
  
  
  
  
  
  
  
  

  المثنويفي شرح اللفظية لدورالصناعات  ةجديد يةرؤ
  فرزاد اقبال

  
اال . الدين الرومي بماض عريق جالل لمثنوي ةوالمفسر حةالشار تي الدراساحظت

الشرح والتفسير، اعتمادها علي اإلتجاه العرفاني في  يقةمايلفت النظر في طر أنّ
التي حاولت عرضها في  يةالتفسير يقةأما الطر. المثنويتوضيح مضامين أبيات 

هي التدليل علي أن معاني االبيات و ف المثنويلتحليل مضامين  لةهذه المقا
بيات معاني األ نو قد أكدت علي أ. كلماتلل للفظيةاألطرا عن مضامينها التخرج

حدي تلت يقةو جاءت هذه الطر. يةاللغو يعيةوالفنون البد بيةدد بالصناعات األدتحت
 اللفظةبأن ئلة والقا المثنويي مجال فصين ختبين الباحثين والم ةالفرضيات السائد

الدين  لفكر جالل ميةلها قياساً بالمعاني السا قيمة الة يو صورتها الظاهر والكلمة
. »الظاهري«أو » التفسير الصوري«و قد أسميت طريقين هذه بـ . الرومي و معرفته

الدين الرومي في هذه  جالل يةالمثنوي و شاعر لغةحيث تم األخذ بنظراالعتبار 
  .و توضيحها المثنوي معياراً لشرح أبياتيقة الطر
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  معجم ايراني أقدم أويم أيوكمعجم 
  محمود جعفري دهقي

  
. و آدابها نيةااليرا فةاثقالمعاجم لها تاريخ عريق نسبياً في تاريخ الة باتأن كيبدو 

 يةوالبهلو ئيةاألفستا للغةبا پهلويكو معجم  أويم أيوكحيث إن وجود معجم 
في العهد الساساني، علي  مليةلعمل قد مر بمراحله التكاا خير دليل علي ان هذا

لمعجمين قد تم في ادوين النهائي لهذين حتمال و هو أن التاالهذا الرغم من وجود 
من هذا االحتمال فإن المنابع االولي و علي الرغم . القرنين الثالث والرابع الهجريين

علي كلمات و جمل  أويميحتوي معجم و . أقدم تلهذا العمل تعود الي فترا
و يضم هذا المعجم في صورته . الوسطي سيةالفار اللغةالي  جمةمتر ةئياتأفس
و فصالً، حيث تم ترتيب محتويات كل فصل غالباً علي  مةاليوم علي مقد ةئمالقا

المعاجم  بةكتا يقةأساس موضوعه، و هذا يدل علي أن مؤلفه كان علي علم بطر
العدد و القيد، الجنس و : المعجم علي موضوعات و يشتمل بعض فصول هذا. هذه

  . و داالت الزمان بطةالضمائر الرا و األفعالوالصفات و أنواع االسماء 
و ذلك الحتوائه  صةخا هميةي بأحظي أويم لي ذلك فأن معجمإ فةو باالضا

ات و علي بعض المفردات التي كانت نيباللسا صةعلي بعض االصطالحات الخا
 يهدفو . وجود لها اليوم في العهد الساساني والتي ال ئيةاالفستا اللغةفي  ئعةشا

  .المعجم عاجم علي أساس هذاالم بةكتا يقةطر سةي دراإلالمقال 
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  دستورالكاتب في تعيين المراتبكتاب  جعةق و تنقيح و مرانقد و تحقي
  أكبر أحمدي داراني علي

  
نشاء و إلمن أهم الكتب في مجال ا دستور الكاتب في تعيين المراتبيعد كتاب 

ما  ةالكتاب في الفتر او قدم تم طبع هذ .الرسائل في القرن الثامن الهجري بةكتا
طبع ة اعاد ةتم قبل مدكما . أجزاء ثةموسكو في ثال ينةم بمد 1967ـ  1964بين 

 عةالطبو علي الرغم من أن محقق و منقح هذه . الجزء األول من هذا الكتاب
هذا الكتاب ليستطيع ل ةمن النسخ المتأخر ةيخط نسخةال إ يمتلكلم يكن  ةالجديد

لتحقيق والتنقيح الجديد عد تحقيقاً آخر ا ، ولكن هذاعةطبوالمالنسخة مقابلتها مع 
  .دستورالكاتب لكتاب

بفن التحقيق، و عدم  اممو عدم إلعجلة من  ةالجديد لطبعةاو نظرأ لما في هذه 
، بةو عدم االلتزام بخط معين في الكتا لخطيةلنسخ اااهتمام بنثر الكتاب في ضبط 

لكتابته من قبل  صليةاأل ةلكتاب عن الصورل ةالجديد ةعلطبهذه ا تفقد أبعد
و قدمت نصاً  ياالوللطبعة األساس الذي رمي إليه محقق ا فالمؤلف، و عن الهد
  .و نقدهاة الجديد لطبعةهذه ا سةالي درا لةالمقاو تهدف هذه . مضطرباً غير متناسق

  
  لنوراهللا أحراري و مقاربته مع شروح أخري شرح المثنويتحليل 

  دشتيحسن               
  

 بلغةرك و تعالي تبا، حيث أنزله اهللا يةيعد القرآن الكريم الدليل الخالد للبشر
ديد عو قد تناولت ال. فةالي الناس كا) ص(كرم محمد النبي األ سطةالوحي، و بوا

يراته بالشرح والتوضيح و حذهذا النص االلهي و تمن الكتب والمؤلفات ارشادات 
 المثنوي المعنويلها  ي بأهمية ال نظيرحظتالتي  اآلثار من هذه المؤلفات و

ي بسهم أوفر اليدانيه أثر أخر في حظو يمكن القول أنه ي. الدين الرومي لجالل
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علي حد قول بعض رجاالت  ــ عد هذا األثريو . القرآن و تعاليمه فةئقا عةإشا

ي حظو ذلك ألنه ي. نوعاً من التفسير العرفاني للقرآن الكريم ــاألدب والعرفان 
و هما أنه كالقرآن له ظاهر و باطن كامنان فيه و في بخصلتين أساسيتين للقرآن 

نه يحتوي كالقرآن علي قصص و أمثال من أجل االعتبار أ، و الثاني ةيات متعددط
مفاهيم  حالدين الرومي اعتمد في أثره علي قصص و حكايات لشر فجالل. بها

  . استعداده و فهمه القرآن و ذلك حتي يستفيد كل فرد منه علي قدر
حوله،  ةعديد حكتبت بحوث و شرو أليف هذالكتاب القيم و حتي اآلن،منذ تو 

 تهل صعوبابجحيث اختص كلّ منها بالنظر الي بعد خاص، كما اهتم بعض منها 
و من هذه الشروح، الشرح الذي كتبه الشاه . التي تقف حائالً دون فهم موضوعاته

لدهلوي الذي أخذ بنظر االعتبار الشروح التي كتبها محمد نوراهللا األحراري ا رمي
للعديد اف الي ذلك شرحاً و توضيحاً ضالمتقدمون و حيث درسها و نقدها، كما أ

من الصعوبات التي تكتنف العديد من األبيات والتي كان قراء هذا الكتاب 
من  منه ةستفادي هذا الشرح باعتماد شراح آخرون و باالحظو قد . يواجهونها

  .منهم ولي محمد اكبرآبادي و الخواجه أيوب پارساض
  
  

للطوسي، و عالقتها  اإلشاراتكتاب  حلشر يمةمخطوطات قد
  المؤلف بنسخة

  التعليم والتعلم لهذا األثر سنةو بعض النقاط حول 
  السيد محمد عمادي حائري

  
لشرح  لمهمةوا يمةيتحدث الكاتب في مقالته هذه عن بعض المخطوطات القد

ة كتب البعض منها في حيا حيثنصيرالدين الطوسي،  جةللخوا اإلشارات كتاب
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 لقصةالطوسي فيما بعد  فةمن خصائصها مثل مكان إضا اًالمؤلف كما يحلل بعض
 صليةالمؤلف األ بنسخةهذه اإلضافات  قةسالمان و أبسال في كتابه، و عال

نظار الي بعض النقاط عد ـ و يلفت الكاتب في مقالته األوالنسخ التي دونت فيما ب
  .تعلم هذا الكتاب و تعليمهسنة ل حو
  

  بالرازي في ايران والغرب المتعلقةترتيب الدراسات 
  احد فرامرز قراملكي

  
ركت تالرازي من الشخصيات التي  والفيلسوف االيراني محمدبن زكريايعد الطبيب 

و قد احتلت الدراسات التي تناولت تعريف و نقد آثار . في تاريخ العلم لغةآثاراً با
اً واسعاً منذ أيامه و حتي زيح ةالمشهور نيةااليرا الشخصيةو مؤلفات و آراء لهذه 

لهذه الدراسات و  عةاالتجاهات المتنو نةبمقار لةالوقت الحاضر و تقوم هذه المقا
يام بوصفها قوالبية لغرا ةوالحضار ميةاالسال نيةااليرا ةتحليلها في مجالي الحضار

الي اقتراح تقسيم هذه  سةو وصلت هذه الدرا. من حيث األسلوب واإلتجاه
بالرازي المتعلقة  يةالدراسات التقليد: حقول بعةبالرازي علي أر لمتعلقةالدراسات ا
منذ أيام محمدبن زكريا الرازي و حتي أيام  ميةاالسال نيةااليرا ةفي الحضار

 طيلة بيةالغر ةبالرازي في الحضار تبطةالمر يةدراسات التقليدوالفخرالدين الرازي؛ 
بالرازي عند الغربيين؛ و أخيراً  لمتعلقةا يثةالحد والدراساتالقرون الوسطي؛ 

  .دراسات االيرانيين المعاصرين فيما يتعلق بĤراء الرازي و مؤلفاته
  

  في تاريخ االدب الفارسي ةو لكنها مشهور لةمجهوشخصية 
  ها يلمهاحمدرضا 

  
ي حبكون في متناول ميولكن القليل منها  معةاألدب الفارسي بدرر ال نةخزا تمتلك
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اش في عدب الفارسي الذي لفّه النسيان، و في األ ةو أحد هذه النجوم الزاهر. األدب
، بينما كان بعد من الشعراء المفلقين والمشهورين أيام حياته هو لةمجهو يةزاو

 البليغةمن حيث أشعاره  لغةبا هميةحظي ديوان هذا الشاعر بأو ي. أثيرالدين أوماني
. و من حيث البعد التاريخي أيضاًيمة، و قد صيلةأ سيةواحتوائها علي مفردات فار
و يهدف الكاتب في مقالته هذه . ور حتي الوقت الحاضرنإال أن هذا الديوان لم يرال

و المخطوطات لديوان ، و إلي عرض مخطوطات هذا اةمر ولإلي تعريف الشاعر أل
  .يام بتحقيق هذا الديوان و طبعه و نشرهقال ةر عليها حديثاً، و ضرورثالتي ع

  
  لو نظرت جيالً أيها المحبوب حبذا

  قلعه علي صفري آق
  

للخاقاني  العراقينتحفةعلي ة نظر«هي رد علي نقد تحت عنوان  لةهذه المقا
فر، نشر في العدد  سعيد مهدويبقلم السيد » قلعه الشرواني باهتمام علي صفري آق

األخطاء و  لةو قد تناولت هذه المقا]. التراث ةمرآ[ ميراث ةينآ مجلةمن  49
  .االسلوب غيرالصحيح الذي انتهج الكاتب في نقده

  
  للمال مير الجيالنيأنيس العاقلين مخطوطتي 

  نازيال ابوئي مهريزي
  

 حاول فيه أن يري الجيالني الذميرقا من مؤلفات المال العاقلين أنيسيعد كتاب 
 مةيتناول المؤلف في مقد]. الوردضة رو[ گلستانيقلد الشاعر االيراني في كتابه 

و . المخرب و يلومهكتابه البحث في عدم وفاء األيام و يعتب علي ظلم العالم 
اده و من مختلطة بالشعر الذي هو من إنش ةمنثور قيةيشتمل علي حكايات أخال

 ةبعيد غمةو يمتاز نثره بالسجع و بموسيقي متنا. إنشاد سعدي الشيرازي و آخرين
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  .للفظيةيدات اقعن التع
ين من الكتاب إحداها تو قام الكاتب في المقالة بتعريف صورتين لمخطوط

مجلس  مكتبةفي  ة، واألخري موجودسةالمقد يةالرضو ضةالرو مكتبةتمتلك 
  .الشوري االسالمي

  
  الديوان لكمال اسماعيل ال توجد في ةأشعار جديد

  محمدرضا ضياء
  

، االبيات التي ذكرتها بعض المصادر لةفي هذه المقا ةإن ما نعنيه باألشعار الجديد
التي  للديوان ةالمعتمد الطبعةوالتي نسبتها إلي كمال اسماعيل إال أنها ال توجد في 

واألبيات التي أشار اليها محققوا هذه المجموعات . حققها المرحوم بحرالعلومي
هة نزفي كتاب  ةبيات الواردكاأل. (ةمن هذه القاعدة انمستش الديوانبوجودها في 

قد عرّف بعضها قبالً السيد حسن  ألنّهلتكرارها هنا،  جةحاالحيث ...) و المجالس
، إال ةبيات الجديدفي عرض كل هذه األالكمال و من الطبيعي أال ندعي . عاطفي

  . للديوان ةالجديد لطبعةأنها من الجدير أن تؤخذ بنظر االعتبار في ا
ذكره هنا ليست كل نو ما . رباعي إطاربيات تندرج في قالب و هذه األ أكثر

و من . تمل وجود أبيات أخري في مصادر أخريحبه، و من الم بةاألبيات المنسو
  .أوضح لكمال اسماعيل ةصور ةإراءبيات علي األالمؤمل أن تساعد هذه 

  
  التي لم تنشررباعيات الشاعر سلمان الساوجي 

  السيدعلي ميرأفضلي
  

و قد . من شعراء القرن الثامن الهجري الكبار) هـ 778ق (يعتبر سلمان الساوجي 
التي قام  كليات سلمان ساوجيا تحت عنوان هات كان آخررم ةعدديوانه طبع تم 
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 2012 :نيةالثا لطبعة، ا1997طهران (علي وفائي بتحقيقها و نشرها  الدكتور عباس

نسبياً لديوان سلمان  قةو موثو يمةمخطوطات قد توفر الرغم من و علي). م
ا الديوان تحقيق هذ عمليةكتبات داخل ايران و خارجها، إال أن مالساوجي في ال

  .لم تصل إلي الحد المطلوب
طبعتان للسلمان الساوجي التي أهملتها  عيةربا 23 فةإضا لةو تتناول هذه المقا

ولي األوالمصدر المعتمد لهذه الرباعيات، مخطوطتان . للديوان نيةاالولي والثا
في  نيةد الثاجو تو )هـ 844في  خةمؤر(بتركيا » نيةنور عثما« مكتبة يف ةموجود
ذكره أن  رو مما يجد). هـ 854في  خةمؤر(طهران  ةمعااللهيات بجا ليةك مكتبة
كانت من المصادر التي اعتمدها » نيةنور عثما« مكتبةفي  ةالموجود طةمخطو

 لةالي هذه الرباعيات فيد تناولت هذه المقا فةو باالضا. هتحقيق فيالدكتور وفائي 
و  نيةولي و الثاطبعتين األي في الفي ضبط رباعيات سلمان الساوج نةمقار سةدرا

تها و ءلم يتم قرا ة، و تبين أن أبيات متعددمذكورتين آنفاًالين تبين المخطوط
  .الطبعتين الي ما هو مضبوط في المخطوطتين فيضبطها جيداً 

  




