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حكومت  دورة  به  مربوط  (وقايع  اشرف التواريخ 
محمدولي ميرزا در خراسان)، تأليف محمدتقي نوري، 

تصحيح سوسن اصيلي،  1386ش، 604ص.

باارزش  منابع  از  نورى  محمدتقى  نوشتة  اشرف التواريخ 
اوايل دورة قاجارها، به ويژه عهد فتحعلى شاه است. اين 
اثر با وجود اهميت بسيار، كمتر شناخته شده است. وقايع 
اصلى اشرف التواريخ مربوط به دورة حكومت محمدولى 
است.  1231ق  1218ـ  سالهاى  يعنى  خراسان  در  ميرزا 
اين كتاب يكى از مفصل ترين آثارى است كه در زمينة 
تاريخ اين دوره نگاشته شده است و براى وقايع مربوط به 
براندازى آخرين بازماندة سلسلة افشار، يعنى نادر ميرزا 
در خراسان و نيز درگيريهاى قاجارها با امراى خراسان 
و تركمانان و ايالت و طوايف سركش بخشهاى شمالى 
خراسان در دورة تثبيت دولت قاجار، بهترين منبع است.

در  اطالعى  نورى،  محمدتقى  اثر،  مؤلف  زندگى  از 
به  كتاب  اين  در  خود  كه  اشاراتى  مگر  نيست،  دست 
زندگانىاش كرده است. از اين اشاره ها برمي آيد كه نورى 
منشى دربار و مربى محمدولى ميرزا و هنگام حكومت 

شاهزاده در خراسان مشاور او بوده است.

رشيدالدين  تأليف  اسماعيليان)،  (بخش  التواريخ  جامع 
1386ش،  روشن،   محمد  تصحيح  همدانى،  اهللا  فضل 

419 ص.

(درگذشتة 718ق)  همدانى  اهللا  فضل  رشيدالدين  خواجه 
سلطنت  دورة  سراسر  در  دانشمند  مورخ  و  عالم  طبيب 
غازان خان و جانشين او، اولجايتو، و در ابتداى سلطنت 
و  دانش  واسطة  به  او  داشت.  را  وزارت  مقام  ابوسعيد، 
يافت  راه  ايلخانان  دربار  به  داشت  طب  در  كه  مهارتى 
او  رسيد.  وااليى  مرتبة  به  سياست  و  تدبير  ساية  در  و 
تأليفات  و  دارد  ممتاز  مقامى  برجسته  مورخى  عنوان  به 
علمى  شيوة  و  اعتبار  و  وسعت  لحاظ  به  اش  تاريخى 
اعجاب و تحسين محققان را برانگيخته است. رشيدالدين 
كه  گذاشته  يادگار  به  خود  از  پرشمارى  آثار  اهللا  فضل 
بخشى از آنها در حوزة تاريخ، شمارى در معارف دينى 
نظير تفسير، علوم قرآن و احكام و برخى هم در طب و 

آيين مملكتدارى است.
دارد.  خاصى  برجستگى  التواريخ  جامع  ميان  اين  در 
البته اين اثر تأليف مستقيم خود او نيست، بلكه به دست 
رشيدالدين  نظر  زير  و  مترجمان  و  محققان  از  گروهى 

آماده شده است.
رشيدالدين نخست به فرمان غازان خان، تأليف تاريخ 
مغول را آغاز كرد. اما پيش از به پايان رساندن تدوين آن، 
غازان خان در سال 704ق درگذشت. اين تاريخ در دورة 
انجام  به  اولجايتو  محمد  سلطان  وى،  برادر  و  جانشين 
رسيد. سپس اولجايتو او را مأمور كرد تا تاريخى عمومى 

تأليف كند. او اين كار بزرگ را شروع كرد و تأليف جامع 
التواريخ را پس از پنجاه سال به پايان رساند.

اثر حاضر بخش مربوط به تاريخ اسماعيليان و سراسر 
اثر  اين  است.  قوم  اين  هاى  داستان  و  اساطير  از  انباشته 
نسخ  معتبرترين  اساس  بر  كه  است  بار  نخستين  براى 

تصحيح و به زيور طبع آراسته مى شود.
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زير چاپ

ارج نامة صادق كيا

محمدصادق كيا استاد زبان و ادبيات پهلوى دانشگاه تهران 
از چهره هاى برجستة فرهنگى ايران، در سال 1299ش در 
تهران به دنيا آمد و پس از گذراندن تحصيالت مقدماتى 
و عالى در رشتة زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه تهران، 
موفق به دريافت درجة دكترى شد و در همان دانشگاه 

تدريس زبان و ادبيات پهلوى را آغاز كرد.
دكتر كيا در كنار تدريس در دانشگاه، دهها كتاب و 
هاى مختلفى، از زبانهاى باستانى گرفته تا  مقاله در زمينه 
ادبيات فارسى و گويشها و فرهنگ عامه، تأليف و منتشر 
هدايت  و  گذارى  پايه  در  اجرايى،  مدير  مقام  در  و  كرد 
سال  در  وى  داشت.  نقش  بسيارى  فرهنگى  جريانهاى 

1380ش درگذشت.
مجموعة حاضر كه سومين دفتر از ارج نامه هاى مركز 
پژوهشى ميراث مكتوب است، به بررسى زندگى، آثار و 
فعاليت هاى پژوهشى دكتر كيا، به ويژه در زمينة تصحيح 
در  مقاالتى  مجموعه  اين  در  پردازد.  مى  متون،  چاپ  و 
محمدتقى  چون  استادانى  قلم  به  كيا  دكتر  آثار  بررسى 
ميرفخرايى،  مهشيد  كيوانى،  مجدالدين  محصل،  راشد 
كتايون مزداپور، على بلوكباشى، حسن رضايى باغ بيدى، 
و  افشارى  مهران  زرين،  قربانى  باقر  برجيان،  حبيب 

مصطفى ذاكرى آمده است.
اين مجموعه را عسكر بهرامى فراهم آورده است.

نزهةاالنفس
اين اثر نوشته ابوسعيد محمدبن علي عراقي در قرن ششم 
مثلها  ذكر  در  عوام  كه  است  خطاهايي  دربارة  هجري، 

مرتكب مي شوند. 
به  كه  است  اغالطي  دادن  نشان  كتاب  اين  هدف 
شده  عربي  زبان   وارد  عجم  و  عرب  آميزش  خاطر 
پيدايش  به  منجر  و  گذاشته  تأثير  زبان  اين  بر  و 
لهجه هاي عاميانة متعددي در زبان عربي شده است. برخي 
از اين اغالط در اعراب و برخي ديگر در زير و زبر الفاظ 
و برخي هم در معاني كلمات رخ داده كه مؤلف سعي 
كرده است موارد خطا را در زبان گويندگان نشان دهد تا 
شعرا و ادبا آگاه شوند و از آنها در شعر و نوشته هاي خود 
پرهيز كنند. مصحح اين اثر كه روضةالمجلس نيز ناميده 

مى شود، رمضان بهداد است.

آينة ميراث شمارة 40 ويژه نامة شبه قاره (1) 

كليات:
سهم سيدعلى همدانى در انتقال ايران و اسالم به شبه قارة 
مصطفوى  رضا  او/  ستم ستيزيهاى  و  پاكستان  و  هند 
سبزوارى؛ كتابهاى ايرانيان در برنامه هاى مدارس اسالمى 
هند/ اكبر ثبوت؛ ديباچه اى بر دانشنامه نويسى در شبه قاره/ 
محمدحسين ساكت؛ بابا َرتَِن هندى و مأثوراِت أخالقِى ما/ 
جويا جهانبخش؛ گوشه اى از مبادالت علمى ايران و هند 
حكيم علوى خان شيرازى/ فريد قاسملو؛ فرهنگ نويسى 
و  آرزو  على خان  سراج الدين  هند،  شبه قارة  در  فارسى 

فرهنگ چراغ هدايت/ عليم اشرف خان.
در جستجوى نسخ:

كاشفى بيهقى در هندوستان/ رضا مصطفوى سبزوارى؛ شيخ 
عبدالحق محدث دهلوى/ سيد كمال حاج سيد جوادى.
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نسخه پژوهى:
حوزة  در  شبه قاره  دست نويسهاى  به  توجه  ضرورت 
علوم با تكيه بر دو حوزة رياضيات و نجوم/ احمدرضا 
رحيمى ريسه؛ آشنايى با تذكرة حسينى/ سيد كليم اصغر.

ادبيات:
ناشناخته/  اما  توانا  شاعرى  «لويكى»  يا  سنّامى»  «عميد 
محمد مهرآوران؛ ميرزا هرگوپال تفته، شاعر فارسى سراى 
شبه قاره/ حافظ منصور احمد؛ احوال و آثار سنجر تهرانى/ 

شكيل اسلم بيگ؛ مقام سعدى در سند/ قاسم صافى.
هنر:

ميرسيدعلى جدائى، نادرالملك همايون شاهى/كفايت كوشا؛ 
علل مهاجرت نگارگران ايرانى به هند/محمد مرتضايى.

نقد و بررسى:
آرزوى  على خان  سراج الدين  آثار  و  احوال  در  سيرى 
اكبر/  و  همايون  تذكرة  رحيم پور؛  مهدى  اكبرآبادى/ 
ابوالحسن مبيّن؛ رويكردى تطبيقىـ  تقابلى به دو سفرنامة 
اميد  شوشترى/  تحفةالعالم  و  كرمانشاهى  مرآت االحوال 
سپهرى؛ جستارى در احوال و آثار و افكار شمس الدين 
در  ديگر  شمعى  اردانى؛  رضايى  فضل اهللا  دهلوى/  فقير 

انجمنهاى ادبى/ حسين مسرت.
رسائل:

رساله در فن شالبافى/ تأليف حاجى مختار شاه كشميرى، 
تصحيح عبداهللا عطايى؛ برهان العاشقين/ مسعود فريامنش.

چكيدة مقاالت به عربى و انگليسى.

• تذكرة سمرقندى، سلطان محمد مطربى سمرقندى، على رفيعى عالمرودشتى، با مقدمة اصغر جانفدا، 1382.
• تاريخ بخارا، خوقند و كاشغر، ميرزا شمس بخارايى، محمداكبر عشيق، 1377.

• ظفرنامة خسروى، ناشناخته، منوچهر ستوده، با مقدمة اسماعيل رحمت اف، 1377.

• القند فى ذكر علماء سمرقند، نجم الدين محمدبن احمد نسفى، يوسف  الهادى، 1378.
• تذكرة مقيم خانى، محمد يوسف منشى، فرشته صرافان، 1380.
• ارشاد، محمدبن ابى بكر قالنسى نسفى، عارف نوشاهى، 1385.

• سفارت نامة خوارزم، رضا قلى خان هدايت، جمشيد كيان فر، 1385.

در دست چاپ:
• معراج العقول، مولوى مرتضى نونهرى غازى پورى، اكبر ثبوت، 1387.

آثار چاپ شده در حوزة ميراث ماوراءالنهر


