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اسماعیل مهدوی راد

فرهنگهــای شــرق و غــرب از منظــر «گفتگویــی شــده اســت .در این مجموعه ابتدا تالش شده تا

درون مانــدگار» میــان مؤلفههایــش مینشــیند .مقدم ـهای با موضوعات تاریخچهای از شــبه قاره
آثــار ســپهری در موقعیتــی میــان هنــر و فلســفه هند ،ورود اســام به آنجا ،رواج تشیع و فرقههای
بازتعریف و دگرگونهدیدن بدیهیترین مؤلفههای شــیعی در آن ســرزمین و و ....گنجانــده شــود.

ادبیات

وجــودی را امکانپذیــر میکنــد و پذیرفتهتریــن ســپس بــه مشــهورترین شــخصیتهای شــیعی
دیدگاهها را به چالش میکشــد تا با کشــفی نوین ،پرداختــه شــده اســت .در ایــن اثــر همچنیــن از

حدیــث خداونــدی و بندگــی :تحلیل پیشانگارههــای هســتی را در انقالبی دائمی وارد کســانی که خود شــیعه نبودهاند ،اما عالقه وافری
تاریخی بیهقی از دیدگاه ادبی ،اجتماعی کند .متن حاضر خوانشــی فلســفی از دریچههای بــه مذهــب شــیعه و بــزرگان آن داشــتهاند نیز یاد
شده است.
و روانشناختی ،همراه با شرح و توضیح ناپیدای هنر و اندیشه سهراب سپهری است.
مهمتریــن بخشهــای متــن؛ محمد
مقدمــه بر دیــوان دانــش قزوینی :بر تذکره مجمع الفضالء؛ محمدعارف بقایی
دهقانی؛ تهران :نی 498 ،ص.
اساس نسخه خطی محفوظ در کتابخانه بخارایی؛ زیرنظر یوســف بیــگ باباپور؛
تهران :منشور سمیر 500 ،ص.
نگارنــده در کتــاب حاضــر ضمــن معرفــی مفصــل ملی ایران؛ محبوبــه محمدی؛ اصفهان،
دار خوین 74 ،ص.
تاریــخ بیهقــی کــه از شــاهکارهای بینظیــر نثــر
کتاب حاضر تذکرهای مشتمل بر یک مقدمه و سه
فارســی است میکوشــد مهمترین جنبههای این
کتــاب حاضــر تصحیــح دیــوان «دانــش قزوینــی» فرقه و یک خاتمه است .در مقدمه ذکر صفحاتی
شــاهکار را از حیــث تاریخــی و ادبــی و اجتماعی و
متعلــق به دوره صفــوی در قــرن  11هجری قمری عــرب مســطور و مذکور اســت و فرقــه اول کیفیات
روانشــناختی بــرای خواننــدگان توضیــح دهــد.
اســت .ایــن کتاب تصحیــح نســخه منحصربهفرد فضال و شعرا که از ابتدای ظهور استاد «ابوالحسن
ً
ضمنــا ماجراهــای مهــم تاریخ غزنویــان ،چنانکه
خطی دیوان اوســت که شامل  3513بیت است .رودکــی» تــا زمــان ظهور حضــرت مخدومی شــیخ
«بیهقــی» روایــت کــرده اســت در اینجــا از نــو و بــر
در فصــول ایــن کتــاب بــه ویژگیهــای نســخه و االســامی «موالنا نورالدیــن عبدالرحمان جامی»
حسب توالی تاریخی مرتب شدهاند تا خوانندگان
رســمالخط آن و روش تصحیــح پرداختــه شــده کوس شــاعری زدهاند نوشــته شده است .در فرقه
سررشــته رویدادهــا و حوادث را گم نکنند .شــرح
و در مقدمــه نیــز پیشــینهای از اوضــاع سیاســی و ثانــی از حضــرت مخدومــی و فضــای آن روزگار تــا
واژههــا و جملههــای دشــوار و غامــض در حاشــیه
ادبــی دوره صفــوی شــرح احــوال و آثــار و ســبک زمــان اشــتهار جنــاب فصاحــت شــعار بالغــت آثار
صفحــات فهــم متــن را بــرای خواننــده آســانتر
شعری «دانش قزوینی» بیان شده است« .دانش «موالنــا مشــفقی» کــه هریــک در عهد خــود نادره
میکنــد .نقشــههای متعــدد و توضیحاتی هم که
قزوینــی» در ســرودن توانا بوده و هرچند شــاعران روزگار بودهاند مرقوم گردیده و در فرقه ثالث از ذکر
ذیــل نامهای تاریخــی و جغرافیایی آمدهاند به او
درجه اول و حتی درجه دوم شــعر فارسی نیست ،اوصــاف جناب «مومی الیه» و احواالت و مقامات
کمــک میکنند که از فضا و مکان رویدادها تصویر
اما توانســته است جایگاهی خوب در شعر فارسی ا کابر به زیور فضل و بالغت ایشان آراسته و نوشته
و تصور روشنتری به دست آورد.
داشته باشد.
شده است.
مســاحت احساس :ســهراب سپهری ســفینه بولونیــا؛ ایرج افشــار ،محمد
و هنر عرفانــی در جهان معاصر؛ مهدی افشین وفایی ،شــهریار شاهین دژی؛
رفیع؛ تهران :نی 226 ،ص.
تهران :سخن 242 ،ص.

ســهراب ســپهری شــاعر و نقــاش معاصــر در زمــره کتــاب حاضــر تالشــی بــرای نشــاندادن اهمیــت
هنرمندانی انگشتشمار در هنر نوین ایران است و جایــگاه شــعر شــیعی در ادب پارســی شــبه قــاره
کــه آثــارش بــا مســائل هستیشــناختی و فلســفی هند اســت که بــا شــیوه دایرةالمعارفی بــه ترتیب
زمــان مــا گره خــورده اســت .او بــه تأملــی در باب الفبــا بر حســب نــام شــعرا و تخلص ایشــان تألیف
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بــه پیشــینه تاریخنگاری محلی در ایــران از آغاز تا مؤمن الطاق؛ اکبر قوام کرباسی؛ تهران:
دوره اســامی پرداختــه و نــگارش منابــع تاریخــی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی،
 256ص.
متعدد در این دوره زمانی را بررســی نموده است.

تاریخ

وی در همیــن زمینــه بــه انگیزههــای مورخــان مروری بر زندگانی و شخصیت علمی مؤمن الطاق
تاریخــی از نــگارش تاریخنامههــای محلــی اشــاره یکــی از متکلمــان شــیعه و از اصحــاب و شــا گردان

نموده و به کتابشناسی اجمالی بیش از یکصد اثر امــام جعفر صــادق اســت .در این نوشــتار ابتدا به
مطبوعات سیاسی ایران بین دو انقالب؛ در ایــن زمینــه در ادوار مختلف تاریخــی پرداخته بیــان حــاالت فــردی ابوجعفــر محمدبــن علی بن
ســیدحمدهللا اکوانــی ،محســن الهی؛ اســت .نویســنده بــه رونــد کتابهــای فارســی و نعمــان مشــهور بــه مؤمــن الطــاق پرداختــه شــده
تهران :آبد 248 ،ص.
عربــی در موضــوع تاریخنــگاری محلــی ایــران در و حیــات علمــی و فرهنگــی وی و نیــز برخــی از آثــار
بررســی و تحلیل مطبوعات منتشرشــده از دوران دوره اســامی و قبــل و بعــد از آن نیز اشــاره نموده کالمی وی در دفاع از امامت و والیت امام علی(ع)
انقالب مشــروطه تــا دوران انقالب اســامی ایران و نــگارش کتابهایــی در زمینه زندگــی نامههای و اثبــات خالفت آن امام به صورت اجمالی معرفی
و ســرنگونی رژیــم پهلــوی اســت .در ایــن نوشــتار محلــی و دینــی و غیردینی را نیــز از لحاظ تاریخی ،شــده اســت .آنگاه به روششناسی کالمی مؤمن
مورد بحث و بررسی قرار داده است.
الطاق در زمینه ارائه مباحث کالمی و نوع نگاه وی
ابتدا به بررســی مطبوعات داخلی منتشرشــده در
پیــش از مشــروطه پرداخته شــده و روزنامههایی
ماننــد وقایع اتفاقیه ،اختر ،قانون ،حبل المتین،
ثریــا و پــرورش بــه صــورت اجمالــی معرفــی شــده
اســت .آنگاه به معرفی برخی از مطبوعات دوران

تاریخنــگاران امامیــه و روشهــا و به مســائل اعتقادی پرداخته شده و نحوه استناد
گونههای تاریخنــگاری آنها از قرن اول وی بــه آیــات قــرآن ،روایــت معصومیــن و نیــز ادله
تا هفتم هجری قمری؛ منصوره بخشی؛ عقالنی در اثبات مدعای خویش در مباحث کالمی
قم :جامعة الزهرا 728 ،ص.
توصیف شــده اســت .در ادامه نگارنده به برخی از

مشــروطه مانند :روزنامه مجلس ،مســاوات ،روح پژوهشــی در زمینــه روشهــای مختلــف باورها و اندیشههای کالمی مؤمن الطاق در زمینه
القــدس ،مالنصرالدیــن ،صــور اســرافیل ،حبــل تاریخنــگاری توســط شــیعیان از قــرن اول تــا قرن مسائلی همچون :معرفتشناسی ،منابع معرفت
المتیــن و صبــح صادق پرداخته شــده و محتوای هفتــم هجــری و معرفــی تاریخنــگاران امامیــه در وحــی ،نســبت بین عقــل و وحــی ،خداشناســی و
سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی ایــن روزنامههــا طــول ایــن دوره تاریخــی اســت .در ابتــدای ایــن اثبــات وجود خــدا ،توصیف اســماء و صفات الهی
بررســی شــده است .در ادامه نویســنده به معرفی اثــر کلیاتــی در مــورد مباحــث امامــت و والیــت و تصویــر وی از صفــات و افعــال خداونــد متعــال،
برخــی از روزنامههــا و مطبوعــات دوره اســتبداد و مال کهــای گزینــش تاریخنــگاران شــیعه در اســتطاعت ،راهنماشناسی ،وجوب شناخت امام

صغیر ،دوره مشروطه دوم ،عصر رضاخان ،دوران پرداختــن به مســائل تاریخی و نیــز مال ک گزینش معصــوم ،ویژگیهــای امــام و لــزوم اطاعــت از او،
فضای باز سیاســی بین ســالهای  1320تا  1332کتابهای تاریخی از دیدگاه آنان ارایه شده و پس افضیلیــت امــام و وجــوب نصــب الهی او ،مســائل
شمســی و بعــد از کودتــای  28مرداد ســال  1332از آن بــه معرفی تاریخنــگاران امامیه از قرن اول تا مربــوط بــه مهدویــت ،علــم امــام ،تولــی و تبــری،
شمســی پرداختــه و تحلیلی اجمالــی از مفاد این قرن هفتم هجری پرداخته شده است .نویسنده دیــدگاه وی در مــورد خلیفــه اول و دوم ،دیــدگاه
بــه ترتیب قرون اول تا هفتم به تفکیک به معرفی وی نســبت به مســائل مربوط به انسانشناسی و
روزنامهها ارایه نموده است.

تاریخنگاران شــیعه و کتاب تاریخی نگاشتهشــده جهانشناســی ،تعدد زوجــات ،تقیه و برخی دیگر
تاریخنــگاری محلــی ایــران در دوره
توســط آنان پرداخته و تحلیلــی آماری از مورخان از مباحــث اعتقــادی اشــاره نمــوده و دیدگاههــای
اســامی (تــا ســده هفتــم هجری)؛
و آثــار تاریخــی مربــوط بــه آن قــرن ارائــه نمــوده واقعبینانــه وی در مــورد مســائل اعتقــادی و نیــز
عبدالرحیــم قنوات؛ تهران :پژوهشــگاه
اســت .وی در معرفــی ایــن تاریخنــگاران امامــی ،نقــش وی در تقویــت مبانــی فکری شــیعه را مورد
حوزه و دانشگاه 434 ،ص.
بــه گوشــههایی از زندگانی آنان ،معرفی اســتادان بحث و بررسی قرار داده است.
بررســی شــیوه و ویژگیهــای تاریخنــگاری محــل
ایــران در دوره اســامی تــا قــرن هفتــم هجــری و و شا گردان ایشان ،معرفی آثار آنها و تاریخ والدت المواقف المشترکه لعلماء العراق و ایران
معرفــی برخی از منابع مهــم تاریخی در این زمینه و وفات ایشــان و نیز برخی از نقلقولهای رجالی ضد الغــزو االجنبی للبالد االســامیه؛
کامل سلمان جبوری؛ قم :مجمع ذخایر
در مورد ایشان پرداخته است.
اســت .در ابتــدای این اثر کلیاتــی در مورد مفهوم
اسالمی 500 ،ص.
تاریخنــگاری محلــی ،تاریخچــه و چیســتی آن
رویکردی تاریخی در مورد مواضع مشترک علمی،
ارائــه شــده و پــس از آن کاربردهــای ایــن قبیــل از
فقهــی و سیاســی علمــای ایــران و عــراق در زمینه

تاریخنگاریها بیان شــده اســت .آنگاه نویسنده
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جنگهــای تحمیلشــده از ســوی بیگانــگان و

نــکات دقیقی را که وی در ایــن زمینه از مطالعات

اســتعمارگران علیــه کشــورهای اســامی اســت.

غــرب در مــورد اســام اســتخراج نمــوده اســت

در ایــن اثــر ابتدا بــه موضعگیری علمــای ایران در

منعکــس شــده اســت .در همیــن زمینــه دیــدگاه

یادنامه

عصر مشــروطه نســبت به اســتعمارگران انگلیسی

وی در مــورد مســائلی ماننــد دوره اول تــا پنجــم

و پرتغالــی اشــاره شــده و نمونههایــی از اقدامــات
یــاد عزیزان در برگ ریــزان :مجموعهای
و فتــاوای آنــان در مــورد جنــگ بــا بریتانیــا در از مقــاالت احمد مهدوی دامغانی؛ احمد غرب ،پدیده سیاسی مطالعه اسالم در غرب و آغاز
ســواحل جنوبی ایران و برخی دیگر از کشــورهای مهــدوی دامغانــی؛ تهــران :اطالعــات ،اسالمشناســی سیاســی و زمینههای شــکلگیری
اســامی معرفی شده اســت .آنگاه به برخی دیگر
موج جدید مطالعه اســام و مســلمانان در جهان
298ص.
از مواضــع فقهی وسیاســی برخی از فقهــای ایران
غــرب منعکــس شــده و روششناســی عبدالعزیــز
کتــاب حاضــر مجموعــهای از مقاالت اســتاد دکتر
در مورد حمله روسیه به ایران در بعد از مشروطه
ساشــادینا در زمینه اسالمشناســی نیز بیان شــده
«احمــد مهــدوی دامغانــی» اســت و البتــه تأملــی
اشــاره شــده و دعوتکــردن مــردم به جهــاد علیه
است.
اســت در برهههایــی از تاریــخ ایــران و اســام بــا
اشغالگران توســط این فقها منعکس شده است.
نگاهــی تازه و ژرفایی بیانــدازه که صاحبنظرات راهنمای لغات فارســی قــرآن؛ صدیقه
در ادامــه نویســنده به بیــان دیدگاههــای علمای را عبــرت افزایــد و سرگشــتگان را دری از معرفــت فرجی دیزجی؛ قم :تحسین 648 ،ص.
عــراق و فتــاوای آنــان در مــورد مقابله شــیعیان با
گشــاید« .از ســفینه تــا شــوروی»« ،وفــات ایــرج بیــان معانــی لغات منــدرج در قرآن کریــم به زبان
نفــوذ اســتعمار انگلســتان به عــراق و اشــغال این
افشــار»« ،نامهــای ایرانــی در کتــاب التدویــن فارســی اســت .در این نوشــتار به صورت جدول و
کشــور و نیــز عکسالعمــل مثبت شــیعیان جنوب
رافعــی»« ،یــاد خــری از مرحــوم اســتاد علیاصغــر بــه ترتیب حــروف الفبای فارســی ،معانــی واژگان
عراق بهویژه شــیعیان کربــا و نجف در این زمینه
حکمــت»« ،تلمیحــی بــر مقالــهای»« ،زندهبــاد و مفــردات قرآنــی همراه بــا آدرس آیه ،ســوره و نیز
را منعکــس نمــوده اســت .در جلــد دوم ایــن اثــر
عشق از هر دری سخنی»« ،جشن نوروز از مظاهر میزان تکرار آن واژه یا اصطالح بیان شــده اســت.
نیــز در ادامــه جلــد قبــل از آن بــه بررســی برخی از
و شــعارهای شــیعه در قرنهای ســوم تا پنجم» و نگارنــده مشــتقات مختلف یک کلمــه قرآنی را نیز
انقالبهــا و جنبشهــای ضــد اســتعماری مــردم
«دربــاره کتاب در جســتجوی صبــح» عنوانهای بیــان نموده و تمامــی مفردات مربوط به یک واژه
ایــران و عــراق در قبال اشــغالگران پرداخته شــده
برخی از مقاالت آمده در این کتاب هستند.
اعــم از اســم و فعــل و حرف ،ابــواب مختلف ثالثی
و نقــش کلیــدی علمــا و فقهــای ایــران و عــراق در
مجرد و مزید و ســایر صیغههای مورد استفاده در
ایــن زمینــه و نیز ایجاد انگیــزه دینی و روحی برای
آیــات قــرآن را از منظــر معنای فارســی آنها بررســی
مبــارزه بــا اســتعمارگران مــورد بحث و بررســی قرار
نموده اســت .وی در ضمــن طراحی یک جدول،
گرفته اســت .در همین زمینه نویســنده به تبیین
نخســت واژگان و معانــی الفــاظ قرآنــی را بــه زبان
برخــی از قوانیــن و فتــاوای تنظیــم شــده توســط
فارســی درج نمــوده و پــس از آن شــماره ســوره و
دولتهــا و علمای عراق در زمینه مقابله با جنگ
آیــه واژه موردنظــر و ســرانجام تعداد تکــرار آن واژه
و اشغالگری آمریکا ،انگلیس ،روسیه و برخی دیگر
روششناســی مطالعات اســامی در و لفظ عربی متناسب با آن را ذکر نموده است.
از کشــورهای اســتعماری پرداخته و عکسالعمل غرب :گفتارهایی از عبدالعزیز ساشادینا؛
مســلمانان و شیعیان کشورهای اسالمی در قبال یاسر عسگری ،رســول نوروزی فیروز؛ دانشنامه دانشنامهها؛ اصغر اسماعیلی؛
ایــن فتــاوا و قوانیــن مانند لیبــی ،الجزائــر ،ایران و تهــران :پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ تهــران :بنیــاد دانشــنامهنگاری ایران،
248ص.
اسالمی 432 ،ص.
عراق را بررســی نموده اســت .وی در همین راستا
دینپژوهــی در غــرب ،ویژگــی اسالمشناســی در

کلیات

به تجزیــه و تحلیل برخی از قیامها و جنبشهای مجموعه گفتارهایی از عبدالعزیز ساشادینا دربارۀ در مجموعــه حاضــر تــاش شــده تــا بــا گــردآوری
واقعشــده در عراق و ایران پرداخته و نقش آنها را روشهــای اندیشــمندان غــرب در زمینــه مطالعه و معرفــی دانشــنامههای قدیــم و معاصــر ایــران،
در عقبراندن اشــغالگران و اســتعمارگران را مورد علــوم و معــارف اســامی اســت .در ایــن نوشــتار تصویــری کلــی از تاریخچــه دانشــنامهنگاری در

بحث و بررسی قرار داده است.

دیدگاههــای ایــن اندیشــمند و شرقشــناس در ایران به دست داده شود .مال ک در تقسیمبندی
زمینــه روش تحقیق متفکران مغرب زمین و نظام دانشــنامهها بــه کهــن و معاصــر ،ایــن بــوده کــه
معرفتــی حا کــم بــر غــرب در مــورد انــواع مطالعات دانشــنامههای یکصــد ســال اخیــر تــا ســال 1390
اســامی بــا توجــه بــه ذهنیــت آنــان از اســام و در بخــش معاصر قــرار گرفتهاند و آنچــه مربوط به
معارف اســامی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیش از آن اســت در قســمت دانشنامههای کهن
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قرار گرفته اســت .در قسمت دانشنامههای کهن علمــی و ابعادی از زندگانی ســیوپنج عالم افغانی
و بــا توجــه بــه اینکه این آثــار تک مؤلــف بودهاند ،پرداختــه شــده و دوران تحصیــل آنــان در ایران و
شــرح مختصــری از زندگانی و آثــار مؤلف هم آمده عــراق در زمینههــای مختلــف اجتهــادی گــزارش
اســت .در دانشــنامههای معاصر ،دانشنامههای شــده اســت .نویســنده بــه صورتــی از اجــازات

مجموعه مقاالت

بــزرگ که ســازمان علمی و اجرایی نیــز دارند مورد

مختلــف فقهــی و اجتهــادی ایــن عالمان شــیعی
پرویز نقیبی :روزنامهنگار صاحبسبک،
از علمــای نجــف نیز اشــاره نمــوده و فعالیتهای گزیــده مقــاالت نقیبــی در آینــدگان؛
آنان در عرصههای مختلف علمی و فرهنگی را نیز ســیروس علینــژاد؛ تهــران :نیلوفر،
منعکــس نموده اســت .معرفی افــرادی همچون:
236ص.
ســیدعلی بابــا احمــدی ،محمدامیــن افشــار،
کتــاب حاضــر شــامل ســه مطلــب دربــاره «پرویــز
سیداســماعیل بلخــی ،ســرور دانــش ،علی جمعه
نقیبــی» روزنامهنــگار برجســته و گزیــده مقــاالت
رضایی ،حســین شــفایی ،سیدابوالحســن فاضل
او در روزنامــه «آینــدگان» اســت« .پرویــز نقیبــی»
بهســودی ،سیدموســی صــدر ،محمداســحاق
روزنامهنگار توانایی بود که در دهه چهل و پنجاه
فیــاض ،ســید فضــلاهلل قدســی ،محمدآصــف
شمســی در مطبوعات مهم زمان خود کار میکرد
محســنی ،عزیــزاهلل محقــق غزنــوی ،قربانعلــی
و ســردبیری پــارهای از آنهــا را به عهده داشــت .او
محقــق کابلــی ،محمدعلــی مــدرس افغانــی،
روزنامهنــگاری بــود کــه در عرصههــای مختلــف
امــاناهلل میرزایــی ،عبدالعلــی مــزاری و  ...از
فرهنگــی قلــم م ـیزد و مجلههــا ،روزنامههــا و
اصلیترین مندرجات این نوشتار است.
برنامههای رادیویی خود را پربار و ســرزنده عرضه

اســت .رعایت اختصــار در عین جامعیــت ،نظم و

میداشــت .او روزنامهنــگاری مبتکــر بــود که هر از

انســجام ،کاربردیبودن و ابتکار در طرح مباحث

چنــدی یــک ابتــکار تــازه بــه میــدان م ـیآورد و در

از ویژگیهــای بــارز ایــن کتاب اســت .مؤلف بیان

همــان ســال اول کار در روزنامــه «آینــدگان» ســه

میکنــد کــه ا گرچــه تحقیــق و کنجــکاوی امــری

طرح نو درانداخت که هر ســه ســرفصل خواندنی

بررســی بودهاند و شرح روند کار و تألیف یا ترجمه
مقاالت در آنها تحلیل شده است.
روش تحقیــق علمــی؛ هدایــتهللا
ســلطانینژاد ،مونس کشــاورز و عطیه
یونسی؛ تهران :میزان دانش 144 ،ص.
موضــوع کتــاب حاضــر روش تحقیق علمی اســت
کــه در پنــج فصل به تمــام اصول و قواعــد طراحی
و تدویــن طرح تحقیق و اجرای فرایند آن از نحوه
انتخــاب موضــوع ،شناســایی منابــع ،گــردآوری و
تجزیــه و تحلیــل دادههــا تا نــگارش نهایــی و ارائه
انواع متون تحقیق اعم از کتاب ،مقاله ،پایاننامه
و رســاله تحصیلــی بــه روش علمی پرداخته شــده

فطــری و آمیختــه بــا سرشــت انســان اســت ،امــا
تحقیق به روش علمی و بر اساس اصول و ضوابط
مشخص امری نوپدید است.

عرفان

ایجاد کرد که یکی از دیگری جذابتر بود.

صــوم القلــب :روزه دل؛ عمــار یاســر
بدلیســی؛ مترجم محمدیوسف نیری؛
تهران :مولی 232 ،ص.
کتــاب حاضــر از معدود آثاری اســت کــه به صورت
مســتقل در حوزه عرفــان روزه و نقش این عبادت

شرح حال

در ســلوک الهی تألیف شــده است و به رغم حجم
انــدک ،کتابــی بــزرگ و ارجمنــد اســت .هندســه
زبانی صوم القلب مبتنی است بر منابع وحیانی از

فلسفه
تأثیــر ابــن ســینا بــر فلســفه دنس
اســکوتوس؛ مهدی عباسزاده؛ تهران:
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی 224 ،ص.

ســیوپنج عالم (از عالمــان تاثیرگذار
افغانستان در ســده اخیر)؛ سیدمحمد آیات و اخبار ،تجربه فردی یا شهود عرفانی و عقل
(عارف) موســوینژاد؛ تهــران :مجمع و علــم .مؤلف بــا چنین تثلیث که ویــژه آثار معتبر
عرفانــی و نشــانهای روشــن از اصالــت متــن توانــد
ذخایر اسالمی 360 ،ص.
بــود ،شــا کلهای عقلــی و علمــی و عرفانــی زیبایی
معرفــی اجمالــی ســیوپنج عالم از عالمان شــیعی
و ملکــوت روزه را بــه تماشــای اهــل نظــر نشــانده
تأثیرگذار افغانستان در سده اخیر و آثار و اقدامات
اســت .ایــن کتــاب بــا هــدف شناســاندن زوایــای
آنــان در عرصههــای مختلــف علمــی ،فرهنگــی،
واقعی روزه به خوانندگان نگاشته شده است.
اجتماعــی و سیاســی اســت .در ایــن اثر بــه ترتیب

بــا آرای ابن ســینا اســت .مؤلف بیان م ـیدارد که

حــروف الفبــای فارســی بــه توصیــف شــخصیت

«یوهانس دنس اســکوتوس» فیلسوف مهم دوره

کتــاب حاضــر عهــدهدار توصیــف فضــای علمــی ـ
فکــری زمانــه «اســکوتوس» ،زندگینامــه ،آثــار و
تبییــن آرای او در عرصههــای معرفتشناســی،
کلیــات و اصل فردیت ،اثبات وجود خدا ،فلســفه
خلقــت و فلســفه اخــاق و نیــز تعیین نســبت آنها

قــرون وســطای مســیحی و یکــی از تأثیرگذارتریــن
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چهرههــای ایــن دوره ،بر تفکر جدید غرب اســت .آن در اســتنباط احکام شــرعی بیان شــده اســت .جواهــر الــکالم فــی توبــه الجدیــد؛
او از غالــب جریانهای فکری قبل از خودش تأثیر آنگاه بــه بیان تاریخچه علم اصــول فقه پرداخته محمدحســن بن باقــر صاحب جواهر؛
پذیرفته ،اما آنچه در این میان نقش اصلی را ایفا شده و فراز و نشیبهای مختلف این علم در ادوار قم :موسسه دایرةالمعارف فقه اسالمی،
 632ص.
میکند ،تأثیرپذیری او از «ابن سینا» است.
مختلــف تاریخــی مورد بحث و بررســی قــرار گرفته
اســت .در ادامه نویسنده به سیر تاریخی تألیفات شــرح و بررســی ابواب و فروعات فقهــی مربوط به

نظریه اخالقی امر الهی در تاریخ فلسفه
و متون مقــدس ادیان ابراهیمی؛ رحیم اصولی اشــاره نموده و مهمتریــن تألیفات علمای اقــرار ،جعاله ،ایمــان ،نذر ،صیح و ذبــح حیوانات
دهقان سیمکانی؛ قم :مرکز بینالمللی شــیعه در ایــن زمینــه را معرفــی نمــوده اســت .در به روش فقه اســتداللی اســت .در این نوشــتار به
بخــش بعدی کتاب نویســنده به بررســی مباحث بررســی زوایــای مختلــف مربــوط بــه ابــواب فقهی
ترجمه و نشر المصطفی 426 ،ص.
تحلیلــی از نظریه اخالقــی امر الهی یکی از نظریات
چالشبرانگیــز در حــوزه فلســفه اخــاق غــرب
اســت .ایــن پژوهش بر آن اســت تا ضمن بررســی
تاریخــی بحــث ،ایــن نظریــه را بــه متــون مقــدس
ادیــان ابراهیمــی عرضــه نمــوده و رویکــرد ایــن
متــون و مفســران آنهــا را بــه تقریرهــای مختلــف
ایــن نظریــه اخالقــی را با نگاهــی پدیدارشناســانه

الفــاظ در علــم اصــول فقــه پرداختــه و مباحثــی فوق پرداخته شــده و موارد صحــت اقرار ،الزامات
ماننــد داللت الفاظ بــر معانی ،اســتعمال لفظ در شرعی مربوط به اقرار ،صیغه مربوط به آن ،موارد
بیــش از یــک معنا ،اســتعمال حقیقــی و مجازی ،ثبــوت اقــرار ،شــهادتدادن و نســبت آن بــا اقرار،
روش اســتنباط حکــم شــرعی بــا اســتناد بــه لفظ صیغــه ایجاب و قبول عقــد جعاله ،موارد اختالف
ادله شر ع ،نقش عقل در استنباط حکم شرعی و در عقــد جعاله ،شــرایط قس ـمخوردن و متعلقات
برخی دیگر از ابزارهای دســتیابی به احکام و ادله آن ،قاعــده فقهــی مربــوط بــه نذرکــردن ،متعلــق
آنها را به صورت اجمالی بررسی نموده است.

نــذر و حرامنبــودن متعلــق آن ،روش ذبح شــرعی
انــواع حیوانــات حــال گوشــت اعــم از پرنــدگان،

مــورد تحلیــل قــرار دهد .نویســنده معتقد اســت منابع ادلــه علم اصول فقه؛ ســیفهللا
صرامــی؛ تهــران :پژوهشــگاه علوم و چهارپایان و حیوانات دریایی به صورت مبســوط
با مقایســه دیدگاههای فالســفه مســلمان و غربی
شــرح داده شده است .نویسنده در همین زمینه
فرهنگ اسالمی؛  276ص.
اعم از متألهان یهودی و مســیحی در مورد نظریه
بــه بیــان دیدگاههای فقهــای معروف شــیعه اعم
اخالقــی امــر الهــی ،بــه ایــن نتیجه رســیده اســت تحقیقــی در زمینــه تعامــل بیــن فقــه و اصــول و
از متقدمیــن و متأخریــن در موضوعــات فــوق
کــه نظریــات فالســفه مســلمان در ایــن زمینــه از کارکــرد منابــع و ادله منــدرج در علم اصــول فقه و
پرداخته و نقاط اشترا ک و اختالف آنان را در این
انســجام بیشــتری برخوردار بــوده و یکپارچهتر به اســتفاده از آنهــا در فقــه و احــکام شــرعی اســت.
زمینهها منعکس نموده است.
نظــر میرســد و ایــن امــر نــاش از دفــاع یکنواخت در ایــن نوشــتار نگاه ثانــوی به اصول فقه نســبت
متــن مقدس قرآن کریم از نظریه اســتقالل اخالق بــه فقه ،مــورد بحث و بررســی قرار گرفتــه و پیوند
و عدم انســجام اندیشــمندان یهودی و مســیحی آن دو بــا هم در زمینههای مختلف بررســی شــده
به دلیل فقدان موضع مســتقل مجموعه عهدین اســت .از نگاه نویسنده بسیاری از مباحثی که در
در قبال این نظریه است.
اصول فقه معطوف به فقه مطرح است ،میتواند
دربــاره خــود اصــول فقــه نیز مطرح شــود کــه این

علوم قرآن

نــگاه ثانــوی حــوزهای از مباحث فلســفی مضاف
اولویتهای پژوهشــی تفســیر و علوم
بــه اصــول فقــه را پیش رو میگــذارد؛ زیــرا منابع و قــرآن؛ محمدرضــا آقایی؛ قــم :مرکز
ادلــه علم اصــول فقه یکی از ســرفصلهای درخور
مدیریت حوزه علمه قم 276 ،ص.
بررســی در فلسفه اصول فقه است .وی در همین
بیــان برخــی از بایســتههای امــر پژوهــش در حوزه
زمینــه به معرفی منابع نقلــی و عقلی اصول فقه و
علــوم قــرآن و تفســیر اســت .در ابتــدای ایــن اثــر
مباحــث اصولی؛ نعمــتهللا پیغان؛ به ادله آنها اشــاره نمــوده و کارکردهــای این منابع و
ضمــن ارایــه کلیاتــی از علوم قــرآن ،تاریــخ آن و نیز
اهتمام رضا لکزایی؛ قم :طلیعه ســبز ،ادلــه و نیــز میزان اعتبــار آنها را در فقه و اســتنباط
مباحــث مهــم منــدرج در ایــن قبیــل از علــوم ،به
 248ص.
فقهی مورد بحث و بررسی قرار داده است.
بررســی اولویتهــای پژوهشــی در زمینــه تفســیر و
بیــان تاریخچــهای از علــم اصــول فقه و مــروری بر
علــوم قرآنــی پرداختــه شــده و پژوهــش در زمینــه
مباحث مهم مندرج در این علم است .در ابتدای
مســائلی مانند وحیشناسی و نزول قرآن ،اسباب
ایــن اثــر تعریفــی از علم اصــول فقــه و موضوع این
نــزول ،جایگاه مهــم این کتاب آســمانی به عنوان
علــم ارایه شــده و موضــوع این علــم و کاربردهای
یکــی از مهمتریــن منابع معرفت ،اســماء و صفات

فقه
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الهی مندرج در آن ،آیات و سورهای مکی و مدنی ،از ایراداتــی که در تفســیر المنار در مــورد آیات مورد
تحریفناپذیــری قــرآن ،آیــات محکــم و متشــابه ،ادعــای متکلمــان و مفســران شــیعه در موضــوع
ناسخ و منسوخ ،اعجاز قرآن ،دیدگاه مستشرقان ،اثبــات امامــت و خالفــت امــام علــی(ع) وارد شــده
روشهــای تفســیری ،گرایشهــای تفســیری ،است ،مورد شرح و بررسی اجمالی قرار گرفته و ادله
تاریــخ مفســران و روشهــای توســعه در این علوم عقلی و نقلی وی در رد این آیات مورد نقد و ارزیابی
مــورد بحــث و بررســی قرار گرفته اســت .نویســنده قرار گرفته اســت .نویســنده به همین منظور ابتدا
برخــی از چالشهــا در ایــن زمینه را بیــان نموده و به توصیف تفســیر المنار و ویژگیهای آن پرداخته
راهکارهایی برای تقویت آن ارائه نموده است.

و عقلگرایــی افراطــی را از مهمترین ویژگیهای آن
عنوان کرده و عدم درک صحیح رشیدرضا از مفهوم

دور اهلالبیــت(ع) فی تفســیر القرآن
الکریم (دراســه و تحلیل)؛ سید عباس امامــت و والیــت را نیــز دلیــل عــدم ارایــه تفســیری
کاظمی؛ قــم :مرکز بینالمللی ترجمه و صحیــح از وی در ایــن موضوع عنوان کرده اســت.
وی در ادامــه بــه معرفــی آیــات مرتبــط بــا امامت و
نشر المصطفی 224 ،ص.
بررســی نقش ویــژه و منحصربهفرد اهلبیــت(ع) در
زمینه آموزش تفسیر قرآن کریم و بیان مبانی و اصول
مربــوط بــه آن اســت .در نوشــتار حاضــر ضمن بیان
کلیاتی در مورد تفسیر و جایگاه مهم علمی اهلبیت،
به تبیین علل نیاز به تفسیر برای فهم علوم و معارف
مختلــف اســامی پرداختــه شــده و ادوار مختلــف
تاریخی مربوط به تفسیر قرآن بیان شده است .آنگاه
نویســنده به مکتب تفســیری اهلبیت و آموزههای
مهم واردشده از سوی آنان در زمینه تفسیر روشمند

والیت امام علی و سایر معصومین پرداخته و مفاد
و دال لــت آیاتــی همچــون :آیــه والیت ،آیــه امامت،
یــا ابتــاء ،آیــه اول االمــر یــا اطاعــت ،آیه تبلیــغ ،آیه
ا کمال ،آیه لیلة المبیت ،آیه مباهله و  ...بر امامت
آن امام و فضایل ایشان را بررسی نموده و نقدهای
واردشــده از ســوی تفســیر المنار در این زمینه را رد
کرده است .وی همچنین تفسیری از جانب شیعه
امامیــه در مورد مفهوم والیت و امامت ارائه نموده
است.

قرآن کریم اشــاره نموده و تعالیم و تالشهای علمی اخالق در قرآن کریم و صحیفه سجادیه؛
ایشان در این زمینه در پرورشدادن مفسران متعدد تورج زینیونــد؛ اصفهان :دفتر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم 432 ،ص.
قرآن توصیف شده است .وی در ادامه به تفسیر قرآن
به قرآن ،تفسیر آن به عقل و تاریخ ،استفاده از اسباب در کتــاب حاضــر پژوهشــگر بر آن اســت کــه برخی
نــزول و کنایــات و ســایر فنون قابل اســتفاده در علم مفاهیــم اخالقــی را از دو کتــاب شــریف قــرآن و
تفسیر توسط اهل(ع) پرداخته و مبانی فهم قرآن که صحیفه ســجادیه اســتخراج کند و با شیوه نوینی
از سوی ایشان ارایه شده است را بیان نموده است .بــه تطبیق دقیــق مفاهیم اخالقی و بررســی حوزه
وی موقعیــت اهلبیــت در تفســیر قــرآن را به جهت معنیشناســی آنها بپردازنــد .اهمیت و ارزش این
احاطــه و اشــراف کامل آنــان بر این کتاب آســمانی ،پژوهــش بــه ایــن ســبب اســت کــه ا گرچــه درباره
موقعیتیویژهارزیابینمودهوحجیتروایاتوسنن مضامیــن اخالقی قرآن کریم و صحیفه ســجادیه،
واردشده از ایشان در این زمینه را اثبات نموده است .ســخنان فراوانــی بــه صــورت مســتقل گفتــه و
آیات امامت و والیت در تفســیر المنار؛ نوشــته شــده اســت ،امام هیچ کــدام از صاحبان
محمد ســاعدی؛ قم :مرکــز بینالمللی آثــار پیشــین نتوانســتهاند اینگونــه فضیلتهــا و
رذیلتهــا را تقســیمبندی و آنهــا را در بیانی شــیوا
ترجمه و نشر المصطفی 530 ،ص.
بررســی داللــت آیــات نازلشــده در مــورد والیــت
و امامــت ائمــه اطهــار(ع) بــا توجــه به مفاد تفســیر
المنار در این زمینه و پاســخ به شــبهات رشیدرضا
نویســنده این تفســیر اســت .در این نوشتار برخی

و رســا مقایســه کننــد .پیدایــی و تحلیــل چنیــن
پیوندهایی فقط در پژوهشهای تطبیقی میســر
اســت که این پژوهش بر آن اســت تا در رویکردی
اخالقی به چنین هدفی دست یابد.
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