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مــرآت الوقايع مظفـــري(2ج)، عبدالحسيــــن خان 
ملك المورخين، تصحيح عبدالحسين نوايي، 1386ش، 

1446 ص.

يادداشت هاي  از  مجموعه اي  مظفري  مرآت الوقايع 
عبدالحسين خان ملك المورخين معروف به لسان السلطنه 
(1248ـ1312ش) است كه  در باب حوادث و رنج هاي 
شاه  مظفرالدين  سلطنت  دوران  در  سرزمين  اين  مردم 

(سال هاي 1314 تا 1324ق) نگاشته  است.
ميرزا  فرزند  ملك المورخين،  عبدالحسين خان 
لسان الملك،  محمدتقي خان  ميرزا  پسر  هدايت اهللا خان 
روزنامه نگاري  و  تاريخ نگار  و  توانا  شاعري  و  اديب 
داشت.  آشنايي  خارجي  زبان  چند  با  كه  بود  كارآزموده 
وي در طول حيات خود آثار زيادي در زمينه هاي تاريخ، 

ادبيات، صنايع و... به رشتة تحرير درآورد.
آزاديخواهان و ميهن دوستاني بود كه از اواخر  او از 

انتقادي  مقاالت  و  روزنامه  انتشار  به  مظفري  دورة 
وطن،  عيب نما،  آيينة  چون  روزنامه هايي  و  آورد  روي 

شاهنشاهي، آزادي و صفحة روزگار را منتشر كرد.
عبدالحسين  دكتر  زنده ياد  كوشش  به  كه  حاضر  اثر 
نوايي فراهم آمده و از آخرين كارهاي علمي آن مرحوم 
به شمار مي آيد، مي تواند گوشه اي از وقايع ايران و جهان 
را براي عالقه مندان به رويدادهاي تاريخي دوران قاجاريه 

باز نمايد.

ديوان غالب دهلوي (مشتمل بر غزليات و رباعيات 
دهلوي،  غالب  اسداهللا خان  ميرزا  سرودة  فارسي)، 
حائري،  محمدحسن  تحقيق  و  تصحيح  مقدمه، 

1386ش، 516 ص.

نظم  در  كه  توانا  است  سخنوري  و  شاعر  دهلوي  غالب 
كرده  خلق  مفيدي  ادبي  آثار  اردو  و  فارسي  به  نثر  و 
و  پيمود  را  كمال  مدارج  باالترين  شعر  در  غالب  است. 
عين  در  كه  دانست  شاعراني  خيل  سرآمد  مي توان  را  او 
توجه به بازگشت ادبي ايران، گسستن از سبك هندي را 
نپسنديدند. بازگشت ادبي در او تنها اين تأثير را نهاد كه 
تعقيدهاي لفظي و معنوي سبك هندي را در شعر خود 
حالي،  چون  ثابت قدمي  پيروان  نتيجه  در  و  كند  تعديل 
ادب  و  شعر  عالم  به  را  الهوري  اقبال  و  گرامي  شبلي، 
شبه قاره عرضه كند. بارزترين جلوة انديشة غالب در عالم 
سخنوري اعتقاد تام وي به دين مبين اسالم و اهل بيت 

عصمت و طهارت (ع) است.
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اين كتاب براي دومين بار از سوي اين مركز به طبع 
رسيده است.

جامـع التواريـخ (تاريـخ سامانيـان و بويهيــان و 
غزنويان)، رشيدالدين فضل اهللا همداني، تصحيح و 

تحشيه محمد روشن، 1386ش، 412ص.

(درگذشتة 718ق)  همداني  فضل اهللا  رشيدالدين  خواجه 
سلطنت  دورة  سراسر  در  دانشمند،  مورخ  و  عالم  طبيب 
سلطنت  ابتداي  در  و  اولجايتو  او  جانشين  و  غازان خان 
ابوسعيد، مقام وزارت ايلخان را داشت. او به واسطة علم 
يافت  راه  ايلخان  دربار  به  داشت  طب  در  كه  مهارتي  و 
او  رسيد.  وااليي  مرتبة  به  سياست  و  تدبير  ساية  در  و 
تأليفات  و  دارد  ممتاز  مقامي  برجسته  مورخي  عنوان  به 
تاريخي وسيعش به لحاظ وسعت و اعتبار و شيوة علمي 
آثار  او  است.  برانگيخته  را  محققان  تحسين  و  اعجاب 
حوزة  در  بخشي  كه  گذاشته  يادگار  به  خود  از  متعددي 
تاريخ، شماري در معارف ديني نظير تفسير، علوم قرآن 
و احكام و اندكي در طب و آيين مملكتداري هستند. در 
اين ميان جامع التواريخ برجستگي خاصي دارد. البته اين 
اثر تأليف مستقيم خود او نيست، بلكه توسط گروهي از 

محققان و مترجمان و زير نظر وي آماده شده است.
رشيدالدين نخست به فرمان غازان خان، تأليف تاريخ 
مغول را آغاز كرد. اما پيش از آنكه تدوين آن به پايان 

برسد، غازان خان در سال 704ق درگذشت. اين تاريخ در 
دورة جانشين و برادر وي، سلطان محمد اولجايتو به انجام 
رسيد. سپس از سوي اولجايتو مأمور شد تاريخ عمومي 
تأليف  و  كرد  شروع  را  بزرگ  كار  اين  او  كند.  تأليف 

جامع التواريخ را پس از پنجاه سال به پايان رساند.
اثر حاضر بخش مربوط به تاريخ سامانيان و بويهيان و 
غزنويان است كه سراسر انباشته از اساطير و داستان هاي 
بر  كه  است  بار  نخستين  براي  اثر  اين  است.  اقوام  اين 
آراسته  طبع  زيور  به  و  تصحيح  نسخ  معتبرترين  اساس 

مي شود.

دفتر اشعار صوفــي، تأليف صـوفي محمـد هروي 
(قرن نهم)، به كوشش ايرج افشار، 1386ش، بيست 

و دو + 215ص.

ناشناختة  شاعر  هراتي،  محمد  صوفي  موالنا  اشعار  دفتر 
اطعمه  و  قلمرو  در  نثر  و  شعر  شامل  هجري،  نهم  قرن 
آن  و  است  آن  به  مربوط  «رخوت»  و  آشپزخانه  ابزار  و 
شيرازي  اطعمة  بسحاق  سرائيده هاي  با  نظره گويي  به 
(قرن هشتم) پرداخته است. اگرچه در سنجش با كليات 
بسحاق جلوه اي نتوان يافت. دربرگيرندة بعضي واژه ها و 
تركيبات و فوايد اصطالحي مربوط به غذاهاست و گاه 

واجد تازگي هايي است.


