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(قرن  استرآبادي  فهمي  استرآبادي،  فهمي  ديوان 
تهران،  كرمي،  محمدحسين  تصحيح  هجري)،  دهم 

1389ش، پنجاه وشش + 350 + 8 ص.

فهمي استرآبادي يكي از شاعران خوش ذوق و نيكو شعر 
قرن دهم هجري است كه متأسفانه تذكره نويسان اطالع 
دقيقي از زندگي او ثبت نكرده اند، اما از قرائن موجود در 

اشعارش سالهاي تقريبي زندگي اش مشخص مي شود.
فهمي با اينكه در بيشتر قالبها شعر سروده است، هنر 
عاشقانه  و  عرفاني  تركيب بندهاي  سرودن  در  وي  عمده 
غزليات  در  را  آنها  اوج  و  تأثير  بعدها  كه  است  زيبايي 
زيبا و رواني كه به سبك وقوع سروده شده است، و نيز 

تركيب بندهاي هاتف اصفهاني و وحشي بافقي مي بينيم.

بدايع االخبار (وقايع بهبهان در زمان حملۀ  محمود 
بهبهاني (زنده  شيخ االسالم  عبدالنبي  ميرزا  افغان)، 
حملۀ  دربارۀ  گزارش  شش  انضمام  به   ،(1143 در 
مقدمه،  خراسان،  روستاهاي  و  اصفهان  به  افغانها 
ميرمحمدصادق،  سعيد  سيد  توضيحات  و  تصحيح 

تهران، 1389ش، پنجاه وپنج+ 238+7 ص.

پاياني  دورۀ  ارزشمند  آثار  جمله  از  بدايع االخبار  كتاب 
حكومت صفوي است. محتواي اين كتاب به چهار موضوع 
اختصاص دارد: 1. چگونگي آمدن محمود افغان به ايران، 
شكست سپاهيان شاه سلطان حسين، محاصره اصفهان و 
محمود  يورش   .2 افغان؛  محمود  برتخت نشيني  سرانجام 
افغان به بهبهان و مقاومت سي و شش روزۀ مردم آن شهر؛ 
3. شرح حكومت يك و نيم سالۀ صفي ميرزاي دروغين در 

بهبهان؛ 4. سرانجام حكومت اشرف افغان.
االسالم  شيخ  عبدالنبي  شيخ  كتاب  اين  نويسنده 
وقايع  كه  است  بوده  بهبهان  شهر  منشيان  از  بهبهاني 
بهبهان را از نزديك ديده و شرح كرده است. كتاب داراي 
نثر فني و متكلف است و چنين به نظر مي رسد كه ميرزا 
مهدي خان استرآبادي در نگارش جهانگشاي نادري از اين 
اثر تأثير پذيرفته است. به همراه اين كتاب، پنج گزارش 
شهرهاي  و  اصفهان  به  افغانان  هجوم  دربارۀ  يادداشت  و 

شمالي و جنوبي خراسان ضميمه شده است.
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ابويزيد  سلطان العارفين  مناقب  في  دستورالجمهور 
(قرن  الخرقاني  الشيخ  الحسين بن  احمدبن  طيفور، 
ايرج  و  دانش پژوه  محمدتقي  كوشش  به  هشتم)، 
 8  +  476  + پنجاه وچهار  1388ش،  تهران،  افشار، 

ص.

قلم  به  730ق  تا   700 سالهاي  ميان  دستورالجمهور 
احمدبن حسين بن شيخ خرقاني در مقامات بايزيد بسطامي 
(161ـ234ق) به نام يكي از احفاد بايزيد كه نامش شرف الدين 
محمد بود، به رشتۀ تحرير درآمده است. شرف الدين محمد 
كه از او با عنوان شيخ االسالم اعظم ياد شده، مورد احترام 
خاص اولجايتوخان (حك: 703ـ716ق) بود و در عهد خود 

صاحب «سجاده بايزيدي» به شمار مي رفت.
بودن  پراكنده  اثر  اين  نگارش  در  را  خود  انگيزۀ  نويسنده 
عوام  و  خواص  بهره مندي  منظور  به  و  مي داند  بايزيد  سخنان 
و  مقدمه  سه  در  كتاب  اين  است.  پارسي نوشته  زبان  را به  آن 
هفت باب و يك خاتمه بخش بندي شده است و در مقدمه ها و 
ابواب كتاب پيرامون والدت، خاندان، فرزندان و احفاد، استادان 

و كرامات و حاالت شيخ بايزيد سخن به ميان آمده است.
فوايد  و  نكات  برخي  برگيرندۀ  در  كه  آنجا  از  اثر  اين 
و  نكات  اين  جمله  از  دارد.  بسيار  اهميت  است  ارزشمند 

فوايد مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1. اطالعات تاريخي از جمله دربارۀ ديدار طغرل سلجوقي 

خاندان  به  اولجايتو  ارادت  و  بويزيدان  محمد  فقيه  با 
بايزيد و... 

از  برخي  و  خرقاني  و  بايزيد  كلمات  و  اقوال  ضبط   .2
معاصران ابويزيد.

3. اطالعاتي دربارۀ جغرافياي تاريخي ناحيۀ بسطام.
منطقۀ  گويشي  كلمات  و  عبارات  از  شماري  ضبط   .4

قومش از سدۀ چهارم تا زمان مؤلف.
5. وجود جنبه هاي اجتماعي ناقدانه و نشانه هايي از وضع 

اجتماعي زمانه.

قانوني]،  حكومت  باب  در  [رساله اي  منهاج العلي 
ابوطالب بهبهاني، به كوشش حوريه سعيدي، تهران، 

1389ش، ص بيست وچهار + 134 + 5ص.

رسالۀ منهاج العلی اثر ابوطالب بهبهانی از مهم ترين و پرمحتواترين 
رسايل دورۀ ناصرالدين شاه به شمار می رود. بهبهانی كه خود 
در ميان منورالفكران دورۀ ناصری چندان شناخته شده نيست 
با آگاهی از قوانين ديگر كشورها اين رساله را در سال 1292ق 

در مصر به رشتۀ تحرير درآورده است.
حال  عين  در  و  ماليم  لحنی  با  رساله  اين  در  وی 
انتقادی درصدد تشجيع شاه و صدراعظم برای اصالح امور 
برآمده است و چنين به نظر می رسد كه دولتمردان عصر 
آن  رسايل  ديگر  و  اثر  اين  مطالب  از  آگاهی  با  مشروطه 

دوران به تدوين قانون اساسی مشروطه پرداخته باشند.
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سالهاي  در  ايران  تحوالت  (تاريخ  صفي  شاه  تاريخ 
الحسيني  فضل هللا  ابوالمفخاربن  1038ـ1052ق)، 
زمان  تاريخ  مبادي  انضمام  به  تفرشي،  سوانح نگار 
نواب رضوان مكان (شاه صفي)، تأليف محمدحسين 
تعليقات  و  مقدمه  و  تصحيح  تفرشي،  الحسيني 
محسن بهرام نژاد، تهران، 1389ش، صد+ 328+ 7 

ص.

كتاب حاضر شامل دو متن تاريخي است:
الحسيني  فضل هللا  ابوالمفاخربن  تأليف  صفي،  شاه  تاريخ   .1
شاه  و  بزرگ  عباس  شاه  عهد  شاعر  و  مورخ  تفرشي، 
صفي  شاه  حكومت  دوران  تاريخ  به  اثر  اين  يكم.  صفي 
رغم  به  و  مي پردازد،  1628ـ1642م)  (1038ـ1052ق/ 
ادبي  تاريخي،  مهم  مجموعۀ  يك  شامل  آن،  بودن  موجز 
آگاهيهاي  لحاظ  به  كتاب  امتياز  البته  است.  اجتماعي  و 
عهد  در  ايران  نظامي  و  سياسي  اوضاع  از  كه  سودمندي 
بر  افزون  مي دهد،  قرار  اختيار  در  صفي  شاه  فرمانروايي 
ساير اطالعاتي است كه در آن مي خوانيم. اما با وجود اين، 
از حيث ويژگيهاي ادبي در نثر و نظم، و اطالعات پراكنده 
اجتماعي، يكي از منابع و نمونه هاي مهم متون فارسي و 

سبك تاريخ نويسي سدۀ يازدهم هجري به شمار مي رود.
2. مبادي تاريخ زمان نواب رضوانمكان [شاه صفي]، نوشته 
محمدحسين الحسيني تفرشي، از منشيان و اديبان و 
مورخان همان دوره و برادر ابوالمفاخر است. اين كتاب 
و  صفي،  شاه  حكومت  دوران  از  است  ناتمامي  تاريخ 
(1038ـ1041ق/  سالهاي  تاريخي  وقايع  شامل  تنها 
مستقلي  كتاب  حال،  اين  با  است؛  1628ـ1631م) 
رويدادهاي  از  ارزشمند  و  مهم  نكاتي  حاوي  و  است 

تاريخِي آن دوران كه نويسنده شاهد آن بوده است.

جامع التواريخ (تاريخ سالطين خوارزم)، رشيدالدين 
تصحيح  به  718ق)،  (درگذشتۀ  همداني  فضل  هللا 

محمد روشن، تهران، 1389ش، بيست + 216ص.

خواجه رشيدالدين فضل هللا همداني (در گذشتۀ 718 ق) 
سلطنت  دوره  سراسر  در  دانشمند  مورخ  و  عالم  طبيب 
سلطنت  ابتداي  در  و  اولجايتو  او  جانشين  و  غازان خان 
ابوسعيد مقام وزارت ايلخانان را داشت. او به واسطۀ علم 
يافت  راه  ايلخانان  دربار  به  داشت  طب  در  كه  مهارتي  و 
او  رسيد.  وااليي  مرتبۀ  به  سياست  و  تدبير  سايۀ  در  و 
تأليفات  و  دارد  ممتاز  مقامي  برجسته  مورخي  عنوان  به 
تاريخي وسيعش به لحاظ وسعت و اعتبار و شيوه علمي 

اعجاب و تحسين محققان را برانگيخته است.
يادگار  به  خود  از  متعددي  آثار  رشيدالدين  خواجه 
معارف  در  شماري  تاريخ،  حوزۀ  در  بخشي  كه  گذاشته 
ديني نظير تفسير، علوم قرآن و احكام و اندكي در طب و 

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

جامع التواريخ پس از قريب به چهل سال به پايان رسيد.
اثر حاضر بخش مربوط به تاريخ سالطين خوارزم است. 
اين اثر براي نخستين بار است كه بر اساس معتبرترين 

نسخ تصحيح و به زيور طبع آراسته مي شود.


