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 یادداشتی بر چاپ سوم

 
 

دالیل های مختلف تاریخی بهبُردار خراسانی در دورهناصر خسرو شاعر، متفکّر و جهانگرد نام
پژوهان بوده و آثار او در محافل علمی و ویژه اسماعیلیگوناگون موردتوّجه ادیبان، محقّقان و به

دانشگاهی مورد مراجعه و تحقیق قرار گرفته است. هم سفرنامه و هم قصاید و بعضی آثار فلسفی او 
اغلب پیش و پس از انقالب درزمرۀ متون درسی دانشگاهی و طرف رجوع استادان و دانشجویان 

، گرفتهیمی وی صورت هاشهیاندثار و ی اصیلی هم که درخصوص آهاپژوهشبوده است. بنابراین 
خصوص در ها بهدیگر، مجموعه مقاالت همایشطرفرونق و بازار خاص خود را داشته است. از

 معنی که اگر تا زمان برگزاریاینبارمصرف و زودگذر بوده است؛ بههای اخیر معموالً یکاین سال
و اگر به گوشۀ  شودیمگان توزیع کنندهمایش به چاپ رسید، تنها میان سخنرانان و شرکت

. کمتر دیده شده است که ماندیمی اخوانندهی و امراجعهی هم راه یافت، عموماً در انتظار اکتابخانه
 کنندگان و تقاضای بازار روی چاپ دوم را به خود ببیند.ی براثرِ درخواست مراجعهامقالهمجموعه 

در دانشکدۀ  1353 وریشهرناصر خسرو که در المللی چاپ نخست مجموعه مقاالت کنگرۀ بین
مننتشر گردید و موردِاستقبال  1355انسانی دانشگاه فردوسی برگزار شد، در سال ادبیات و علوم

کنندگان در این کنگره که در آغاز همین کتاب هم به چاپ به سیاهۀ نام شرکت قرارگرفت. اگر
ی برگزیدۀ علمی و ادبی آن روزگار از ایران و پنج هاچهره میشویم رسیده نگاهی بیفکنیم، متوّجه

کشور دیگر جهان که در این مجلس علمی شرکت داشتند، تقریباً همگی از نخبگان و سرآمدان 
ها نآ فیتألویژه اگر به زمان روزگار خود بودند و مقاالتی که در این مجموعه درج گردیده، به

 جهت هم مدام درهمیننظر و بهدار و شایستۀ امعاناً نکتهاوّل و عمومکنیم، همگی ناب و دست توّجه
پژوهان و در بازار کتاب موردِتقاضا بوده است. همین ایران و افغانستان موردِمراجعۀ استادان و دانش

ضرورت ما را بر آن داشت باوجودآنکه تجدید چاپ کتاب در روال مؤسّسات دولتی سازوکار 
در دانشگاه شهید  1394برگزاری همایش ناصر خسرو که در سال  مناسبتبه خاص خود را دارد،

زودی نایاب شد و بازچاپ ، به تجدید چاپ آن اقدام کنیم که این چاپ هم بهشدیمبهشتی برگزار 
 صورت حاضر ضرورت پیدا کرد.آن به

تادان ، جز تنی چند از اسمینیبیموقتی به سیاهۀ نویسندگان مقاالت این مجموعه نظری بیفکنیم 
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الهی  ؛ برای رفتگان آمرزشانددهیکشکننده درآن کنگرۀ بزرگ بقیه روی در نقاب خاک شرکت
آوری همچون ی نامهاچهرهدرازتر آرزو داریم. مقاالت  عمر -بمانند شهیهم که - گانشانو برای ماند

هیدی، ر شسیدجعف یادان: ایرج افشار، ا.ی. برتلس، سیدمحمد دبیرسیاقی، محمدامین ریاحی،زنده
وسفی و غالمحسین ی فیلیپانی رونکونی، محمدجواد مشکور، عبدالغنی میرزایف، مجتبی مینوی،

یحیی الخشاب از رفتگان و محمدعلی اسالمی ندوشن، مهدی محقّق و جالل متینی از زندگان، بر 
 کم هاآنرونق علمی این مجموعه افزوده و باوجود گذشت بیش از چهار دهه از اعتبار و تازگی 

تۀ اسماعیلی شایس ی مطالعاتهاحوزهنشده است. همین امتیاز کتاب را برای محقّقان زبان و ادب و 
 کرده است. توّجه

روست و خریداران آن ی زیادی روبههایدشوارخرسندیم که در این روزگار که چاپ کتاب با 
ازار خواستارانی دارد موعه مقاله همچنان در بج، این مشوندیمروز کم دالیل مختلف روزبهبه

 پذیر کرده است.تاآنجاکه چاپ سه بارۀ آن را برای دانشگاه فردوسی توجیه
 

 دکتر محمدجعفر یاحقّی
 استاد و مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه

 



 

 

 یادداشتی بر چاپ دوم

 

 

 سرسخن قطب علمی

که با  انسانی دانشگاه فردوسیالمللی در دانشکدۀ ادبیات و علومسنّت برگزاری مجالس علمی و بین
تشکیل کنگرۀ جهانی ابوالفضل بیهقی در دهۀ چهل آغاز شده بود، در دهۀ پنجاه خورشیدی با 

ماه آبان ) یفردوس(، اوّلین تا ششمین هفتۀ 1350 وری)شهر یرانیابرگزاری دومین کنگرۀ تخقیقات 
 یقیدق(، مجلس بزرگداشت 1353شهریور خسرو )(، کنگرۀ جهانی ناصر 1356تا  1351هرسال از 

ی ملّی هاجشنواره(، سه دوره 1354) رانیادانان (، چهارمین کنگرۀ جغرافی1354آذرماه  26تا  23)
ن رشتۀ زبا ویژه در( نشاط علمی فراوانی در این دانشکده و به1356 تا 1354تیرماه هر سال از طوس )

 و ادبیات فارسی ایجاد کرده بود.
برگزاری کنگرۀ جهانی ناصر خسرو با شرکت گروه زیادی از ناصرخسروشناسان جهان که 
نامشان در آغاز همین یادنامه به چاپ رسیده، از کشورهای ایران، اتّحاد جماهیر شوروی، ایتالیا، 

مناسبت قمری( به 1394)برابر با  1353ر شهریو 28تا  23افغانستان، پاکستان و مصر طی روزهای 
انشکدۀ د گرامیداشت هزارمین سال والدت حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، در تاالر فردوسی

این محافل علمی بود که طی پنج روز  انسانی دانشگاه فردوسی از بارورترینادبیات و علوم
شخصیتی و آثار ناصر خسرو ارائه  های ممتع و سودمندی با موضوعات مختلف در ابعادسخنرانی

 شد.
ی برخوردار بود، رؤسای اژهیوازآنجاکه این کنگره برای مراکز علمی کشور و جهان از اهمیت 

 یالعجمله: دانشگاه تهران، دانشسرای ها و مؤسسات علمی آن روز کشور ازآنبسیاری از دانشگاه
نعنتی، تبریز(، دانشگاه شیراز، دانشگاه صان )آذرآبادگمعلم بعدی و خوارزمی فعلی(، دانشگاه تربیت)

نامۀ دهخدا، و نیز دانشگاه پنجاب پاکستان، آکادمی علوم و انستیتو خاورشناسی سازمان لغت
تاجیکستان و مؤسّسۀ خاورشناسی ناپل ایتالیا هرکدام جداگانه پیامی فرستادند و از برگزاری این 

ها در جلسۀ افتتاحی کنگره توسط نمایندگان اممجلس علمی ابراز خرسندی کردند. همۀ این پی
 مذکور قرائت گردید. ساتمؤسّها و دانشگاه



 یادنامة ناصرخسرو   8

 

صفحه در سلسله  667گزیدۀ مقاالتی که بالفاصله به دبیرخانۀ کنگره تحویل شده بود، در 
تا امروز  ( که1355انسانی دانشگاه فردوسی به چاپ رسید )آذر ماه انتشارات دانشکدۀ ادبیات و علوم

و پس از گذشت بیش از چهار دهه موردِاستفاده محّققان و دانشجویان بوده است. ازآنجاکه مقاالت 
اوّل متخصصان بنام و طراز اوّل این این مجموعه در نوع خود بنیادی و برخاسته از تحقیقات دست

سل نشجویان و محّققان نها پیش نایاب و دور از دسترس دارشته بود، و نظر به اینکه چاپ آن از سال
، تجدید شدیمخاضر بود، در کمیتۀ علمی همایش ناصر خسرو که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار 

قدر را پیشنهاد کردم که با استقبال اعضای علمی و مسئوالن همایش مواجه چاپ این مجموعۀ گران
گردید. چند روز بعد موضوع در جلسۀ قطب علمی فردوسی و شاهنامه و گروه زبان و ادبیات فارسی 

صورت این، بههدانشگاه فردوسی مشهد هم مورِدتأکید قرار گرفت و با تأیید شورای انتشارت دانشگا
 چینی و برای چاپ آماده شد.، در قطب علمی تجدید حروفدینیبیمکه 

رو، چینی بنا نداشتیم تغییری بنیادی در مقاالت ایجاد کنیم. ازایندر این بازچاپ و تجدید حروف
ها که سامان مشخصی نداشت، در هر مقاله های چاپی فراوان کتاب اصالح شد و زیرنویستنها غلط

صورت اینصورت جداگانه به پایان همان مقاله منتقل گردید. امیدواریم آنچه در فرصتی کوتاه بهبه
عنوان سهم همکاری دانشگاه ، بهشودیمآماده شده و اینک به پیشگاه دوستداران دانش و خرد عرضه 

 جلب کند. نظران را به خوداستادان و صاحب المللی ناصر خسرو توّجهفردوسی مشهد در همایش بین
دانم از شورای انتشارات دانشگاه که پیشنهاد ما را پذیرفتند و همچنین از سرکار در پایان الزم می

شگاه ارشد زبان و ادبیات فارسی این دانالتحصیل دورۀ کارشناسیخانم هانیه اسدپور فعّال مشهد، فارغ
ی وانی این کتاب را در فرصتخنگاری و نمونهبینی تمام کار بازنگری، حروفکه با دقت و خرده

 صورتی پسندیده انجام دادند، سپاسگزاری کنم.کوتاه به
 

 دکتر محمدجعفر یاحقّی
 استاد و مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه



 

 

 مقدمۀ چاپ اوّل
 
 

 بیانات جناب آقای دکتر مژدهی، رئیس دانشگاه فردوسی
 

 قدر، مهمانان گرامیگران استادان و دانشمندان
پرور خراسان، در تاالر فردوسی دانشکدۀ وظیفۀ دلپذیری است که امروز در سرزمین مردخیز و ادب

عنوان مسئول دانشگاه فردوسی در مراسم افتتاح کنگرۀ جهانی ناصرخسرو انسانی، بهادبیات و علوم
 جویم.شرکت می
شده که در ادب و شعر و فرهنگ و حکمت ایران ای که برای بزرگداشت مردی برپا کنگره

عالوه در سخنوریِ صمیمانه و از سرِ ایمان شعر سرودن، یگانه است و در برابر مقامی واال دارد، به
 ای بزرگ و پرشکوه قد برافراشته است.امواج سهمگین حوادث، چون صخره

ا حضور هّد کرده است که بدانشگاه فردوسی سربلند است که این وظیفۀ فرهنگی را درحالی تع
گیرد و مراسم افتتاحش با تشریف و اشتراک مساعی دانشمندان ایران و جهان، فروغ و رونق می

آوردن حضّار محترم موجب سپاس و امتنان فراوان این دانشگاه و عموم دانشگاهیان است. بایستی به 
پذیر کردنِ یکی از و تحقّقدانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی که در تشکیل چنین مجلس ارجمند 

های مهم دانشگاه که ارج نهادن به فرهنگِ قومی است توفیق یافته، تهنیت بگویم، خاصّه در هدف
تواند با توجه به گمان این مهم را ادبیات و علوم انسانی بهتر از علوم و فنون تجربی میاین عصر، بی

های اصیل مستلزم یش آورده است و بقای فرهنگهای جهانگیر در عالم پمسائلی که جریان فرهنگ
 هوشیاری و پاسداری است، تعّهد کند.

امیدوارم مهمانان محترم، با رضایت خاطر و یادبودی خوش به شهر و دیار خویش برگردند و از 
 ثمرات علمیِ کنگره خرسند باشند.

رت انی که درصوبا سپاسگزاری از همکار صمیمی خود، آقای دکتر جالل متینی، و عموم کس
برم. اند، این سخنان را به پایان مینوعی بذل همّت و صرف وقت کردهپذیرفتن امور کنگره هریک به

های این مجلس نیز از ارباب جراید و متصدیّان رادیو و تلویزیون در عرضه داشتن و شناساندن هدف
 علمی متشکّرم.

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 شی و پژوهشی دانشگاه فردوسیزسخنان آقای جالل متینی، معاون آمو

 انسانیو رئیس دانشکدۀ ادبیات و علوم

 

 

 
 اعضای دانشمند ایرانی و خارجی کنگرۀ جهانی ناصرخسرو

 مهمانان ارجمند
به اوّلین جلسۀ کنگرۀ جهانی  فرمایی همۀ شما سروران عزیز راخواهم نخست تشریفاجازه می

نظران ایرانی و خارجی تشکیل ای قریب شصت تن از استادان و صاحبناصرخسرو که با شرکت عدّه
شده است، صمیمانه خیرِمقدم بگویم و در این لحظه آرزو کنم در طی روزهای آینده با طرح 

ار به زندگانی، آثار و افک های تازه ازطرف اعضای محترم کنگره بسیاری از نکات مربوطموضوع
بُردار خراسان در قرن پنجم هجری از پردۀ ابهام بیرون آید و ناصرخسروِ حکیم، شاعر و نویسندۀ نام

 پژوهان را در آینده سودمند افتد.حاصل تحقیقات دانشمندانِ عضو این مجمع علمی، دانش
ا توجه انی دانشگاه فردوسی بانسبرگزاری کنگرۀ جهانی ناصرخسرو در دانشکدۀ ادبیات و علوم

 نماید.اختصار در این مجلس ضرور میولو به هاآنهایی است که ذکر اهم به هدف
های ما صورت گرفت، بر این موضوع نخست آنکه درپِی تغییرات بنیانی که در همۀ دانشگاه

ها ها و کنفرانساند در تشکیل مجالس بحث علمی و کنگرهها موظّفبسیار تأکید شد که دانشگاه
نظران خصوص با طرح مسائل مربوط به تمدّن و فرهنگ ایران، محقّقان و صاحبمجدّانه بکوشند و به

حاصل آرا و مطالعات خود را در چنین مجالسی عرضه کنند و از آرا و نظریات همکاران ایرانی و 
شرکت در چنین مجالسی با مند گردند و درضمن جوانان و دانشجویان نیز با خارجی خود بهره

که امروز در دنیای علم رایج است، آشنا شوند و شیوۀ تحقیق را عماًل از چنانمباحثات علمی، آن
مندان با شرکت در این مجامع و یا ازطریق وسایل ارتباط جمعی عالوه دیگر عالقهرهروان بیاموزند. به

 نامداران این سرزمین آشنایی حاصل کنند. با گذشتۀ پرافتخار و درخشان ایران عزیز و بزرگان و
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های مسئول دانشگاه در طی شش سال اخیر در اجرای این نظر بوده است که با موافقت مقام
 انسانی دانشگاه فردوسی توفیق یافته است دو کنگرۀ جهانی ابوالفضل بیهقیدانشکدۀ ادبیات و علوم

« یهفتۀ فردوس»عنوان مجمع علمی تحت و ناصرخسرو و یک کنگرۀ ملّی تحقیقات ایرانی و دو
 برگزار کند.

ازۀ طورکلّی خراسان با آن سابقۀ طوالنی و پرآوعلّت دیگرِ برگزاری کنگرۀ حاضر آن است که به
آوری که به جهان عرضه همه رجال نامخود در تاریخ علم و ادب و هنر و عرفانِ ایران و جهان و آن

ها و تندبادهای ویرانگر را مردانه تحمّل کرده ش که پیوسته طوفانکرده و با آن نیروی شگرفِ الیزال
و به زندگیِ پرافتخار خود با سربلندی ادامه داده، شایستۀ آن است که هرچه بیشتر از جهات مختلف 

 شناخته شود و سوابق فرهنگی و هنری و فکری آن بررسی و معرّفی گردد.
که شاید و بهایش چنانال بزرگ و آثار گراناگر عرض کنم نسبت به خراسان و گذشته و رج

ام، حتّی برای محقّقان امروزین جهان نیز طرح گزاف نگفتهباید معرفتی حاصل نشده است، سخنی به
با قهرمانان، عالمان، شاعران، نویسندگان و عارفانش روشن نیست، « خراسان»خطوط اصلی سیمای 

ده، مطالعه نظر بنجهت است که بهنکات مربوط به آن. بدینتا چه رسد به وقوف و اّطالع بر جزئیّاتِ 
دربارۀ خراسان همواره باید در سرلوحۀ کارهای اساسی دانشگاه فردوسی و دانشکدۀ ادبیات و 

 انسانیِ ما قرار داشته باشد.علوم
مینۀ آور درزهمه مردان نامامّا ممکن است برای برخی این سؤال نیز مطرح شود که چرا در بین این

علم و ادب و هنر و عرفان در سرزمین خراسان ناصرخسرو برگزیده شد و دلیل این ترجیح چه بوده 
 است؟

هجری قمری، مقارن است با هزارمین  1394شاید اوّلین جواب آن باشد که امسال، یعنی سال 
پای « رمرکز اغب»بر  394سال والدت این شاعر و نویسندۀ ارجمند که به تصریح خوِد وی به سال 

ای مناسب برای مطالعه عنوان وسیلهنهاده است. ولی حقیقت آن است که این تقارن مبارک را فقط به
تنها در خراسان، بلکه در تمام ایران در و تحقیق دربارۀ این مرد بزرگ مغتنم شمردیم. مردی که نه

عمیق داشته باشد و بتواند مانندان است. کیست که با ادبِ غنی ایران آشنایی ها و بیشمار یگانه
 شاعران و نویسندگان دیگری را که در راه ناصرخسرو گام برداشته باشند، به ما معرّفی کند؟

الدین، سعدی و مردانی چون فردوسی، خّیام، نظامی، موالنا جاللما در ادبیات فارسی بزرگ
وجود از ایشان، اثری به اند به تقلید هریکحافظ داریم که گروهی از شاعران ما سخت کوشیده

رقیب دانیم و گذشت قرون و اعصار نیز اثبات کرده است آن چند تن بیبیاورند. ولی همه خوب می
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اند. اّما موجب شگفتی است که تنی چند منازع بر قّلۀ افتخار ادب فارسی با قامتی افراشته ایستادهو بی
 ت و فرهنگ ما ازجمله معدود کسانی هستند کهچون ناصرخسرو و ابوالفضل بیهقی در تاریخ ادبیا

و ایشان  قصد تقلید نزدیک شودکمتر کسی توانسته است به حوزۀ هنر و مقام واالی ایشان، حتّی به
 اصطالح سرمشق خود قرار دهد.را به

نظیر این مرد بزرگ نامۀ کمخواهم در این مجلِس شریف به سرگذشت و زندگیبنده نمی
م؛ مردی که در آن روزگاران به فرمان ایمانِ قلبی و با حربۀ قلم با خاص و عام جنگیده ای بکناشاره

چیز خود را از دست داده، تا آخرین نفس راهش تغییر نکرده است است و با آنکه در این کار همه
پنداشته، ولو صحیح هم نبوده باشد، مردانه جهاد کرده است. و برای اثبات چیزی که حق می

ای، دهقانی سیستانی را که آرزومندِ برخورداری از زندگی که در آن عهد، سرودن مدیحهیدرحال
ای رسانیده است و برای دیگری سرودن رباعیسادگی به مقصود میراحت و ناز و نعمت بوده، به

 کرده است.در وصف هالل ماه، راه مقصود را هموار می
گزیند و در طلِب حقیقت، آسانی راهی نو برمیتنعّم و تنمندی از امّا ناصرخسرو پس از بهره

سالۀ خود، مشقّات و نامالیمات شدیدی را شود و در سفر هفتهای دور و ناآشنا میراهیِ سرزمین
بینیم تغییر مذهب یافته و به اعتقاد کند. سپس این مرد را پس از مصائبی فراوان در قاهره میتحمّل می

ت محض واصل شده و مصمّم برای تبلیغ آیین جدید. از این تاریخ، زندگیِ خودش به حقیق
 شود.ناصرخسرو دگرگون می

وچرا به حقیقت چونپنداشته بی دهد. او هم که میپیداست که کسی در خراسان به او میدان نمی
کنند. را میخیزد، قصد جانش محض دست یافته، گرم و معتقد مانند همۀ نومذهبان به ستیزه برمی

گیرد و به تبلیغ گریزد و دور از یار و دیار در درّۀ یمگان پناه میکند، ولی سرانجام میمبارزه می
سالۀ وی و نیز پردازد. حاصل سفر هفتآیین جدید و مبارزه با همۀ مخالفان خود از هر طبقه می

که امروز در دسترس محّققان جهان  های این دوره زندگی اوستمبارزات و مطالعاتش اشعار و نوشته
مانند. چه خوب بود که از ها بینظیر و برخی از آنقرار دارد. آثاری متنوّع و متعدّد، استوار و کم

توانستیم تحّول ها میبه آن دوران اوّلِ زندگیِ ناصرخسرو هم چیزی به دستمان رسیده بود تا با توّجه
 لعه قرار دهیم.طور دقیق موردِمطافکری او را به

همه آثار ارجمند قابل مطالعه و فرمایید وجود چنین مردی در هزار سال پیش بااینتصدیق نمی
ای جهانی، آن هم عنوان موضوع مطالعه در کنگرهبررسیِ دقیق است؟ علّت انتخاب ناصرخسرو به

نده، م، شاعر و نویسدر خراسان بزرگ، چیزی جز این امر نبوده است. مردی حکیم و متفکّر و متکلّ
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تر از همه با سبک و توّجه شعر درجۀ اوّل و آثار منثوری فصیح و استوار و مهمدارای مقداری قابل
 همتاست.اسلوبی خاص که در طی یک دورۀ طوالنی هزارساله بی

موضوع تشکیل کنگرۀ جهانی ناصرخسرو به جناب  1352با توجّه به این مقدّمات در پاییز سال 
کتر مژدهی، رئیس ارجمند دانشگاهمان، پیشنهاد گردید که خوشبختانه با حُسن قبول و تأیید آقای د

 رسماً به دعوت از محّققان و دانشمندان پرداختیم. 1352گاه از بهمن کامل ایشان مواجه شد، آن
قدر، جناب آقای های محقّق عالیدر کارهای مقدّماتی تشکیل این کنگره بنده از راهنمایی

ام و نیز استاد فاضل جناب آقای مجتبی مینوی و استاد ارجمند جناب آقای ایرج افشار برخوردار بوده
 اند.های مسئول وزارت فرهنگ و هنر مساعدت بسیار فرمودهاهلل صفا در جلب موافقت مقامذبیح

دوسی فرض فرانسانی دانشگاه سپاسگزاری از این بزرگواران بر بنده و دانشکدۀ ادبیات و علوم
که الزم است در این فرصت از دو تن از همکاران صمیمی خود، آقای عبّاس سعیدی چناناست. هم

رستگار، دانشیار زبان و ادبیات رضوانی، معاون دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، و خانم گیتی فالح
سانی و نیز انبیات و علومفارسی و دبیر کنگره و دیگر همکاران اداری خود در دانشگاه و دانشکدۀ اد

 از سازمان رادیو و تلویزیون ایران تشکّر کنم.
قبل از پایانِ عرایضم ضمن تشّکر از همۀ دانشمندانی که دعوت دانشگاه ما را برای شرکت در 

کنم در روزهای اقامت در مشهد از هر جهت به ایشان خوش اند، آرزو میاین مجمع علمی پذیرفته
ات خوش از شهر مشهد و کنگرۀ جهانی ناصرخسرو به کشورها و شهرهای خود بگذرد و با خاطر

عنوان مسئول کنگره از ایشان اکنون بهها نقایصی مشاهده فرمودند، همبازگردند و اگر در پذیرایی
 کنم.عذرخواهی می
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 حسن از پاكستانأكور عبدالشّ باستاني پاريزي، ابراهيم

  مقدم، محمدعلوي برتلس، ا.ي. از اتّحاد جماهير شوروي
  عمادي، عبدالرحمن  بينش، تقي

  فرّخ، محمود تفضّلي، احمد
  فرزاد، مسعود اللهي (نويد)، ابوالقاسمحبيب

  رستگار، گيتيفلّاح خديوجم، حسين
  فيليپاني رونكوني از ايتاليا رهبر، خليل خطيب
  معاني، احمدگلچين پژوه، محمدتقيدانش
  هروي از افغانستانمايل سياقي، محمددبير

  متيني، جالل درخشان، مهدي
  مجتهدزاده، عليرضا رضايي، جمال

  محقّق، مهدي ركني، محمدمهدي
  طباطبايي، محمدمحيط  رواقي، علي

  ، عبدالمحسنالدينيمشكوة رياحي، محمدامين
  مشكور، محمدجواد خوئي، عباسزرياب
 كوب، عبدالحسينزرين

  زنجاني، برات
  ميرزايف، عبدالغني از اتّحاد جماهير شوروي

  يمجتب ،ينويم     
  حسين نصر، سيد ناصري، حسن سادات

  پريمرزنفيسي، ساكت، محمدحسين
  وصال، عبدالوهابنوراني ستوده، غالمرضا
  جو، مهوشنيك ستوده، منوچهر
  الخشاب از مصريحيي الدينسجادي، ضياء

  حسينيوسفي، غالم اكبرسيرجاني، علي سعيدي



 

   
  


