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صبا-طی احکام جداگانهای از سوی معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،رئیس و اعضای شورای سیاستگذاری انجمن قصهگویی معرفی شدند که در آن
بهرام شاه محمدلو(آقای حکایتی) به عنوان رئیس انجمن قصه گویی کانون انتخاب و بر ضرورت برنامهریزی برای کشف و پرورش استعدادهای قصهگویی در کشور ،فراهمسازی
بستر توسعه قصهگویی در جامعه و ایجاد بستر مناسب برای برگزاری مسابقات تاکید شد.

...
ادبی

انتشار اشعار تازه کشف شده
نیما یوشیج
مــجــمــوعــهای جــدیــد
از شـــعـــرهـــای تــــازه
کشفشده نیما یوشیج
منتشر شــد .از جمله
این اشعار ،متن کامل
«بشارت» است که چند دهه پیش به دلیل
سانسور دوره پهلوی ،ناقص منتشر شده بود.
به گزارش تسنیم ،برای انتشار این اثر ،عالوه
بر این که سرودههای قبلی نیما بازبینی و
تنقیح شده ،سرودههای منتشر نشدهای از
او نیز به چاپ رسیده است .به گفته انتشارات
رشدیه ،شراگیم یوشیج ،فرزند نیما ،این
سرودهها را در اختیار انتشارات قرار داده
است .در این اثر مجموعهای از سرودههای
نو نیما به همراه دستخط این شاعر برای
اولینبار ارائه شده است.
مجموعه اشعار نیما یوشیج در هشت دفتر و
 704صفحه  ،به قیمت  115هزار تومان به
چاپ رسیده است.

اعالم برگزیدگان جایزه مستقل
کتاب سال غزل
سومین جایزه مستقل کتاب سال غزل با
اعالم اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر
به کار خود پایان داد.به گزارش ایبنا ،اعضای
شورای سیاستگذاری این جایزه را هادی
خورشاهیان ،حامد ابراهیمپور و محمدرضا
شالبافان تشکیل میدهند .در این مسابقه،
در بخش کتاب« ،برف و برنو» نوشته مرجان
بیگیفر اول شد و در بخش شاعران بدون
کتاب هم آرزو سبزوار قهفرخی از استان
چهارمحال و بختیاری رتبه نخست را به
دست آورد.

شاهنامهفردوسی
تــا چندی پیش ،نسخههای مسکو و ژول مول
معتبرترین نسخههای شاهنامه فردوسی بودند اما
آنپژوهشگر
هماکنونمعتبرتریننسخهشاهنامهاز ِ
برجسته ایرانی ،استاد جالل خالقی مطلق است.
ای ــش ــان در طـــول  37ســـال با
استفاده از کهنترین نسخهها و
با روشهای علمی این اثر
سترگ را پیراست و آن
رابهمتنیکهفردوسی
ســروده بــود ،نزدیک
کرد.

پنجگنجنظامی
وحیددستگردی-بهروزثروتیان
تاکنون مصححان فراوانی به تصحیح پنج گنج
نظامی اقدام کردهاند اما پژوهشگران ادبیات
فارسی ،معتقدند هنوز ابهامات بسیاری در متن
این پنج اثر وجود دارد که باید روشن شود .با این
حال معتبرترین نسخههای تصحیح شده پنج
گنج نظامی ،تصحیح حسن
وحید دستگردی و تصحیح
بهروز ثروتیان است .تصحیح
ث ــروت ــی ــان در فــهــرســت
میراث مستند برنامه
حافظه جهانی یونسکو
ثبت شد.

آقای حکایتی رئیس انجمن قصهگویی
کانون شد

کلیاتسعدی

مروریبرچندتصحیحپرطرفداربهبهانهتصحیحجدیداستادشفیعیکدکنی

نسخههایی شبیه اصل

جاللخالقیمطلق

گروه ادب و هنر-استاد محمدرضا شفیعی کدکنی ،هر بار طرحی نو در میاندازد .او ،این بار با
خبر چاپ «تذکرة االولیاء» به تصحیح خود و عرضه آن در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در سال
آینده ،قاصد خوشخبر شده است .به بهانه اثر جدید این درخت تناور ادب فارسی ،در این مطلب به
تصحیحهای شاخص مجموعههای پرطرفدار ادبیات کالسیک فارسی و معرفی آنها میپردازیم.
هرکدام از این افراد ،سالها عمر خود را وقف تصحیح این آثار کرده اند که به معنی نزدیکسازی
متن و اشعار کهن به زبان و بیان مولف است که گاه در طول زمان دستخوش تغییر یا جعل شده اند.

آثارعطارنیشابوری

محمدرضاشفیعیکدکنی
استاد شفیعی کدکنی چهار دهه مشغول بررسی
آثارعطاراست.ازاولینآنکهتصحیح«مختارنامه»
است  39سال میگذرد و او پنج تصحیح دیگر
شامل «منطق الطیر»« ،الهی نامه»« ،اسرارنامه»،
«مصیبت نامه» و «رباعیات مختارنامه» عطار را به
سرانجام رسانده و حال
نوبت «تذکرة االولیا»
اســـت .پــیــش از ایــن
تنها دو تصحیح از دو
اثر عطار به قلم
هلموت ریتر
و مـــرحـــوم
گــوهــریــن
وجـــــــــود
داشت.

مثنویودیوانشمس

محمدعلیموحد
تا پیش از تصحیح مثنوی به دست محمدعلی
آننیکلسون
موحد،معتبرترینتصحیحایناثر،از ِ
بود اما هم اکنون معتبرترین تصحیح مثنوی،
نسخه موحد است .معتبرترین تصحیح دیوان
شمس نیز تصحیح استاد بدیع الزمان فروزانفر
است که تنها متن انتقادی
دیــــوان شــمــس اســت.
گزیده و تفسیر شفیعی
کــدکــنــی بـــر غــزلــیــات
شـــــمـــــس ن ــی ــز
تصحیح نسخه
فروزانفر است
کــــه شــامــل
همه غزلیات
نمیشود.

غالمحسینیوسفی
قدیمیترین نسخهای که از کلیات سعدی وجود
داردبهسال 720هجریقمریبرمیگردد.باوجود
این ،هنوز جای یک تصحیح جامع و سالم از کلیات
سعدی با همه نکتههای نغز و حکیمانه شیخ اجل،
خالیاست.درهرحال،تصحیحگلستانوبوستان
سعدیبهقلمدکترغالمحسین
یوسفی معتبرترین داشته
ادبــیمــان اســت کــه آن هم
بــه دلــیــل در گــذشــت استاد
به غزلیات سعدی نرسید و
کاملنیست.

دیوانحافظ
محمدقزوینی -قاسمغنی
حافظ دلباختههای بزرگی دارد که سالها برای
تصحیح دیوانش زمــان گذاشتهاند .در میان
تصحیحهای سلیم نیساری ،پرویز ناتل خانلری،
بدیعالزمان فروزانفر و هوشنگ ابتهاج که بر
دیوان حافظ نوشته شده ،تصحیح عالمه محمد
قزوینی و دکتر قاسم غنی
جزو معتبرترینهاست که
از حــدود  80ســال پیش
تاکنون ،بیشتر شیرینی
بکر اشعار حافظ و نه جنبه
پژوهشی علمی را پیش
چشم میگذارد.

«بانگیعجب»آلبومصوتیتصویریشوالیهآواز

درخواستآیدینآغداشلوازهنرمندانجوان

تور کنسرتهای استاد شهرام ناظری در انگلیس که سرآغاز پروژه جهانی «زبان عشق»
چهره ها
بود ،با اجرا در منچستر ،دانشگاه آکسفورد و اجرای مشترک با «دولتمند خالف»به پایان
خواننده سنتی
رسید .به گزارش «موسیقی ما» ،معرفی و اعالم خبر انتشار
آلبوم صوتی تصویری جدید شهرام ناظری با نام «بانگی عجب» توسط شهاب
نیکمان مولف این آلبوم ،از دیگر موضوعات مهم این مراسم بود .وی گفت برای
اولین بار سعی شده این اثر همزمان در ایران و چند کشور خارجی به صورت
اینترانتی پیش فروش شود و در اختیار عالقه مندان قرار گیرد.

آیدین آغداشلو در حاشیه هفتمین دوساالنه نقاشی دامونفر گفت :گاه کارهایی را
چهره ها
میبینمکهباخودمیگویمکاشمنآنراکشیدهبودمامادرستترایناستکههرآدمی
نقاش
بهجایخودکارکند،رؤیایخودرابازگوکندوآنرابهماسرایت
بدهد .به گــزارش ایسنا ،وی افــزود :معمو ًال در کار هنرمندان جوان نوعی
خودنماییوجودداردزیرافکرمیکنندهمهچیزرابلدند.اماهیچکسبهتنهایی
همه چیز را بلد نیست و در حرکت موازی با جهان اطراف است که قد میکشد و
رشد میکند .از همه هنرمندان جوان میخواهم که فروتنی را فراموش نکنند.
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...

موسیقی
مجید خراطها روی صحنه می رود
مجیدخراطها،خواننده
پـــــاپ کـــشـــور پــــس از
ماهها تحمل بیماری،
چهارشنبه روی صحنه
مــیرود.ای ــن خواننده
چندین ماه است که دچار کمسویی و سوزش
چشم شده است .با این که چشم راست این
خواننده کمی بهبود یافته امــا طبق اعالم
پزشک ،بینایی خراطها هیچ گاه به حالت اول
باز نمیگردد .با وجود این ،برادر و مدیر برنامه
خراطها ،به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:
«برادرممشکلیبرایرویصحنهرفتنندارد».

...
هنری

تلفن همراه را حذف کن

اریک پیکرسگیل ،عکاس آمریکایی که از
سال  2011به طور حرفهای وارد دنیای
عکاسی شد  ،این روزها عکسهای صفحه
اینستاگرامش با استقبال کاربران از جمله
رامبد جوان مواجه شده است .این عکاس
تلفن همراه را از عکسها حــذف کــرده و
به همین دلیل ،مخاطب ،انسا نها را در
مجموعه عکس «حذف شده» با دست خالی
میبیند که به هیچ خیره شد هاند .به گفته
این عکاس ،تلفنهای هوشمند به ما اجازه
میدهند با همه آد مها در همه جا و در هر
لحظه مرتبط شویم و بـ ـهزودی نسلی كه
زندگی بدون این نوع ارتباط را تجربه كرده،
از بین میرود .

