
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  منظر األولياإلى  نظرة
  پور محمدإبراهيم إيرج

 
في موضوع مـزارات تبريـز   منظر األوليا النقد والنظر في كتاب  المقالةتم في هذه 

مجلـس  مكتبـة  لمحمد كاظم التبريزي الذي حققه مير هاشم محدث وطبـع مـن قبـل    
  .ش1388الشورى اإلسالمي عام 

. المحقق ابتداء، ثم عرضت بعض مشاكل المتن مةمقد ، فقد تم تقييمالمقالةفي هذه 
ـ ويعتبر عدم القيام  الكتابيـة  و اإلمالئيـة  وورود األخطـاء المتـوفرة   المصـادر  ةبمراجع

 وكتابة مقدمة ناقصـة  القراءة الخاطئة للمخطوطةفي المتن المصحح وكذلك  للمخطوطة
  .منها واحدة د لكلاإلشكاالت التي يتم تناولها مع ذكر شواه جملةكل ذلك يعتبر من 

 
 

  الملوكتحفة
  أثر عثر عليه حديثاً لألوحدي المراغي

  پوربابا يوسف بيگ
  

الشيخ أوحد الدين األوحـدي المراغـي، ابـن الحسـين األصـفهاني مـن الشـعراء        
الشهيرين للعصر المغولي، كان يعيش في الثلث األخير من القرن السـابع والثلـث األول   

والغزل وما إلى ذلك فإن أكثر  ةديوانه الشعري في القصيدوفضالً عن . من القرن الثامن
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إال أن . )ده نامـه ( منطق الطيـر و جام جم :شهرته من أجل كتابين مثنويين شهيرين هما

الملـوك   تحفـة رسـالة  أثره المنثور الوحيد الذي تم التعرف عليه والمتوفر حاليـاً هـو   
 مختلفةماء في موضوعات لعظت من كالم اوموضوعه هو األخالق الذي اختار فيه كلما

أبواب وجعل بابه األول في جمالت قالهـا العظمـاء بكلمتـين حتـى      تسعةونظمها في 
ويمكن التأكيد على انتساب هـذا األثـر   . كلمات ةالباب التاسع حيث أوصلها إلى عشر

  :لألوحدي بدليلين
ي في باسم األوحد ةي تم التصريح واإلشارتّوقدمها، ح أصالة النسخةأحدهما هو 

 بطبيعـة و. ده نامـه الذي يقترب كثيراً مـن أسـلوب    بةبدايتها؛ وثانيهما هو أسلوب الكتا
بأجمعها التـي تضـم    مجموعة المخطوطةوهي أن  النقطة إلى هذه ةالحال تمكن اإلشار

  .هذا األثر يختص بĤثار األوحدي وقد كتبت أساساً بهذا الهدف والدافع
ر تم العثور عليه حديثاً لألوحدي المراغي ولم حال، فإن هذا األثر هو أث أيةوعلى 

يشر إليه في أي من التذاكر وكتب التراجم؛ حتى إن الذين قاموا بنشر آثـار األوحـدي   
، بل لهم علم بمثل هذا األثر لألوحدي ومن بينهم المرحوم األستاذ سعيد نفيسي لم يكن

  .إنهم لم يشيروا إليه أيضاً
  

  لفتح علي خان صبا شهنشاهنامه
من الفن في  ئعةملك را مكتبة، 5998رقم  طةالمخطو

  العصر القاجاري
  سعيد خودداري ناييني

  
الفنـي للكتـاب فـي العصـر      تـزيين ومن خالل التطـرق لمبحـث ال   لةفي هذه المقا

البالط، يتم تنـاول   يةودعم وحما يخيةفيه كاألرضيات التار ةالقاجاري والعوامل المؤثر
 ةثم وبإلقاء نظر. شهنشاهنامهلفتح علي خان صبا شاعر  الفنية ـ الحياة والمكانة األدبية

 المختلفـة الذي كان صادراً قبله، يتم التعرف على المخطوطات  شهنشاهنامهعلى كتاب 
التمركـز لهـذا    نقطـة ملك بوصـفها   الخاصة بمكتبة لشهنشاهنامه المكانة األدبيةبشأن 
النسـخة  فشـار، رسـام هـذه    وأخيراً يتم البحث بخصوص آثار محمد حسـن أ . البحث
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  .خصائص عمله فيها سةودرا

 
 

  عربية ساسانيةكتابات تتعلق بأختام ومسكوكات  ةحول عد
  بيدي حسن رضائي باغ

  
عربيـة  مسـكوكات   ثـة كتابات تتعلق بختمين وثـال  دراسةهو  المقالةموضوع هذه 

  .ساسانية
علـى عنـوانين    فبالختمين الساسـانيين، يـتم التعـر   المتعلقة الكتابات  سةلدى درا

، العربية الساسانية الثالثـة المسكوكات  ةسوخالل درا. باللغة الفارسية الوسيطةجديدين 
، يـتم التعريـف بأقـدم    التاريخيـة والثقافيـة المهمـة   رح بعض المالحظات طفضالً عن 
اهللا محمـد رسـول    ال إلـه إال «وشهادتي » هللا ةالعز« المعادلة للعبارات العربيةالعبارات 

  .اللغة الفارسية الوسيطة في» اهللا
  

في  بيةعلى مصادر الحكَم العر نيةللتعرف ثا ةجديد ةنظر
  كتاب
  لدهخدا أمثال وحكم

  پور وحيد سبزيان
  

في  بيةعلى مصادر الحكَم العر نيةالتعرف ثا« لةسنوات في مقا ةلقد انبريت قبل عد
نـاء علـى تصـريحات    للتعريف بثالثين مثالً عربياً تعتبر ب» لدهخدا أمثال وحكمكتاب 

للحكماء اإليرانيين قبل اإلسـالم،   الحكميةاألدباء وأصحاب الرأي العرب من الكلمات 
إلـى   أمثال وحكمحيث إن علي أكبر دهخدا، رغم حبه الوافر إليران لم يشر في كتاب 

عشـر   سـتة سنوات، قررت أن أعرّف  ةواآلن وبعد مضي عد. أصلهم ومولدهم اإليراني
االختالف، وأتطرق تأثيرهـا فـي األدبـين    ، بهذا نيةمن هذه األمثال اإليرانموذجاً آخر 
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التي لم يلتفت  الحكَمية لهذه العبارات نيةاإليرا يةالفارسي والعربي، فضالً عن تبيين الهو

  .نيةدهخدا لهويتها اإليرا
بتأثير األدب العربـي علـى    المتعلقةإلى جانب نقد بعض البحوث  لةوفي هذه المقا

 المالحظة الدقيقةت أن الكثير من أدبائنا وباحثينا قد غفلوا هذه نب الفارسي، فقد بياألد
 بـة مـن المصـادر المنسـو    ةفي حين أن الغنى الثقافي إليران هو بحد يمكن معه اإلفاد

، إلى جانـب األمثـال   اإليرانية والعربيةلشرح وإيضاح الكثير من الحكَم  يمةإليران القد
  .بيةواألشعار العر

  
  يةالمخطوطات البهلو منالفهرس المقارن للعديد 

  نيما سجادي
  

والتي نشرت خالل  يةهي فهرس مقارن للعديد من المخطوطات البهلو لةهذه المقا
والدراسـات   يـة المخطوطـات البهلـو   نةخزا« عةضمن مجمو 1357 -1355األعوام 
العثور على فصول  عمليةهو تسهيل  لةوالغرض من هذه المقا. شيراز معةلجا» نيةاإليرا

 .في هذه المخطوطات المختلفة يةالمتون البهلو
 
 

  في ايران يةولي لتأليف الروااألالبدايات 
  تأليف ناصرالدين شاه» العجوز والشاب قصة«لـ تحليل

  مريم سيدان                
 

و . التأليف القصصي الوحيد للملك القاجاري ناصرالدين» العجوز والشاب« قصةتعد 
الي  القصةهذه قيمة  و تعود. الميرزا عبدالكريم المنشئ الطهراني لقصةاقد كتب هذه 

فارسية  قصةإلي كونها أول فة للعصر القاجاري، باإلضا بيةكونها إحدي النصوص األد
أو من أوائل القصص الفارسية التي اتخذت منحي بعيداً عن االسلوب والمنهج القديمين 

و تتضمن المقالة . لمفهوم الغربي والمعاصر للروايةلكتابة القصة الفارسية، و تقترب من ا
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أهم الخصائص التي تتميز بها هذه القصة باإلضافة إلي دراسة المميزات التي تحظي بها 
والتي تقربها إلي المفهوم المعاصر للرواية و تبعدها عن القصة باسلوب القدماء و 

  .منهجهم
  

  لخان آرزو مجمع النفايس سةنقد ودرا
  ونفيعيسعيد ش

  
العميقة  ةذاكر الشعر الفارسي بسبب النظربين ت بمكانة خاصة مجمع النفايس يتمتع 

بعض النقائص فيه مـن أمثـال عـدم االكتـراث العمـدي       ةرغم مشاهد. هوالثاقبة لمؤلف
بشأن الشـعراء اإليـرانيين ومـع كـل هـذا ونظـراً        صة، خايخيةبعرض المعلومات التار

أهميـة  ولـه   ةهذا الكتاب يعتبـر مـا فـوق التـذكر     إلنصاف الكاتب وعلمه وذوقه، فإن
للقدماء، بحيث يمكن له أن يكون مرجعاً موثوقاً ومـن   دبيةاآلراء األ عةبمستوى مجمو

 خاصـة معرفـة  ، دبيـة تيارات تطور العلوم األاسة األولى للباحث األدبي في در جةالدر
لهـذا   علميـة  طبعةآلن نه لم تصدر لحد امن المؤسف أ. والنقد األدبي دبيةاألساليب األ

لألدبـاء   شـة المخـدو  الطبعـة الكتاب، رغم قيمته التي ال تنكر وإن ما تم تقديمـه فـي   
  .الباكستانيين والتي سوف نتناولها ليس إال كتاباً مملوء باألخطاء لهذا األثر البارز

  
  مذكرات سندبادنامهمذكرات حول 

  مختار كميلي
  

فـي   المستصـعبة صص لشرح القضـايا  لمحمد علي هنر أثر خُبادنامه مذكرات سند
  .لظهيري السمرقنديسندبادنامه 

فـي حـل الكثيـر مـن      سندبادنامهلقرّاء  مةالالز ةلمساعدإن هذا األثر الذي يقدم 
للكتـاب، أو فـي معـاني     بيـة األبيات واألمثال العر جمةسواء في تر ،صعابه وإشكاالته
  .ألخطاء شأنه شأن أي أثر آخر، لم يكن بمنأى عن النقائص واةالمفردات المهجور
والتـي لـم تتـرجم فـي      لسندبادنامه بيةاألبيات العر جمة، تمت ترلةوفي هذه المقا
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وكذلك األبيات التـي يبـدو أن ترجمتهـا تعرضـت      سية، إلى الفارمذكرات سندبادنامه

فكل ذلك تمـت  . صحيحةهو والخطأ وكذلك المفردات التي اختيرت لها معانٍ غير سلل
وفضالً عن ذلك، فقد كتبت تعليقات على بعض األبيات . بيينه بشكل صحيحترجمته وت

 .سندبادنامه مذكراتوذلك على غرار كتاب  لسندبادنامه بيةوالعر سيةالفار
  

  المخطوطات التي عثر عليها جديداً لشاعر مجهول
  )نجيب جرفادقاني(

  ها رضا يلمهأحمد
  

بيـة  أن قسماً كبيراً من اآلثـار األد  يتزايد كل يوم، إالالمحققة  رغم أن عدد اآلثار
إن ديوان نجيب جرفادقاني . في زوايا شتى المكتبات بشكل مخطوطات منسيةالتزال 
ولكن هـذا المـتن   . على يد أحمد كرمي ةالمتون حققت وطبعت ألول مر جملةهو من 

فقـد  . رال يمكن أن يكون ديواناً مستنداً ومنتقداً ألشعار هذا الشاعــ  ةكثير األدلةوــ 
هم وبنحـو غيـر قابـل    بتم ضبط وتسجيل أبيات هذا الشاعر بشكل محرّف ومغلوط وم

 ةغيـر موجـود  طوطات التي عثر عليها حديثاً للحل وقد ضبطت بعض األبيات في المخ
أن يتنـاول بالبحـث بعـض     لـة وقد حاول الكاتب في هـذه المقـا  . في الديوان المطبوع

مخطوطـات تـم العثـور عليهـا      ةمـن عـد   ةاداإلشكاالت في هذا المتن وذلك باالستف
بيتي دوبلين وكذلك تشستر مكتبة طةحديثاً ومن ديوان هذا الشاعر ومن جملتها مخطو

  .هذه المخطوطات ومطابقتها مع الديوان المطبوع نةالمتحف البريطاني ومقار طةمخطو




