
 

 بحث في حياة و آثار شمس السجاسي
 )علي أساس كتاباته غير المطبوعة(

 وفاييمحمد أفشين
الدين محمد السجاسي من شعراء و كتاب النصف الثاني من القرن السادس الهجري يعد شمس

. و النصف االول من القرن السابع، حيث لم تصل الينا لحد اآلن إال معلومات قليلة عن حياته
نه إإذ . ولهو يمكن طرح العديد من البحوث والقضايا ح. كما لم يبق من أشعاره الشيئ الكثير

المذكور من إنشـائه، و هـذه   الديوان الظهير الفارابي، و يظن أن ديباجة  ديوانهو الذي جمع 
، أو أنهم ظنّـوا اشـتباهاً أن شـمس    الديواننقطة لم يلتفت اليها لحد اآلن الذين قاموا بتحقيق 

 السـلوك فرائد و من اآلثار األخري لشمس السجاسي كتاب . الديوانالكاشي هو الذي جمع 
 .حيث نشره الذين قاموا بتحقيقه من دون ذكر اسم المؤلف

و تم هذا البحث باالضافة الي دراسة حياة شمس السجاسي و آثاره، ذكر أشعاره القليلـة  
المبثوثة في تضاعيف الكتب المختلفة، كما تم نقل و تحليل بعض المعلومات المهمـة الـواردة   

 .في كتاباته غير المنشورة

 »سفينة شاعران قديم«نقد تحقيق راسة و د
 »651رقمة منسخة مجلس الشيوخ االيراني ال«

 مجيد خسروي
هو اإلسم الذي وضعه محقق مجموعة األشعار الموجودة فـي مكتبـة   » سفينة شاعران قديم«

و هذه المجموعة من األشعار التي لم يدرج تـاريخ  . 651مجلس الشيوخ االيراني تحت رقم 
كتابتها قد استنسخت من سفينة قديمة يحتمل انها مـن القـرن السـابع او الثـامن الهجـري، و      

و مـن  . رة للعديد من الشعراء الفرس حتي نهاية القرن السابع الهجـري تحتوي علي أشعار كثي
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مميزات هذه السفينة احتوائها علي أشعار شعراء غير معروفين لم نعثر علي أشعار لهم في أي 
و قد قام الباحث محمدرضا ضياء بتحقيق هذه المجموعة بدقـة  . مصدر آخر غير هذا الكتاب

و علـي الـرغم   ). م2012(ش 1391صوص االيرانية سنة متناهية و نشرها ضمن مجموعة الن
من الدقة التي بذلها المحقق إال أن أخطاء عديدة التزال موجودة حيـث قـام كاتـب المقالـة     

 .ح قراءة جديدة لهاابدراسة هذه األخطاء واقتر

 ديباجة مجموعة اآلثار الفنية للشاه محمد مذهب
 سعيد خودداري نائيني

المهمة فـي  ) الخطوط، الرسوم(تناول هذه المقالة بالدراسة عدداً من مجموعات اآلثار الفنية ت
و . أواخر القرن العاشر الهجري من حيث كتابة ديباجاتها و تـاريخ فـن الخطـوط و الرسـوم    

احدي هذه الديباجات هي ديباجة اآلثار الفنية للشاه محمد المذهب الموجـودة فـي مكتبـة    
. توجد نصوص مشابهة لها فـي عـدد آخـر مـن مجموعـات اآلثـار الفنيـة       سپهساالر حيث 

إن دراسـة  . وتحاول المقالة جاهدة أن تعرض الجذور التاريخية لكتابة نص هـذه المجموعـة  
التطورات المرتبطة بكتابة المقدمات لمجموعة اآلثار الفنية باالعتماد علـي مقدمـة مجموعـة    

تي تعد نسخة أخري من مقدمة المير محمـد بـاقر ابـن    اآلثار الفنية للشاه محمد المذهب و ال
المير علي الهروي، و كذلك االستفادة من وثائق أخري تهيء األرضية لطرح هـذه الفرضـية   
وهي ان تكرار الديباجات في مجموعات اآلثار الفنية، نظراً لخطها الجيد أو نثرهـا الالئـق أو   

الي عدم االلمام و تحديد النسخ األساس لهـذه  نتيجة النتسابها الحد الفنانين العظام، قد أدت 
الديباجات نظراً لتمزق أوراق اكثر هذه المجموعات او ديباجاتهـا، ونظـراً لكتابـة ديباجـات     

 . جديدة و مشابهة لما سبق

 التركية» موالنا«دراسة مخطوطات و أساليب أشعار 
 الهام خليلي جهرمي
 شيرين رزمجو
 محمديوسف نيري

لمولوي، وجود أشعار له باللغـة   الديوان الكبيرشيرة للبحث والدراسة في من الموضوعات الم
و قد أُجريت دراسات في هذا المجال إال أن أكثر الباحثين تعرضوا لترجمة األبيـات  . التركية
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التركية غير أنهم لم يعيروا اهتماماً للجوانب المتعلقـة بالنسـخة المخطوطـة و أسـلوب هـذه      
و بعـد  . ذا فان البحث في مجال هذه االبيات التركية اليزال مفتوحـاً و ل. المقطوعات الشعرية

بيان المقدمات و الدراسات السابقة لهذا البحث فقد تناولت المقالة اطالعات المولـوي حـول   
اللغة التركية و الحديث بها، و بحثاً قصيراً تحت عنوان التكرار في االبيـات التركيـة للـديوان،    

و تحـت عنـوان دراسـة    . ة االبيات التركية و معانيها و مدي تكرارهـا كما تناولت أيضاً دراس
النسخة الخطية تم استعراض أصح مخطوطات القطع الشعرية لشـمس و تكـرار المقطوعـات    

 .وانتهت المقالة بدراسة أساليب القطع الشعرية. الشعرية التركية في المخطوطات

 قياسها مع األنواع األخرينوع من لعبة الشطرنج في شاهنامه الفردوسي و 
 احمد گلي
 مهدي رمضاني

عند النظر في النصوص القديمة، نستطيع الحصول علي معلومات و مصطلحات جديدة تعرفنا 
باعتبارها أحـد المصـادر األصـيلة للثقافـة فـي      الشاهنامه و. األبعاد المختلفة لحياة الماضين

وم الشعراء في الوهلة االولـي باالسـتفادة   ويق. الماضي، تعد مصدراً قيماً جداً في هذا المجال
من القضايا والمضامين المتنافسة مع موضوعاتهم و أهدافهم و ذلك منعاً للتكرار و للملَل من 

و مـن اجـل تطـوير و تحسـين الشـاهنامه فقـد قـام        . الكالم، و إلظهار موهبتهم و قدراتهم
لتفكر و هـي لعبـة الشـطرنج التـي لهـا      الفردوسي باالستفادة من اللعبة األكثر إثارة للتأمل وا
و تهدف المقالة من خـالل االسـتقراء   . عالقة مباشرة مع الملحمة و تداعيات أحداث الحرب

المتكررة و الدقيقة و من خالل البحث فـي المصـادر االساسـية    » گو و طلخند«وقراءة قصة 
ذا النوع من اللّعب وطريقته هل إن بناء ه"لعلم اللّعب و الهوايات، االجابة عن االسئلة التالية 

و تدل  "كان موجودًا في لعبة الشطرنج القديمة؟ أو ال؟ و ما هي وجوه االشتراك و االفتراق؟
نتيجة البحث أن الفردوسي قد حاول في هذه القصة المذكورة اعاله أن يعرض نوعـاً جديـداً   

للعبـة فـي المصـادر    من هذه اللعبة لم توجد من قبل و تختلف عن االنواع المـذكورة لهـذه ا  
اختالفاً ملحوظاً؛ حتي ان البرج أو القلعة في لعبته تختلف تماماً عن االنواع األخري و ربمـا  

 .الي هذا النوع الشاهنامهلم يتعرض شارحوا 
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 صدر االفاضل الخوارزمي
 »اليمني في شرح اليميني«والمكانة األدبية و التاريخية لكتاب 

 عاطفه زندي
بن حسين الخـوارزمي أحـد العلمـاء و االدبـاء االيـرانيين الفطـام       يعد صدر االفاضل قاسم 

ـ 617حيث قتل سـنة   اليمني في شرح اليمينيومؤلف كتاب  أثنـاء هجـوم المغـول علـي      هـ
هـو   معجم االدباءو بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن ياقوت الحموي في كتابه . خوارزم

للعتبـي مـن الكتـب     اليمينـي ويري ياقوت أن كتـاب  . ياته و آثارهالوحيد الذي كتب عن ح
والمصادر األدبية المهمة في القرن الخامس الهجري و أن األدباء علـي مـدي قـرون متعـددة     
اهتموا بشرحه و توضيحه، هذا باالضافة الي احتوائه علـي تـاريخ فتـرة مهمـة مـن الدولـة       

و قد قام . هو صدر االفاضل الخوارزمي ليمينيلوأحد الذين كتبوا شرحاً مميزاً . الغزنوية
 سبنثر بسيط و سـلس و علـي اسـا    اليمينيهذا العالم بشرح الفاظ و مصطلحات كتاب 

للجوهري مشيراً الـي التصـحيفات والتحريفـات التـي      الصحاحالترتيب المتبع في معجم 
  .تعرض لها هذا الكتاب

 اليمينـي و تتناول المقالة شرحاً لحياة هذا العالم و األديب، و آثاره، و بيان مميزات كتاب 
و مكانته االدبية و التاريخية حيث يعد شرحه من اآلثار غير المعروفة علي نطاق واسـع فـي   

 .مجال تاريخ و جغرافية و أدب ايران و بعض مناطق العالم االسالمي

 نقد ألحاديث المثنوي و قصصه
 »قبل االسالم علي المثنوي ة وآدابهاتأثير الثقافة االيراني«

 پوروحيد سبزيان
 صديقة رضائي
 سميرة خسروي

من اآلفـات الكبيـرة فـي شـرح نصـوص االدب الفارسـي و تحليلهـا و بخاصـة المثنـوي          
الدين البلخي هو االستناد واالعتماد علي األمثال و األشعار العربية و عدم االلتفات الي  لجالل

و يكفي ان نلقي نظرة الـي فهرسـت األشـعار و األمثـال     . الثقافة و األداب القديمة لاليرانيين
واألمر الذي غُفل عنه، ثقافـة  . لنري حضورها و ظلها الثقيل المثنويرتبطة بشروح العربية الم

و فكر ايران القديمة حيث لم تحظ بمكانة الئقـة فـي شـروح النصـوص المتعلقـة بـاألدب       
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و علي الرغم من أن القسم االعظم من اآلثار الفهلوية و االيرانية قد ضـاعت إال أن  . الفارسي
حول االيرانيين و ثقافتهم القديمة، التزال غنية بموارد متفرقة و لكنها نصوص االدب العربي، 

متنوعة و كثيرة، تستطيع أن تحل محل النصوص الفهلوية الضـائعة، و يمكـن القـول إن اهـم     
 .مصادر الثقافة االيرانية القديمة هي المصادر والنصوص العربية

ليسـت   المثنـوي ين الحكميـة فـي   و تحاول المقالة أن تثبت أن مصادر الكثير من المضام
عربية، بل إن الكثير من مضامينها و محتواياتها ايرانية، و ان االدب العربي هو مـدين للغـة و   

والهـدف  . اآلداب االيرانية القديمة و علي أدبائنا و أصحاب الرأي فينا أن يهتموا بهذا الجانب
مصـادر و قصـص و   ، و المثنـوي أحاديـث  من كتابة هذا البحث هو التـأثير الكبيـر لكتـابي    

 .بالمثنويفي البحوث المتعلقة  تمثيالت المثنوي

 أحوال و أخبار برمكياندراسة نقدية لتحقيق كتاب 
 سارا سعيدي  

علي الرغم من التقدم الكبير الذي حصل عليه علم تحقيق النص في السـنوات الخمسـين أو   
وضعت تحت اختيـار المحققـين، إال أن   الستين األخيرة، واآلليات و األساليب الجديدة التي 

المتوقع من النصوص التي حققت أخيراً و عرضت علي األوساط العلمية أن تكـون صـحيحة   
أو تحتوي علي أقل ما يمكن من األغاليط، غير أن اآلثار المحققة المنشورة التـزال تحتـوي   

 .علي الكثير من األغاليط
ـ   أحوال و أخبار البرامكةو كتاب  م مـن قبـل المؤسسـة الوقفيـة     2011نة الذي نشـر س

للدكتور محمود أفشار يحتوي علي الكثير من األغاليط، حتي أن البعض منها يؤدي إلي إبهام 
من قبل مترجم واحد أو  اقد ترجم او هذا الكتاب يتضمن رسالتين يحتمل أنه. المتن و النص

ت متفرقـة حـول حيـاة    عدة مترجمين غير معروفين في القرن السادس، اعتماداً علي روايـا 
 .و تناولت المقالة بعض هذه االغاليط و تصيحاتها. البرامكة كانت موجودة باللغة العربية
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 )الصمغية(خصائص النقّاش و المذهب لألغلفة الدهنية 
 للكتب الموجودة في مكتبة ملك الوطنية و متحفها

 ريحانه سليمي
 فريبا افكاري

علي مجموعة قيمة من المخطوطـات و بتبعهـا أنـواع    تحتوي مكتبة ملك الوطنية و متحفها 
و تتناول هذه المقالـة التعريـف باألغلفـة الدهنيـة     . األغلفة و بخاصة االغلفة الدهنية النفيسة

التي تحتوي علي خصائص و مميزات النقاش او الرسام و المذهب لهـا فـي هـذه    ) الصمغية(
باالعتمـاد علـي المعلومـات الخاصـة      المكتبة باالضافة الـي التعريـف بالفنـانين و آثـارهم    

 .بالمميزات الفنية والتاريخ والخصائص الفنية
مخطوطة لها أغلفة دهنية  212مخطوطة نفيسة في مكتبة ملك نجد أن  6675و من بين 

فنانين رسامين أو مـذهبين و ربمـا    10مخطوطة تحتوي خصائص  13و من بينها نجد فقط 
ابة عن االسئلة المطروحة فقـد تمـت االسـتفادة مـن     و من أجل الوصول الي اإلج. مجلدين

واقتصرت الدراسة علي االغلفة المكونـة مـن الـورق السـميك     . الطريقة المكتبية ـ الميدانية 
 .المضغوط و األلوان النباتية التي تعد نوعاً متطوراً من األغلفة الدهنية) المقوي(

 الرباعيات المشتركة المنسوبة إلي خيام و مجد همگر
 هـ697العتماد علي مخطوطة المتحف البريطاني سنة با

 )دراسة و نقد(
 طه صادري

 كنمعصومة معدن
 اسداهللا واحد

إن العديد من الرباعيات المنسوبة إلـي الخيـام و المبثوثـة فـي تضـاعيف مختلـف األشـعار        
 الفارسية قد سجلت بأسماء شعراء آخرين، و قد أدي هذا األمر إلي تردد الباحثين في نسـبة 

و قـد نـاقش البـاحثون    . هذه الرباعيات إلي شاعر معين، و إلي وقوعهم في بعض األخطـاء 
االيرانيون و األجانب طيلة قرن من الزمان صحة نسبة هذا النوع من الرباعيـات، اال أن هـذا   

 .االمر لم يقلل من ضرورة القيام ببحوث أكثر في هذا المجال
لمنسوبة إلي الخيام و الي مجـد همگـر و مـدي    و تناولت هذه المقالة دراسة الرباعيات ا

و قد ذكرت المقالـة الرباعيـة و مكانهـا و    . صحة نسبة هذه الرباعيات إلي أي من الشاعرين
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ثم تعرضت المقالة إلي المخطوطـات األخـري المهمـة    . تاريخ نسبتها إلي أحد من الشاعرين
، و مقارنة مضـامين و محتويـات   كما تناولت االسلوب اللغوي و الخلفية التاريخية للرباعيات

الرباعيات المشتركة مع المضامين و المحتويات األصلية للخيام و من ثم إبداء الرأي و بشكل 
 .تحليلي حول نسبة الرباعيات إلي أحد الشاعرين أو الي شاعر آخر

 دراسة أنواع التزوير في المخطوطات
 »بعض المخطوطات نموذجاً«

 حبيب اهللا عظيمي
 أصل هليا هاشمي

إن الهدف من هذه الدراسة التعرف إلي انواع التزوير فـي المخطوطـات و ذلـك مـن     : الهدف
أجل الحصول علي معلومات أكثر والوصول إلي معرفة أدق حول هذه المخطوطات المـزورة  

 .و ايجاد االرضية المناسبة للبحوث الخاصة بدراسة المخطوطات
المكتبي و ذلك لدراسة البحـوث السـابقة    اعتمدنا في هذا البحث علي االسلوب: المنهج

 .كما اعتمدنا الطريقة الميدانية لمعرفة النماذج الموثوقة من التزوير المستخدم في المخطوطات
صناعة و تزويـر كامـل   : يمكن تقسيم التزوير في المخطوطات علي أقسام ثالثة: مادة البحث

إن . ي العناصـر الماديـة للمخطوطـة   للنسخة؛ التزوير في المضمون العلمي للنص، و التزوير ف
أساليب التزوير تختلف في كل قسـم مـن هـذه األقسـام الثالثـة بحسـب نـوع المخطوطـة         

 ).مخطوطات فنية أو نصية(
كما إن غالبية المزورين هم من المثقفين و المشتغلين في مجال المخطوطات و ممن لهـم  

تزوير هو الحصول علي منافع مادية عالقة ما مع هذه المخطوطات، والهدف من قيامهم بهذا ال
 .أو معنوية

لقد خلصت المقالة إلي أن التزوير في العناصر المادية للمخطوطة يقوم بـه أفـراد   : النتيجه
لذا فان . مختلفون و يتم تنفيذ العمل بعد مضي فترة زمانية طويلة نسبياً علي كتابة المخطوطة

كما ان التزوير في تاريخ كتابـة المخطوطـة   . شيوع هذا النوع هو االكثر من النوعين اآلخرين
 .هو االكثر شيوعاً) من أجل اظهار قدم المخطوطة(
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 إلي أين نذهب و أين األمانة
 اللمع في التصوف نقد للترجمة الفارسية لكتاب

 سعيد كريمي
، تأليف أبي نصر سراج الطوسي، تحقيق و تعليـق رينولـد آلـن نيكلسـون،     اللمع في التصوف

 ).م2009(ش 1388، 2الدكتور مهدي محبتي، طهران، منشورات أساطير، ط ترجمة 
ألف أبو نصر كتاب اللمع بالعربية و ذلك للرد علـي شـبهات المعـادين للتصـوف، و تثبيـت      

 .مبادئ التصوف و أصوله، و بيان أن هذه األصول و المبادئ تتطابق مع الكتاب و السنة
هـذا الكتـاب باللغـات االروبيـة فـي القـرن       و قد مضت عدة قرون حتي ظهرت ترجمـات  

الترجمـة  . و لهذا الكتاب ترجمتـان بالفارسـية  . العشرين، ثم ظهرت ترجمته بالفارسية مؤخراً
السـت االولـي مـن اللمـع و نشـرت سـنة       ) الكتـب (االولي ناقصة و تحتوي علي الفصـول  

مـن  ) م2003(ش 1382أما الترجمة الثانية فهي كاملة و نشـرت سـنة   ). م2001(ش 1380
 .و تهدف هذه المقالة الي نقد الترجمة الثانية. قبل دار نشر أساطير

 بحث في أشعار متفرقة ألبي المعالي نحاس الرازي
 الياس نورائي

 درهسهيل ياري گل
يعد جمع األشعار المتفرقة للشعراء الذين ال ديوان لهم، أو الذين فقدت دواوينهم من األعمال 

البحوث األدبية، و ذلك ليتم بهذه الوسيلة تحليل اشعارهم و دراسـتها   المهمة و الضرورية في
 .بشكل أدق، حتي يتم التعرف من خالل هذه األشعار علي أبعاد غيرمعروفة من حياتهم

و من الشعراء الذين لم يكن لهم ديوان مستقل ـ ظاهراً ـ هو أبوالمعـالي نحـاس الـرازي      
حيث مما ال شك فيـه أن  ) في الفترة السلجوقية( من شعراء القرن السادس الهجري األفاضل

و إن البعض من أشعاره توجد مبثوثة في المصادر المطبوعة، إال . قسماً من أشعاره قد فقدت
أنه و من حسن الحظ يمكن العثور علي أشعاره الباقيـة مـن خـالل البحـث و المتابعـة فـي       

الشعراء و غيرها و القيام بجمعها المصادر الخطية الموجودة كمجموعات األشعار و سير حياة 
و تمتاز هذه المقالة بأنها استطاعت ألول مرة أن تبحث عن أشعاره الباقية . و صناعة ديوان له

و ذلك من خالل البحـث و المتابعـة فـي المصـادر المخطوطـة و المطبوعـة كالمجموعـات        
 .الشعرية و سير الشعراء و غيرها و دراستها
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 في النصوص الفارسية ـ العبريةاقتراح تصحيح عدة كلمات 
 حامد نوروزي
 كلثوم قرباني جويباري

يعد الخط العبري أحد الخطوط التي استعملت في العصر االسالمي لكتابة اللغـة الفارسـية، و   
و يطلق علـي هـذه   . الذي ال يعد مناسباً لضبط اللغة الفارسية كبقية الخطوط السامية األخري

إن بناء الخط العبري . الفارسية ـ العبرية أو الفارسية ـ اليهودية  النصوص أو المتون بالنصوص 
الذي يحتوي حروف متشابهة و لها أصوات متعددة قد أدي الي دخول التصحيف و القـراءات  

و قد حاولت هذه المقالـة تصـحيح بعـض    . الخاطئه في النصوص الفارسية ـ العبرية المحققة 
 .ص الفارسية ـ العبرية أن يحسنوا ضبطها و تدوينهاالكلمات التي لم يستطع المحققون للنصو

 




