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ترجمۀ منظوم وصيت امام علی به امام حسين (ع) 
علوی)،  كالم  از  فارسی  منظوم  ترجمۀ  (كهن ترين 
ترجمه و سرودۀ سيدحسن غزنوی ملقب به اشرف 
117ص،  بشری،  جواد  تصحيح  و  مقدمه  (556ق)، 

1389ش.

رسالۀ حاضر، ترجمۀ منظوِم وصيت امام علی(ع) به امام 
حسين(ع) است كه در سالهای آغازين سدۀ ششم قمری، 
دوم،  غزنوياِن  درباِر  در  غزنين  توانمنِد  شاعر  دسِت  به 
آمده  پديد  ق)   اشرف (556  به  ملقب  غزنوی  سيد حسن 
است. سيد حسن كه خود از خانداِن اهل       بيت عليهم السالم 
است و بارها در اشعارش بدين مطلب تفاخر كرده، اينجا 
نيز برای عرضۀ حكمت به سراغ وصيت علی(ع) می رود و 
نظِم همزماِن ترجمۀ خويش را از آن، به سلطان مسعود بن 

ابراهيم غزنوی (511 ق) تقديم می كند.
كه  است  شيعی  كامًال  رساله،  منظوم  ديباچۀ  فضای 
آن را در زمرۀ آثار گرانقدر حكمِت اماميه به نظم فارسی 
پيش از عهد مغول قرار می دهد. زبان منظومه نيز بسيار 
عربی  متن  از  كه  آزادی  ترجمۀ  در  شاعر  و  است  استوار 
است.  كشيده  رخ  به  را  خويش  زبان آورِی  كرده،  وصيت 
براساس  كه  بوده  ساقط  سيد حسن  ديوان  از  رساله  اين 

نسخه های متعدد، تصحيح و احيا شده است.

علی نامه (منظومه ای كهن)، سروده به سال 284ق 
تصحيح  (ـ420ق)،  ربيع  به  متخلص  سراينده ای  از 

رضا بيات و ابوالفضل غالمی، 625ص، 1389ش.

علی نامه منظومه ای شيعی و بازمانده از سدۀ پنجم هجری 
سال  در  را  آن  تخلّص «ربيع»  يا  نام  به  شاعری  كه  است 
482ق سروده است. از سراينده آگاهی زيادی در دست 
را  منظومه  اين  و  شده  زاده  سال 420ق  در  وی  نيست. 
عريضی،  طاهر  علی بن  به  و  سروده  خراسان  در  احتماالً 

حاكم سبزوار، تقديم كرده است.
و  آمده  فراهم  دفتر  دو  در  علی نامه  حماسی  منظومۀ 
دو  اين  در  را  صفين  و  جمل  جنگ  ماجراهاى  سراينده 

دفتر به نظم كشيده است.
اين اثر هم از نظر تاريخ شعر فارسی و حماسی و هم 
از نظر تاريخ شعر شيعی و حماسه های شيعی و تاريخی 
جنبه های  از  می تواند  و  دارد  زيادی  اهميت  و  ارزش 

گوناگون مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. 


