
في ) ع(بن عيسي االربلي و اخبار االمام الرضا نظرة الي حياة علي
  ةالغمكتاب كشف

  محمدرضا ابوئي مهريزي
كشـف الغمـة فـي    بن عيسي االربلي مؤلف كتـاب  تلقي المقالة نظرة عابرة علي حياة بهاءالدين علي

يته البـارزة كأصـله الكـردي و تشـيعه و     شخصـ  حم، و تبحث بشكل عام بعضاً من مالمعرفة االئمه
و عالقاتـه  ) ع(همية عناية االربلي الخاصة بحياة االمام الرضا ونظراً أل. مكانته في الديوان الحكومي

، فقد اهتمت المقالة بهذا الفصـل  كشف الغمةمع المأمون العباسي في الفصل الخاص باالمام في كتاب 
  .مجاللكونه يعبر عن آراء االربلي في هذا ال

  العضد اليزدي و ديوانه الذي عثر عليه مؤخراً
  حسين بهزادي اندوهجردي

  زادهعليرضا قوجه
عمل منذ ايام شبابه فـي  . يعد العضد اليزدي أحد الشعراء و رجاالت الدولة في القرن الثامن الهجري

كان بارعاً في  و هو باالضافة الي كونه شاعراً فقد. دواوين الدولة و وصل الي مناصب حكومية رفيعه
. وقد تأثر الشاعر حافظ الشيرازي بشعر اليزدي في بعض مقطوعاته الشعرية. العلوم الشائعة في ايامه

و تحتوي نسخة الديوان الناقصـة والموجـودة فـي مكتبـة نورالعثمانيـة باسـطنبول علـي قصـائد و         
اهللا دالدين فضـل والنثر الوحيد له هو تقريظه مجموعـة رسـائل رشـي   . مقطوعات شعرية و مسمطات

رته الذين اشتهروا بانشاد الشعر ابنه جالل حيث كان شاعراً مشهوراً، و حفيده سو من ابناء أ. الهمداني
  .ابن جالل الذي كان ينشد الشعر ايضاً
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  و مقارنتها برواية العطار النيسابوري» الشيخ صنعان«الرواية الكردية لقصة 
  السيد آرمان حسيني آبباريكي

  زي مستعليمنصور نورو
من القصص المشهورة في االدب االيراني، و قام بعض الشـعراء كالشـاعر   » الشيخ صنعان«تعد قصة 

كما ان الشعراء الكرد قاموا مرات متعددة بترجمة هذه القصة و اعادة . العطار النيشابوري بنظمها شعراً
خص مجهـول باللهجـة   التـي نظمهـا شـ   » الشيخ صـنعان «حبكها، و من النماذج البارزة لها منظومة 

ت ق للمعرفة الدقيقـة للميـزا  دبية باللغات المختلفة احدي الطرو لما كانت مقارنة اآلثار اال. الطورانية
دب، فقد حـاول الباحثـان فـي هـذه     األللشعوب ذات الثقافة و لية والعاطفيةاالجمالفكرية والثقافيه و

فة الـي دراسـة شخصـيته و تفاصـيل     المقالة دراسة صورة الشيخ صنعان في االدب الكردي باالضـا 
كما عرّفت المقالة المخطوطات الكردية لهذه القصة، و قارنت منظومة الشيخ صنعان الكرديـة  . حياته

  .بالرواية المنقولة عن العطار لتستنتج تأثيرات رواية العطار علي المنظومة الكردية

آراء الجامي في تحقيق المخطوطات و مدي تطبيقها في كتابه شرح 
  اللمعات للعراقي

  فرزام حقيقي
الي البحث في مجال تحقيق المخطوطات هـي نظـرة القـدماء الـي اخـتالف       جحتاتمن القضايا التي 

المخطوطات الفارسية، و يعد هذا الموضوع من الموضوعات التي لم تبحث لحد اآلن اال قليال، حيث 
ة التي تشير الي الغفلة عن قسم من ئلسسئلة في هذا المجال التجد أجوبة لها، هذه األأ التزال توجد

و سـنحاول   .ثقافتنا و تراثنا والتي يمكن ان تلعب دوراً عملياً مهماً في تحقيقاتنا في الوقت الحاضـر 
في هذه المقالة االشارة الي مواقف الجامي النقدية حول اخـتالف النسـخ الخطيـة لكتـاب اللمعـات      

كمـا  . »اشـعة اللمعـات  «الذي كتبه والـذي سـماه    للعراقي و انعكاسات هذه االختالفات في شرحه
  .و تحديدها وصل في النهاية الي معرفة آرائهتنش احكامه و ارائه و مدي صحتها أو سقمها لقستنا
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  دراسة في حياة الشاعر مجدالدين همگر و اشعاره
  روح اهللا خادمي
  محمدحسين كرمي

. المشهورين في القرن السابع الهجـري من شعراء ايران ) ق686ـ607(يعد الخواجة مجدالدين همگر 
و عاش في فترة تعد من اهم فترات التاريخ االجتماعي و االدبي في ايران، حيث صادفت هذه الفقرة 

و من ناحية التاريخ االدبي فقد صادفت . من الناحية السياسية و االجتماعية هجوم المغول علي ايران
 تديوان هـذا الشـاعر تعـد مفيـدة لمعرفـة الحركـا       لهذا فان دراسة. ظهور الشاعر سعدي الشيرازي

يارات االدبية في القرن السابع الهجري، كما تعد اساسية لمعرفة جديدة عن حياتـه والفتـرة التـي    توال
  .عاصرها

حيث تعرضت المقالة الي اسم . وقد حاولنا في هذه الدراسة ان نقدم صورة عن شخصيته و حياته
سه، و نسبه، و والدته و وفاته، و الي الرحالت التي قـام بهـا، و الـي    والده، و الي اوالده و مسقط رأ

و تـم الحصـول علـي هـذه     . مكانته والفنون التي برع فيها، كما تعرضت المقالة الي التعريف بديوانـه 
  .م نقدهاتالمعلومات من ديوانه و من كتب التراجم، و كتب تاريخ االدب، و مصادر مختلفة، كما 

  نصرةالدين كبودجامه و اشعاره دراسة حول الشاعر
  رحمان ذبيحي
  رحيم هادي انداب جديد

قرن السادس الهجـري اشـعار   البقيت لنا من الشاه نصرةالدين كبودجامه الشاعر واالمير المشهور في 
بماضٍ ملفت للنظر، و بتغيـر فـي حياتـه بـين      و علي الرغم من انه حظي. متعددة متفرقة في مصادر
االدب في عصره، اال ان حياتـه و اشـعاره لـم    الرغم من تأثيره في السياسة وعلي صعود و نزول، و 

و قد اشارت مصادر متعدة كثيراً الي حياتـه السياسـية و االدبيـة    . تحظ لحد اآلن ببحث و استقصاء
وباالضافة الي ذلك فـان  . حيث يستلزم ذلك ضرورة الدراسة و البحث الدقيق في حياته و ترجمتها

القصائد الخمس الباقية منه، قد نشرت و لكن بشكل ناقص في طيات بعض الكتب  قصيدة واحدة من
و امثالهـا، امـا القصـائد     مجمع الفصحاءللوزير تاج الدين احمد،  البياض، مونس االحرارمن امثال، 

شاعريته، كما ه القصائد طريقة حديثه و ميزات االربع االخري فال تزال غير منشورة حيث تعكس هذ
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و تهدف المقالة الي دراسة حياته و االحداث التي مر بها و الي . ي دالالت تشير الي حياتهتحتوي عل
  .يدة المعروفة عن اشعارهفرالمخطوطة ال سساأتحقيق اشعاره علي 

  مفردة قديمة في النصوص االيرانية القديمة في مجال الطب البيطري: نامخُ
  جالل شايق
  پيمان ميكائيلي

تالً مشتركاً بين االنسان و الحيوانات ذوات الظلف الواحد، و قـد حظـي هـذا    تعد المشمشة مرضاً قا
و . و قد اهتم البياطرة في العصر االسـالمي بـه  . المرض باهتمام من قبل الحضارات البشرية المختلفة

و من بين هذه االسماء، االسـم الفارسـي   . لهذا السبب فقد اطلقت تسميات مختلفة علي هذا المرض
. »المشمشـة «تدل الدراسات علي ان مفهوم هذه الكلمة تتعدي و تتجاوز أوصاف مرض  و. »خُنام«

ي ذلك الـي  أدمفاوي سواء ليو كانت هذه الكلمة تطلق في االصل علي اي نوع من انواع الناسور ال
االيرانيـة و قـد   . يمفـاوي لايسمي بناسـور الحصـان ال  مالتقيح ام ال، و يمكن اعتبار هذه الكلمة بدل 

ت هذه المقالة دراسة هذه الكلمة و ما يعادلها في النصوص الطبية و البيطرية االيرانيـة القديمـة   تناول
والحديثة، كما تناولت بالدراسة آراء االطبـاء والبيـاطرة فـي القـرون المختلفـة و تطـور معانيهـا و        

  .محتملة لهااستعماالتها، و لم تغفل المقالة البحث عن جذور كلمة خنام و تقديم مقترحان لغوية 

  الحماسة الدينية في االدب الفارسي
  اصغر شهبازي

تعد الحماسات والمالحم الدينية نوعا من انواع الحماسات التاريخية التي انشدت حول رجال عظماء 
ـ   . او حول الرموز والطقوس الدينية م و دو كانت لهذا النوع من الحماسة في االدب الفارسـي منـذ الق

ها صائخصو قد تناولت المقالة بالدراسة كيفية نشوء الحماسة، و . هد عديدةحتي اآلن مصاديق و شوا
و . و مكانتها في مجال اللغة و اآلداب الفارسية حيث لم تبحـث لحـد اآلن بشـكل جـامع و كامـل     

استعرضت المقالة الحماسة و انواعها، و كيفية نشوئها و ميزاتها و مكانتها في االدب الفارسي، و تبين 
انشاد الحماسة الدينية لم يكن نتيجة أفول شمس الحماسـة القوميـة فقـط، و ذلـم الن اكبـر      اوال ان 

المالحم و الحماسات االيرانية القومية و هي شاهنامة الفردوسي قد جاءت فيها انواع من الحماسات 
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تتصـف  نهـا  علي الرغم من ان الكثير م: ثانياً .بميزات خاصة )ة، القومية، التاريخية، الدينيةاالسطوري(
  .فيها دالالت واضحة تشير الي انها وقعت تحت تأثير شاهنامة الفردوسي إال أنة و بياناً، بالضعف لغ

  »نشيد بخاري«دراسة البني اللغوية والتاريخية والثقافية لـ
  علي محمدي
  انتصار پرستگاري
  فهيمه ارتقايي

مجموعة من الباحثين اعتبروها من  شيد اهالي بخاري في بحوثنا بأهمية بالغة الي درجة أنتحظي انا
و تهدف المقالة الي الوصول الي راي جديد حولها من خـالل دراسـة   . اوائل االناشيد باللغة الفارسية

الرأي الجديد و مـن خـالل القبـول    هذا و في . التطورات التاريخية النقدية و اآلراء حول هذا النشيد
اء االدبي لهذا النشيد بنظرة دقيقة، هـذا مـن   نبم تقويم البعض النقاد ت. ل آلراءوالرفض والنقد والتحلي

جهة، و من جهة اخري فقد قدمت المقالة تحليالً جديداً لمحتوي النشيد مـع االخـذ بنظـر االعتبـار     
  .التطور التاريخي و االهمية االيديولوجية له

  في البندهش) مائة(في النثر و صد ) مائة(التعريف بمخطوطات صد 
  منتظري سيد سعيد رضا

من انواع االدب الفارسي الحديث، االدب الفارسي الزرادشتي، حيث استخدمه الزرادشتيون في العصر 
االسالمي في ترجمتهم للقصص و االساطير والعادات والتقاليد والسـنن والقـوانين الخاصـة بالديانـة     

ة الي مجموعتين، متقدمة و تنقسم هذه النصوص الفارسي. الزرادشتية من االفيستا والزند الي الفارسية
  ].صد در بندهش[و ] صد در نثر[و من ضمن المجموعة المتقدمة نصوص . و متأخرة

اقدم نص فارسي زرادشـتي، بخـط فارسـي، لكلمـات و عبـارات      ] صد در نثر[و يمكن اعتبار 
 864ل سنة أفيستائية و فهلوية في العقائد واالحكام و في افكار الزرادشتيين و يعود تأليفها الي ما قب

  ).اواخر القرن الخامس عشر الميالدي و اوائل القرن السادس عشر الميالدي(اليزدجردية 
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فهو ايضاً نص بنثر و خط فارسي و افيستائي يعود زمانه الي ما قبـل سـنة   ] صد در بندهش[اما 
 و قـد . و تحظي هذه النصوص بأهمية بالغة من حيـث اللغـة والنحـو و المحتـوي    . اليزدجردية 896

  .تناولت المقالة التعريف بهذين األثرين الفارسيين الزرادشتيين المهمين و مخطوطاتهما

  نظرة الي حياة صدر الدين العيني و آثاره
  آزيتا همداني

  پورمسعود حسيني
ــ الطـاجيكي و    رائـد االدب الفارسـي  ) م1954ــ 1878/ ش1333ـ1256(يعد صدرالدين العيني 

اقداً، كاتباً، مؤرخاً و لغوياً، و قد الّف في هـذه  نكان شاعراً، . العشرينالحديث في القرن  ،ماوراءالنهر
المجاالت حيث تحظي آثاره بسهم وافر في التغيرات االدبية واالجتماعية والثقافية لبالد مـاوراءالنهر  

ل و ان آراء و نظرات صدرالدين العيني في اكثر مؤلفاته اليمكن فهمها اال من خال. في القرن العشرين
و تهدف هذه المقالة بنظرتها النقدية الي االجابة علي عدة اسئلة حـول حياتـه و   . يةساالشتراكية الرو

و مؤلفات العينـي المـأخوذة مـن    . و مكانته في االوساط االدبية االيرانية ،آثاره و نظراته تجاه ايران
الروسية بداية هذه  1917رة ه في آن واحد حيث تعد ثوتيعافكاره و عقائده تعتبر منعطفاً لحريته و تب

الـي النـوع الفكـري    » جالدوا بخـاري «و » مذكرات«و تنتمي بعض مؤلفاته مثل كتاب . االزدواجية
  ).التبعية(اما قصصه و اشعاره و مقاالته فترتبط بالنوع الفكري الثاني ) الحرية(االول 
 

  


