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تأليف  اصفهان)،  (بخش  زبدةاالفكار  و  خالصةاالشعار 
برومند  اديب  عبدالعلي  كوشش  به  كاشاني،  ميرتقي الدين 
 + هجده  ش،   1386 كهنموئي،  نصيري  محمدحسين  و 

443ص.

على  شرف الدين  فرزند  محّمد  ميرتقي الدين  مؤلّف، 
حسينى كاشانى معروف به ميرتذكره و متخّلص به ذكرى 
ق)   . تا 1016ه   (زنده  صفوى  دوره  متوّسط  شعراى  از 
تذكره  كتاب  پايان ناپذير  دلبستگى  و  عشق  با  كه  است 
خالصةاالشعار و زبدةاالفكار را طّى نزديك به 40 سال 
در  بارها  و  كرد  جمع آورى  ق)   . ه    1016 تا   975 (از 
پي جويى احوال و زندگينامه شعرا، مطالب جديد بدست 
آورد و به كتاب افزود تا اينكه تدوين نهايى اثر مشتمل 
بر چهار فصل، چهار ركن، خاتمه و يك ذيل، (6 جلد) 
در شرح حال حدود 650 شاعر، از گذشته تا معاصران 

مؤلّف صورت اتمام يافت.
بخش پايانى خالصةاالشعار و زبدةاالفكار، شرح حال 
385 شاعر سده دهم هجرى را در بر دارد كه از 12 اصل 
به شمارگان برجهاى آسمانى تشكيل يافته و هر كدام از 
اين برجها ـ به گفته مؤلّف ـ به شهرها و نواحى جغرافى 

مختلف ايران اختصاص دارد كه از ديار كاشان شروع و 
به خراسان ختم مي شود. 

اثر حاضر حاوى شرح حال شعراى اصفهان است.

مدني  حسن  سيد  تأليف:  صفاءالحق،  رساالت  منتخب 
ذكاوتي  عليرضا  تعليقات:  و  ويرايش  گزينش،  همداني، 

قراگزلو، 1386ش، سيزده + 97ص.

دانشور هنرمند سيد حسن مدنى ملقب به حكيم صفاءالحق 
در دهة آخر قرن سيزدهم هجري در همدان متولد شد 
حدود  در  سال 1341ش  به  تالش  پر  عمرى  از  پس  و 
نود سالگى درگذشت. در جوانى از مشروطه خواهان بود 
مدتى نيز به جهانگردى پرداخت؛ سه سال در بمبئى در 
يك بيمارستان انگليسى كار كرد و عالوه بر طب سنتى 
كه قبًال با آن آشنا شده بود، با طب جديد و روش هاى 
به  ايران  به  بازگشت  از  پس  شد.  آشنا  نيز  معالجه  نوين 
عنوان طبيب مجاز و نيز مأمور سيار بهدارى در اطراف 
همدان به روستاييان خدمت مي كرد. او عالوه بر طبابت، 
مطالعات وسيعى در ادبيات و عرفان و عقايد داشت با 
سبك  در  و  بود  آشنا  سوزن دوزى  و  نقاشى  و  موسيقى 

هندى غزل مي سرود.

جابر  محمدبن  تأليف  فارسي)،  (منطق  تحفةالسالطين 
قراملكي،  فرامرز  احد  تصحيح  و  تحقيق  مقدمه،  انصاري، 

1386، چهل و يك + 404 ص.
تحفةالسالطين دورة كاملى از علم منطق به زبان فارسى 
است. توضيح روشن و متمايز مفاهيم، تقرير دقيق مسائل، 
ديدگاه  تحليل  و  پيشين  منطق دانان  مهم  آراي  گزارش 
مؤلف از ويژگي هاى اين اثر است. نويسنده آگاهانه كتاب 
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را در نظام منطق نگارى تلفيقى (نه بخشى و دو بخشى) 
سامان داده است. اين اثر هم به دليل دقت و غناى مباحث 
و هم به دليل زبان فارسى آسانياب شايستة متن آموزشى 

در منطق است.

دورة  در  اثر،  اين  نويسندة  انصارى،  جابر  نورالدين 
صفوى مي زيست و عالوه بر پژوهش، منصب حكومتى 
نيز داشت. وى بانى مدرسة نورية اصفهان است. در دانش 
منطق اطالعات تاريخى مفيد در هر دو نظام منطق نگارى 

نه بخشى و دو بخشى دارد.

تفسير شهرستاني المسمي مفاتيح االسرار و مصابيح االبرار 
و  تحقيق  الشهرستاني،  عبدالكريم  محمدبن  تأليف  (2ج)، 

تعليق محمدعلي آذرشب، 1386ش، 1306ص.

امام محمدبن عبدالكريم شهرستاني از علماي بزرگ قرن 
ششم در خراسان است و در مدارس نظاميه و جوامع علمي 
روزگار خويش چهره اي شناخته شده به شمار مي رفت. از 
في  نهايةاالقدام  الملل و النحل،  كتاب هاي  او  مشهور  آثار 

علم الكالم، والمصارعة، و مفاتيح االسرار است.

تفسير مفاتيح االسرار و مصابيح االنوار مشتمل بر مقدمه اي 
و  حمد  سورة  تفسير  شامل  و  قرآني  علوم  در  ارزشمند 
تفسير  شامل  تنها  كه  وجودي  با  اثر  اين  مي باشد.  بقره 
سورة حمد و بقره است، اما دربرگيرندة انديشه هاي ژرف 

شهرستاني پيرامون قرآن و تفسير آن است.
نفايس  از  بفردي  منحصر  نسخة  روي  از  كتاب  اين 
نسخه هاي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي تصحيح شده 

است.

لطف اهللا بن  تأليف  كلمات)،  اعداد  (فرهنگ  تحفةالدستور 
عبدالكريم كاشاني، تصحيِح مهدي صدري، 1386 ش.

سده  ادبى  و  علمى  شخصيت هاى  از  كاشانى  لطف اهللا 
فيض  محسن  مّال  شاگردان  از  و  قمرى  هجرى  يازدهم 
آگاهى  او  درگذشت  و  تولد  تاريخ  از  كه  است  كاشانى 

دقيقى نداريم.

تحفةالدستور كه مىتوان از آن با عنوان فرهنگ اعداد 
كلمات ياد كرد، بر پاية اعداد كلمات است كه به حساب 
براى  مرجع  فرهنگى  آن  و  شده  محاسبه  ابجد  يا  جمل 
به  سودمندى  راهنماى  و  ادب  و  تحقيق  اهل  استفاده 
منظور محاسبة ماده تاريخ است. اين اثر در سال 1070ق 
به نام شاه عباس دوم صفوى تأليف شده است. در اين 
به  و  مىشود  آغاز  عدد 3  از  عددى  مدخل هاى  فرهنگ 

عدد 1072 پايان مىپذيرد.
تحفةالدستور كه اينك براى نخستين بار منتشر مىشود، 
بر پاية دو نسخه خطى تصحيح شده و براى استفادة بيشتر 
خوانندگان فهرست الفبايى متن نيز در پايان كتاب ارائه 

گرديده است.


