
دورة دوم، سال سوم، شمارة 25 و 26، مهر و آبان 1387
71

جامع التواريخ (تاريخ اسماعيليان)، رشيد الدين فضل اهللا 
همدانى، تصحيح محمد روشن، 408ص، 1387ش.

خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني (درگذشتة 718ق) 
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 

اعجاب و تحسين محققان را برانگيخته است.
او آثار متعددي از خود به يادگار گذاشته كه بخشي 
در حوزة تاريخ، شماري در معارف ديني نظيـر تفسيـر، 
آييــن  و  طب  در  انـدكــي  و  احكام  و  قـرآن  علـوم 

مملكتداري مي باشد.
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 
پايان  تدوين آن به  آنكه  كرد. اما پيش از  مغول را آغاز 
برسد، غازان خان در سال 704 ق درگذشت. اين تاريخ 
در دورة جانشين و برادر وي، سلطان محمد اولجايتو به 
انجام رسيد. سپس از سوي اولجايتو مأمور شد تا تاريخ 
و  كرد  شروع  را  بزرگ  كار  اين  او  كند.  تأليف  عمومي 

تأليف جامع التواريخ پس از پنجاه سال به پايان رساند. 
اثر حاضر بخش مربوط به تاريخ اسماعيليان است كه 
سراسر انباشته از اساطير و داستان هاي اين قوم مي باشد. 
معتبرترين  اساس  بر  كه  است  بار  نخستين  براي  اثر  اين 

نسخ تصحيح و به زيور طبع آراسته مي شود.

تابستان 1387 (پياپى  شمارة 2،  سال 6،  ميراث،  آينة 
.(41

(تابستان  ميراث  آينة  فصلنامة  شمارة  چهل ويكمين 
1387ش) با اين مطالب منتشر شد.

سخن مدير مسئول.
مغول  حمله  از  پس  ايران  در  حماسه سرايى  ادبيات: 
يك  بازبينى  فسايى،  رستگار  منصور  صفويان/  ظهور  تا 
سنت (نقد و بررسى ديدگاههاى آرزو در حوزة ساختار 
ضرورت  و  نى ريزى  شعلة  رحيم پور،  مهدى  معنايى)/ 

تصحيح انتقادى خسرو و شيرين وى/ مختار كميلى.
تاريخ: مدافعان و ستايشگران حالج از علماى شيعه: 
اعتقاد  ثبوت،  اكبر  طباطبايى/  عالمة  و  طوسى  محقق 
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هاشم  او/  رساله هاى  آيينة  در  فضل اهللا  رشيدالدين  دينى 
رجب زاده.

ديوان   :(1) ايران  گويشهاى  متن شناسى  زبانشناسى: 
درويش عباس جزى/ حبيب برجيان.

آيانو  عرفانى/  اصطالحات  تحول  تصوف:  و  عرفان 
ساساكى

براى  مهم  متنى  جهانگيرى  مجالس  بررسى:  و  نقد 
شكوه/  دوره  در  هندوستان  دربارى  فرهنگ  در  پژوهش 
سجاد  شاهنامه/  از  ديگر  ويرايشى  صفت گل،  منصور 
قتيبة  ابن  عيون األخبار  كتاب  تاريخى  ارزيابى  آيدنلو، 
كتاب  بررسى  اول،  جمشيد نژاد  غالمرضا  دينورى/ 
اصهانى،  ناجى  حامد  آن/  چاپ  بر  نقدى  و  سيف االمة 
11ق)/  (سده  انصارى  جابر  محمدبن  تحفةالسالطين 
المراتب/  تعيين  فى  دستورالكاتب  پزشك،  منوچهر 
ديوان  به  نگاهى  هراتيان،  اكرم  دارانى،  احمدى  على اكبر 

امير پازوارى/ محمد داوودى درزى كاليى.
رسائل: رسالة عصمتيه/ جويا جهانبخش، مناظرة سرو 
و آب/ سيد محمدرضا ابن الرسول، نصاب انگليسى فرهاد 
رساله اى  بختيارى،  محمودى  بهروز  معتمدالدوله/  ميرزا 
در باب معيت خداوند با بندگان از نظر جالل الدين دوانى 
جاهد،  محسن  كاوندى،  سحر  دشتكى/  غياث الدين  و 

ساقى نامة حياتى گيالنى/ يوسف اسماعيل زاده.
اسناد: فرمان كالنترى نايين/ سعيد خوددارى نائينى.

از  نشده  چاپ  سندى  معرفى  تحقيق:  آستانة  در 
خوزستان/  به  نجم الدوله  دوم  سفرنامة  قاجار:  دوران 
احمد كتابى، رموز حمزه يا اميرحمزة صاحبقران/ عليرضا 
ذكاوتى قراگزلو، محمدرضا جديداالسالم و كتاب منقول 

الرضائى/ طاهره عظيم زاده.
مقاالت  خالصه  نشريات،  در  متن پژوهى  مقاالت 
اين  پايان بخش  انگليسى  به  مقاالت  خالصه  و  عربى  به 

فصلنامه است.

جمعيت  عمومى  كتابخانه  خطى  نسخه هاى  فهرست 
نشر فرهنگ رشت، به كوشش محمد روشن، 251ص، 

1387ش.

«جمعيت نشر فرهنگ گيالن» به سال 1306ش به پايمردى 
محمدعلى تربيت، رييس معارف وقت، بنيان يافت. سپس 
با همكارى مردم، پاية كتابخانة جمعيت در سال 1307ش 
نهاده و گشايش آن با جشن هزارة فردوسى (1313ش) 

همزمان شد.
اين دفتر كه فهرست نسخه هاى خطى كتابخانة عمومى 
جمعيت نشر فرهنگ رشت است، در دو بخش فراهم آمده 
است: بخش نخست شامل نسخه هاى تك كتابى فارسى و 
عربى است، و بخش دوم به معرفى مجموعه هاى فارسى 
و عربى اختصاص يافته است. شيوة تدوين فهرست بر 
حسب ترتيب حرفهاى الفباست. شماره هايى كه در پايان 
دفتر  شمارة  است،  آمده  كمان  دو  در  نسخه ها  معرفى 
كتابخانه است تا جوينده به رنج جستجو گرفتار نشود. 
و  است،  آمده  مجموعه ها  در  كه  را  نسخه هايى  نامهاى 
طبعًا نظم و ترتيبى نداشت، با فهرستى كه به پايان كتاب 
افزوده شده، مرتب گرديده است. فهرستهاى ديگرى نيز، 
همچون فهرست نام كسان و فهرست شهرها و فرقه ها و 
مذاهب هم براى بهره گيرى بيشتر خوانندگان به پايان اين 

فهرست افزوده شده است.


