
 
 
 
 
 
 

  )مرآة الحق الظاهر(
  مخطوطة في الدفاع عن الشيعة في الهند

  الديني اله تاجژ
 

من اآلثار والمؤلفات القيمة في مجال التشيع في الهند  نما حق يينةآتعد مخطوطة 
عادات دآبادي حيث ألّفها بدافع اإلجابة علي ا علي فيض من تأليف نجف هي و

و قد . تنبيه الغافلينو  نما حوال جهانمرآت األاألغا أحمد البهبهاني في كتابيه 
شبهات  األحوال تمرآهذين الكتابين و بخاصة في كتابه أثار األغا أحمد في 

حول التمكن العلمي والقدرة علي االجتهاد عند السيد دلدار علي نصيرآبادي، 
الضعف العلمي عند إلي كما أشار األغا أحمد . المجتهد الوحيد آنذاك في الهند

رداً علي الشبهات التي  نما حق يينةآبعض علماء الهند األخرين وقد الّف كتاب 
  .أثارها األغا أحمد
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  للشيخ محمود الالهيجي لب اللغةمعجم 
  بخش پروين تاج

 

نين محمدأمين الالهيجي من كتّاب القر لقد ألف هذا المعجم الشيخ محمودبن
تتوفر معلومات دقيقة حول حياة وال . ينيالحادي عشر والثاني عشر الهجري

هـ بدراسة 1077و يبدو من التأليف الوحيد الباقي منه أنه بدأ منذ سنة . المؤلف
البحث والدراسة انتهي من  سنة من 21كتب اللغة العربية والفارسية المهمة، و بعد 

في حساب الحروف » لب اللغة«و هذاالرقم يعادل  ـه 1098سنة  لب اللغةتأليف 
كلمة فارسية و عربية وقد  5200و يحتوي هذا المعجم علي حوالي . يةاالبجد

نظمت و رتّبت في ثمانية و عشرين بابأ علي اسامي حروف االلفبا و قدمه إلي 
التعريف و قد تم في هذه المقالة ). هـ1105ـ1077(سليمان شاه الصفوي 

باالعتماد بمحمودالالهيجي و دراسة خصائص هذاالمعجم و طريقة تأليفه و ذلك 
وقد تم الحصول علي هذه المعلومات من مذكرات . علي ثالث نسخ خطية منه

  .الكاتب خالل تحقيقة و نقده لهذا المعجم
 

  و دراستها و تحليلها تذكرة تحفة ساميالتعريف بـ
  توكلي فرد هفاطم

 

ناس ة معينة من الئتعني التذكرة في اللغة الفارسية كتاباً يحوي علي تراجم ف
أحد كتب التراجم المهمة في العهد  تذكره تحفه ساميو يعد كتاب . كالشعراء مثالً

الصفوي، حيث استطاع سام ميرزا صفوي األمير العالم والفنان أن يدون تراجم 
ميز بالذوق السليم و رعاية يتشاعراً معاصراً له و ممن سبقه و ذلك باسلوب  722

فل هذه المجموعة القيمة اي علم و فن ولم تغ. أدب الحديث و بمنتهي الصدق
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لجميع األوضاع  ةسبشكل نستطيع معه أن نقر بأن هذا الكتاب يعتبر مرآة عاك
   .في عهد الصفوي... األدبية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية و

و اطالعه علي  اللغات الفارسية والعربية والتركيةإن معرفة االمير سام ميرزا ب
فوي باالضافة الي عالقته الوثيقة مع فئات اجتماعية م والفنون في العهد الصالعلو

خاصة علي مستوي البالط، و علي مستوي عامة الناس، و حبه للسفر والسياحة 
تعد دافعاً قوياً و مؤثراً لهذا األمير حتي يؤلف كتاب التراجم الخالد هذا عنه و عن 

  .الشعراء الذين عاشوا في العهد الصفوي

 
  الموجودة في مكتبات العالم سام نامهالتعريف بمخطوطات 

  وحيد روياني
  

ملحمة غزلية في العشق، و تعتبر آخر ملحمة فارسية  سام نامهتعد مخطوطة 
 ينسولهذه المخطوطة أهمية من جهتين دفعت بالعديد من الباحثين والدارح. وطنية

بسبب موضوعها الملحمي والثانية بسبب : وليإلي االهتمام بها و دراستها، اال
أدي هذا األمر األخير إلي لخواجوي كرماني حيث  هماي و همايونبـ اختالطها 

  .اشتباهاً إلي خواجوي كرماني سام نامهنسبة 
مخطوطة في مكتبات  21من الفهارس الموجودة،  يظهركما » سام نامه«توجد من 

ر عليها كاتب بالتعريف نسخ الخطية التي عث لةالعالم المهمة، و قد تناولت المقا
المقالة بشكل كامل أما النسخ األخري فقد تم االكتفاء في تعريفها بما ورد عنها 

ي بأهمية بالغة نظراً للنقود و اآلراء التي أبداها حظفي الفهارس و هي ت حمن شرو
  .مؤلفوا الفهارس حولها
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  يلويةگأعالم محافظة كه ضبع
  )منصور(الطباطبائي البهبهاني السيد محمد 

ع الي الغرب من محافظة قتشتمل منطقة كهگيلوية تاريخياً علي منطقة واسعة ت
علي محافظات خوزستان و كهگيلوية و بويرأحمد و ليوم فارس، و قد قسمت ا

و كانت كلمة كهگيلويه تطلق في القرون االولي من العصر اسالمي علي . بوشهر
نطقة ارجان التاريخية أو علي المناطق الخاصة بعشائر من م لشماليةالنواحي ا
جان، في جان، مركز منطقة او محافظة ارو بعد خراب و انهدام مدينة ار. بويرأحمد

تشتمل شيئاً فشيئاً جميع انحاء منطقة  تسميههذه ال تالقرن السادس الهجري أخذ
عالم أة في تاريخ و و قد استطاع كاتب المقالة بعد بحوث و متابعات طويل. ارجان

هذه المنطقة أن يعثر علي علماء يعدون في الحقيقة حلقات مفقودة في تاريخ العلم 
في ايران، أو أنهم لم  األدبم مؤرخوا أو في تاريخ االدب االيراني  حيث غفله

ا بالدراسة التي يستحقونها مع أنهم كانوا من العلماء البارزين في عصرهم و حظوي
الدين  جمال: و هؤالء هم. مؤلفاتهم المخطوطةعالم ببعض مكتبات ال تحتفظ

و و بهاءالدين عثمان الكهگيلوئي، ، المشهور بصاحب البحرعبدالحميد الكهگيلوئي 
الدين اسحاق الكهگيلوئي، و نورالدين جهانگير الكهگيلوئي و مهدي قلي  نظام

 .الدين عبدالعزيز الكهگيلوئي الكهگيلوئي، و كمال» سلطان«
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  مثنوي ليلي والمجنون لمكتبي شيرازي
في مكتبة آية اهللا المرعشي  10379مخطوطة تحمل رقم 

  النجفي
  فرزانه فاتح و محمدصادق ميرزا ابوالقاسمي

 

لمكتبي  مثنوي ليلي والمجنونالهدف من هذه المقالة هوالتعريف بمخطوطة 
بمكتبة آيةاهللا  10379هـ والتي تحمل رقم 895شيرازي والتي أنشدت سنة 

  .النجفي المرعشي
المخطوطة و تاريخها قد تم باالعتماد علي القرائن  هذهإن التعريف بخصائص 

  .الخاصة باالسلوب والمقارنة العلمية بين الصور الموجودة فيها
وقد تم . سم 10 × 5/6ورقة أبعاد كل منها  101هذه المخطوطة من  تتألفو 

ا مأ. كتابة المتن و عناوين اللوحات بذرات الغبار و خط نستعليق الفارسي
التذهيب فمحدود بالصفحات االولي من المخطوطة، إلي جانب تلوين الجداول و 

. رباتات واألزهاو قد لون الغالف باللون األحمر وزين بصور الن. رسم ثماني صور
و التوجد . م2002./ ش1381إلي المكتبة المذكورة سنة و أهديت هذه النسخة 

 و مؤرخ في» و تفتيش ةمراجع«سوي ختم دائري كتب عليه عليها أية عالمة 
  .م1931 ./ش1312

و يمكن القول . هذه النسخة بقطعها الصغير باعتبارها نسخة فنيةة و تأتي أهمي
و . مقارنة أن هذه النسخة تعود إلي أواخر العهد القاجارياستناداً إلي دراسة 

. ترتبط طريقة رسم األزهار والطيور علي الغالف الي المدرسة الشيرازية في الفن
الزندية في  و تدل الصور فيها علي الفترة. ز أيضاًو أغلب الظن أنها كتبت بشيرا

 .تصوير األجسام و الحاالت و نوع الغالف
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  ي و مؤلفاته في علم الهيأة والنجومعبدالجبار الخرق
  حنيف قلندري

نجوم في إن المؤلفات التي كتبت في مجال الهيأة تعد من أهم المؤلفات في علم ال
لتشابه موضوعات مؤلفات الهيأة لذلك فمن الممكن  و نظراً. العصور االسالمية

  . حصرها في إطار كتابي خاص يتميز عن المؤلفات النجومية األخري
ف في علم الهيأة من قبل مكن الجزم و القطع بالزمن التاريخي لبداية التأليوال ي
لقطاف المروزي الذي  معرفة العالمو باالعتماد علي كتاب . المسلمين ءالعلما

 منتهي اإلدراك في تقاسيم األفالكهـ و كتاب 498يحتمل أنه ألّف سنة 
يمكن القول أنه هذه  هـ،527ـ526لعبدالجبار الخرقي الذي كتب في الفترة بين 

و يعد كتاب الخرقي . الفترة تعد بداية تدوين كتب علم الهيأة المهمة والجامعة
الكتاب األهم واالكثر جامعية في علم الهيأة من الكتاب اآلخر والذي اليزال يفتقر 

الطريق بالنسبة إلي اسم المؤلف كما أن الباحثين أخطأوا . معي حولهإلي بحث جا
اول المقالة أن تتناول بالشرح حياة الكاتب معتمدة علي المصادر و تح. و نسبه

التي تعود إلي الفترة التي عاشها المؤلف أو التي تقترب من تلك الفترة، كما تحاول 
  .المقالة دراسة مؤلفات الخرقي في علم الهيأة

 
  

  خوارزماريخ المفقودة والتاريخ المحلي مالحظات حول الت
  )الميالدي 10ـ9/ الهجري 5ـ4في القرنين (

  بيكي محمدعلي كاظم
علي الرغم من ازدياد الدراسات في مجال التاريخ و كتابة التاريخ المحلي اليران 

و تهدف هذه . في القرون الوسطي، إال أن التواريخ المفقودة التزال في طي النسيان
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المفقودة لخوارزم بأنواعها و اقسامها في القرنين الرابع المقالة إلي دراسة التواريخ 
و قد توصل البحث إلي أن ظهور التواريخ المحلية في . والخامس الهجريين

الهجري و تطورت خوارزم قد تأخر نسبياً حيث كانت بداياتها في القرن الثالث 
خوارزم من أصحاب و علماء د كتابة التاريخ المحلي لو كان روا. اًسريعاً كماً و كيف

الحديث و استطاعوا االحتفاظ بمكانتهم في كتابة تاريخ هذه الوالية حتي القرن 
و قد اتسمت مؤلفاتهم بأنها قائمة علي اساس من التاريخ الديني . السادس الهجري

إال ان خوارزم بدأت . والضوابط المتعارفة والخاصة بأهل الحديث و علمائه
في القرن الخامس الهجري، علي الرغم من ) سياسية(دينية تشاهد تواريخ غير 

برعاية ريحان البيروني لم يلتزم  يعود البيتأليف أول كتاب تاريخ من هذا التوع و 
إال أن كتابة هذا النوع من التاريخ . ضوابط االخباريين من كتاب التاريخ االسالمي

خ االسالمي في رعاية لضوابط قد عاد بسرعة الي المسيرة التقليدية في كتابة التاري
و علي كل حال، فأن كتابة التاريخ بنوعيه الديني و غيرالديني قد . االخباريين

  .استمر بصورة متوازية حتي القرن السادس الهجري
  
  

  الحكمة العرشية للمالاسماعيل االصفهاني حشر
  المالصدرا ةرد علي اشكاالت االحسائي علي عرشي

  احسان كردي اردكاني

، )واحد العين(للحكيم المال اسماعيل االصفهاني  شرح الحكمة العرشيةكتاب يعد 
والهدف األساس للشارح من تأليف . شرحاً توضيحياً لكتاب العرشية للمالصدرا

و . للمالصدرا العرشيةهذه الرسالة هو الرد علي إشكاالت االحسائي علي كتاب 
الحكماء و بخاصة  االحسائي أحد نقاد آراء و مبادئ يعتبر الشيخ احمد

 و قد أورد االحسائي بإشكاالت عديدة علي مباني و مبادئ. المالصدرا
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و قد استخدم . شرح العرشيةو  شرح المشاعرالمالصدرا في كتابيه النقديين 
و  ديث، هذاالسالح في مواجهته مبادئاالحسائي الذي يدعي فهم القرآن واألحا

لمالصدرا، كأصالة الوجود والتشكيك في الوجود، و سنخية العلة والمعلول، مباني ا
و وحدة الوجود، و قاعدة بسط الحقيقة و غيرها، مدعياً أن القواعد المذكورة 

ري المال اسماعيل االصفهاني و انب. الكريمة واألحاديث الشريفةتخالف اآليات 
ال علي النوري واالستاذ المال الذي قد تربي في مدرسة المالصدرا و من طالب الم

رائه و آهادي السبزواري، للدفاع عن أفكار المالصدرا من خالل بيان و تحليل 
و قد أثبت االصفهاني أن االحسائي قد أخطأ فهم آراء المالصدرا واآليات . نظراته

و من المؤلف أن االصفهاني لم يوفق لكتابة شرح . الكريمة واألحاديث الشريفة
و توجد عدة مخطوطات . العرشيةمكتفياً بشرح األقسام االولي من  يةللعرشكامل 

  .من هذه الرسالة في المكتبات داخل ايران
  

  اهللا دراسة أسلوبية و أدبية لرشيدالدين فضل جامع التواريخنثر 
  علي محمدي

يعد كتاب جامع التواريخ من الكتب التاريخية و اليختلف عن الكتب التاريخية 
و . والتي تلته من حيث اختالط مباحثه التاريخية بفنون الكتابة األدبيةالتي سبقته 

ديد من األبيات الشعرية والجمل عمن الظواهر البارزة لهذا االختالط وجود ال
و قد تناولت العديد من المقاالت هذا . المسجعة في تضاعيف الكتاب و ثناياه

اسة األساليب األدبية لهذا الكتاب بالدراسة، إال أنه ال توجد مقالة اختصت بدر
كاتب أو للكتّاب، و كيفية م بدراسة نوعية األسلوب االدبي للالقياالكتاب و يمكن 
ر االستفادة من الموضوعات لمصادر االدبية المتوفرة، و معايياالستفادة من ا

االدبية، و تقسيم االبيات واالقوال المشهورة و تصنيفها و مكانة اللغة البالغية 
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الكتاب و  و بقية الموضوعات األدبية يمكن دراستها في نصوص هذاللكتاب 
  .نصوص أخريمقارنتها ب

ما هو أسلوب الكاتب أو الكتّاب : جابة علي االسئلة التاليةاإلو قد حاولت المقالة 
أو الكتاب من وجهة نظر االسلوب شخصياً كان أم زمانياً أم أدبياً؟ و ما هي 

اب في مجال البالغة و ذلك من أجل تعزيز ب أو الكتّالمصادر التي اعتمدها الكات
كالمهم، و كيف كانت طريقة االستفادة من هذه المصادر؟ و ما هي الخصائص التي 

من حيث االسلوب األدبي و طريقة التعبير عن بقية  جامع التواريخيمتاز بها كتاب 
  ه؟والتي تلتالمؤلفات التاريخية التي سبقته 

  
  

  لشاعر غيرمعروفمصارع الشعراء 
  ها احمدرضا يلمه

الرغم من جميع المعادالت  و علي. ي الذي بين أيدينا اليعد قليالًإن التراث األدب
والجهود المبذولة إلحياء هذا التراث و تعريفه و تقديمه، إال أن عدد الشعراء 

و يعد السيد . بار يعلوها ليس بالقليل أيضاًغوالكتاب والمؤلفات التي اليزال ال
الدين سگزي المتخلص بالسراجي والمعروف بالسيد السراجي أحد شعراء  سراج

عصره المبدعين والخطباء المشهورين في األدب الفارسي والذي لم تدرس لحد 
و نتيجة اللتزام هذاالشاعر البارع بالتزامات صعبة والحفاظ . حياته و مؤلفاته ناآل

 مصارعفقد اعتبر كتاب علي تسلسل صعب جداً لألفعال واألسماء والجمل 
و لم . تأخذ بيدالشعراء إلي ساحل األمان و براالستقرارالتي من الكتب  الشعراء

يبق من هذا الشاعر المجهول قدره في الوقت الحاضر اال نسخة مصورة من ديوانه، 
بيت  4500، و تتضمن حوالي يالنسخة األصلية إلي سعيد نفيس دحيث تعو

أن يعرّف هذا . يدةي بهذه النسخة الفرة الذي يحظو يحاول كاتب المقال. يشعر
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ة و يدرس المفاهيم الشعرية و الخصائص األدبية للديوان، كما الشاعر ألول مرّ
يتعرض لممدوحيه و يبحث في المعلومات الخاصة بالشاعر علي أساس هذه 

  .النسخة القيمة الفريدة
  
  




