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ABSTRACT 

 

This paper tries to outline some aspects of individual efforts that studied an ancient 

Persian manuscript, which saved in the House of Book at Cairo, Egypt.  

This manuscript recorded under the title “Eskandar nameh” No. 80 Persian history, 

but “Mobasher AlTurazy" has proposed to name it "Haydarnameh" in his book 

"Descriptive Bibliography of Persian manuscripts decorated with pictures saved 

in the House of Book" in 1968. 

However, the researcher has found that these titles are not the original one, so this 

paper attempts to provide the original title of this manuscript.  

The researcher has followed in this study the critical edition. 

Keywords: 

Manuscript, Persian, Haydar-nameh, Khavaran-nameh, Ibn Hossam, El-Khosafy. 
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 امللخص

يتناول هذا البحث بعض اجلهود الفردية يف حتقيق املخطوطات الفارسية وخاصة تلك املخطوطات احملفوظة يف دار 
 الكتب املصرية ابلقاهرة.

يف سجالت دار الكتب املصرية حتت عنوان اختارت الباحثة منوذجا للدراسة وهو خمطوط "حيدرانمه" والذي جاء 
، بينما أورده "نصر هللا مبشر الطرازي" 47074اتريخ فارسي ورقم عمومية  00"اسكندرانمه" حتت رقم خصوصية 

 م.1690ابسم "حيدرانمه" يف كتابه "الفهرس الوصفى للمخطوطات الفارسية املزينة ابلصور واحملفوظة بدار الكتب" عام 
ابملخطوط،  وكذلك معرفة اسم مؤلفه والتعريف-موضع البحث– هذا البحث بتحقيق عنوان املخطوط تقوم الباحثة يف

 وقد اعتمدت الباحثة فيه على املنهج التحليلي النقدي.
 كلمات مفتاحية:-

 خمطوط، فارسي، حيدرانمه، ابن حسام، اخلوسفي، خاوران انمه
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 املقدمة : 
  تمتل  اها خزاننالفارسية واليت حتقيق املخطوطات الفارسية؛ تلك املخطوطات املكتوبة ابللغةيتبلوُر هذا البحث حول 

مكتبات ومتاحف العامل، فاملخطوطات الفارسية هلا إغراء خاص ملا تشملها من منت وزخرفة وتصاوير "منمنمات" واليت 
ثريات اليت أتثر اها وهًجا شرقًيا فريًدا، فربغم كل التأ تمثل عبقرية الفن الفارسي؛ ذلك الفن الذي حيمُل منُذ أقدِم العصورِ 

فقد استطاع أن يكون له عناصرًا مميزة، بل استطاع أيًضا أن ينفث من روحه نفحات يف كثري من فنون العامل فهو واحد 
 من أقدم الفنون وأكثرها عراقة وأصالة.

 هدف البحث:-
عنوان خمطوط  حتقيق–د الفردية يف حتقيق املخطوطات الفارسية كما هو واضح من عنوانه "اجلهو -يعتمد هذا البحث 
على رصد اجلهود الفردية يف حتقيق عنوان أحد املخطوطات الفارسية املزوقة ابلتصاوير واحملفوظ بدار -حيدرانمه منوذجا

 .47074اتريخ فارسي ورقم عمومية  00الكتب املصرية ابلقاهرة، وهو مسجل حتت رقم خصوصية 
 البحث:أمهية -

مل حيظ هذا املخطوط أبي نوع من النشر أو التحقيق سوى ما ورد عنه يف الفهرس الوصفي الذي أعده "نصر هللا مبشر 
م، حيث مل يرد سوى التعريف املبسط مبحتواه وعدد أوراقه وصوره، وحماولة لوضع عنوان هذا 1690الطرازي" عام 

صواب، هذا ابإلضافة إىل نسبة هذا املخطوط إىل اهلند يف القرنني املخطوط ولكن هذه احملاوالت مل حيالف معظمها ال
 م(، وبناء على ذلك فقد اخرتت هذا املخطوط موضوًعا للبحث.10-17هـ / 12-11)
 تساؤالت البحث:-
 ما هو العنوان األصلي للمخطوط موضع الدراسة؟ -
 ما أمهية معرفة العنوان األصلي للمخطوط؟ -
 الدراسة جمهول املؤلف كما ورد ابلفهرس الوصفي؟هل املخطوط موضع  -
 منهج البحث:-

 اعتمدت الباحثة على املنهج التحليلي النقدي.
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 صعوابت البحث:-
اتريخ فارسي كان غري مؤرخ  00إن دراسة مثل هذا املخطوط كانت من األمور الصعبة واليت تمثلت يف أن املخطوط رقم 

عنوان "حيدرانمه" ليس إال عنوان تقديري ذكره "نصر هللا مبشر الطرازي يف الفهرس وجمهول املؤلف والعنوان؛ حيث إن ال
 الوصفي.

 هيكل البحث:-
 قسمت الباحثة هذا البحث إىل قسمني:

 القسم األول هو الدراسة وهو عبارة عن مخسة مطالب؛ -
 املطلب األول: التعريف ابملخطوط ومضمون املنظومة الشعرية 
 معرفة عنوان املخطوط حمل البحث املطلب الثاين: وسانل 
 املطلب الثالث: حتليل نقدي ملقدمة املخطوط 
 .املطلب الرابع: التعريف مبؤلف املخطوط 
 .املطلب اخلامس: التعريف بنسخ املخطوط يف مكتبات العامل 

سبب أتليفه للمخطوط  اأما القسم الثاين هو الرتمجة؛ وقامت الباحثة فيه برتمجة فاحتة املخطوط واملقدمة اليت يذكر فيه -
 وخاتمة املخطوط.

 ويلي ذلك اخلاتمة وأهم توصيات البحث وثبت أبهم املصادر واملراجع وملحق صور املخطوط.
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 القسم األول: الدراسة
 منت البحث:-

عتز اها ملا هلا من أمهية  نتقتين دار الكتب املصرية عدًدا كبريًا من املخطوطات الفارسية املصورة اليت تعترب كنزًا نفتخر به وثروة 
كبرية يف تراثنا اإلسالمي يف خمتلف نواحيه الفكرية والعلمية والفنية. وعلى الرغم من قيمة هذه املخطوطات إال أن  كل 
اجلهود اليت تتم يف حتقيقيها هي جمرد جهود فردية ال تنظمها أي خطة على اإلطالق، ومركز حتقيق الرتاث يف دار الكتب 

عثر يف أداء هذا الدور ورمبا يكمن هذا التعثر إما بسبب قلة عدد املتخصصني يف اللغة الفارسية وحتقيق املصرية مت
املخطوطات على حد سواء، و إما ألنه ال توجد عالقات ثقافية جادة ومنظمة بني مصر وإيران للتنسيق معهم واإلفادة 

هم خطط مراكز حفظ الرتاث يف إيران ودراست من خططهم يف حتقيق هذا الرتاث وإن كان لدي بعض التحفظ على
-كما تعرفون–للمخطوطات؛ حيث أهنم يقومون بنشر املخطوطات وليس حتقيقها والفرق كبري بني النشر والتحقيق 

، كما ميكننا أن نضيف إىل العاملني السابقني أيًضا عدم مكافأة احملقق ماداًي بصورة جمزية ألن التحقيق عملية مرهقة  (1)
 ية وابلتايل يقلع عنها الذين يريدون التخصص فيها نظراً لضآلة املكافآت املادية اليت تعوض جهدهم الشديد.للغا

 املطلب األول: التعريف ابملخطوط ومضمون املنظومة الشعرية
يف جملد جبلدة من الورق املقوى، وهي ليست أصلية، وهذا املخطوط عبارة عن نسخة -موضع البحث-يقع املخطوط 

سطرًا، ُكتبت يف أربعة أعمدة، الورقة األوىل "ظهر" والثانية  16ورقة مسطرهتا  172وبة يف جملد واحد يضم حوايل مكت
، بقية األوراق جمدولة ابلذهب واملداد األسود واألمحر ومزدانة بنقوش نباتية، بقلم (2) "وجه" ُحليت ابلذهب واأللوان

 مخس وتسعني صورة مرسومة ابأللوان.فارسي، بدون اتريخ، ويزيٌن املخطوط حوايل 
 

                                                           
شر ما نيوجد فرق شاسع بني  نشر وحتقيق خمطوط ما، فالنشر عبارة عن إخراج نسخة املخطوط اليت يتم دراستها يف هيئة كتاب مطبوع أي أن عملية ال  (1)

سبة لتحقيق فهو جمال واسع؛ فالكتاب احملقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونهي إال حتويل النسخة من نسخة مكتوبة خبط اليد إىل نسخة مطبوعة، أما ا
املوجودة  خالكتاب إليه وكان متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت تركها املؤلف، وهذا يعين عدم االعتماد على نسخة واحدة ولكن جيب مجع مجيع النس

ديدة يتم ابملقارنة بني النسخ حىت نصل إىل الصورة اليت كانت عليها عند أتليفها، وتوجد مناهج عللمخطوط  مث يتم فحص هذه النسخ الختيار نسخة أصل ل
سعد، فهمي وطالل ، وانظر أيًضا: م 1660القاهرة، -7ط-حتقيق النصوص ونشرها-هارون، عبد السالم حممديف التحقيق، ملزيد من التفاصيل انظر: 

أصول  -فضل هللا، مهدي ، وم1661دار الكتب، -والتطبيق مع حتقيق ودراسة الرسالة األوىل أليب دلف اخلزرجيحتقيق املخطوطات بني النظرية -جمذوب
 .179: 116، ص: م 1660بريوت، -2ط-كتابة البحث وقواعد التحقيق

 ( مبلحق الصور.1انظر اللوحة رقم )  (2)
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بسجالت دار الكتب حتت اسم "إسكندر انمه" وإنه كتاب منظوم ابللغة الفارسية خبط -موضع البحث –ورد املخطوط 
اتريخ فارسي ورقم عمومية  00ورقة وحتت رقم خصوصية  141التعليق وحيوي أربًعا وتسعني صورة وعدد أوراقه 

هـ.ق( ومل يرد أي ذكر عن مصدره 1127رمضان  29م )املوافق 1607نوفمرب  2يف ، ومت تسجيل بياانته 47074
، ووفًقا لورود املخطوط اهذا االسم يف سجالت دار الكتب فقد ذكره األستاذ "تشوكني" ابسم (3) ابلسجالت

 (4) عن املخطوطات الفارسية املوجودة بدار الكتب املصرية. "اسكندرانمه لنظامي" ضمن احدى مقاالته

كما ذكره "نصر هللا مبشر الطرازي "يف الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسية املزينة ابلصور واحملفوظة بدار الكتب، حتت 
عنوان "منظوم فارسي )حيدرانمه(" وذكر أنه ملحمة فارسية للحروب اليت خاضها النيب عليه الصالة والسالم وأصحابه 

 وجهه، وذكر أنه خمطوط جمهول املؤلف وغري مؤرخ ولكنه نسبه ملخطوطات وال سيما اإلمام علي بن أيب طالب كرم هللا
، ولكن الطرازي مل يشر أن هذا العنوان هو عنوان تقديري للمخطوط (5) القرن الثاين عشر اهلجري / الثامن عشر امليالدي

 وأنه ليس عنوانه األصلي.
، وقد نُِظمت يف حبر املتقارب املثمن املقصور، (6)املثنويأما عن منت املخطوط فقد جاء عبارة عن منظومة شعرية يف فن 

بيت. وتبدأ هذه املنظومة مبدح 22700وتُعد إحدى املثنوايت املطولة يف األدب الفارسي؛ حيث يبلغ عدد أبياهتا حنو 
 ول حروبامث يتن-  وهذه مسة من السمات الرنيسية للشعر الفارسي يف العصر الصفوي – (7)وثناء األنمة االثىن عشر

 

                                                           
 املصرية ابلقاهرة.اطلعت الباحثة بنفسها على هذه البياانت يف سجالت دار الكتبة  (1)
(4),page 1935-Les manuscrits illustrés musulmans de la Bibliothéque du Caire [manuscrits persans-Stchoukin, Iva 

150. 
 .122ص ، م1690 القاهرة: مطبعة دار الكتب،-الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسية املزينة ابلصور واحملفوظة بدار الكتب-الطرازي، نصر هللا مبشر (7)
ي شعراء ماملثنوي هو شعر يُبىن على أبيات مستقلة مصرعة، يشتمل كل بيت على مصراعني متفقني يف القافية والروي، مستقلني يف ذلك عن غريمها. ويس (6)

 –رى أبياهتا مجيًعا جت العجم هذا الضرب ابملثنوي، ويعرف يف العربية ابملزدوج. ويشرتط يف املثنوي، شأنه يف ذلك شأن كل منظومة يف أى فن من الفنون، أن
-116، صم1601القاهرة، -الطبعة الثانية-فنون الشعر الفارسي-قنديل، إسعاد عبد اهلاديعلى وزن واحد، ملزيد من التفاصيل انظر: -مهما كثر عددها 

 .، مقدمةم1661، القاهرة: دار الزهراء للنشر-املزدوج واملثنوي بني العربية والفارسية-غامن، رملة حممود ، وانظر أيًضا:121
، واحلسني ييقصد ابألنمة االثىن عشر هم نسل اإلمام علي بن أيب طالب والسيدة فاطمة الزهراء رضي هللا عنهما وهم: علي بن أيب طالب، واحلسن بن عل (7)

مد لي اهلادي، واحلسن العسكري، وحمبن علي، وعلي بن زين العابدين، وحممد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلى الرضا، وحممد اجلواد، وع
كرم هللا وجهه(. ملزيد وعلي بن أيب طالب )ملسو هيلع هللا ىلص املهدي، ويعرفوا عند الشيعة االثين عشرية أبهنم األنمة املعصومون الذين توارثوا العلم واحلكمة عن النيب حممد 

 ، اجلزء األول والثاين.ه1101تربيز، -اجلزء األول والثاين-رفة األنمةعكشف الغمة يف م-األربلي، أيب احلسن علي بن عيسى بن أيب الفتحمن التفاصيل انظر: 
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سيدان "علي بن أيب طالب") كرم هللا وجهه( وأصحابه، ذلك املوضوع الذي يندرج يف األدب الفارسي حتت عنوان أدب  
 الفتوة أو األدب احلماسي، ورمبا كان هذا سبب اختاذ "األستاذ الطرازي" عنوان "حيدرانمه" هلذا املخطوط.

 البحث املطلب الثاين: وسانل معرفة عنوان املخطوط حمل
إن الكتاب احملقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه وكان متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت تركها 

؛ أي أن صحة عنوان الكتاب هي الركن األول من أركان التحقيق وهي أول وأوىل ما يصرف احملقق فيه جهده (8)املؤلف
هـ.ق( عن معىن "العنوان" يف اللغة؛ أن 167،  فقد ذكر ابن فارس )ت:(9)املنزلةوعلمه ملهمات وفواند أحلتها هذه 

العني والنون أصالن، أحدمها يدل على ظهور الشيء وأعراضه واآلخر يدل على احلبس، وأن عنوان الكتاب هو أبرز 
لى واجهة  يضعها املؤلف ع ، وبناء على ما سبق يكون معىن عنوان الكتاب هو اللفظ أو األلفاظ اليت(10)ما فيه وأظهره

 .(11)كتابه وطرته ويراد اها أن تكون عالمة الكتاب اليت تميزه عن غريه من الكتب وتنب  عن مضمونه
ومن هنا أتيت أمهية معرفة العنوان الصحيح للمخطوط فالتزام الباحثني ابلعنوان الصحيح يقيهم من الظن أبن الكتاب الواحد  

تالف األمساء، كما أنه ال ميكن اجلزم أبن مؤلف ما  مل يضع عنواان لكتابه، إال إذا جاءان كتًبا متعددة متباينة بسبب اخ
اخلرب املوثوق بذلك، كأن خيربان بذلك التلميذ املصنف أو أحد العلماء املتثبتني، فليس صحيحا االكتفاء بعدم وجود 

، (12)خ بكتابتهتسقط صفحة العنوان أو خيل الناس عنوان لنسخة خمطوطة للقول أبن املؤلف مل يعنون كتابه ألنه كثريا ما
وقد أفرد الشريف حامت يف كتابه "العنوان الصحيح للكتاب" العديد من الصفحات يف ترتيب عشر وسانل ملعرفة العنوان 

احثة الب، وما يعنينا هنا هي الوسانل اليت اتبعتها (13)الصحيح للكتاب مرتبة ترتيبا تنازليا من األقوى داللة إىل األضعف
 يف دراستها وهي: الوسيلة الثانية وهي أن يسمي املؤلف كتابه يف مقدمة الكتاب تسمية صرحية، والوسيلة الثامنة وهي 

 

                                                           
 .42، ص هارون: املرجع السابق (8)
-1ط-من أصول علم التحقيق: العنوان الصحيح للكتاب، تعريفه وأمهيته، وسانل معرفته وأحكامه، أمثلة لألخطاء فيه-العوين، الشريف حامت بن عارف (9)

 . 27، ص ه1416مكة املكرمة، 
 .20، 16، صم1676الفكر للنشر،  دار-4ج-هارونحتقيق عبد السالم حممد -معجم مقاييس اللغة-ابن زكراي، أبو احلسني أمحد بن فارس (10)
 .17، 19املرجع السابق، ص -لعويناانظر:  (11)
 .21املرجع نفسه، ص  (12)
 .49: 20نفسه، ص (13)
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استيعاب النظر يف ترمجة مؤلف الكتاب الذي أحققه عند مجيع من ترجم له من أصحاب الرتاجم؛ حيث أن كثريا من مؤلفي 
 لرتاجم يعتنون بذكر أمساء مؤلفات املرتمجني. التواريخ والطبقات وغريها من كتب ا

 املطلب الثالث: حتليل نقدي ملقدمة املخطوط
خمطوطه مبدح وثناء األنمة االثىن عشر مث ينتقل الشاعر إىل مدح بين آدم، مث مدح سيد املرسلني سيدان حممد  يبدأ املؤلف

؛ حيث يذكر أنه ألفه تقليًدا لشاهنامة (14) للكتاب"صلى هللا عليه وسلم" وبيان املعراج، مث يذكر سبب أتليفه ونظمه 
  قصة بداية حرب الشرق وسبب وقوعها؛ حيث بتناول حروب حىت ختلد امسه عرب الزمان، مث يبدأ يف (15) الفردوسي

 

                                                           

 مجة يف القسم الثاين من البحث. وسرتد هذه الرت قامت الباحثة برتمجة هذه املقدمة من املخطوط  (14)
شهرة هو  اكلمة "شاهنامة" يف اللغة الفارسية تعين "كتاب امللوك" أي الكتاب الذي حيتوي على أخبار امللوك وبطوالهتم. ومن أهم هذه الكتب وأكثره  (15)

هـ وبدأ نظمها عام 116، نظمها "أبو القاسم الفردوسي" الذي ولد عام ألف بيت من الشعر 90"شاهنامة الفردوسي" واليت جاءت يف مثنوية تقع يف حوايل 
هـ واستمر يف نظمها ثالثني عاما. وقد حازت شاهنامة الفردوسي على مكانة سامية لكوهنا ملحمة محاسية وطنية حيث مشلت التاريخ 170هـ أو عام 174

سراىي در ايران )از  اسهمح-هللاصفا، ذبيح عية وعقاند دينية. ملزيد من التفاصيل انظر: األسطوري واحلقيقي إليران مبا يتضمنه من أحداث اترخيية واجتما
من -مجعه، بديع حممد أيًضا:، وانظر 201: 171ص ، هـ.ش1111:مؤسسه مطبوعات امري كبري، هتران-هجری( قدميرتين عهد اترخيي ات قرن چهاردهم 

 .167: 106، صم1600العربية، القاهرة: دار النهضة -2ط-روانع األدب الفارسي
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 يف (19)األشرت" و"مالك (،18)، و"أبو احملجن"(17)وأصحابه "سعد بن أيب وقاص" (16)بن أيب طالب" علي"   نـــــــــــــــاسيد
 ، ومع بعض الكاننات اخلرافية.(20)بالد الشرق، وكذلك قتاله مع قوم "أيجوج ومأجوج"

ومة " هو نفسه موضوع منظ-موضع الدراسة –تبني للباحثة يف أثناء إعداد هذا البحث أن موضوع هذا املخطوط  وقد
خاوران انمه" البن حسام اخلوسفي؛ ومت ذلك من خالل ترمجة مناذج متعددة من املخطوط، مما جعلنا نفرد هلذه املنظومة 

 وملؤلفها تعريًفا مفصالً اها على النحو التايل:
بيت يف حبر املتقارب املثمن 22700يبلغ عدد أبياهتا حنو ( 21) دينيةنظومة "خاوران انمه" هي منظومة محاسية اترخيية إن م

 املقصور، وتدور حول احلروب اخليالية لسيدان "علي بن أيب طالب" و"مالك األشرت" و"أيب احملجن" يف الشرق. ويف 
 

                                                           
هراء ابنة ز هو علي بن أيب طالب بن عبد املطلب اهلامشي، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. وهو ابن عم النيب حممد صلى هللا عليه وسّلم، وزوج فاطمة ال (19)

م، وهو أّول من أسلم  901ولد اإلمام علّي يف مكة سنة  .، رزق منها ثالثة من الذكور هم: احلسن، واحلسني، وحمسن وبنتان مها: زينب وأم كلثومملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
اخللفاء الراشدين هو رابع و  من الصبيان ومل يسجد لصنم. هلذا نقول "علّي كّرم هللا وجهه". اشرتك يف مجيع الغزوات عدا تبوك. وامتاز بكونه شاعرًا وخطيًبا ابرًعا

د املوجود، ل أمحد عبوحتقيق وتعليق الشيخ عاد دراسة-الصحابةيف تمييز  اإلصابة-حجرن علي بن العسقالين، أمحد بملزيد من التفاصيل انظر:  الصاحلني.
 .490: 494ص  ،م1667بريوت: دار الكتب العلمية،  -1ط -4ج-الشيخ علي حممد معوض

، ةسعد بن أيب وقاص هو سعد بن مالك بن أهيب ويقال له ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب القرشي الزهري، أحد العشرة املبشرين ابجلن (17)
سبيل هللا.  يفوهو من أوانل من دخلوا يف اإلسالم وكان يف السابعة عشر من عمره، ومل يسبقه يف اإلسالم إال أبو بكر وعلي وزيد وهو أول من رمى بسهم 

 .97: 91، ص1ج-السابقاملرجع -العسقالين ر:ملزيد من التفاصيل انظ
 .هـ، وروى عدة أحاديث6أبو حمجن الثقفي هو عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمري بن عوف، أحد األبطال الشعراء يف اجلاهلية واإلسالم، أسلم سنة  (10)

وحلق بسعد بن أيب وقاص وهو ابلقادسية حيارب الفرس، فكتب إليه عمر  اه إىل جزيرة ابلبحر. فهرب،وكان منهمًكا يف شرب النبيذ، فحده عمر مرارًا، مث نف
سعد عنده. واشتد القتال يف أحد أايم القادسية، فالتمس أبو حمجن من امرأة سعد أن حتل قيده على أن يعود إىل القيد إن سلم، وابلفعل  أن حيبسه، فحبسه

 .102-260، 7ج-السابقخلمر بعدها. ملزيد من التفاصيل انظر: العسقالين: املرجع عاد، فعفا عنه "سعد" وترك ا
الب"، كما  ط امسه "مالك بن احلارث النخعي" ينتمي إىل قبيلة مينية عريقة، أسلم يف عهد النيب )صلى هللا عليه وسلم( وكان أول من ابيع "علي بن أىب (16)

نطقة املرج ابلقاهرة. ملزيد من هـ مسموًما على يد "معاوية"، وضرحيه موجود مب17كان قاند اجلناح األمين يف موقعة اجلمل وأبلى اها بالء حسًنا. وقد تويف سنة 
 .102: 60ص  م،1697، إيران-2ط-17ج-إبراهيمحممد أبو الفضل  حتقيق-البالغةشرح هنج  كتاب-احلديداملعتزيل، ابن أيب  :التفاصيل انظر

وهلم فمنهم من الرتك، وقد كثرت األقاويل حجاء ذكر قوم أيجوج ومأجوج يف سوريت الكهف واألنبياء ابلقرآن الكرمي، وهم من ذرية آدم ويقال إهنم طانفة  (20)
ن أذنيه ويتغطى ممن زعم أهنم على أشكال خمتلفة وأطوال متباينة جداً؛ فمنهم من هو كالنخلة السحوق، منهم من هو غاية يف القصر، ومنهم من يفرتش أذاًن 

-النهايةو البداية -ين أيب فداء إمساعيل ابن عمر بن كثري القرشي الدمشقيابن كثري، عماد الد :ال دليل. ملزيد من التفاصيل انظرابألخرى، فكل هذه أقوال ب
 .790:772ص م 1667، القاهرة، 1اجلزء الثاين، ط الرتكي،عبد هللا بن عبد احملسن  حتقيق

عني: املنظومات و تعترب املنظومات احلماسية الدينية من أهم املنظومات احلماسية يف الشعر الفارسي، وتنقسم املنظومات احلماسية يف األدب الفارسي إىل ن (21)
ة وذلك لكون بطل ارخييحتت نوع املنظومات احلماسية الت-موضع البحث–احلماسية األسطورية واملنظومات احلماسية التارخيية، وتندرج منظومة املخطوط 

من الشخصيات التارخيية ولكن لكون للمنظومة أيًضا صبغة دينية شيعية فهذا جيعلها منظومة محاسية دينية، ملزيد من التفاصيل -علي بن أيب طالب–املنظومة 
 .7، 9، ص السابق املرجع-صفاانظر: 
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اربة بعض ملوك الشرق ومنهم "طهماس شاه"، وكذلك يتحارب مع قوم هذه األسطورة يُقِدم "علي بن أيب طالب" على حم
. وقد انل هذا املخطوط (22) "أيجوج ومأجوج"، ومع بعض الكاننات اخلرافية أيًضا مثل التنني، وابلطبع يتغلب عليهم

عن سيدان "على  شغف الكثري من اإليرانيني حىت العصر القاجاري رغم اعرتاض علماء الدين عليه ملا حيتويه من أساطري
بن أىب طالب"؛ حىت إهنم أقبلوا على نشر هذه املنظومة نثرًا؛ وذلك لتأثرها الشديد ابملذهب الشيعي اهدف الدعوة إليه، 

 (23) وبيان مبادنه.

 املطلب الرابع: التعريف مبؤلف املخطوط
ابن »الدين الزاهد، وهو معروف بـمؤلف كتاب "خاوران انمه" هو مشس الدين حممد بن حسام الدين حسن ابن شيخ مشس 

ابلقرب  (24)م( يف "خوسف" وهي قرية من أعمال "بريجند"1101هـ.ش/ 790هـ.ق )701-702، ولد عام «حسام
من خراسان، وقد استطاع أن ينال لقب "الفردوسي الثاين" بسبب نظمه هلذه املنظومة احلماسية، وقد أمت نظمها عام 

 العصر التيموري، واليت تعد أقدم منظومة محاسية دينية معروفة يف األدب م( أي يف1429هـ.ش / 007هـ.ق )010
، واليت تتمتع مبكانة كبرية من حيث األسلوب الشعري والقيمة األدبية هلا، ولـ"ابن حسام" ديوان من الشعر (25) الفارسي

 وقد مت نشره عام  بيت وهو يف مدح الرسول "صلى هللا عليه وسلم" والصحابة،10044يبلغ عدد أبياته حنو 

                                                           
 .176: 177السابق، ص:  املرجع-صفا :انظر (22)
، هـ.ش 1102هتران:مرکز نشر دانشگاهي، -اتزاين انمه اپرسي، خالصة خاوران انمه ابن حسام خوسفي-مرادي، محيد هللاملزيد من التفاصيل انظر:  (12)

املرجع -غامن و، 26-14، ص20، مشاره 2ايران: روزانمه هنر و مردم، دوره -یتزنين یهنرها یو مصور موزه یخاوران انمه، نسخه خط-یذكاء، حييومقالة 
 .197، صالسابق

اره حرف "ب" مش-انمه لغت-اكربدهخدا، على بريجند هى مدينة خبراسان وكانت تعرف قدميا ابسم قهستان، وتعد حاليا احدى قصبات قهستان.  (42)
  .   469ص  ، ه.ش1114-1270هتران:سريوس، -دوم( )خبش 

نظوم م تعترب منظومة "خاوران انمه" أقدم منظومة محاسية شيعية معروفة ولكنها ليست األقدم على اإلطالق، حيث يعترب أقدم شعر محاسي ديين شيعي (25)
بيت وتعترب أول ألف  12هـ ونظمها الشاعر املتخلص ب "ربيع"، وتقع هذه املنظومة يف حوايل 402ابللغة الفارسية هو منظومة "علي انمه" اليت نظمت عام 

من كتب اتريخ  يجتربة شعر محاسي شيعي اثىن عشري، وبرغم قدمه التارخيي واشتماله على ألفاظ وتركيبات فارسية اندرة إال أنه ظل جمهوال ومل تشر إليه أ
ربيع، على انمه )منظومه كهن( اصيل انظر: ، ملزيد من التف2792األدب الفارسي، وتوجد النسخة األصلية هلذه املنظومة يف مكتبة متحف قونيا برتكيا برقم 

 به مهت مرکز-(اي)ترک هيکتاخبانه موزه قون  2792مشاره  ینسخه برگردان به قطع اصل نسخه خط-اب مقدمه حممد رضا شفيعي كدكين، وحممود اميد ساالر-
ؤسسه مطالعات و م ران،ياسالم و ا یختصص هکتاخبان  ايران:-یاسالم یکتاخبانه، موزه و مرکز اسناد جملس شورا  یمکتوب و اب مهکار  اثري م یپژوهش
، نشريه در منظومه محاسى على انمه یتوصيف وتصويرگر -طغياين ،اسحق ، حسن اقا حسيين، يوسف نيك روز، وانظر أيًضا: هـ.ش 1100سال  ه،يليامساع

كيكاووسي، نعمت ، وانظر أيًضا:  120: 66،  ص هـ.ش 1107، 20ابهنر كرمان، ادبيات وزابن، مشاره  ديدانشكده ادبيات وعلوم انساين دانشگاه شه
 .66، 60، صهـِ.ش 1100ايران، -فروردين واهشت-كتاب ماه هنر-خاوران انمه-هللا
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هـ.ش 040هـ.ق )077م. وقد تضاربت اآلراء حول اتريخ وفاته؛ حيث يذكر البعض أنه تويف عام 1600هـ.ش/ 1199
 (26)م(.1490هـ.ش/ 047هـ.ق )071م(، بينما ذكر البعض أنه تويف عام 1470/ 

 املطلب اخلامس: التعريف بنسخ املخطوط يف مكتبات العامل
، وهي مؤرخة بتاريخ Add. 16/799هلذه املنظومة العديد من النسخ، أحدهم حمفوظة يف املتحف الربيطاين حتت رقم 

سطرًا، ُكتبت يف أربعة أعمدة  16ورقة مسطرهتا  192م، وهي نسخة يف 1909هـ.ق / 1067شهر رمضان عام 
" مع ب" وأصحابه "مالك" و"أيب احملجنمذهبة، خبط النستعليق، وهي قصيدة ملحمية عن حروب "علي بن أيب طال

ملوك الشرق وهم "قباد" و""طهماس شاه" و"شيشن شاه"، وتتخلل هذه احلروب معارك مع جمموعة من الشياطني 
تصويرة ُرمست طبًقا للمدرسة اهلندية، وقام بنسخ هذه النسخة من املخطوط  179والتنانني، وحتتوي هذه النسخة على 

ين" كما ورد ابملخطوط. وُيشاهد ابملخطوط أيًضا اسم "كمال الدين خان" ورمبا يكون هو اخلطاط "مولتچند مولتا
 (27) املالك األصلي هلذه النسخة، وال يوجد معلومات عن تصاوير هذه املخطوطة

، وهي مؤرخة بتاريخ 2777وتوجد ثالث نسخ أخرى من هذا املخطوط يف مكتبة "كلكتا" يف اهلند, إحدامها حمفوظة برقم 
م، وهي مكتوبة خبط النستعليق، وانسخ هذه النسخة هو "حممود  1770مارس  -هـ.ق/ فرباير697مجادى األول عام 

بن عبدالرمحن" والنسخة اها تلف كبري، وإن املقدمة املوجودة يف نسخة املتحف الربيطاين مفقودة يف هذه النسخة، 
ذا ري هنا إىل أن امسها "خاوران انمه"ويوجد ترمجة دكنية هلويُعرف هذا املخطوط ابسم "خاورانمه" لكن املؤلف نفسه يش

املخطوط قام برتمجتها شاعر ختلصه الشعري هو "رستمي" وكان على دراية ابللغتني الفارسية والدكنية، وقد قمها لـ 
هـ.ق/ 1017الذي كان حيكم "جلكوندا" عام  –"خلدجية سلطان شهرابنو" أخت السلطان "عبدهللا قطب شاه" 

هـ.ق/  1097 -1017الذي حكم من  –وزوجة أبو منصور سلطان حممد عادلشاه ابن إبراهيم شاه  -م1929
 )28) ووالدة منصور خبتيار. -م1927-1979

 

                                                           
: 410، ص هـ.ش 1102هتران: اساطري، -1ج-به اهتمام وتصحيح ادوارد براون-تذكرة الشعراء-مسرقندي، دولتشاه:ملزيد من التفاصيل انظر (92)

ه.ش 1199مشهد، -سالك أمحد أمحدى بريجندى وحممدتقى كوشش  به-ديوان- حسام ، ابنخوسفى، و ، مقدمهاملرجع السابق-مرادي .وانظر أيًضا:416
 ، مقدمه.

643. -.P: 6421988-vol.2-Catalogue of the Persian Manuscripts in the British museum -Rieu,Charless (72) 

560.-, p:559Oxford,1903 -Catalogue of the Persian Manuscripts in the library of the Indian Office-,HermanEthe )28( 
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وهي غري مؤرخة، ورمبا ترجع إىل بداية القرن الثامن عشر امليالدي، وهي  1441أما النسخة الثانية فهي حمفوظة برقم 
مكتوبة أيًضا خبط النستعليق الواضح، وإن املقدمة املوجودة يف نسخة املتحف الربيطاين مفقودة يف هذه النسخة أيًضا، 

تصويرة، ويوجد يف هناية هذا  179ر املوجودة اها واليت يبلغ عددها حنو وتعترب هذه النسخة هي األروع بسبب التصاوي
م يوضح اها عنوان املخطوط واسم 1706املخطوط مساعة اها ملحوظة ابللغة الفارسية كتبها "علي إبراهيم خان" عام 

كما يوضح أيًضا   هـ.ق خالل فرتة حكم "شيخ عمر مريزا ابن أمري تيمور"،077املؤلف ويعدل اتريخ وفاته إىل عام 
أن "خاوران" هو اسم مكان يف "خراسان" وأن املؤلف كان يعيش يف  -1سببني لتسمية املخطوط "خاورانمه" ومها: 

أن كلمة "خاوران" تعين الشرق والغرب وأن حروب البطل كانت يف الغرب حيث  -2خراسان حديًدا يف "كوهستان". 
دة تشتهر على وجه اخلصوص إبصفهان وخراسان برغم أهنا ختلو من أضاف العديد من األماكن خاصة وأن هذه القصي

ورقة، وأضاف أن هذه النسخة  192تصويرة يف  177بيت من الشعر و 21.717احلقانق التارخيية حيث حتتوي على 
، ويوجد H. T. Prinsepرمبا تكون قد ُقدمت مللك أو أمري، كما يوجد ترمجة إجنليزية هلذه السماعة وموقعة من 

اهذه النسخة أيًضا ملحوظة ابللغة اإلجنليزية خبط خمتلف وبدون توقيع ونصها " أان لست ماهرًا يف حتديد عمر وقيمة 
املخطوط الفارسي ولكين اعتقد من خالل اخلط والتصاوير أن هذا املخطوط مت نسخه يف مشال اهلند وليس يف بالد 

ذا املخطوط بتقليد التصاوير الفارسية واعتقد أنه ينبغي أن يتم تقييم ه فارس وأن الفنانني كانوا من أهل اهلند الذين قاموا
يف املرتبة الثالثة أو الرابعة ألهم املخطوطات الفارسية حيث أنه كان لدي الوقت للنظر فيه حيث جاء خطه واضح 

لعمل، ومل أجد ن شخصية اللغاية مما أثرى قيمته، وقد مت نسخ هذا املخطوط بعناية كبرية، أان ال أعرف أية معلومات ع
أية مصادر عن الكاتب يف األعمال األخرى، لكنه قام بنسخ خمطوطته على غرار الفردوسي يف الشاهنامة  لكنين لسُت 

 (29)على دراية كافية ابلعملني إلجراء مقارنة بينهما".
ا ألوراق فيها غري مرتبة تماًما كموهي نسخة معيبة حالتها رثة للغاية وا 790أما عن النسخة الثالثة فهي حمفوظة برقم  

 (30) خطاط.يوجد اها العديد من الفراغات، وكتوبة خبط النستعليق غري الواضح وعلى يد أكثر من 

 
 
 

                                                           
-Ethe he same reference, p 561.T )29( 

 The same, p 561,562.)30( 
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، واليت يرجع 7770إيران حتت رقم -ولكن أقدم هذه النسخ هي تلك النسخة احملفوظة مبتحف الفنون الزخرفية بطهران
تصويرة ولكن املوجودة  177م أي يف حياة الشاعر. وكانت تضم حوايل 1470/هـ 074اتريخ نسخها إىل عام 

تصويرة واألربعون تصويرة األخرى موزعة بني املتاحف املختلفة، وهي مرسومة طبًقا  117ابلنسخة األصلية اآلن هن 
ه أسلوبه اخلاص. وكان لملدرسة شرياز، وبعض تصاويرها حتوي توقيع املصور "فرهاد"؛ وهو مصور إيراين من أهل شرياز، 

 (31) ولكن يُرجح بعض العلماء أنه قد مت تزويق هذه التصاوير على يد أكثر من مصور، ورمبا يكونوا ثالثة.

 00ورقم خصوصية  47074وبعد هذه الدراسة ميكننا إضافة النسخة املوجودة بدار الكتب املصرية حتت رقم عمومية 
خاوران انمه" البن حسام اخلوسفي ليصبح عدد نسخ هذا املخطوط حوايل اتريخ فارسي إىل هذه النسخ من خمطوط "

 ست نسخ موزعة بني مكتبات ومتاحف العامل. 
 القسم الثاين: الرتمجة

 : (32) فاحتة املخطوط -
 الذين هم فخر الدنيا والدهر. (33) اي إهلي بعزة هؤالء اخلمسة -
 املعصومني األطهار. (34) حبقك اي حاكم بين آدم اهؤالء األربعة عشر -
 بنور حممد سراج الرسل وزعيم القادة وسروة روضة الرسل. -
 مبنارة روضة األنمة، بسروة علّي املتدللة. -
 . (35) علّي الويل أسد اخلالق، قاند الدين راكب الدلدل -
 بسيدة اجلنة اليت هي خري النساء، فاجلنة النقة حملبيها. -
 ًنا وامسه احلسن.خبلق احلسن الذي كان خلقه حس -

                                                           
 .26-14املرجع السابق، ص-ذكاء (11)
 2، ولوحة رقم 1انظر لوحة رقم  (32)
 هم سيدان حممد )صلى هللا عليه وسلم(، وسيدان علّي بن أيب طالب والسيدة فاطمة الزهراء، واحلسن، واحلسني )رضي هللا عنهم أمجعني(. املقصود ابخلمسة (33)
 األربعة عشر هم سيدان حممد )صلى هللا عليه وسلم( والسيدة فاطمة الزهراء واألنمة االثين عشرة )رضي هللا عنهم أمجعني(. (34)
لشعري ملا حىت كان حُيس هلا املسو هيلع هللا ىلص ، أهداها له املقوقس، وحضر اها يوم حنني، وقد عاشت بعده ملسو هيلع هللا ىلصاسم البغلة اليت كانت لسيدان "حممد" الدلدل: هو  (35)

د الدين بن كثري، عماا، وكانت عند علَى، مث بعده عند عبد هللا بن جعفر. ملزيد من التفاصيل انظر: -أي خيلط هلا الشعري بعد تكسريه ابملاء–سقطت أسناهنا 
، دمشق: 1ط -وحتقيق وتعليق حممد العيد اخلطراوي، حميي الدين ميست -ملسو هيلع هللا ىلصالفصول يف سرية الرسول  -أيب فداء إمساعيل ابن عمر بن كثري القرشي الدمشقي

 .270، ص م 1601-هـ1402مؤسسة علوم القرآن، 
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 بدم احلسني الذي سال يف كربالء بال سالح وعليه البالء والبالء. -
 ابلسجاد زين العابدين، بباقر اجلدير بعلم اليقني. -
 جبعفر زهرة روضة املصطفني الذي أسفر عنه صفاء الصبح الصادق. -
 مبوسى الكاظم وأحواله بقدر مقامه ومقاالته. -
 سى، شهيد خراسان بسبب الظلم واجلفاء.بقدر على الرضا بن مو  -
 بزهد حممد الذي امسه التقى، املتقي يف الدين مثل آابنه. -
 بشمع رواق أهل اليقني، على النقي قدوة املتقني. -
 بشجرة ورد روضة الزعامة اليت جاءت مع وجه حسن العسكري. -
 ابملهدي اهلادي اإلمام اهلمام، السالم عليهم وعليه السالم. -
 أي عدة أعمال يل يف دين الدنيا تصبح آالفًا بفضلك أيها الفعال. -
 اي رب األسرار امنحين أربعة عشر أمرًا حبق هؤالء األربعة عشر. -
 األول أال تكون يل حاجة عند أحد، تكون لك أنت فقط. -
 الثاين اجعل رزقي حيث ال يكون ألحد منة فيه. -
 ملويت، تكون البشارة آية )أبن ال ختافوا(.الثالث أنه حينما أتيت اإلشارة  -
 الرابع أنه حينما أودع يف الرتاب أكون قد تطهرت من التلوث. -
 اخلامس أنه عندما ينفصل اجلسد عن الكفن، فلتصل جبسدي إىل هؤالء اخلمسة. -
 السادس أال جتعل وجهي أسوًدا يف ميدان احلشر من خجل الذنب. -

 (36) ت فارغة حيث مل يتم الناسخ األربعة عشر أمرًا()وهنا مل تكتمل الصفحة وترك
 : (37) مقالة يف سبب أتليف ونظم الكتاب

 ذات ليلة أشعلت الكواكب انرًا، فتعلق السواد ابلقمر. -
 وجاء اخلط األسود ملك األلوان، فُضيق العامل من السواد. -

                                                           
 .2انظر لوحة رقم  (36)
 .4، ولوحة رقم 1انظر لوحة رقم  (37)



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 72 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 ومر البياض متخفًيا كطانر أسود على وجه الشمس. -
 املعنرب ابخليمة، فضربت اخليمة الكبرية ابلقصر املسكي.ضرب اهلواء  -
 فحل اليامسني حمل سنبل األرض، وتعطر هواء الروضة ابلعنرب. -
 هكذا سقط التاج من رأس امللك، فصاح ديك الفجر. -
 فغطى الدخان الدنيا، وكان الرماد عظيًما يف كل اجتاه. -
 وأسرعت السماء.وانمت الطيور وأمساك البحار، وتباطأت األرض  -
 تزين الفلك ولكن ليس ابجلواهر، وامتأل اجلو مبئات الزينات. -
 وعندما استقر مكانه وسط السحاب، سقط زمن اجلواهر. -
 عندما يوجد السرطان يف قاع املياه، بني السفن وتقلب املياه. -
 لو جاء األسد للمرعى، تظهر أيًضا شجاعته. -
 وامتأل الفم ابجلواهر من عقد الثراي.وإذا ارتفع السمك من الصدف،  -
 وسلمت زليخا القمر املضيء للشيطان، مثل يوسف من قاع البئر. -
 وعندما تنافس يوسف يف هذه املرحلة، امتأل امليزان ابلسنابل. -
 ظهر القوس مثل دم العقرب األعمى، كاحللقة ميضي من قبضة اليد. -
 زيًنا من دوران الفلك.وقد احنىن ظهري مثل القوس، وبقي القلب ح -
 فكر هذا األانين املتمرد، فلم تقتل الراحة ذلك الشخص. -
 ال يوجد للفلك فكر ويف، وال يوجد للدنيا غابة خارج اجلفاء. -
 ليسعد بتلك احلياة مع اهلوس، حيث ال يضر موته أحد. -
 أي شخص ضحى بسبب يد األجل، هو شخص محل األمل إىل طريق مسرع. -
 طريق العدم طاهرًا من الوجود، فمن جاء ال تكون هنايته الثرى.ال يكون  -
 عندما تطأ بقدمك الوجود، جيب أن خترج من طريق العدم. -
 لو أنت مشس الزوال، فبعد ذلك ال تكون إال الظلم لـ "زال".  -
 الدنيا اليت افرتشت البساط، مل يطِو يد األجل البساط. -
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 ضابط حاكًما.كانت كل ذرة غبارًا، وكان كل  -
 أحضر الصباح كل تلك األعشاب، لتفوح ابلعطر من اخلال األسود. -
 كل ذلك الورد الذي عليه شوك، كانت وروًدا لوجه العذارى. -
 كل ذلك السرو املستقيم يف الروضة، سقط من أعلى. -
 هذه هي عادات الدنيا، وال جيب وضع القلب على عادته. -
 ء سعادة وصياح سواء أفالس وكنز.قلُت للقلب يف القرب، سوا -
 واحد على عرش امللك والدالل، واآلخر على لوحة وله مانة احتياج. -
 ويف النهاية ال يكون لالثنني سوى الثرى، وال تتطهر الدنيا من عاداهتا. -
 ومثلما ذكر الصادقون، أبدأ قصيت. -
 حينما اُخرج املتاع من هذه الدنيا، يبقى مين تذكار. -
 لنوع الذي جيدد عقل املسن والشاب.من ا -
 يتعطر منه مخ العاقل، ويشتعل منه مصباح العقل. -
 العاقل يهضم الراحة ابلقلب كالعسل داخل الفم. -
 يعلو امسي على هذه الرسالة، وحياصر احلظ املدينة. -
 وعندما تصبح كل ذرة من ترايب غبارًا، يكون يل تذكار يف الدنيا. -
 سي طاهر األصل، فليكن طاهرًا من يرتحم عليه.مسعُت أن الفردو  -
 فقد قام بتلك الرسالة املشهورة حىت تبقى تذكاًرا خالًدا منه.  -
 اي جلمال وسالسة الكالم سواء عن األبطال أو عن األمراء. -
 يوجد للكالم عظمة بسبب مقالته، فالكالم يكمن يف أشعاره. -
 ختم قوله ابملثنوي، فقيل عنه إنه بطل. -
 لو جاء التوحيد وضرب األمثال والوصف والنصيحة ببيت واحد فللشوك استحسان. -
 وطاملا تركت الروح البدن الرتايب فلتمنح الطهارة للفردوسي. -
 ولرتحم الفردوسي ولتجعل مأواه جنة الفردوس. -



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 76 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 فقد ابتعد عن اللغة العربية يف وصفنا وقال لنا حقيقة واحدة. -
 كانة للعامل وأدرك اجلميع أن كل ما هو موجود هو أنت.إنك أنت العظمة وامل -
 أنت اهذا ملك جنتها فملك الكالم حتت أمرك. -
 ويقول حقيقة أخرى وهي أنه يقبلين. -
 وهذه احلقيقة تزيد من جاهي، وترفع من مكانة بالطي. -
 قلت لنفسي هذا طريق آخر صوب العنان من ضعيف األمل هذا. -
 ير ابلقول إنه ال يوجد يف البحر جواهر غري مستخدمة.ماذا أقول فمن اجلد -
 فأان ال أرى أي وردة على أوراق البستان مل يكتب البلبل كالًما عليها. -
 فال يوجد حجاب للعروس يف هذه الغرفة، وال ختلو املشاطة من عمل هلا. -
 فيكون الوجه احلسن يف هذا احلجاب فيكون للقلب أمل منه. -
 أن لك هذا اجملال وأنك ترسم اخلال على وجه احلسناوات. ال أعلم جيًدا -
 يوجد ابلبحر رجل مع أنه حكيم ميلك سفينة إال أنه غريب. -
 ال تطِو الطريق الذي بال هناية، وال تبحث عن اخلضر فىت ماء احلياة. -
 ينحرف العقل عن مساره مرة أخرى، األفضل من هذا أن يكون للقلب أمل. -
 الكالم، تعبريك هو خال اجلمال للكالم.اي مصور خيال  -
 يكون اخللود له من بئر الطبيعة، مثلما يظهر هاروت ساحر اللسان. -
 قيد اللسان ابلقول، وعلق لسان ذلك الفصيح. -
 أخرج الكنز من اخلراب ابلسحر وبقوة األسطورة. -
 وامزج دم املسيح ابلعنرب، واسكب الكالم كالسكر. -
 ليه مباشرة، فهو طبع عقل صديقك.لألمر الذي عزمت ع -
 سعد قليب من رد العقل، وقلت حًقا هكذا يكون مناسًبا. -
 قرأت كالًما من كل قصة، طاملا القصة اها كل ما هو عميق. -
 يف النهاية سعدت اهذه القصة اليت بقيت على شفاه الصادقني. -
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 اآلن أمتطي جواد الكالم، وال أعلم ماذا تكون هناية األمر. -
 يف هذه القصص قصص كثرية، وال يوجد أي شخص جدير أبسطورته. -
 فلم أَر شخًصا رجاًل يف ميدانه، حىت يورد أسطورته مثلي. -
 استعددت على أمل الكعبة، وأصابين النفع والضرر يف الطريق. -
 لو تصل قدمي إىل مقصدي، وترتقي أمنيايت للثروة. -
 بقى مين لعصور طويلة.فأان أبدأ هذه الرسالة املشهورة، لت -
 لو هكذا يكون رأي الفلك، فما أكثر الرغبات اليت ال تتحقق. -
 الزمان ليس من يوقع الظلم بنا فقط، فأان أرى أمل الشخص من هذا النوع. -
 كرب أيها املسن يف الكالم، وال تتخذ املسن اهذا احلديث املتآكل.اِ  -
 يف معرفة احلقيقة. اذهب للحقيقة لو هي ليست عميقة، وال جتتهد -
 فلو أييت العيب يف الكالم، اسحب القلم وكف عن العيب. -
 ال يوجد شخص غري معيب سوى املعيب، فبخالف العيب يكون الكل معيًبا. -
 اآلن أقص القصة، وأستدعى البيان يف الكالم. -
 حسن القصة.يوجد اآلالف من كلمات االستحسان على شفاه الصادقني عدا ذلك الشخص الذي سيست -
 اآلن أييت أمل من الرجال األحرار على ذلك الرجل احلر الذي سيستمع. -
 وليسعد الكاتب الذي سيكتب الكالم املعوج ابجلنة الناضرة. -
 وليكف ابحثو احلقانق عنه، وليكن احلظ حليفه دانًما. -
 : (38) خاتمة املخطوط-
 أمحد املختار:وصول سيدان "علي" إىل املدينة للقاء سيد األبرار  -
 جاء إىل يثرب بفعل الرايح، وذاعت البشرى بشأن "علي". -
 هكذا قيل: جاء "علي" مع اجليش، وصل هذا اجليش احلامي. -
 وسعد اجلميع اهذه البشرى، وانطلقوا مرة واحدة. -

                                                           
 .7رقم انظر لوحة  (38)
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 جاء إىل املدينة مع أصحابه، ووجوههم نضرة مثل ورود البستان. -
 ى أمل لقاء أبيهم.وخرج احلسن واحلسني مًعا عل -
 وتعالت صيحات اجلميع، فقد عاد الكبار مًعا. -
 وظهر الفرسان من الطريق ودخل اجليش. -
 جاء قادة الدين، وصلوا وسط كلمات االستحسان. -
 جاء أبو احملجن ومالك ويتقدمهم الطبول واألعالم. -
 وعندما وقعت عيين "النيب" على "علي"، هبط من على الدلدل. -
 واجته إىل النيب مسرًعا، واستقرت روحه. -
 فاحتضن بعضهما بعًضا، وتبلل وجهه من دمع عينيه. -
 مدح النيب "علًيا" كثريًا، بكل ما أظهره من لطف له. -
 فأمسك بيده، واحتضنت روحه دموعه. -
 وعامل كل واحد منهم بلطف، ونزعت كل القبيلة الغم من قلواها. -
 سعد اجلميع.بعد ذلك ترجل الكبار، و  -
 هنضت الرؤوس، واحننت حتت أقدام الفرسان. -
 رفع النيب رؤوسهم، وعادت السعادة للجميع. -
 وسأل كل واحد منهم عن حاله بصوت رقيق. -
 وعندما انتفعوا ابلسعادة، اختذت طريقها صوب املدينة. -
 حيث دخل "علي" مع اجليش إىل يثرب حممالً ابملال واجلاه. -
 بيت الزوج البتول، وسعد به أهل الرسول.واجته صوب  -
 وسعد أيًضا احلسن واحلسني، وسعدت كل األسرة. -
 وأعطى النيب الغنيمة واملال وشرح له احلال. -
 فسعد اجلميع اهذا املال، وأصبح كل الفقراء من األغنياء. -
 وأان هنا من أصغر أراضيه، أرفع يدي لنصرته. -
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 يقة الكالم، واليت يتعطر منها أنف الكالم.فأصبحت كالوردة النضرة يف حد -
 هلا قدرة دانمة فهي مثل مشس الدنيا. -
 وهكذا انتهت هذه القصة ابلسعادة، مثلما قرأت من أقوال الصادقني. -
 وختمت الكالم بسخاء الرسول، وأان أتمىن عطاء وكرم الرسول. -
 تمت. -

 اخلامتة:
 -إىل ما يلي:  توصلت الباحثة بعد االنتهاء من هذا البحث

 أن حتقيق املخطوطات الفارسية هو عبارة عن جهود فردية ال تنظمها أية خطة على اإلطالق.  .1
اتريخ فارسي ليس العنوان األصلي هلذا  00أن عنوان خمطوط "حيدرانمه" املوجود بدار الكتب املصرية برقم  .2

 املخطوط.
 ه" البن حسام اخلوسفي.أن العنوان األصلي للمخطوط حمل الدراسة هو "خاوران انم .1

  توصيات البحث:
م بقرار 1699إعادة تفعيل مركز حتقيق الرتاث يف اهليئة املصرية العامة للكتاب والذي كان قد مت إنشانه عام  .1

 والذي توقف العمل فيه بعد سنتني من افتتاحه. 60/1669من وزارة الثقافة رقم 
طوطات وبني مكتبات ومتاحف العامل اليت حتتفظ ابملخ االهتمام بتطوير العالقة بني مراكز حتقيق الرتاث .2

 الفارسية.
ضرورة وضع خطة منظمة لتحقيق املخطوطات الفارسية املوجودة بدار الكتب املصرية ابلقاهرة ابلتعاون مع  .1

 مراكز حتقيق الرتاث يف إيران.
 ذكره ة وخاصة كل ما متإعادة التحقق من فهارس املخطوطات الفارسية والفهرس املصور بدار الكتب املصري .4

 على أنه جمهول املؤلف أو العنوان أو كالمها.
 االهتمام بتوجيه الباحثني إىل جمال حتقيق املخطوطات وتقدمي الدعم الكايف هلم يف شىت النواحي. .7
العمل على إاتحة قاعدة إلكرتونية من نسخ امليكروفيلم املوجودة بكل مكتبات ومتاحف العامل، حبيث ميكن  .9

 احلصول عليها من خالل اشرتك مدفوع من على شبكة املعلومات تيسريًا للمحققني.
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 ثبت أبهم املصادر واملراجع
 أواًل: املصادر العربية:

الفكر  دار-4ج-هارونحتقيق عبد السالم حممد -معجم مقاييس اللغة-أبو احلسني أمحد بن فارسابن زكراي،  .1
 .م1676للنشر، 

عبد هللا حتقيق -والنهايةالبداية -فداء إمساعيل ابن عمر بن كثري القرشي الدمشقي عماد الدين أيب، ابن كثري .2
 .م1667، القاهرة، 1ط، اجلزء الثاين الرتكي،بن عبد احملسن 

-ملسو هيلع هللا ىلصة الرسول يف سري  الفصول-الدمشقيعماد الدين أيب فداء إمساعيل ابن عمر بن كثري القرشي ، ابن كثري .1
-هـ1402مؤسسة علوم القرآن،  :دمشق ،1ط-ميستووي، حميي الدين وتعليق حممد العيد اخلطرا حتقيق

 .م1601
، تربيز-الثاينو اجلزء األول -كشف الغمة يف معرفة األنمة-أيب احلسن علي بن عيسى بن أيب الفتحاألربلي،  .4

 ه.1101
يخ عادل أمحد عبد الش قوحتقيق وتعلي دراسة-الصحابةيف تمييز  اإلصابة-حجرأمحد بن علي بن العسقالين،  .7

 .م1667دار الكتب العلمية،  بريوت:-1ط-7، 4، 1 ج-معوضاملوجود، الشيخ علي حممد 
، إيران-2ط-17ج-إبراهيمحممد أبو الفضل حتقيق -البالغةشرح هنج  كتاب-احلديدابن أيب املعتزيل،  .9

 .م1697
 اثنًيا: املراجع العربية:

-لكتباالوصفي للمخطوطات الفارسية املزينة ابلصور واحملفوظة بدار  الفهرس-مبشرنصر هللا الطرازي،  .1
 .م1690مطبعة دار الكتب،  القاهرة:

 أصول علم التحقيق: العنوان الصحيح للكتاب، تعريفه وأمهيته، وسانل من-عارفالشريف حامت بن العوين،  .2
 .هـ1416املكرمة،  مكة-1ط-فيهمعرفته وأحكامه، أمثلة لألخطاء 

 م.1600دار النهضة العربية، القاهرة: -2ط-الفارسيروانع األدب  من-حممديع بد، مجعه .1
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 املخطوطات بني النظرية والتطبيق مع حتقيق ودراسة الرسالة األوىل أليب حتقيق-جمذوبفهمي وطالل ، سعد .4
 .م1661الكتب،  دار-اخلزرجيدلف 

 م.1661دار الزهراء للنشر،  القاهرة:-والفارسيةواملثنوي بني العربية  املزدوج-حممودرملة غامن،  .7
 م.1660، بريوت-2ط-التحقيقكتابة البحث وقواعد   أصول-فضل هللا، مهدي .9
 .م1601 القاهرة،-الثانية الطبعة-الفارسيالشعر  فنون-اهلاديإسعاد عبد ، قنديل .7
 م.1660، القاهرة-7ط-ونشرهاالنصوص  حتقيق-حممدعبد السالم هارون،  .0
 صادر الفارسية:اثلثًا: امل

 .شه.1199مشهد، -سالك أمحد أمحدى بريجندى وحممدتقى كوشش  به-ديوان- حسام ابن، خوسفى .1
ه نسخه برگردان ب-اب مقدمه حممد رضا شفيعي كدكين، وحممود اميد ساالر- كهن(على انمه )منظومه  ربيع،  .2

مکتوب و اب  اثري م یمهت مرکز پژوهشبه -(اي)ترک هيکتاخبانه موزه قون  2792مشاره  یقطع اصل نسخه خط
و مؤسسه  ران،يا اسالم و یکتاخبانه ختصصايران:  -یاسالم یجملس شورا اسنادکتاخبانه، موزه و مرکز   یمهکار 

 .هـ.ش 1100سال  ه،يليمطالعات امساع
 ش.هـ.1102اساطري،  :هتران-1ج-به اهتمام وتصحيح ادوارد براون-تذكرة الشعراء-دولتشاه، مسرقندي .1

 رابًعا: املراجع الفارسية:
مؤسسه :رانهت -(یمحاسه سراىي در ايران )از قدميرتين عهد اترخيي ات قرن چهاردهم هجر  -ذبيح هللاصفا،  .1

 .هـ.ش1111مطبوعات امري كبري، 
گاهي، مرکز نشر دانشهتران:-اتزاين انمه اپرسي، خالصة خاوران انمه ابن حسام خوسفي-محيد هللامرادي،  .2

 .هـ.ش1102
 خامًسا: اجملالت والدورايت الفارسية:

 .ه.ش1114-1270، هتران:سريوس-(مشاره حرف "ب" )خبش دوم-لغت انمه -على اكربدهخدا،  .1
، 2روزانمه هنر و مردم، دوره  ايران:-یتزنين یهنرها یو مصور موزه یخاوران انمه، نسخه خط-یحييذكاء،  .2

 20مشاره 
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مه، در منظومه محاسى على ان یتوصيف وتصويرگر -نيك روزاسحق ، حسن اقا حسيين، يوسف ،طغياين  .1
 .هـ.ش1107 ،20ابهنر كرمان، ادبيات وزابن، مشاره  دينشريه دانشكده ادبيات وعلوم انساين دانشگاه شه

 .هـِ.ش1100ايران، -فروردين واهشت-كتاب ماه هنر-خاوران انمه-هللا نعمت، كيكاووسي .4
 سادًسا: املراجع األجنبية:

1. Ethe,Herman-Catalogue of the Persian Manuscripts in the library of 

the Indian Office- Oxford,1903. 

2. Rieu,Charless- Catalogue of the Persian Manuscripts in the British 

museum-vol.2-1988. 

3. Stchoukin, Iva-Les manuscrits illustrés musulmans de la 

Bibliothéque du Caire [manuscrits persans-1935. 
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 اللوحات:

 

 
 

 ( فاحتة املخطوط1لوحة رقم )
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 الورقة الثانية ظهر من املخطوط( 2لوحة رقم )
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 يف سبب أتليف ونظم الكتاب مقال-( الورقة العاشرة1لوحة رقم )
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 ( الورقة احلادية عشر من املخطوط4لوحة رقم )
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 خاتمة املخطوط (7لوحة رقم )
 




