
  
  
  
  
  
  
  
  

  من العصر القاجاري في نقد القصاصين لةرسا
  سجاد آيدنلو

  
 13415رقم  تحملتحتوي مكتبة مجلس الشوري االسالمي علي مخطوطة 

و مؤلف هذه الرسالة هو جواد االصفهاني . منها بالقصاصينيختص القسم االول 
  .علي أيام السلطان مظفرالدين شاه يبدو من قراءة النص ان هذه الرسالة كتبت

القصص في األماكن العامة  بنقد القصاصين الذين كانوا يحكونتختص هذه الرسالة 
لعصور كاره في أحد ابنقد هذا العمل و إنألسباب معينة، والمقاهي، و يقوم الكاتب 

د هذا النقد بحد ذاته عمالً نادراً ازدهاره، حيث يعالتي بلغ فيها هذا العمل أوج 
  .لالهتمام مثيراً

إلي جواد  تعودو تناولت المقالة تحقيق نص القسم األول من هذه الرسالة التي 
االصفهاني ثم اإلشارة الي بعض النقاط المهمة حول القصاصين و أعمالهم التي 

المؤلف إلي معارضة  دعتت دراستها كاالسباب التي استخرجت من الرسالة و تم
 منذالقصاص، والتعريف بأحد القصاصين في العصر القاجاري، و رواج هذا العمل 

أيام معاوية ابن أبي سفيان، والعالقة التي كان السامعون يبدونها تجاه القصص 
المالي اليومي ألحد والقصاصين، و عدم إكمال القصاص للقصة، والمردود 
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چراغ «أيام العصر القاجاري، باالضافة الي مصطلح القصاصين في مدينة سبزوار 
اني القصاصين و أسطورة أبي القاسم الكرگفي أحاديث ] مصباح اهللا[» اهللا

 .والفردوسي
  
 

علي بعض المشاكل في تحقيق جديد لتاريخ  إلقاء الضوء
 البيهقي

  جميله اخياني
  حميدرضا سلماني

  
همها أيضاً، و القديمة من أصعب األعمال البحثية و من أ النصوصعد تحقيق ي

لقيمتها األدبية  نتيجةبالغة  بخاصة فيما يتعلق ببعض النصوص التي تحتل أهمية
  .باالضافة الي قيمها األخري

عاد ي تاريخ البيهقي بأهمية استثنائية في هذا المجال من جهات و أبو يحظ
و ظهرت في اآلونة األخيرة طبعة جديدة . دةات متعدمختلفة، و لهذا فقد حقّق مرّ

قيمة لهذا الكتاب بتحقيق كل من محمدجعفر ياحقي و مهدي سيدي، حيث 
 ذلك اعتماداٌاستطاعت هذه الطبعة حلّ الكثير من المشاكل الطباعية السابقة و 

و علي الرغم من االيجابيات التي تتمتع بهذا الطبعة اإل . علي نسخ خطية متعددة
  .تخلو من مشاكل و صعوبات و بخاصة في الشروح المكتوبة للنصأنها ال

و تهدف هذه المقالة إلي دراسة بعض هذه الصعوبات والمشكالت لعلها تساعد 
  .ول لبعضهالفي تقديم الح
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  عند الحكام التيموريين الشيعية نزعةالفي أسباب  سةدرا
  اعظم جوزاني

  
التي حدثت بعد سقوط الحكومة العباسية ببغداد، إلي  لقد أدت التطورات الطائفية

والمذهبي، و كانت  طائفيوجود اتجاهات جديدة في البالد االسالمية في المجال ال
كبير علي  ه لها تأثيركأنفكرية و مذهبية  جماعاتطوائف و  النتيجة بزوغ و نمو

م المذهبية رت السياسيين علي المالئمة بين اتجاهاتهالوضع السياسي، حيث أجب
استطاع المذهب  الجانب و في هذا. تغييراتالطائفية و بين هذه الثطورات والو

الشيعي، نظراً للظروف الزمانية المالئمة، و نتيجة الرتباطه و انسجامه مع التصوف، 
فقد احتل مكانة  أن يحظي بنفوذ واسع بين الناس المظلومين واليائسين، و لهذا

افذة منذ أواسط القرن الثامن الهجري و حتي القرن العاشر قائد النباعتباره أحد الع
لي ذلك بالحكام و من ضمنهم ، و قد أد)ـ السادس عشر الميالدي الرابع عشر(

التيموريين أن يتخذوا مواقف سياسية تأخذ بنظراالعتبار مصالحهم و ضرورة 
  .المحافظة عليها

ن يام التيموريو يعد هذا البحث دراسة و صفية ـ تحليلية لسلوك الحك
و مع االخذ بنظر االعتبار، تعامل الحكام . البارزين تجاه المذهب الشيعي

يمكن الوصول إلي معرفة نه ن مع المذاهب السائدة في هذه الفترة، فإالتيموريي
بين  شعبيةاالتجاه الشيعي، للحصول علي  ادتهم من هذا العنصر و هوكيفية استف

االجتماعية لسيادة المذهب الشيعي  ة األجواءباالضافة إلي كيفية تهيئالناس، 
  ).السادس عشر الميالدي(السياسية في القرن العاشر الهجري 
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عداللهي لشعراء سالسفينة ار عشر عليها مؤخراً في اشع
  كرمانيين قدامي

  مهرداد چترايي
الشعرية تمكّننا من الحصول علي  إن إعادة التحقيق والدراسة للكشاكيل والسفن

الشعراء المشهورين، و للحصول علي   لبعض أشعارتحقيق أكثر صحة و كماالً
لي أشعار الشعراء االيرانيين أشعار جديدة لهم، كما تمكننا من الوصول إ

  .مورينالمغ
سفينة «طوطة موسومة بـ و يهدف صاحب المقالة من خالل تعريفه مخ

ي تحقيق أشعار عدد من الشعراء الكرمانيين القدامي التي و مؤلفها إل »سعداللهي
كما يهدف . سالميموجودة في مكتبة مجلس الشوري االتتضمنها هذه السفينة وال

المؤلف من خالل مقارنة هذه األبيات مع الدراسات المنشورة حول هؤالء الشعراء، 
ألعمال بعض الشعراء الكرمانيين في القرنين السادس  أكثر كماالًإلي تقديم صورة 
  .والسابع الهجريين

   
   

  الفردوسي في شاهنامهالهوية االيرانية  آثار
  اهللا رستگار نصرت

  
م الفردوسي في الواقع محاولة إلعادة معرفة التاريخ االيراني القدي تعد شاهنامه

  . وا ايراناألجانب الذين احتلقبل لتهديد من والهوية االيرانية التي تعرضت ل
إلحصائية و تعريف الفردوسي و فهمه او تحاول المقالة من خالل الدراسة 

اليران والهوية االيرانية في الشاهنامه أن تصل إلي تعريف اليران والهوية االيرانية 
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إن مفهوم و علي هذا األساس ف. ظر الشاهنامهفي العصور المختلفة من وجهة ن
لم يكن معروفاً  تب القديمة األولي و في قسم األساطير من شاهنامهايران في الك

و بداً يتعرض إلي  يظهر تدريجياً في االدوار الالحقة هذا المفهوم و محدداً اذ بدأ
  .حاولت المقالة التطرق اليها بالتفصيل مدعومة بشواهد متعددةتطورات متعددة 

  
 

  اآلمليالفكر والمضمون في رباعيات طالب دراسة 
  قدسية رضوانيان
  احمد خليلي

  
، حيث إن وجود المثيرة للجدالتعد دراسة الفكر في الشعر من الموضوعات 

نفي ذلك تماماً قد أدي إلي تين إحداهما تعتبر الفكر محوراً للشعر، واألفري تنظري
صار الشعر من فالنظرة االولي التي يؤيدها أن. يتين متفاوتتين تجاه الفكرظهور نظر

 الفن، و علي هذا ل الشعر، تعتبر الفكر نوعاً من التجربة الموجودة خارج إطارأج
علي أن الشعر  فتؤكد، أما النظرة الثانية فنياً عنصراً يمكن اعتبار الفكر االساس فال

  .اليمكن أن يعزل عن الفكر والمضمون
 صفية ـالب اآلملي في رباعياته بطريقة وو تتناول هذه المقالة دراسة أفكار ط

دي أمكانية تحمله لبيان ا تبدأ بدراسة القالب الرباعي و مانهو لذا ف. تحليلية
ثم تتناول بالتحليل األبعاد المختلفة لهذه األفكار في رباعيات . األفكار و عرضها

تنوع خاص ي بلدراسة إلي أن رباعيات اآلملي تحظطالب اآلملي، حيث تشير ا
يمكن اعتبار هذه الرباعيات من اكثر الرباعيات األساس  و علي هذا. في المضامين

مكن اعتبار طالب و تخلص المقالة إلي أنه ال ي. في الشعر الفارسي تنوعاً و تلوناً
فكراً كالخيام، أو متصوفاً كالعطار النيسابوري وال حتي مداحاً اآلملي شاعراً م
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ل من تلك عأن يج متمرساً لشعراء الطريقة الخراسانية، بل يمكن القول إنه استطاع
  .الموضوعات مواد لتشكيل مضامين شعره

  
  

  )الثلجية(لتذكرة اليخچالية نظرة فاحصة ل
  حسن زياري 
  محسن محمدي فشاركي

  
معارضة موفقة و ) بهار(تعد التذكرة اليخچالية لمحمدعلي مذهب االصفهاني 

 ام أحمد گلچين من سنواتو قد ق. رة اآلتشكده آلذر البيكدلية لتذكحناج
جم سقوط عدد من الترابي و قد أد. و نشرها] سير و تراجم[ة بتحقيق هذه التذكر

ة إلي عدد من الشواهد الشعرية إلي ابتعاد هذه والسير في هذه الطبعة باالضاف
  .التذكرة من صورتها الحقيقية

ذلك إلي و تحاول هذه المقالة االشارة إلي التحريفات والسقطات و ك
م الحصول عليها من نسخ أخري لهذه التذكرة باالضافة ي تالمعلومات الجديدة الت

صت إلي ضرورة القيام و خل ات التي ذكرها بعض المعاصرين لها،الي التعليق
  .لهذه التذكرة الظريفة والبديعة بتحقيق جديد

   
  

  ديوان الشاعر فطرت المشهدي
  مجتبي طاووسي

  
يعد معزالدين محمدبن الميرزا فخرا المشهور بفطرت المشهدي والمتخلص 
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و توجد ثالث . بالموسوي من الشعراء الجيدين في القرن الحادي عشر الهجري
نسخ خطية لديوانه في مكتبة مجلس الشوري االسالمي حيث يحتوي الديوان 

بن  ام عليعلي قطع شعرية، و أبيات مفردة، و رباعيات و قصائد في مدح االم
  .بيت 1600و يعمل مجموع هذه االبيات إلي ) ع(واالمام علي  )ع(موسي الرضا 

، و تظهر من خالل أشعاره التي و ينحو هذا الشاعر في نظم إبياته الطريقة الهندية
ياتية يومية بديعة، و أخيلة جديدة، و تجارب ح ر عن أحاسيسه الغزلية، مضامينتعب

بر، أما و تمتلي غزلياته بالحكمة والع. بيةالفترة األدو صور خيال تعود إلي هذه 
في شعره بصور خيالية جميلة و بألفاظ جذابة كلها تحكي لنا  عنهخيالة النادر فيعبر 

و يبدو من قصائده . عن عالمه المثالي المملوء بالخير والصفاء وااليمان والعفاف
  ).ع(موالياً ألهل البيت  أنه كان شيعياً) ع(المدحية و بخاصة في مدح االمام علي 

   
  

  في كتاب كامل التعبير لحبيش التفليسية النادر بعض المفردات
  مختار كميلي 

  
يبدو أنه  ر المشهورة لحبيش التفليسي والذيمن اآلثا» كامل التعبير«ر كتاب يعتب

دراسة  اآلن و يحتوي هذا الكتاب الذي لم يدرس لحد. هـ566ألّف بعد عام 
خراج تام بعض الباحثين باسفردات نادرة ليست بالقليلة، حيث قنقدية، علي م

  .بعضها و دراستها
و من هذه . و تتناول هذه المقالة بعض المفردات األخري بالتعريف والدراسة

/ و نگارشي )] السبابة(اصبع آلهة القراءة [انگشت خداي خوان : المفردات النادرة
و نان گرمه  ...]و سلوك لطيف ذو حركات[و شنگ ] الكتابة[انگارشي كردن 

  ].حمام البناية[و كبوتر بنا ) حار خبز(
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  الدامغاني يالمستوي الفكري ألشعار منوچهراسة در
  علي گراوند

  
. يتناول األسلوبيون اآلثار األدبية من أبعاد ثالثة هي البعد اللغوي واألدبي والفكري

هذه المقالة بتحديد الميزان و تهتم . و يحتل البعد والمستوي الفكري أهمية بالغة
ة إلي األفكار االسلوبية لشعر المنوچهري من خالل البعد الفكري، و تحاول اإلشار

ارة إلي شكما تحاول اال. ت شعر المنوچهري عن اآلخرينوالمفاهيم التي ميز
فشعر هذا الشاعر . بالغة في شعر هذا الشاعر الخصائص الفكرية التي تحظي بأهمية

تحظي بأهمية يحتوي علي مضامين و أفكار عديدة إال أن الفرح والمرح واللهو 
ن وصف الطبيعة و مظاهرها هذا باإلضافة إلي أ. بقية أفكاره بالغة و تطغي علي

علمية المتنوعة والمدح والخمر الغزل والموسيقي والفخر واالستفادة من المعلومات ال
ردات العربية كل هذه تحظي بأهمية و ظهور المختلفة واالتجاه نحو استعمال المف

  .ةعن غيره و تمنعه طريقة خاصة متميزحيث تميزه واضح في شعره ب
 

  


