
لكـن   و. مما ال شك فيه اليوم أنّ المصورات االيرانية تتركب من نمـاذج سـابقة لهـا   
ما هي المعايير التي بموجبها قد تشـكلت هـذه    السؤال األساس الذي يمثل أمامنا هو

النماذج السابقة و تهدف هذه المقالة من خالل اتباعهـا المـنهج الوصـفي ـ التحليلـي      
لنموذج واحد، إلي معرفة كيفية تركيب العناصر و األجزاء في المصـورات االيرانيـة و   

هنامة بايسنقري ذلك باالعتماد علي المشاهدة الدقيقة للمجلس الواحد و العشرين لشا
و يخلـص هـذا البحـث مـن     . »لعبة الشطرنج بين بوزرجمهر و السفير الهندي«و هو 

خالل استعراضه ألهم النظريات حول كيفية هذا التركيب، إلي أن أي نظرية مـن هـذه   
ولكن يمكن من مجموعـة  . النظريات التستطيع لوحدها أن تكون مبرراً للمصورة المذكورة

 .لي كيفية إعادة بناء هذه المصورة السابقة الذكر و بيان ذلكهذه اآلراء الوصول ا
 

بعد شيوع اللغة التركية في العهد الصفوي بايران، و ظهور الحاجة إلي اللغة التركية 
و ذلك القامة العالقات مع الدول المجاورة المتكلمة بالتركية، ظهـرت مجموعـة مـن    

 كيفية طريقة التركيب في اللوحات التصويرية االيرانية
الموجودة في مخطوطة » لعبة الشطرنج بين بوزرجمهر و السفير الهنديلوحة «دراسة حول 

 شاهنامة لبايسنقري
  كامران افشار مهاجر
  طيبة بهشتي

  و نقده» فرهنگ نصيري«دراسة كتاب 
 حسين بخشي
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معاجم اللغة في هذه الفترة و ذلك لتسهيل تعلم التركية و فهـم كلماتهـا الصـعبة فـي     
 . النصوص المختلفة

أحد هذه المعاجم الذي قام بتأليفه للهدف المذكور أعـاله،   »معجم نصيري«و يعد 
اثنان من كّتاب بالط العهد الصفوي، حيث قام كل من الدكتور حسن جوادي و الدكتور 

و تهدف هذه المقالـة إلـي تعريـف    . لتعاون مع آخرين بمراجعته و نشرهويليم فلور با
و اسـتنتج  . إجمالي بهذا المعجم و من ثم نقده، و بيان نمـاذج مـن األغـاليط الغريبـة    

الباحث أن الجهود التي بذلها المراجعين و األموال التي  أنفقوها ذهبت هدراً و لم تؤد 
 .إلي نتيجة علمية ملموسة

من ديوان السيد حسن الغزنوي نسخة موثقة  
 جاني عباس بگ

يعد السيد حسن الغزنوي المعروف بالسيد أشرف، من الشعراء البـارزين فـي النصـف    
األول من القرن السادس الهجري، حيث يحتل مكانة مهمة في تاريخ الشعر الفارسـي  

و قد . األدبإذ تعد دراسة آثاره عمالً مهماً في للتقويمات الالزمة للباحثين في تاريخ 
. م بتحقيـق محمـدتقي مـدرس الرضـوي    1944/ش1328نشر ديوانه ألول مرة سنة 

ولكن و بسبب حداثة المخطوطات المعتمدة فـي طباعتـه و األغـاليط العديـدة فـإن      
و اليوم نجد الحاجة ماسة . إبهامات و اشكاالت كثيرة قد وجدت في نسخته المطبوعة

ذلك بعد العثور علي مخطوطات أصيلة لـه و   الي ضرورة إعادة تحقيق هذا الديوان و
تهدف هذه المقالة الي التعريف بأحـد أحسـن هـذه المخطوطـات و مـا تتميـز هـذه        

 .المخطوطة به عن غيرها

تعد المخطوطة المصورة أللف ليلة و ليلة الموجودة في متحـف قصـر گلسـتان أقـدم     

المقارنة االسلوبية لبعض الصور الموجودة في مخطوطات ألف ليلة و ليلة مع صور 
  »رموز حمزة«حجرية لكتاب الطبعة ال

  علي بوذري
  أصغر جواني
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و أنفسها و التي ) بالط الملوك(المخطوطات الفارسية المصورة علي المستوي البالطي 
و قد اشترك في رسم صـور هـذه النسـخة أربعـة و     . تم تدوينها في العصر القاجاري

ـ   1276-1269(داً و وراقـاً خـالل سـبع سـنوات     ثالثون رساماً فنياً و مذهباً و مجلِّ
الحســن الغفــاري المشــهور  تحــت اشــراف فنــي مــن قبــل ابــي) م1860-1853/ه

و علي الـرغم مـن أن أسـماء بعـض الفنـانين      ) م1867/ هـ 1283ت (الملك  بصنيع
النشطين في هذا المشروع معروفة لدنيا إال أن أسـماء الرسـامين قـد بقيـت كامنـة و      

. رئيس الرسامين في البالط الناصري» صنيع الملك«لظل الثقيل السم مختفية تحت ا
و يفترض هذا البحث أن الرسامين غير المعروفين لمخطوطـة ألـف ليلـة و ليلـة قـد      
اختيروا من بين الفنانين البارزين فـي بقيـة الفنـون و بخاصـة اللوحـات التصـويريه       

هذه المخطوطة من أسمائهم  الموجودة في الكتب المطبوعة طباعة حجرية، و إذا خلت
فباالمكان معرفة أسمائهم من خالل دراسة أوجه التشابه البنائي بـين صـور الطباعـة    

 .الحجرية و صور هذه المخطوطة
التحليلي و مقارنة بعض صور مخطوطة ألف ليلـة و   - واقتضي البحث، المنهج الوصفي

رمـوز  الـذي يطلـق عليـه     ليلة مع الصور الموجودة في الكتاب المطبوع طباعة حجرية و
و ذلك من أجل اإلجابة عن هذا السئوال و هو يمكن أن ) م 1857/ هـ 1274ط ( حمزة

 احد الرسامين المجهولين للمخطوطة؟ أم ال؟) رموز حمزة(يكون رسام النسخة الحجرية 
و قد تم في هذا البحث دراسة حوالي اثني عشر ألف صورة في الطباعة الحجرية و 

للرسام الميرزا حسن االصـفهاني، و ثـالث    رموز حمزةصور في كتاب انتخاب ثالت 
صور في مخطوطة ألف ليلة و ليلة من بين اكثر من ثالثة آالف صـورة موجـودة فـي    

ان التشابه الموجـود فـي البنـاء البصـري و     . هذه المخطوطة لدراستها في هذا البحث
فـي كتـاب رمـوز حمـزه و     تصميم صور الطباعة الحجرية الثالثة المنتخبة الموجودة 

الصور الثالثة المنتخبة من مخطوطة ألف ليلة و ليلة تؤكد لنا إمكانية القول بأن الميرزا 
  .حسن االصفهاني يعد أحد مصوري مخطوطة ألف ليلة و ليلة
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 نظرة الي قصة  كيومرث
 مهري بهفر

الفردوسـي كافيـة   التعد اإلحاطة باللغة و معرفة و جهات النظر السـائدة أيـام عصـر    
فالشاهنامة لها عالقة تناصـية مـع   . لتحقيق نقدي لنص مثل نص الشاهنامة للفردوسي

األساطير و القصص الواردة في النصوص األفستية و الفهلوية، هذا من جهة، و من جهة 
أخري فإن الشاهنامة تبدو نصاً مألوفاً و سهالً و ذلك بسبب قراءتها و االستماع إليها 

من الزمن من قبل رواتها و قرائها المتجولين، و يعد ذلـك مـن مشـكالت     طوال مدة
و يهدف هذا المقال الي دراسته بيـت مهـم مـن    . تحقيق الشاهنامة و يزيد من صعوبته

الذي كان يقرأ لحد اآلن بشكل آخر، و التحقيـق حولـه مـن خـالل     » قصة كيومرث«
 .وطات الموجودةاألخذ بنظر االعتبار البناء االسطوري للقصة و المخط

 خمس عشرة وثيقة جديدة بالعربية حول نادرشاه األفشاري
 رسول جعفريان
 محيا شعيبي عمراني

تعد االوامر و اإلرادات الملكية الباقية من الملوك و السالطين مصادر مهمة و موثوقة 
مـن األوامـر الملكيـة     و يوجد عدد البأس به. لدارسة التاريخ السياسي و االجتماعي

إلي العهد األفشاري و الي النصـف االول مـن العهـد القاجـاري فـي مخطوطـة        تعود
و تعد هذه األوامر قيمة جداً و . محفوظة بمكتبة مجلس الشوري االسالمي في طهران

و توجد خمس عشـرة إرادة ملكيـة باللغـة العربيـة     . لم تحظ باهتمام كاف لحد اآلن
ائل العربية في جنوبي إيران حيث تعد اصدرها نادرشاه األفشاري، مخاطباً رؤساء القب

وثيقة دالّة علي العالقات بين نادر و القبائل و علي سياساته في مجال الحدود الجنوبية 
و تستعرض هذه المقالة أوضاع ايران أيام العصر الـذهبي لنادرشـاه، و   . الغربية إليران

كما تشير إلـي كيفيـة   مجموعة من القضايا الشكلية و المضمونية لهذه األوامر الملكية، 
  .قراءة هذه الوثائق
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 دراسة في مخطوطة لرسائل منوچهر باللغة الفهلوية
 محمود جعفري دهقي
 عسكر بهرامي

عندما قام ادوارد ويستا ألول مرة بترجمة النصوص الفارسية فـي عهـدها الوسـيط و    
الرسائل المنسوبة الي منوچهر مع بعض اآلثار االخـري باالنجليزيـة و نشـرها، فـان     

مجموعـة  : الخطوطات التي كانت تحتوي علي هذه الرسائل قد صنّفها في مجموعتين
تي تضم كتابات أفستائية و فهلوية محفوظـة  و ال 35فيها تعود إلي المخطوطة المرقمة 

في جامعة گوبنهاگن؛ أما المجموعة الثانية فتضم المخطوطات التـي استنسـخت مـن    
في مجموعة هاوگ استناداً لدراسات ويسـتا و المحفوظـة فـي     14الكتابات المرقمة 

علـي النسـختين المـذكورتين و     M14و  K35و تم اطالق . مكتبة ميونيخ الرسمية
المقالـة فـي البدايـة بدراسـة كليـة عامـة لهـاتين المخطـوطتين الرئيسـتين و           قامت

المخطوطات المرتبطة بهما و من ثم استعراض عدد من الخطوطات األخري التي تضم 
 .هذه الرسائل و تعريفها

 )صوفية(آراء في منهج رسالة عرفانية 
 سيدمحمد راستگو
 محمدفريد راستگوفر

نسبياً و القيمة الموجودة في مكتبة االستاذ أصغر مهدوي، من بين المخطوطات الكثيرة 
توجد مخطوطة ذات قيمة عالية مكتوبة باللغة الفارسية و يظن علي األغلب أنها تعود 
الي القرن الخامس أو السادس الهجري، حيث لم يعرف عنوان هـذه المخطوطـة و ال   

داية الرسالة و فيما بينها، اسم كاتبها و ذلك نظراً للسقطات و النواقص الموجودة في ب
 .و لعدم العثور علي نسخة أخري منها

و تشير دراسة هذه الرسالة إلي أنها في أغلب الظن أمالي مجالس أحد المتصـوفة  
الكبار، كما تشير لغتها الصوفية إلي أنها أحاديث رجل متصوف عالم في مستوي أحمد 

افة إلي إحاطتـه الواسـعة بـالقرآن    القضاة الهمداني حيث أنه كان باالض الغزالي و عين
الكريم و األحاديث الشريفة و الشريعة االسالمية، كان يحظي بسلوك صوفي متميز و 

 . تجارب عرفانية جيدة، و ما كان يتحدث به ما هو إال نتيجة تجاربه الشخصية
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و قامت المقالة باستعراض واسع لهذه الرسالة و عرض و دراسة عدد من الميـزات  
لها، حيث تعد قديمة جداً مما يقوي احتمال عودة نصها إلي القرن الخامس أو اللغوية 

السادس الهجري، و تحفل أحياناً بألفاظ و جمل عربية كثيرة نسبياً مما يجعلها أحدث 
 .نسبياً و يقربها من نصوص القرن السابع الهجري

 مرواريد رفوگران
من مؤلفات محمدحسن قتيـل الالهـوري   ] التصاوير السبعة[ "هفت تماشا"كتاب  يعد

و بطلب من االقـا   1228هـ أو  1226و الذي ألفه بعد عام ) م 1817/هـ 1233ت (
و قـد ذكـر المؤلـف فـي     . خان القزوينـي  خان الفراهاني واالقا ابوالحسن محمدصادق

ة الهندوس و تقاليد هـذا المـذهب،   ديباجة كتابه الهدف من تأليفه و هو استعراض حيا
باالضافة إلي كيفية حياة المسلمين الساكنين في الهند سـواء أ كـانوا مـن المسـلمين     

و يحتوي هذا الكتاب علي عقائـد و آراء و مـذاهب الهنـدوس    . القدامي أو المحدثين
مشيراً من خالله إلي بعض الحوادث التاريخية، و الي نهضة الترجمة للكتـب الهنديـة   
بالفارسية، و حتي طريقة المواكب الحسينية و أنـواع مراسـم العـزاء الحسـيني لـدي      

 .المسلمين و حتي الهندوس في شبه القارة الهندية
و تهدف المقالة التعريف بالمخطوطات الثالثة المصورة لهذا الكتـاب و المحفوظـة   

 .يطانيفي مكتبة ملك بطهران، و في المتحف الوطني بكراچي، و في المتحف البر

 
 سلمان ساكت

تهدف هذه المقالة إلي دراسة رسالة كشف المحجوب ألبي يعقوب السجستاني و التي 
تعد من أهم المؤلفـات الفارسـية االسـماعيلية، و اإلجابـة عـن االسـئلة و توضـيح        

المقالة خمسة أسئلة أساسية مجيبـاً  و قد عرض مؤلف . االبهامات الدائرة حوله و فيه
عليها من خالل المرور علي البحوث المنجزة حول هـذا الكتـاب و بخاصـة أحـدث     

كمـا حـاول   . البحوث المنجزة من قبل الباحثين الغربيين و القيـام بتحليلهـا و نقـدها   

ي و مخطوطاتهللقتيل الالهور» هفت تماشا«كتاب 

بي يعقوب السجستانيأل» كشف المحجوب«تاب نظرات حول ك
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و تدور هذه . المؤلف اختيار أحسن اآلراء و ذلك باالعتماد علي شواهد و أدلة كافية
سئلة الخمسة بشكل أساس حول اللغة األصلية للكتاب، و حول المترجم، و مـدي  اال

بفتح الجـيم أو ضـمها و التنـاقض    » جستار«كمال الترجمة أو نقصانها؛ و تلفظ كلمة 
 . »التناسخ«يعقوب و نقاده حول قضية  الموجود بين آراء ابي

 
 سيدعلي قاسم زاده 
 أميد سروري

تتصف شاهنامة الفردوسي من حيث األهمية و التوثيـق بالعالميـة إلـي درجـة أن أي     
و لعل تطبيق نظرية هارولد بلـوم  . ملحمة ايرانية جاءت بعدها لم تتمكن من منافستها

ايـران  و إعادة النظر في المسيرة التاريخية لفن الحماسـة فـي   » اضطراب التأثير«في 
و يعد الموقف المقـاوم و  . يوضحان لنا بجالء جو األديب السائد علي اآلثار الحماسية

الطالب للجاه لبعض المنشدين المتـأخرين للمالحـم فـي مواجهـة السـيطرة الفنيـة و       
الفكرية للفردوسي، أحد االتجاهات الملفتة للنظر ألصحاب المالحم في مواجهة أهمية 

 .ي قبولها المثير للعجبالشاهنامة للفردوسي و مد
صـولت  «منشـد ملحمـة   ) هـ 1199ت (جهان آبادي التوراني  و يعتبر آشوب شاه

المجهولة من ضمن هؤالء األدعياء بحيث سعي جاهداً الثبات شخصيته من » فاروقي
 .خالل الطعن في الفردوسي و شاهنامته و االستهزاء بهما

اضـطراب  «نظري لبلوم فـي نظريـة   و تهدف هذه المقالة باالعتماد علي االتجاه ال
الي دراسة االتجاه الهجومي و العدواني آلشوب التـوراني ضـد الفردوسـي و    » التأثير

و تشير نتائج البحث إلي أن سيطرة لغة الهجاء و التحقير في ملحمته صـولت  . ملحمته
الفاروقي ما هي إال إشارة إلي عجز و ضعف صاحب هذه الملحمة من الحصول علـي  

مة الناس و خاصتهم و االنهزام في مجال إنشاء المالحم بايران و عدم تمكنه قبول عا
 .من الحصول علي األهمية و التوثيق الالزمين

 

 لفردوسيشاهنامة او بين  صولت فاروقياالتجاه الهجومي بين منظومة 
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 سارا سعيدي

الفرعية و الجانبية و بخاصة في تحقيق النصـوص القديمـة   تعد االستفادة من المصادر 
جداً بسبب احتوائها علي ألفاظ قديمة، و بسبب كيفية استنساخها و حداثته و غيرهما 

و في مجال . مما أدي إلي تعرضها للتغيير و األخطاء، تعد هذه االستفادة أمراً ضرورياً
االصـلية أهـم مـن المصـادر      النصوص المترجمة بلغة أخري يعد النص االصلي بلغته

 .الفرعية و الجانبية
و تهدف هذه المقالة إلي التعريف برسالتين تحت عنوان أحوال و أخبار البرامكة و 
اللتين يحتمل أنهما تُرجما من العربية بالفارسية في القرن السـادس الهجـري و القيـام    

من خالل االعتمـاد  بتوضيح إبهامات النص و اضطراباته و دراستها و تحقيقها و ذلك 
 .علي أصل هذه القصص و مراجعته

 دراسة بعض المجموعات الشعرية لرودكي و بعض االبيات الجديدة المنسوبة اليه
 محسن شريفي صحي

بعد الجهود التي بذلها كل من نفيسي و ميرزايف اللذين يعدان مؤسسي البحث الرودكي 
الشـعراء و بخاصـة عـن قطـران     و بعد محاولتهما تمييز أشعار الرودكي عن غيره من 

التبريزي، فقد كتبت مقاالت عديدة حول اضافة أشعار أخري الي الرودكـي و كـذلك   
ولكننا و لحد اآلن النسـتطيع االعتمـاد و التسـليم    . رد ما نسب إليه من أشعار أخري

 .بكل األبيات المنسوبة إليه و الموجودة في دواوينه الشعرية
ل دراسته و نقده لعدد من المقـاالت و المجموعـات   و يهدف كاتب المقالة من خال

الشعرية الخاصة برودكي أن يشير الي بعض النواقص كما أنه يشير إلـي نسـبة بيتـين    
و  8820جديدين للرودكي حيث وردا تحت اسم الرودكي فـي المخطوطـة المرقمـة    

المحفوظة بمكتبة مجلس الشوري االسالمي حيث كتبت هذه المخطوطـة فـي القـرن    
 .تاسع الهجري و مؤلفها هو محمودبن محمد القُندزيال

و إكمال بعض » احوال و أخبار البرامكة« البحث عن جذور بعض قصص كتاب
 النواقص باالعتماد علي المصادر الفرعية
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 طريقة غير مألوفة و مؤسفة في طبع ديوان طرزي أفشار
 سعيد شفيعيون

يمكن اعتبار الشاعر طرزي أفشار أكبر الشعراء المثيرين للجدل في اللغة الفارسية، اال 
. ة و الفنيـة أن شعره يحظي بامتيازات لغوية كما يحظي بقبول من حيث األبعاد العاطفي

كما أن هذه الميزة و هي االمتيازات اللغوية التي جاءت بأشكال متعـددة لـم تـدرس    
دراسة دقيقة و علمية لحد اآلن حيث إن بعض الخاصة و المتخصصين يعتبرون جهود 

و من الطبيعي أن الشيء الذي . الشاعر المتميزة منحصرة في االتيان بمصادر مزيفة فقط
لقد تم لحد اآلن طباعـة  . بحث هو التمهيد النصي للمحقق الجامعيهيأ االرضية لهذا ال

االولي قبل حوالي قرن من الـزمن و الثانيـة حـديثاً حيـث     . هذا النص المحقق مرتين
و حاولت المقالـة دراسـة   . امتألت بتكرار األغاليط السابقة و بموضوعات ال قيمة لها

 .إلنصاف و الموضوعيةالطبعة الحديثة لديوان طرزي دراسة علمية تتسم با

بمكتبة ملك مع  1511هـ ضمن المجموعة  519-517كتابان فارسيان مؤرخان في 
اشارات إلي انتقال المؤلفات الشيعية و تعليم العربية بنيشابور في القرنين الخامس و 

 السادس الهجريين
 علي صفري آق قلعه

اآلثـار المؤلفـة   في مكتبة ملك علي مجموعة من  1511تحتوي المخطوطة المرقمة 
و هذه اآلثار باللغتين العربية و الفارسية و أكثرها فـي مجـال   . هـ 519إلي  517بين 

تعليم العربية و األدب العربـي و أحـد هـذه اآلثـار فـي القـرءات القرآنيـه و بعـض         
و يعد أبوجعفر محمد بن ابي الفضل الصايفي البيهقي كاتب هذه . الموضوعات األخري

إن وجود . من مذاكراته أنه كتبها لنفسه و قرأها علي أساتذة فنونها حضو يت. المجموعة
مؤلفات في تعليم مختلف العلوم العربية كالنحو و العروض و القافية و شرح المعلقات 
و غيرها في هذه المجاالت و أمثالها يشير إلي احتمال أن هذه المؤلفات كانت شـائعة  

 .ابها في االوساط األدبية و الدينية هناكفي نيشابور في مجال تعليم العربية و آد
و لهذا فان دراسة هذه المجموعة لمعرفة المؤلفات التي كانت شائعة فـي نيشـابور   

و . لتعليم العربية في القرنين الخامس و السادس الهجريين يعتبر أمراً ذا قيمة و أهميـة 
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ثـار الشـيعية و لهـذا    اهتم عدد من كتاب الحلقة التعليمية بنيشابور بالتعليم و نقـل اآل 
و مع األخذ بنظر االعتبار تاريخ . حظيت هذه الحلقة بأهمية في مجال البحوث الشيعية

هـ و وجود كتابين بالفارسية؛ لذا يمكن القول  519-7-519كتابة هذه المجموعة بين 
أن هذه المجموعة أقدم المجموعات الخطية المؤرخة التي تحتوي علي آثـار فارسـية   

 .بايران

 حمزة كفاش

عربـي   أحد الشراح المشهورين لمدرسة ابـن ) هـ 673-607(يعد صدرالدين القونوي 
حيث إن اكثر مؤلفاته باللغة العربية كمـا أن بعـض رسـائله باللغـة  الفارسـية و هـذه       

 . حة نسبتها إليهاألخيرة تحتاج الي دراسات تثبت ص
فتعد من آثاره باللغة الفارسية والتـي  » تبصرة المبتدئ و تذكرة المنتهي«أما رسالة 

مهمة كالوالية و النبوة و ذات اهللا ] صوفية[تنتسب إليه و قد تناول فيها مسائل عرفانية 
و توجـد فـي   . الخ، و هي قطعًا من مؤلفات القونوي نفسه... سبحانه و تعالي و صفاته

و » آفاق المعرفة«سواق طبعتان مختلفتان من هذه الرسالة يطلق علي أحدهما اسم األ
و تهـدف هـذه الرسـالة الـي دراسـة هـذه الطبعـة و        . هي من تحقيق نجفقلي حبيبي

المخطوطات التي اعتمدها المحقق في تحقيقه و تحديد السلبيات الموجودة و النقائص 
 .و ضرورة إعادة تحقيقها من جديد

 احسان رئيسي
لعزيز النسفي من أهم مؤلفاته و آثاره و تحتوي علي اثنتين و » مجموعة الرسائل«تعد 

عشرين رسالة في موضوعات عرفانية متنوعة، إذ تحتـل هـذه الرسـائل مـن حيـث      
مكانة خاصة بالنسبة ) يةالصوف(البساطة، و السالسة و قدرة نقل الموضوعات العرفانية 

و لذا فان وجود نص منقح خال من األغاليط و السلبيات يعـد أمـراً   . إلي بقية مؤلفاته
. »االنسان الكامل«و قد تم طباعة هذا الكتاب لمرة واحدة تحت عنوان . بالغ الضرورة

  رة تحقيقه ثانيةو ضرو و تذكرة المنتهي ئتبصرة المبتدحقيق اسة نقائص تدر

 عزيز بن محمد النسفي مجموعة رسائل عادة تحقيقضرورة إ
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إال أن هذه الطبعة تعاني من نقائص سواء من حيث التحقيق في المخطوطـات أو مـن   
صحيح المتن و النص، اذ تحتوي علي آراء و نظريات غيرصحيحة، كما تعـاني  حيث ت

من قراءات سيئة ألصل المتن و تحتوي علي تقارير و اختيارات خاطئة باالضافة الي 
و تهدف هذه المقالة إلي نقد النص الموجود من . النواقص الموجودة في النص المطبوع

فـي المخطوطـات و علـي مسـتوي     مجموعة رسائل النسفي علي مسـتوي التحقيـق   
 .تصحيح عبارات النص و تقترح ضرورة إعادة تحقيقه

  
 سهيال يوسفي

تأليف بهاءالدين محمد بن مؤيد البغدادي من النماذج » التوسل إلي الترسل«يعد كتاب 
الفارسي في القرن السادس الهجري و مـن اهـم النصـوص    الفاخرة في مجال االنشاء 

االنشائية الباقية من النصوص القديمـة، و ذلـك لنضـج النثـر فيـه، و احتوائـه علـي        
معلومات تاريخية مهمة؛ و لهذا فانه يعد من النصوص الفارسية القيمة و مـن الوثـائق   

/ ش1315حـدة سـنة   و قد تم لحد اآلن طباعة هذا الكتاب مرة وا. التاريخية المهمة
م بتحقيق المرحوم أحمد بهمنيار اعتماداً علي مخطوطتين قديمتين، و التعد هذه 1436

الطبعة تحقيقاً كامالً للكتاب لبعض النواقص في النسخ، و العتماد المؤلف كثيراً أثنـاء  
و قد صرح المحقق نفسـه فـي   . التحقيق علي مخطوطة واحدة من تلكما المخطوطتين

بـأن المخطـوطتين التخلـوان مـن األخطـاء و السـهوات و تصـرفات         مقدمة الكتاب
 .الناسخين الفردية

و لهذا، و بعد العثور علي مخطوطات جديدة تحظي بنص اكثر ضبطاً و توثيقاً فـإن  
و تهدف المقالة الي القاء نظرة عابرة علي . إعادة تحقيق هذا الكتاب يعد أمراً ضرورياً

وطات التي عثر عليها حديثاً باإلضـافة إلـي التنويـه    كتاب التوسل و التعريف بالمخط
بالموارد غيرالصحيحة الموجودة في الطبعة الحالية و ذكر نمـاذج لهـا و الـدعوة إلـي     

 .ضرورة إعادة تحقيق هذا الكتاب مرة أخري
 

 يلبهاءالدين البغداد التوسل إلي الترسلالمطبوعة من كتاب  دراسة النسخة



 




