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معرفت فالحت، عبدالعلى بيرجندى، به كوشش ايرج 
افشار، 270ص، 1387ش.

حسين  محمد بن  عبدالعلى  نظام الدين  اثر  اين  مؤلف 
به  را  اثر  اين  كه  است  مشهور  رياضي دان  بيرجندى، 
از  است.  كرده  نگارش  929ق  سال  در  قوى  احتمال 
سال  ولى  نيست  دست  در  دقيقى  اطالع  وى  تولد  سال 
درگذشت او را 934ق ضبط كرده اند. از جمله آثار وى 
مىتوان به بيست باب در معرفت تقويم در سال 883ق، 
ق  سال 889  در  نصير  خواجه  اسطرالب  رسالة  شرح  و 
بعضى  معرفت  در  است  مختصرى  اثر،  اين  كرد.  اشاره 
امور كه اهل فالحت را به كار آيد و در دوازده باب تنظيم 
شده «دوازده باب در كشاورزى» نام گرفته است؛ و آن 
شامل معرفت زراعت حبوب، احكام جمع كردن غالت، 
چيدن  درختان،  پيوند  و  غرس  نشاندن،  درخت  معرفت 

ميوه و نگاه داشتن آن و... است.

فامى  عبدالرحمان  شيخ  از  احتمال  به  هرات،  تاريخ 
محمدرضا  مقدمة  افشار،  ايرج  پيشگفتار  با  هروى، 
229ص،  ميرحسينى،  محمدحسين  و  مهريزى  ابويى 

1387ش.

آن چنان كه از فحواى اجزاى باقيماندة اثر به دست مى آيد، 
اين نسخه، احتماالً تاريخ هرات را از آغاز بناى شهر هرات 
تا روزگار سلطان سنجر سلجوقى دارا بوده است. نسخة 
حاضر به رغم افتادگى هاى زياد، مملو از فوايد تاريخى 
است. ذكر احوال و حكام و واليان خراسان و شهر هرات 
واليان  از  اعم  خراسان  حكمرانان  باب  اين  در  ناميد. 
اموى و عباسى، امراى طاهرى، ليثى (صفارى)، سامانى، 
سيمجورى و محمودى (غزنوى) به ترتيب حوادث عمدة 
ايام امارت ايشان ذكر شده است كه به رغم اختصار از 
حيث مطالعات تاريخى اجتماعى و اقتصادى و جغرافياى 
باب  اين  در  است.  برخوردار  فراوانى  ارزش  از  تاريخى 
به شرح حكاياتى جالب و شگفت انگيز در تاريخ سوانح 
هرات، همچون شيوع قحطى و خشكسالى، برخوردهاى 
اقشار و مذاهب، فعاليت هاى اسماعيليه، برخى اجحافات 
عمومى  شورش هاى  و  اعتراضات  بروز  و  حكومتى 
زيادى  نسبتًا  جزئيات  آن  خالل  در  و  مى شود  پرداخته 
آن،  اجزاى  و  توابع  و  هرات  شهر  تاريخى  حوادث  از 
چون مسجد جامع و بازار شهر، به خصوص در روزگار 
سلجوقيان و ايام زندگانى مؤلف، با ذكر تاريخ دقيق آن ها 
بيان مى شود. در اين اثر همچنين احاديث و رواياتى دال 
بر فضيلت و برترى خراسان، به خصوص شهر هرات و 
اهالى آن، بر ديگر واليات آمده است. مطالب اين باب در 
تاريخ نامة هرات سيفى و روضات الجنات اسفزارى نيز 
منعكس شده است. مؤلف نخست به ذكر فضايل خراسان 
به طور عام و سپس ذكر شرافت هرات به طور خاص 
مى پردازد، به گونه اى كه بر حسب اين روايات، هرات، 

«شاه خراسان» قلمداد شده است.
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چين نامه، ماتيو ريچى، ترجمه محمد زمان، تصحيح لو 
جين، با پيشگفتار مظفر بختيار، 287ص، 1387ش.

كتاب هيئت اعزامى مسيحيان به چين عنوان يادداشت هاى 
ماتيو ريچى (1552ـ1610م) دربارة چين است كه ابتدا 
سال  در  و  شده  ترجمه  التينى  زبان  به  ايتاليايى  زبان  از 

1615م انتشار يافته است.
ماتيو ريچى، سرپرست هيئت اعزامى مبلغان انجمن 
يسوعيان به چين بود كه از سوى انجمن مركزى يسوعيان 
دربارة  خود  روزانة  يادداشت هاى  يافت  مأموريت  رم 
فعاليت ها هيئت و تجربياتش در ترويج مسيحيت در چين 

را به رشتة تحرير درآورد.
خالصه اى  شامل  يادداشت ها  اين  نخست  بخش 
واقع  در  است.  سرزمين  اين  مردم  و  چين  اوضاع  از 
چين نامه ترجمة محمد زمان، نقاش نامدار دورة صفوى 
و مكتب گذار تاريخ هنر ايران اين بخش را از زبان التينى 

به زبان فارسى ترجمه كرده و چين نامه نام نهاده است.
چين نامه از آنجا كه متنى كهن در چين شناسى به زبان 
از  است،  صفوى  دورة  نثر  از  شيوا  نمونه اى  و  فارسى 
اهميت و اعتبار وااليى برخوردار است؛ افزون بر اينكه 
به قلم يكى از نام آورترين هنرمندان و نقاشان تاريخ هنر 

ايران به پارسى برگردانده شده است.

(پياپى   1387 پاييز   ،3 شمارة   ،6 سال  ميراث،  آينة 
.(42

«ويژه نامة  ميراث  آينة  فصلنامة  شمارة  چهل ودومين 
اين  با  1387ش)  (پاييز  متن پژوهى»  و  نسخه شناسى 

مطالب منتشر شده است.

سخن سردبير
فارسي،  دياتِّسارون  زبان شناختي  ويژگيهاي  كليات: 
باغ بيدي؛  رضايي  حسن  هجري/  هفتم  سدة  از  متني 
جويا  ادبي/  متون  تصحيح  در  كارآمد  نظري  تأّمالت 
جهانبخش؛ تحليلي بر آمار نسخ خطي فارسي موجود در 
كتابخانه هاي تركيه/ مهدي افضلي؛ سكه شناسي و تصحيح 
نوشته هاي  بازخواني  جعفري مذهب؛  محسن  متون/ 
تصويربرداري  از  استفاده  با  خطي  نسخة  يك  محوشدة 

اشعة ايكس/ فرانك بحرالعلومي. 
نسخ  فهرست نويسي  به  نو  نگاهي  فهرست نويسي: 
حبيب اهللا  نو/  و  سنتي  شيوه هاي  ميان  پيوند  و  خطي 
در  كهن  كتابشناسي  دو  روش شناختي  مقايسه  عظيمي؛ 
جهان اسالم (فهرست نجاشي و فهرست ابن خير)/ سيد 

محمد عمادي حائري.
كتاب پردازي  و  نسخه شناسي  در  كاغذ  نسخه شناسي: 
علي  سيد  شجري/  خط  عظيمي؛  حبيب اهللا  خطي/  نسخ 
احسن الكبار،  خطي  نسخة  موضوعي  بررسي  كسائي؛ 
شاهكار نگارگري مذهبي دورة صفويه/ مهناز شايسته فر؛ 
آن/   مؤلف  و  خطي  نسخة  عنوان  در  بررسي  و  تحقيق 
هالل ناجي، ترجمة حسين علينقيان؛ رمزگشايي از يك 

نسخة خطي/ مجيد آقاخان پورسرخاب.
منوره/  مدينة  خطي  نسخه هاي  نسخ:  جستجوي  در 
ميراث  هاشمي؛  عبدالقادر  سيد  ترجمة  نوشاهي،  عارف 
سيدمحمدباقر  قزاقستان/  در  فارسي  ادب  گرانبهاي 

كمال الديني.  
نقد و بررسي: انتشار ذيلي تازه بر كشف الظنون/ مهرداد 
دستنويس هاي  فهرست  به  نگاهي  عزيزآبادي؛  چترايي 

دانشگاه اصفهان/ جواد بشري.
سربي/  و  سنگي  چاپ  پيشينة  و  ويژگي ها  چاپ: 

سيدابوالقاسم نقيبي.
به  نو  نگاهي  ديجيتالي:  تصويربرداري  احيا:  و  حفظ 
آيندة پژوهشهاي نسخ خطي/ كارل گريفين، ترجمة زهره 

غالمحسين زاده.
در آستانة تحقيق: مالحظاتي در نسخه شناسي، معرفي 
ازرقي  ديوان  تصحيح  شيوة  و  نوشناخته  نسخة  چند 
هروي/ محمدتقي خلوصي؛ شيباني و لزوم تصحيح آثار 

وي/ عليرضا شانظري.  
خالصة مقاالت به عربي و انگليسي.


