه  ایــــــــــن  از  که شــــــــــهنامه ظلــــــــــم اســــــــــت نبی نامه نوردلیلــــــــــی 

بود کّفــــــــــار  مــــــــــدح  در  شــــــــــهنامه  بودچــــــــــو  عــــــــــار  مــــــــــرا  کــــــــــردن  گــــــــــوش  بدان 

شعرهاســــــــــت ســــــــــید  خداســــــــــت42نبی نامــــــــــه  رســــــــــول  محمد  وصف  که 

3. نتیجۀ تقابل با شاهنامه
ی  یارویی با فردوســی و شــاهنامه بررسی  می شــود، این نتیجه به دست می آید که و وقتی تالش ســرایندۀ نبی نامه در رو

کســی شناســایی  که نه خودش و نه اثرش را تا به امروز  حتی به اعتبار و اهمیت شــاهنامه نزدیک هم نشــده تا جایی 

نکرده است.

ی خود در چندین جا از اســتقبال نکردن مخاطبان و انتقاد منکران نبی نامه در همان زمان حیات و تألیف نالیده  و

است از جمله:

تیره نفــــــــــسبســــــــــی منکــــــــــر از هــــــــــر طرف هــــــــــر نفس ژاژخایــــــــــان  همــــــــــه 

شــــــــــده ابتــــــــــر  گشــــــــــته  خــــــــــرد  راه  شــــــــــدهز  سراســــــــــر  منکــــــــــر  نبی نامــــــــــه 

یغ ز هــــــــــر پــــــــــس نهاده بــــــــــه خود زخــــــــــم تیغچــــــــــو تــــــــــاب نظرشــــــــــان نبــــــــــود ای در

کرد کــــــــــه ناچیــــــــــز  یغــــــــــا  کرد43حسدشــــــــــان در حیــــــــــز  همه  مــــــــــردی  میــــــــــدان  به 

میغ ز  بیــــــــــرون  ماهی ســــــــــت  یــــــــــغ44نبی نامــــــــــه  در نــــــــــدارد  رواجــــــــــی  فاّمــــــــــا 

ی در کمترین حجم به  از دالیل موفق نبودن این ســراینده، خالی بودن این متن از عناصر حماســی و پهلوانی اســت. و

41. همان، برگ 4 ر.
42. همان، برگ 222 ر.

43. همان، برگ 223 پ.
44. همان، برگ 204 ر.
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ذکــر و توصیــف جنگ هــا و غــزوات پیامبــر)ص( می پردازد و با ســرعت از آنها می گذرد و حتی خــودش می گوید که به 

سرودن این بخش ها تمایلی نداشته و به اجبار آنها را سروده و همچنین نامی مجزا برای این بخش از نبی نامه انتخاب 

کرده و آن را »غزانامه« نامیده است:

خویش  بیان هــــــــــای  بیــــــــــارم  تــــــــــا  کــــــــــه دارم ســــــــــخن در غزاهــــــــــای خویشبیــــــــــا 

می کنــــــــــم مختصــــــــــر  غــــــــــزا  می کنــــــــــمبیــــــــــان  ســــــــــر  درد  از  اندیشــــــــــه  کــــــــــه 

ســــــــــاختن جــــــــــدا  بایــــــــــد  نمانــــــــــم در ایــــــــــن نســــــــــخه  پرداختــــــــــن45غزانامــــــــــه 

کــه این ســراینده مضامین دینی و مذهبی را بــا جزئیات، تکرار و اطنــاب در حجمی مفّصل ذکر  ایــن در حالــی اســت 

که به ذکر معجزات  ی در زمانی  کاسته است. برای نمونه و کرده و همین امر از لطافت و جذابیت اثرش بیش از پیش 

آب دهــان، انگشــت پیامبــر)ص( و ســیرت و عادات ایشــان مانند نحــوۀ غذاخوردن، لباس پوشــیدن و ... بر اســاس 

کرده است. یادی را مسّود  روایات و احادیث پرداخته، برگ های ز

که می گوید: گفتۀ خودش  که بر خالف   از دیگر علل بی رونقی و ضعف این منظومه این است 

دگــــــــــر حکمــــــــــت  و  نیکــــــــــو  دگــــــــــرمثل هــــــــــای  صنعــــــــــت  و  فــــــــــراوان  نــــــــــکات 

کند کــــــــــو خدایــــــــــش نکوبیــــــــــن  کندکســــــــــی  تحســــــــــین  شــــــــــخص  آن  بیتم  هر  به 

ایــــــــــن در طریــــــــــق بالغ از  یــــــــــک بیت  شــــــــــب چراغ46که  گوهر  از  الحق  اســــــــــت  به 

این منظومه از صنایع ادبی و معنوی و تصاویر زیبا و توصیفات دلنشین خالی است؛ به حدی که سراینده این متن را 

ی مخاطب  یخی منظوم بر اساس احادیث و روایات متعدد پیش رو به نظمی خشک و بی روح تبدیل کرده و گویی تار

کار سخن بگوید: کار از بی میلی اش برای اتمام  که خودش نیز در اواخر  گشوده است. همین امر سبب شده 

خام نفس  می ســــــــــاختم  نســــــــــخه  این  نــــــــــارد تمامچو  کــــــــــه  کــــــــــردش  بســــــــــی ترک 

تاختم ایــــــــــن  انــــــــــدر  توفیق حــــــــــق  بــــــــــه  بــــــــــه زجــــــــــرش در ایــــــــــن ره درانداختــــــــــم 

االنــــــــــام ذو  پیغمبــــــــــر  صلــــــــــوات  تمــــــــــام47بــــــــــه  را  ایــــــــــن  آورد  اتمــــــــــام  بــــــــــه 

ف شیرازی و تعدادی دیگر از اهل 
ّ

کار، منظومه اش را به کمال غیاث و عال  گفته شد که سرایندۀ نبی نامه پس از اتمام 

فضل و شــاعران شــیراز )که نام نبرده( نشــان داده و آنها این منظومه را تحسین کرده و پسندیده اند،48 ولی او از سرودن 

ی قناعت  کند و به اجر اخرو ی تقدیم  کسی را نیافته تا این منظومه را به و آن بهرۀ مادی نبرده و چنان که خود می گوید 

که البته این آرزو نیز محّقق نشده است؛ زیرا تنها  کاسد نشود و رواج یابد  کتابش  که  کرده  ی در آخر آرزو  کرده است. و

کنون دو نسخه از این اثر )← سطور آینده( بیشتر شناسایی نشده است: تا 

پرده انــــــــــد در  کــــــــــه  شــــــــــاعرانی  آن  کرده اندکــــــــــه  کتابــــــــــی چنیــــــــــن  نظــــــــــم  چــــــــــو 

بودشــــــــــان جایــــــــــزه  ملــــــــــک  و  میــــــــــر  سودشــــــــــانز  بــــــــــود   
ّ

اال کمتــــــــــر  آن  از 

فقیــــــــــر دردُمنــــــــــد  بیکــــــــــس  نه ســــــــــلطان شناســــــــــم نــــــــــه میــــــــــر و وزیرمــــــــــن 

خداســــــــــت رســــــــــول  از  جایــــــــــزه  پادشاســــــــــتمــــــــــرا  آن  تعریف  نســــــــــخه  این  که 

را نســــــــــخه  ایــــــــــن  ده  رواجــــــــــی  نفخــــــــــه زاالهــــــــــی  دم  تــــــــــا  بکــــــــــن  مکــــــــــّرر 

نبی نامــــــــــه ام الحــــــــــق  کاســــــــــد  جامــــــــــه اممکــــــــــن  خــــــــــود  الطــــــــــاف  ز  بپوشــــــــــان 

کنی عطایــــــــــی  گــــــــــر  ســــــــــزد  ناظم  کنــــــــــیبــــــــــه  صفایــــــــــی  را  او  کــــــــــدورات 

45. همان، برگ 174 ر.
46. همان، برگ 222 ر.
47. همان، برگ 210 ر.

48. همان، برگ 223 ر.
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هم نســــــــــخه  این  خواهــــــــــان  کــــــــــه  محترم49امیدم  و  احســــــــــن  شــــــــــوند  بدانســــــــــان 

د( معرفی نسخه ها
که هر دو نیز در ترکیه نگهداری می شوند: کنون دو نسخه شناسایی شده است  از این اثر تا 

50  K  .996 کاخ توپقاپی سرای به شمارۀ 1. نسخۀ موزۀ 
کــه البته   مؤلــف فهرســت توپقاپــی بــدون ذکــر دقیــق محل ارجاع خــود، نام ســرایندۀ نبی نامــه را حاج منصور نوشــته 

احتمااًل در پشت اوراق به این نام برخورده و این نام باید در حقیقت نام یکی از مالکان این نسخه بوده باشد.51

یخ کتابت بوده و احتمااًل در ســدۀ 10ق در 437 برگ 25 ســطری کتابت شــده است.   این نســخه فاقد نام کاتب و تار

اشعار این نسخه در دو ستون نوشته شده و تعداد ابیات آن حدود 21 هزار بیت است. در این نسخه نیز تعداد ابیات 
به 24 هزار بیت نمی رسد و احتمااًل این نسخه نیز دارای نقص و حذف شدگی است.52

کتابخانه فاتح به شمارۀ 4512 53 2. نسخۀ 
یخ کتابت ندارد، ولی بر اســاس ویژگی های نسخه شناســی، نوع کاغذ، تزئینات و ... باید در حدود   این نســخه نیز تار

ســدۀ 9 ق کتابت شــده باشــد. دلیل دیگر اینکه، این نســخه بعد از 848ق کتابت شده است؛ زیرا عنوان قبل از ذکر 

کمال الدین غیاث فارسی رحمه اهّلل« و بر اساس  کمال غیاث فارسی این گونه نوشته شده است: »مدح موالنا  و مدح 

کتابت این نسخه فوت شده بوده است. کمال در زمان  این دعا 

 تمامــی عناویــن در ایــن نســخه بــه شــنگرفند و کاتــب نامعلــوم آن اشــعار این نســخه را به خط نســخ خــوش در چهار 

ســتون 23 ســطری در 227 برگ کتابت کرده اســت. ابعاد اوراق این نســخه 17/7× 26/3 و ابعاد متن 11/3× 17/5 

سانتی متر است.

گل های رنگی و پیچ درپیچ تزئین شــده و  که با رنگ الجوردی و  کتیبۀ مذّهب در برگ اّول دارد   این نســخه تنها یک 

در وسط آن به خط نسخ آمده است: »مولود پیُغمبر صلی اهّلل علیه و آله«. نکتۀ جالب توجه اینکه در تمام اوراق این 

نسخه هر جا نامی از پیامبر به هر شکلی آمده، زیر آن عبارت صلعم نوشته شده است.

یش   در صفحه اّول این نســخه دو مهر دیده می شــود: نخســت مهری با این متن: »المتوکل علی اهّلل االعلی عبده درو

کنا لنهتدی لوال ان هدانــا اهّلل وقف محمودخان بن  مصطفــی« و دومــی بــا این متن: »الحمداهّلل الذی هدانــا لهذا و ما 
مصطفی المظفر دائما«.54

 این عبارت نیز در زیر مهر اّول در همان صفحه نوشــته شــده اســت: »قد وقف هذا الکتاب الجمیل حضرت ســلطان 

یش  االعظــم ... الســلطان بــن الســلطان الســلطان ... محمودخــان ادام اهّلل الی آخــر الزمان حــّرره الفقیــر اهّلل تعالی درو

مصطفی المفتش باوقاف الحرمین الشرفین غفر له«. همچنین یک امضای ناخوانا هم در این صفحه وجود دارد.

 در ایــن نســخه گهــگاه اغــالط امالیــی دیــده می شــود و برخی از کلمــات مشــکولند و بنا بــر وصیت ســراینده کتابت 

کنند: کاتبان نبی نامه خواسته است تا این موارد را رعایت  شده اند. سراینده در این اشعار از 

ینهــــــــــار ز دوصــــــــــد  و  ینهــــــــــار  ز کارولــــــــــی  کاتــــــــــب نکــــــــــو بایــــــــــد و مــــــــــرد  کــــــــــه 

49. همان، برگ 222 پ.
کاخ و موزۀ توپقاپی سرای، ج 1، ص 260. کتابخانۀ  50. ر.ک به: فهرست نسخه های فارسی، ج 4، ص 3269؛ فهرست نسخ فارسی 

51. شخصی با نام »حاج منصور« شیرازی در منابع یافت نشد.
52. در طول نگارش این مقاله دسترسی به این نسخه فراهم نشد و اطالع بیشتری از این نسخه در دست نبود.

کتابخانۀ فاتح )استانبول(، ص 410. 53. فهرست دست نویس های فارسی 
کی در ایران، ص 581. 54. نیز ر.ک به: دانشنامۀ مهر و حکا
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ننمایــــــــــدش تقصیــــــــــر  اعــــــــــراب  ز هــــــــــم َپــــــــــی به َپــــــــــی فــــــــــرق می بایدشدر 

گاف ای عزیز کاف و  ز هــــــــــم زی و ژی ســــــــــاز فــــــــــرق از تمیــــــــــزدگر جیــــــــــم و چیــــــــــم 

که بنویســــــــــد این نسخه نیز کس  بیامــــــــــرزش از فضــــــــــل خــــــــــود یــــــــــا عزیز55... هر آن 

در نتیجۀ این وصایا در این نسخه، این موارد در رسم الخط دیده می شود:

یان، مژده، دژم، مژگان، نژند؛ واج »پ« در  1. واج »ژ« با ســه نقطه در تمامی موارد نوشــته شــده اســت، مانند: واژگون، ژ

بیشتر موارد با سه نقطه نوشته شده است، مانند: پاشنده، پالوده، پاینده، پری، پرتاب؛ واج »چ« در بیشتر موارد با سه 

کر. نقطه نوشته شده است، مانند: چنان، چو، ابن ماچه )محّدث مشهور(، چرک، چا

2. واژۀ »پسر« در این نسخه به صورت »ُپَسر« ضبط شده است.56

َزند« ضبط شده است، مانند:
ُ
3. واژۀ »گزند« به صورت »گ

ســــــــــپند  هزاران  چندین  و  طشــــــــــت  َزند57یکی 
ُ
گ از  بــــــــــاش  امــــــــــن  آمنــــــــــه  یــــــــــا  که 

زنــــــــــد
ُ
گ نژنــــــــــد58کــــــــــه هرگــــــــــز نمیــــــــــری نبینــــــــــی  نگــــــــــردی  زبونــــــــــی  نیابــــــــــی   

4. واژۀ »دژم« به صورت »َدژم« ضبط شده است، مانند:

َدژم آمــــــــــد  روز  آن  جابــــــــــر  غــــــــــم  نــــــــــدم59ز  ندیم  پیــــــــــش  خانــــــــــه  ســــــــــوی 

5. واژۀ چادر به صورت »چاُدر« ضبط شده است، مانند:

بــــــــــرش دل  قصــــــــــه  ایــــــــــن  انــــــــــدوه  پــــــــــای در چــــــــــاُدرش60ز  به هــــــــــم  بیامــــــــــد 

ی را« به صورت »َورا«، مانند: 6. ضبط صورت مخّفف دو واژۀ »و

َورا معیــــــــــن  بــــــــــودی  وقــــــــــت  َزو جدا61یکــــــــــی  کــــــــــه آن وقت غائــــــــــط شــــــــــدی 

گنج و  خلــــــــــد  مــــــــــن  مــــــــــال  از  روزی  مــــــــــرا محنــــــــــت و انــــــــــده و درد و رنــــــــــج62َورا 

7. واژۀ »زال« به صورت »ژال« ضبط شده، مانند:

بدند63صحابــــــــــه در آن روز چــــــــــل تــــــــــن بدنــــــــــد بیــــــــــژن  و  ژال  دیــــــــــن  میــــــــــدان  به 

نتیجه
 منظومۀ نبی نامه در جایگاه یکی از منابع مهم برای بررسی چگونگی شکل گیری و تحّول حماسه های مصنوع و دینی 

یخی و دینی، مردم شناســی، فرهنگی  اســت و وجوه اهمیت فراوان دیگری نیز مانند نحوۀ ضبط واژگان، اطالعات تار

و ... در آن بــه چشــم می خــورد. بنابرایــن تصحیــح ایــن متــن و تحقیــق و بررســی زوایــای متنــوع آن برای رفــع نیازهای 

تحقیقاتی و پژوهشی آینده می تواند بسیار مفید و راه گشا باشد.

کتابنامه

یخ ادبیات در ایران؛ ذبیح اهّلل صفا؛ انتشارات فردوس، 1363. تار

کتابخانۀ فاتح(، برگ 222 پ و 223ر. 55. نبی نامه )خطی 
56. برای نمونه ر.ک به: برگ های 41 پ، 57 ر، 156 ر.

57. همان، برگ 42 ر.
58. همان، برگ 67 پ.

59. همان، برگ 137 پ.
60. همان، برگ 187 پ.

61. همان، برگ 58 ر.
62. همان، برگ 75 ر.

63. همان، برگ 83 پ.
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