
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تنقيح آخَر للشاهنامه
  )القسم الثاني(

  سجاد آيدنلو
صورت الشاهنامه للفردوسي بجهود مهدي قريب عن انتشارات دوستان في طهران 

نُسخها المخطوطة المعروفة م سية منقّحةً علي عشرٍ من أقدللهجرة ـ الشم 1386عام 
في العالم، مقارنةً بِتنقيحها األول و الثاني الصادرين في موسكو و بنسخةِ جالل خالقي 

  .مطلق
 لُ منها في العدد الحادي و األربعين منالمقالة التي طُبِع القسم األو في هاذهو 

 لمجلّدها الثاني ــ و هو منمجلَّةِ مرآةِ التراث نتناول تنقيح االستاذ مهدي قريب 
مراحل اسفنديار السبع إلي نهاية الشاهنامه ــ بيتاً بيتاً، وقد قابلها عنداللزوم بِتحقيقِ 

  .الدكتور جالل خالقي مطلق و زمالئه و عدة طبعات أُخري
  :و نتيجة هاذه المطالعة أَسئلة و اقتراحات عرضت في ثالثةِ أَقسام هي

  .ثالثاً السهو الطباعي .نياً القراءة و التلفُّظثا .أَوالً الضبط
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  أَقدم قواعد الفارسية بالعربية
  الرسولالسيد محمدرضا ابن

  زادهسميرا رِكني
كشف كاتبا هاذه المقالةِ بتتبع آراء أولي النظر في اللغة الفارسيةِ و آدابها في شأنِ أول 

هاذه اآلراء و نقدها عن أَنّ رسالة قواعد الفرس  قواعد الفارسية أو أقدمها، و درس
  .أَقدم قواعد الفارسية بالعربية المخطوطة هيِ

دلّتهما القرائن و الشواهعلي أَنّ مؤلّف هاذه الرسالة هو ابن كمال الباشا ود.  
ليست و نَبها علي أَنَّ هناك رسائل تحملُ هاذا العنوانَ و اسم هاذا المؤلّف، و هي 

  .األمرَ الذي كشنا عنه النِّقاب
  .و قَدما تقريراً لنسخ قواعد الفرس الخطيةِ في مكتبات العالم

  
الفارسي الطب سؤَسم رجانيد إسماعيلُ الجالسي  

 بخشحسن تاج

كتب السيد إسماعيل الجرجاني طبيب القرنين الهجريين الخامس و السادس و عاطهما 
  .كُتُبٍ جليلةٍ عدت من أَهم اآلثار في تاريخ الطب في العالمعدةُ 

ولهاذه اآلثار أَهمية بالغة في تاريخ اللغةِ الفارسية أيضا، فهي من روائع التأليف 
  .الفارسي في تاريخ العلم

رضو هاذا المكتوب ع لحياة هاذا الطبيبِ البارع، و تعريف لفيص من آثارِه ددع 
خصائص النص لكلّ أَثَر و الباقي من نُسخه المخطوطة، و يبحث عن الجوانب 

  .المتنوعةِ لأهميةِ هاذه النُّسخ
 ه اآلثار بااللتفات إليه في هاذه المقالةِ التي كانَت مراجعهاذ و خطي طبع

  .الجرجاني و مصادره في التأليف و التجديد و التجارب قسماً منها
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  رسالة في األَخالق
  ن جاهدسمح

  يوسفيمجيد ملّا
 المتكلِّم الفَقيه ين اإليجي هو ابنُ ركنِ الدينِ أحمدالرحمن عضدالدأبوالفضل عبد
الشافعي ــ الحنفي علي قول ــ المولود سنة سبع مئة المتوفَّي سنة ست و خمسين و 

  .ي شرق ايرانسبع مئة من أهلِ قَصبةِ إيج في محافظة فارس جنوب
و له آثاره كثيرة في الفقه و األصول و الكالم و األدب و التاريخ مازال قسم منها 

  :محطَّ اهتمام المحقّقين حتَّي اليوم، و في طليعتها
  المواقف، مطبوع، و هو في علم الكالم. 1
  العقائد العضدية، مطبوع. 2
  الفقهشرح مختصر ابن الحاجب، مطبوع، و هوي في أُصول . 3
  الرسالة العضدية، مطبوع، و هو في علم الوضع. 4
  جواهر الكالم، مخطوط، و هو مختصر المواقف. 5
  ئد الغياثية، مخطوط، و هو في المعاني و البيانالفوا. 6
  أشرف التواريخ. 7
  المدخل في علم المعاني و البيان و البديع، مخطوط. 8
  .ألخالقاألخالق العضدية، و هي رسالة في ا. 9

  .والموضوع الحاضر تحقيق رسالته األَخالقية
  :و ترجمته في األَعالم للزوكلي

  5/119: و معجم المؤلفين لكحالة
1/527: و هديةالعارفين للبغدادي  

  .و غيرها
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  الجالئريون
  زادههاشم رجب

و أَنشؤُا بعد أُفولِ اإللخانيين نهض الجالئريون و هم بطن عن قبائل المغول الكبري، 
سلسلةً عرفت بĤسمهم، و دامت إلي أوائل القرنِ الهجري التاسع حاكمة علي ايران و 

  .العراق
وحدث في عهد هاذه الحكومة حوادث سياسية مهمة وجدت صداها في قسم من 

  .أَهم الكتابات التاريخية في ذالك العهد
قارئها وقد جمع كاتب هاذه المقالةِ أَخباراً متناثرة مة تُوجِزُ لهمة من مصادر تاريخي

  .التحوالت السياسية لذالك العهد
  .نكات في الثقافة و الفنّ في تلك األيامو في نهاية المقالة ذكرت 

 

  !!!لطامة... هذه كإن أعماالً 
  »العاشقيننقد علي طبعة تذكرة عرفات«

  سعيد شفيعيون
من أهم مادون في  العارفينن و عرصاتالعاشقيتذكرة عرفاتال شك في أن كتاب 

األدب الفارسي بعامة و الشعر الفارسي بخاصة من كتب في السير و التراجم؛ فهو يعد 
و رغم ذلك، فإن هذا الكتاب، و . بحق من أعظمها حجماً و أثراها محتوي و مضموناً

يتناسب و مكانته بغناه العلمي و األدبي، لم يتم تحقيقة حتي اآلن تحقيقاً علمياً جديراً 
من » دار األساطير للطباعة و النشر«ها نشرته و نقول هذا و نحن نعني أن. تلك

أنه طالب عمل فحسب و  طبعته الفريدة و الوحيدة في اآلونة اآلخيرة لمصحح يبدو
حديث عهد في مجال التصحيح، قد عجر عن أن يثلج صدور جموع عطاشي الراغبين 

الشغفوين به؛ فلم يتمكن من أن يحقق  هديفي األدب الفارسي القديم أو أن يبل 
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آمالهم التي حدت بهم منذ آماد بعيدة لتقر أعينهم بمثل هذا التراث العظيم و اليجدوا 
  .فيه ضالهم

وبنظرة عابرة إلي تلك الطبعة، تتضح بجالء و بشكل سافر تلك الحقيقة المرة و 
اللذرعة، و هي أن ناشر الكتاب أو ذلك المصحح قد ألحقا بهذا األثر القيم، بقصد 

  .و دراية، أضراراً جسيمة و أصاباه في الصميم منهما أو دون قصدأ
ما اعتري ذلك التحقيق من  وبة و جادة لتصحيحؤو ما هذة المقالة إلّا محاولة د

و ما هي أيضاً إلّا دعوة إلي إعادة . هنات و أخطاء وازالة ماران عليه من ضعف و فتور
ي للنور ثانيتاً في ثوب علمي قشيب تحقيق هذا السفر، و تأكيد علي ضرورة إخراجه
  .و اصلوب مبني علي أسس و معايير علمية دقيقة

  
  الدستورتحفة
  مختصر نقد و بنظرة

 سن عاطفيح

 بيئد 1070 سنة المؤلف الكلمات أعداد معجم في الواردة الدستور بتحفة حديث هاذا
 مرجع األثر هاذا الف و و سبعين و ستة سنة المتوفي الكاشاني عبدالكريم بن اهللا لطف
 االستاذ بتحقيق المخطوط التراث تحقيق مركز عن مرّة اول صدر و للمحققين، نفيس
 بيد وقعت هفوات من فيه ما مع عليه بالثناء جدير عمله صدري و مهدي الفاضل
  .المخطوطتين ناسخي
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  فكرة في امتداد اعتقادين
  الخواجة نصيرالدين الطوسي و الرجعة

الحائري د محمد العماديالسي  
الرجعة تعني عودة جماعة من الناس إلي الدنيا بعد الموت و قبلَ القيامة، و هي من 

الشيعة التي ال تنحصل عن المهدويةِ و حوادث آخر الزمانِ و ظهور المهدي ــ تعاليم 
  .عجلَ اهللاُ فرجه الشريف ــ و ثورته المباركةِ المقدسة

وهناك تفاسير تبين أنّ للرجعة معاني مختلفةً باختالف العصور التي مرَّت بها، و 
  .هي متَفاوتة مع تفسيرها المشهور

الحاضرة تناولت في البدء قدم هاذه العقيدة و مداركها و مكانتها في جدال  والمقالة
 هم، و أشارت لتفسير الخواجه نصيرالدين الطوسيين و مخالفالمتكلمين اإلمامي

  .المختلف عما سواه في كتاباته النزارية
  .رائنو تحدثت باستمرار نظرِه في آثارِه االمامية مستندةً لطائفة من الق

  
  ناسخو الشاهنامه

  خانيحميدرضا قليچ
كتب الفردوسي الطوسي النسخة األولي للشاهنامه، و مرَّ علي ذالك العمل الف عامٍ و 

  .النُّساخ يعتزّون بتحرير أنفس رواية لملحمة ايرانَ الوطنية
النُّسخ الباقيةِ  و أَقدم نسخة باقية لهاذا األثر تعود إلي القرنِ السابع الهجري، و عدد

من القرنِ السابع يبلُغ اكثر من أَلف مخطوطة يظنّ ظنَّاً كبيراً أَن ما يقرُب من نصفها ذو 
  .رقمٍ و كاتب

و لضيق الوقت عنيت هاذه المقالة بتعريف اكثر من مئتي مخطوطة معلومة الناسخ و 
  .محل االحتفاظ باآلثار مرتَّبة تاريخياً إضافة إلي ذكر نوع الخط و عدد الكتابات و
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و بعد ما تقدم طرحت نكات جديدة بالقول في شأن النُّساخ مجملة منها أَنَّه منذ 
اوائل القرن الهجري التاسع كُتب اكثر نُسخ الشاهنامه بِخَطّ النستعليق الذي هو الخط 

  .الوطني في ايران اليوم، و ذالك التّساعه في ذالك التاريخ
  

لنصيرالدين  معياراألشعارنسبة كتاب اعتماد صحة 
  الطوسي

  علي أصغر قهرماني مقبل
المنسوب لنصيرالدين الطوسي، والذي أُلِّف تلو  معياراألشعاريعد و بحق كتاب 

، أحد أهم الكتابين اللذين دونا في علمي المعجم في معايير أشعار العجمكتاب 
الكتاب الواسعة و ما ناله من انتشار  و رغم شهرة هذا. العروض و القافية و اختصا بهما

و ذيوع في األوساط العلمية و المنتديات األدبية لدي العروضيين القدامي منهم و 
  .المحدثين، إلّا أن الشكوك قد دبت في صحة نسبته لمؤلفه الحقيقي

وقد سعي كاتب هذا المقال جاهداً إلي إماطة اللثام عن تلك الشكوك التي رانت 
هذا الكتاب لمؤلفه الحق، أي الخواجة نصيرالدين الطوسي؛ و ذلك  علي صحة نسبة

بعد تمحيص دقيق و دراسة متأنية لمخطوطات الكتاب و ما احتوت عليه مناصاتها من 
أختام تمليك و تعاليق؛ والقيام بمقارنة أدبية و نقدية بين أسلوب الكتاب و مضامينه و 

اب أمثال الفارابي و ابن سينا و خاصة بين ما انطوت عليه آثار آخري لمؤلفين و كتّ
  .أساس االقتباسكتاب 

كما ركن كاتب المقال في نهاية المطاف إلي مالحظات عديدة وردت في كتاب 
  .اعتمدها كسابقاتها أساساً لركونه إلي صحة تلك النسبة معياراألشعار


