
  
  
  
  
  

 
  
  

  ة تنقيح فريدون جنيدي للشاهنامهدراس
  

  سجاد آيدنلو

والـذي اشـتمل علـي    ( لشـاهنامة ل يعد التنقيح الـذي قـام بـه فريـدون جنيـدي     
اآلن   حـد مـت ل حدها خصص للتمهيـد مـن أكثـر التحقيقـات التـي ت     أجزاء ستة أ

طهـران، بنيـاد   (راسة الحماسـة الوطنيـة فـي ايـران إثـارة للدهشـة       دفي تاريخ 
ــابور،  ــاً لال). 2001نيش ــي  و خالف ــق العلم ــي التحقي ــارف ف ــلوب المتع ــ  س ـ
ــذي يقتضــي االهتمــام  نصــوصالنقــدي ال و مقابلــة  الشــاهنامةبمخطوطــات ال

ـ        بعضها مـع ب  ة لتنقـيح  عـض اآلخـر، فقـد اعتمـد المـنقح معـايير فرعيـة و ثانوي
ــاً  33779 ــاً ملحق ــاً أ 16095و  بالشــاهنامهبيت لياً مــن نظــم الفردوســي صــبيت
بيــات أثلثــي  يلالحــووقــد اعتمــد المــنقح، مــن أجــل معرفــة أفضــل  . نفســه

بيـات  رة المقارنـة بـين األ  ضـرو : ، علي بعض األسـس واألصـول منهـا   الشاهنامة
ــران القدي واأل ــاني جــذومــفكــار الســائدة فــي اي ــردات، ة، االهتمــام بمع ر المف

ــص       ــع قص ــة لجمي ــة التاريخي ــي، الدراس ــات للمعن ــاد األبي ــاهنامافتق ، ةالش
االســتعمال  إلــيبيــات، عــدم االلتفــات تمــاد علــي التشــكيل المغلــوط لألاالع

هتمـام باألبعـاد األدبيـة    غويـة التاريخيـة، عـدم اال   لالقديم للكلمات و قواعدها ال
لهــذا التنقــيح، و مــع نقــل و راســة جميــع األجــزاء الســتة دللفردوســي، و بعــد 
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بيـات الملحقـة،   تمهيـد التنقـيح، األ  : دراسة بعض النماذج في أقسـام تسـعة هـي   
بيـات األصـلية،   تشكيل األبيات األصلية فـي هـذا التنقـيح، توضـيح و شـرح األ     

ــرا ــة األءق ــار األت و كتاب صــلية، أبيــات أقــة لحبيــات المبيــات األصــلية، اعتب
ئج، نتـا أُخـر، مالحظـات حـول المـنهج، و ال     تاألبيات المفقودة، عـدة مالحظـا  

ــي ــذا تب ــد ه ــيح الجدي ــا أن التنق ــود  للشــاهنامة ن لن ــن الجه ــرغم م ــي ال ، و عل
  .ة ثالثين عاماً من قبل المنقح، ال يمكن اعتباره عمالً علمياًدمالمبذولة 

  
  محمد تقي الخوئي

  شاعر و صوفي مجهول
  پور محمدابراهيم ايرج    

ــإن  ــان و ث ــةراء العرف ــاء و  أد اآلداب االيراني ــد مــن العرف ــي وجــود العدي ي إل
مجهـولين و غيـر معـروفين،    يزالـون  الشعراء في كـل مرحلـة تاريخيـة الـذين ال    

بشــكل لــم يبــق مــن الــبعض أيــة معلومــات موثقــة و مفيــدة ســوي اإلســم و 
بظــروف أفضــل حيــث يمكــن الوصــول مــن  اللقــب، و الــبعض اآلخــر يحظــي

مختصـرة و مـوجزة و ناقصـة أحيانـاً عـن       النصـوص الـي معرفـة   الل بعـض  خ
حـد  أو يمكـن اإلشـارة فـي هـذا المجـال إلـي محمـد تقـي الخـوئي          . أحوالهم
 أحـد مريـدي  حيـث كـان فـي العرفـان      ء و الشعراء في العصـر القاجـاري  العرفا

و قــد ). الملقــب بالمجــذوب علــي شــاه الهمــداني (محمــدجعفر كبــودرآهنگي 
ـ   عض المؤلفـات و أهمهـا   الخوئي ب فخل يم جـداً تحـت عنـوان    كتـاب منثـور ق

و قــد قــام المؤلــف فــي هــذا الكتــاب باإلضــافة إلــي بيــان  .آداب المســافرين
االتهمـا، بدراسـة تـاريخ التصـوف و العرفـان منـذ       حو شروط السفر و المسـافر  

ص القسـم األخيـر منـه بالعرفـان     ، و خصـ البداية  حتي عصره الذي عـاش فيـه  
مـن أحسـن الكتـب و أقـدمها     هـذا الكتـاب   و يعـد  . و العرفاء الـذين عاصـروه  

ــع  افــي مجــال  ــم يطب ــذي ل ــي العصــر القاجــاري وال و . لحــد اآلنلتصــوف ف
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تحاول هـذه المقالـة، باإلضـافة إلـي التعريـف بهـذا الكتـاب، دراسـة أحـوال و          
آثــار محمــدتقي الخــوئي، و تقــديم مــتن الســيرة الذاتيــة الموجــود فــي نهايــة  

 .الكتاب بشكل محقق إلي القراء
  

  عليقات ملك الشعراء بهارت
  الدين عبدالرزاق اإلصفهاني علي ديوان جمال

  مهرداد چترايي

كمـا   ــ  ريـة الفارسـية لـم تخضـع    ثاليزال العديـد مـن النصـوص الشـعرية و الن    
و مــا يتــوفر لــدينا عــادة اليــوم مــن هــذه . للتحقيــق العلمــي الــدقيق ـ  ينبغــي

ــر صــحيح و اليحظــي ب النصــوص  ــذه . صــالةألامطبوعــة بشــكل غي و مــن ه
ــوص  ــوانالنص ــث     دي ــفهاني حي ــدالرزاق اإلص ــدين عب ــال ال ــن طبإجم ة ع

و لمـا كـان   . المرحوم وحيـد دسـتجردي هـي المصـدر الوحيـد لهـذه األشـعار       
الــدين مــن الشــعراء الــذين يحظــون بطريقــة خاصــة فــي اإلنشــاء و لــه  جمــال

، فــإن فــي الشــعر الفارســي فــي القــرنين الســادس و الســابع الهجــريينتــأثيره 
نسـخ االصـلية و باتبـاع الطـرق العلميـة      الاعادة تحقيق ديوانـه باالعتمـاد علـي    

الت المبذولـة فـي   واحـ ن االهتمـام و العنايـة بنتـائج الم   أيعد أمراً ضرورياً، كما 
ــلاهــذا المجــال، و الدقــة  ــذين درســوا شــعر  ت ي اعتمــدها بعــض المحققــين ال

صـلية  نصوصـه الشـعرية األ  لوا الوصـول إلـي   واحـ جمال الدين بعيـون نقديـة و   
و مـن حسـن الحـظ توجـد     . قة، يقدم مساعدة وافرة فـي هـذا المجـال   وو الموث

جمــال الــدين كتبهــا ملــك  ديــوانبعــض التعليقــات فــي حواشــي نســخة مــن 
شـرافاً و تسـلطاً خاصـاً    إلـك  تبهـار يم  ءولما كـان ملـك الشـعرا   . الشعراء بهار

و طريقـة  لشـعر الفارسـي   ال نظير له حـول بعـض النقـاط الدقيقـة فـي مجـال ا      
ن نظراتـه و آرائـه االصـالحية الموجـودة فـي هـذه الحواشـي        إانشاءه و لغته، ف

ممـا  دقـة و علميـة   ن تخـرج بعـض األبيـات بشـكل أصـح و أكثـر       أيمكن لها 
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ــذلك. هــو موجــود ــة تحــاول اســتخراج هــذه الحواشــي و   ل فــي هــذه المقال
مقارنتهــا مــع مــا  الــدين عبــدالرزاق و التعليقــات مــن مخطوطــة ديــوان جمــال
   .موجود في الديوان المطبوع لهذا الشاعر

  
  الغزوات

 ةحملهل هي منظومة شعرية مستقلة أو تكملة لـ 
  ؟حيدري

 عليرضا عبداللهي كچوسنگي

ها أنشـ أ، الشـعرية » غـزوات «تحاول هذه المقالة أن تسلط الضوء علـي منظومـة   
و مما يجدد ذكره . أبوطالب الفندرسكي، الشاعر و العالم في العصر الصفويالميرزا 

أن هذه المنظومة تعد عمالً مستقالً بحد ذاته، إال أن جميع مصـادر تـاريخ األدب   
و تهدي المقالة إلي . تأليف باذل المشهدي حملة حيدريالفارسي تعدها تكملة لـ 

  .بيان األدلة علي استقاللها و عدم صحة تكملتها
  

  دراسة النقدية ألشعار سلمان الساوجي
  اي وحيد عيدگاه طرقبه

ان تحقيق قصائد سـلمان السـاوجي يعـد عمـالً شـاقاً قـام بـه لحـد اآلن عـدد          
مجموعــة هــذا مــا الشــك فيــه أن إعــداد نــص انتقــادي لمو . مــن المحققــين

ــوع    ــر يضــاعف مــن هــذه الصــعوبة بســبب حجــم العمــل، و تن الشــاعر الكبي
عتبـار  و مـع كـل هـذا فـإذا كـان التحقيـق يأخـذ بنظـر اال        . أشكاله و متطلباتـه 

يمتلـك كـل مسـتلزمات هـذا     صول العلمية، و كـان المحقـق و الباحـث    أجميع 
ون مجــاالً تــرك أثــراً ســلبياً، و يمكــن أن تكــتهــذه الصــعوبة ال نّالعمــل، فــإ

ــه إل ــة و قدرات ــق الفني ــات المحق ــار إمكان ــن . ظه ــاهد أن و م المؤســف أن نش
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 تــهبتســويق طبع» ســخن«نشــر الســلمان الســاوجي التــي قامــت دار مجموعــة
لك إاليهـا نقـاط   سـ سـواق، ليسـت بالمسـتوي المطلـوب حيـث ت     الثانية إلي األ
غيـر  بيـات  ألل الصـحيحة  و تحـاول المقالـة الوصـول إلـي الصـيغ     . ضعف عديدة

المحقـق المختلفـة    تالصحيحة في هذه الطبعـة، كمـا تحـاول اإلشـارة إلـي زال     
  .في هذا العمل

  
  المثنوي

  هل هو قالب شعري فارسي أم عربي؟
  باقر قرباني زرين

ــد  ــوي«يع ــي، و   » المثن ــي األدب الفارس ــتعمال ف ــرة االس ــكال الكثي ــن األش م
المـزدوج   نّفـإ أخـري   ، و مـن جهـة  بخاصة في القصص الطويلة، هذا من جهـة 

فهــل إن المثنــوي قــد . خــر بتــاريخ قــديم فــي األدب العربــيحظــي هــو اآلي
ــون ــه؟ و  أبدعــه االيراني ــدالً عن ــذين اســتعملوا لفــظ المــزدوج ب ، أو العــرب ال

تهدف المقالـة إلـي اإلجابـة عـن هـذا السـؤال و ذلـك باالسـتفادة مـن أقـدم           
  .المزدوجات العربية و المثنويات الفارسية

  
  :بنظرة إلي كتا

  درس حافظ الشيرازي
  مسعود معتمدي

ــرغم مــن وجــود شــروح متعــدد  لغزليــات حــافظ الشــيرازي، إال أن  ةعلــي ال
لـم يسـتطع أي شـرح    الحاجة إلي شـرح جـامع مـانع التـزال موجـودة، حيـث       

وقـد ظهـر فـي السـنوات األخيـره      . من الشروح الموجودة أن يمـأل هـذا الفـراغ   
للــدكتور محمــد اســتعالمي، مــن منشــورات  درس حــافظشــرح تحــت عنــوان 
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  .دار سخن و تهدف هذه المقالة بدراسة هذا الشرح و نقده
  

  نظرة علي
  للخاقاني الشرواني) ختم الغرايب(تحفة العراقين 
  قلعه ح علي صفري آقيتنق

  فر سعيد مهدوي

من تأليف  الغرايب ختملمثنوي  593بعد التعرف إلي النسخة المدونة في سنة 
بجهود المرحوم االستاذ ) ميليفاكس(اإليراني الخاقاني و طباعة صورتها الشاعر 

و قد قام . تهيأت األرضية المناسبة للقيام بتحقيق هذا المثنويايرج افشار، 
في سنة  ، و ذلكعالي عباس آبادبالخطوة األولي في هذا المجال السيد يوسف 

باعداد نص محقق من عه و في الفترة نفسها قام السيد علي صفري آق قل. م 2007
 صفريو علي الرغم من أن عمل السيد . م 2008م اصداره سنة تهذا المثنوي و 

ي لم يكن بحثاً جامعياً، إال أن ايجابياته العديدة و الكثيرة جداً، بعثت األمل ف
إن . و هيأت األرضية الالزمة للمهتمين بتراث الخاقاني الباحثين بمجال األدب

في هذا العمل، كأي عمل أصيل آخر، بحاجة إلي تسليط ة نقاط الضعف القليل
و تحاول هذه المقالة . صالحها للمساهمة في إغناء هذا العملإالضوء عليها و 

 .القيام بذلك



 




