
 
 
 
 
 
 
 

 
في بالعربية  إلي دور اإليرانيين في مجال تأليف الكتبنظرة 

 في القرن األخيرة و تحقيقها السالف القرون
 أكبر ايراني  

 
ام العديد قن دور مهم في ايجادها، يبعد ظهور الحضارة اإلسالمية التي كان لاليراني

ام البعض اآلخر مـن  قمنهم بتأليف كتبهم و آثارهم باللغتين العربية و الفارسية. و 
ـ فارسية و بـالعكس. كمـا   اللكتب من العربية الي االعلماء بترجمة هذه  ام بعـض  ق

. هـذا مـن جانـب، و مـن     بلغة أخري بالتأليف ثانية مؤلفاتهم أوالمؤلفين بترجمة 
ام بعض المحققين في العصر الحاضر العاملين فـي مجـال النصـوص    ب آخر قجان

وا قيقهم للنسخ الخطية و بـذلك أضـاف  االسالمية باإلفادة من هذه التراجم عند تح
 ي عملهم دقة أكثر و كيفية أعلي.إل

إلي اإلشارة بدور العلماء اإليرانيين فـي مجـال    وتهدف هذه المقالة، باإلضافة
فاً، نية و مؤلفاتهم، إلي استعراض نماذج من التراجم المشار إليها آالحضارة اإلسالم
 .له و تأليفاتهاو بيان بعض أحو
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 الرازي يمقولة في إكمال ديوان قوام

 هاو تحقيق قصيدة له تم إعادة صياغت
 جواد بشري  

 
يعد قوامي الرازي الشاعر الشيعي الوحيد أيام السالجقة في القرن السادس الهجري، 

، حيـث اعتمـد عليهـا    يديوان بقيت منه نسخة  لحد اآلن في المتحف البريطان و له
م. 1955/ ش1334الدين محدث أرموي في تحقيق ديوان الشاعر سنة السيد جالل

و تحتوي هذه النسخة علي سقطات في أولها و أواسطها تشير بوضوح إلي أن بعض 
ـ  ي بعـض أشـعاره مـن    قصائد قوامي قد سقطت. و قد تم العثور بشكل تدريجي عل

خالل البحث في الدواوين و الكتب الشعرية و قد أدي ذلك إلي ايجاد األمل و عدم 
 القنوط من العثور علي بقية قصائده و أبياته المفقودة.

صـحة نسـبة   و تهدف هذه المقالة إلي دراسة المخطوطة المحفوظة فـي بريطانيـا،   
ف و تقسـيم قصـائد قـوامي إلـي     إلي قـوامي الـرازي، تصـني    القصائد التي عثر عليها

مجموعات و أخيراً استعراض قصيدة نونية من القصائد التي عثر عليها. و تعد القصيدة 
النونية هذه من القصائد المهمة و البارزة بالنسبة إلي قصائد قوامي الرازي الموجـودة و  

ت سائدة ذلك الحتوائها علي انتقادات شديدة بمظاهر االجتماعية و السياسية التي كان
 أيام السالجقة، و يبدو أن هذه القصيدة قد حذفت من ديوانه أيام حياته.
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 رسالة في إثبات وجود صاحب الزمان للشيخ البهائي

 رسول جعفريان  

 رضا اللواسانيالسيد محمد

 
يعد الشيخ البهائي من علماء الشيعة المشهورين في العصر الصفوي. و من مؤلفاتـه  

و التـي لـم تكـن    » ات وجود صاحب الزمان عليه السالمإثب«تحت عنوان رسالة 
خيراً علي نسـخة  . و قد تم العثور ايدي لحد اآلننسخة كاملة منها في متناول األ
) و قـد  ق1294 هادي مدرسي الطهراني (ت هللاةايآخطية لها في المكتبة الخاصة ب

ليها مؤخراً إلي عصحة نسبة هذه النسخة التي تم العثور  عالجت هذه المقالة إثبات
 ول مرة نص الرسالة و ترجمتها الكاملة.ت ألعرضالشيخ البهائي ثم 

 
 

 بيك افشاري تحقيق رسالة الهجو الثالث لصادق
 محمد رادمنشعطا  

 زادهملوك پهلوان

 
شاع الهجاء بين أكثر الشعراء في تاريخ األدب الفارسي، حيث تعرض أحيانـاً   دلق

 »رسالة سهو اللسان«إلي شعرهم. و من أهم الرسائل االعتراضية أو هجاء الشعر، 
عتراض علي شـعر اسـتاذه   (شاعر القرن الهجري العاشر) في اال يالتبريز فللشري

الشريف التبريزي بتأليف  عليرد اللساني الشيرازي، و قام حيدري التبريزي في ال
وي صـادقي  . أما الشاعر و الرسام المشهورين العصـر الصـف  »رسالة لسان الغيب«

هجو «سالة تحت عنوان ر ) فقد ألفق1022ي و إلأ ق1018ـ 940بيك افشار (
 .»رسالة لسان الغيب«اعترض فيها علي » ثالث
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فـي هـذا المجـال، إلـي     خالء مقالة بعد بيان و ذكر الشعراء األو تهدف هذه ال
و مقابلة النسخة الخطية الموجودة في مكتبـة  » هجو ثالث«استعراض نص رسالة 

) بالنسـخة  36د النخجواني المهداة إلي مكتبة تبريـز الوطنيـة (تحـت رقـم     حمم
 ) المحققة.6325الموجودة في مكتبة ملك الوطنية (تحت رقم 

 
 

 عربينظرة إلي خلفية الدراسات البالغية في األدب ال
 ردانيأاهللا رضايي  فضل  

 
استناداً إلي االرتباط الوثيق الموجود بين النقد االدبي والبالغة، و مـع العلـم بـأن    

 تألقهاعلوم البالغية لاليرانيين قد تأثرت في نحوها و تطورها و الالشعر واألدب و 
سعي كاتب المقالة اعتماداً علي ، فقد ة اإلسالمية العربيةفبتأثير الشفا كبيرإلي حد 

تحليلي إلـي دراسـة العوامـل     ـالمصادر الموثقة و بنظرة كلية، و باسلوب وصفي  
، أوالها  التي أثرت في تكوين و تشكيل و تدوين بحوث البالغة العربية و مصادر

دراسة تاريخية نقدية. و قد تم في هذه المقالة  العلومثم دراسة مراحل تطور هذه 
العصر الجاهلي، و البالغة بعد ظهور اإلسالم، و دور  ب فيلبالغة عند العردراسة ا

القرآن و اإلسالم، و علماء الدين و االدباء و الدور البارز لليونـانيين و اإليـرانيين   
 الذيالنقد البالغي  مجالم ذكر بعض المؤلفات في ث، تحليلهافي البالغة العربية و 

ني و التأكيد علي البحث و علي أساس زم غة مرتبةالكان لها دور فعال في علم الب
 المؤلفات البالغية البارزة. ةفي دراسالتحقيق 
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 أثرّه بأسلوب حافظ الشيرازيالنائيني و ت طاهري

 مجيد سرمدي

 ثريا أنداز

 
إال نسـخة   دجـ وة، حيث ال تالخطي ي أحد الكنوزالنائين طاهري يعد الديوان المال

فريدة منه هي التي أوقفها المرحوم محمد النخجواني علي مكتبة تبريز المركزية. و 
ه عبـاس األول. و  احيث كان معاصراً للش يوفبعد طاهري أحد شعراء العصر الص

نعده مـن   أنكرية نستطيع فعتبار خصائصه البيانية، و خطوطه الإذ أخذنا بنظر اال
 شعر الفارسي.شعراء االسلوب العراقي في ال

من اكبر التابعين و المقلدين لحافظ الشـيرازي،   ي النائين يو يمكن اعتبار طاهر
الشعرية  ةمجموع قطعي و ه 252قطعة شعرية من أصل  190حيث إنه و من خالل 

ـ  قد تأثر إلي حد كبير بحافظ الشيرازي. و اوزان القطـع الشـعرية     أحـب ي عنـده ه
: رند، االوزان في القطع الشعرية لحافظ. و له كلمات مفتاحية مشتركة مع حافظ مثل

الصور الجماليـة  ببعض النظم و المفاهيم و ، واعظ. و قد إهتم طاهريشيخ، پير مغان
الشـعرية مثـل   لقطع حـافظ   ات المتعددةوفي شعره، كاالص هامداستخحافظ و قد لل

قطعة غزلية شـعرية  في ة، و غيرها التي تجتمع جتماعيلفكاهة االالعرفان والعشق، وا
 .ياإلجتماع دواحدة عند حافظ. كما استخدم التضاد و الفكاهة و النق

بـذوق و خيـال    تمتعـه للوصف و التركيـب البديعـة، و    ي استعمال طاهر نإ
شاعريين، و القدرة علي الجمع بين األفكار والتخيالت، كل ذلـك يـدل علـي أن    

و معرفـة ديوانـه    هيستحق االهتمام. و يعد االهتمام به و معرفتهو شاعرٌ ي طاهر
 عمالً ضرورياً.
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 قصيدة في ديوان الشاعر اإليراني السنائي

 تعود إلي السيد حسن الغزنوي
 محمود عابدي

 جاني گعباس ب  

 
تعد القصائد والقطع الشعرية المنسوبة إلي شاعرين أو أكثر ظاهرة شائعة في تـاريخ  

الفارسي حيث يحظي بنماذج عديدة منها. و استعان أدباؤنا بمعايير ذوقيـة و  األدب 
شخصية لتعيين صحة أو عدم صحة نسبة هذه القطع و القصائد إلي شاعر معين، ولم 
يحددوا لهذا العمل معايير وأسس عملية يمكن االلتزام بها و تطبيقها. و استطاع علم 

وقت الحاضـر مـن اقتـراع آليـات جديـدة      االسلوب و االسلوبية و علم اللغة في ال
نستطيع بواسطتها و من خالل طريقة مرضية في تقويم النصوص القديمـة و تحديـد   
القائل الحقيقي لها. و من جملة القصائد التي تنسب إلي شاعرين متعاصـرين و مـن   
مدينة واحدة، القصيدة الموجودة في ديوان كـلّ مـن الشـاعر السـنائي الغزنـوي و      

إلي تحديد األسـباب و العوامـل    سيد حسن الغزنوي. و تهدف هذه المقالةالشاعر ال
التي أدت إلي حصول مثل هذا اللبس بشأن هذه القصيدة. و قد تمـت دراسـة هـذه    
القصيدة من حيث المخطوطة الموجودة فيها و من حيث االسلوب، و اإلشـارة إلـي   

فـي نهايـة المقالـة    صحة نسبت ها إلي السيد حسن الغزنوي، كما عرضت القصيدة 
 بشكلها الجديد العاري عن األخطاء الموجودة في الديوان المطبوع للشاعر.
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 دراسة تحليلية لمدرسة شيراز الفنية

 باإلعتماد علي المخطوطات
 اهللا عظيمي حبيب

 
إن اإليرانيين المهتمين بتزيين الكتب و تذهيبها قد وجهوا جلّ إهتمامهم منذ القرنين 

خامس الهجريين و إلي المصاحف أوأل و من ثم النسخ الخطية األخري و الرابع و ال
ما قبـل اإلسـالم فـي     ذلك اعتماداً علي التراث التاريخي الذي كانوا يمتلكونه منذ

مجال الرسم و ذلك ليمنعوا اإلنسان، روحاً و جسداً، اللذة و الذوق. و كانت البدايـة  
اإلسالمي و بـألوان  ـو التذهيب اإليرانيجال التزيين بساطه الرسوم المستعملة في م
القرن  ، ثم أضافوا إلي ذلك ألوان متنوعة اخري منذيمحدودة و بخاصة اللون الذهب

. و منذ التاريخ األخير بدأت بالظهور أسـاليب و منـابع و مـدارس    السادس الهجري
فنية في هذا المجال كمدرسة شيراز و هرات و تبريز و اصفهان. و كانت كل مدرسة 
تتمتع بخصائص و ميزات فريدة. و كانت مدرسة شيراز الفنية تعد أهم مراكز الرسـم  

من الهجري و حتي بداية القـرن  و التصوير و التذهيب اإليرانية منذ أواسط القرن الثا
الرابع عشر، حيث واصل الفنانون الشيرازيون فـنّ التصـوير والرسـم و التـذهيب و     
التلوين، اعتماداً علي تجارب الماضين، و أضافوا إلي هذا الفن إبـداعاتهم المتميـزة   
خالل القرون المتعددة. اذ كان التهذيب في المدرسة الشيرازية أيام عصر آل اينجو و 
آل المظفر (القرن الثـامن الهجـري) بسـيطاً يعتمـد اساسـاً علـي اللـون الـذهبي و         
البنفسجي، ثم تطورت كيفية الخطوط و أساليبها، و كيفية الورق و أنواعـه و األلـوان   
األصلية تدريجياً. حتي إذا وصلنا إلي العهد التيموري وجدنا األلوان قد تنوعـت، و  

ي الكتب اإلدبيـة و العلميـة. أمـا فـي العهـد      نضجت، و رقّت، و شمل هذا الفن حت
الصفوي فنجد التصاميم الخاصة بـالتلوين و الرسـم تـزدحم بالصـور األثريـة ذات      
االلتواءات المتعددة في خطوط دقيقة و جذابة. و بدأ التنوع اللوني يزداد في العصـر  
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بلغـت  الزندي و تشتد األلوان و تقل الدقة و تستعمل عناصر أكثـر فـي التـزيين. و    
 المدرسة الشيرازية أوج تألقها و ازدهارها النادر في العصر القاجاري.

 
 

التحقيق في صحة بعض األبيات من الشاهنامة اعتماداً علي 

 القافية
 ايوحيد عيدگاه طرقبه

 
لـدي   القـوافي اإلهتمام بأنواع  جري الحديث أوالً من أهميةة هذه المقالة في بداي

ـ   ة األخذ بنظر االروضرشارة إلي الشعراء، ثم اال فـي   يعتبار االصـول التـي تراع
إلـي جانـب االلتـزام     ال التحقيق األدبي في مجال الشـعر اعة القوافي في أعمنص

م استعراض نماذج ثمر يام بالبرهنة علي هذا األقبأقدم النسخ الخطية. و من أجل ال
من أشعار الشاعرين خاقاني و حافظ. و من ثم عالجت المقالة الموضوع االساس 

خالقي جالل بها  دبعض األبيات المشتبه بها و التي جا في صحةلها و هو التحقيق 
لتـزم قـدر اإلمكـان    ت. و قد حاولت المقالة جهدها ان لشاهنامةمطلق في تحقيقه 

 لقافية.انص و أصالته فداء لجمال عل صحة الجبقواعد تحقيق النص و أال ت
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 أحواله و تأليفاته تجلي شيرازي

 جمشيد مظاهري

 طالبي شهال حاج

 
رضا تجلي الشـيرازي  تهدف هذه المقالة إلي إلقاء نظرة علي حياة و شعر الميرزا علي

الثاني من القرن الحادي عشر الهجري، و إلـي   النصفاألردكاني) من علماء و شعراء (
 ير و التعريف بديوان أشعاره.شمخيال و وصف كال اجرعالتعريف بمثنويي م

ي و حياته، مؤلفاته، النسـخ  ث، أيام تجلّحو تتضمن المقالة مقدمة، و خليفة الب
وزن الشعر، و القافية و الرديف، والشـعراء   ، والخطية، اَسلوبه الشعري و خصائصه

 ي الشيرازي و النتائج التي توصلت إليها المقالة.المعاصرين لتجلّ
ردكـان  أو يتبع هذا الشاعر مدرسة االسلوب الهندي في الشعر الفارسي. ولد ب

في محافظة فارس، عاش قسماً من حياته بإصفهان، و قام بسفرة إلي الهند ثم عاد 
آثار منظومة و باقية حتي اآلن، حيث طبع الـبعض منهـا و    . و لهمسقط رأسهإلي 

 اآلخر النور.ينتظر البعض 
ة لمثنـويي معـراج   يو يدور المحور االصلي للمقالة علي التعريف بالنسخ الخط

 .الخيال و وصف كشمير و كذلك لديوان هذا الشاعر
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و العابدين الشيرواني مع مراسلة له ينزة الذاتيه للحاج مجالتر

 اللهية الصوفيةرسالة في أقطاب طريقة نعمت
 باغبانحسين نصير

 
العابدين الشيرواني أحد كتاب السير و التراجم في العصر القاجاري يعد الحاج زين

ـ     ن المـؤلفين و األعـالم   و تعد مؤلفاته في هذا المجال مصـدره لتـراجم الكثيـر م
العـالم األسـالمي، و قابـل     ديد من مـدن ع. و قد سافر الشيرواني إلي الاإليرانيين

و النحل. و قد عرضت المقالة أوالً مؤلفات الشيرواني و  أصحاب الملل منديد عال
المخطوطة الموجـودة فـي   تشتمل هذه المجموعة درست بعضها دراسة جديدة. و 

العابدين الشيرواني حيث تحتوي ية للحاج زينتالمكتبة الوطنية علي الترجمة الذا
 كما تحتوي علـي مراسـلة  فريدة لم تطبع و تنشر لحد اآلن، و علي مطالب نادرة 

بيني و بين مولوي كرمان حيث تشير إلي التعامل الذي كان جارياً بينه و بين أحد 
هـذه المجموعـة   رجال الصوفية المعاصرين له و التي تعد مهمة جداً. كما تحتوي 

 هـا  الصوفية الـذين كتـب  اللهية طريقة النعمة علي وثيقة مهمة هي رسالة ألقطاب
 ي. علي قهفرخاحد شيوخ هذه الطريقة و هو ثابت

ة إلـي بيـان أقطـاب هـذه     فالعابدين الشيرواني باإلضاو تضم هذه الرسالة مدح زين
 الطريقة.


