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گی های آن در آثارشــان پرداخته می شــود. در  ویژ
فصــل چهــارم شــباهت ها و تفاوت های رئالیســم 
کات و  دو نویســنده بیان شــده و مهم ترین اشــترا

تفاوت های واقع گرایی در آثار آنها ذکر می شود.

گزیده متون تفسیری فارسی با تأکد بر 
کشف االسرار و روض الجنان؛ احمد بن 
محمد میبدی؛ تهران: سمت، 244 ص.

و  زبــان  رشــته  دانشــجویان  بــرای  حاضــر  کتــاب 
درس  اصلــی  منبــع  عنــوان  بــه  فارســی  ادبیــات 
کشــف  کید بر  »گزیده متون تفســیری فارســی با تأ
االسرار و روض الجنان« تدوین شده است. متون 
گزیــده ای از چنــد تفســیر مهم،  تفســیری فارســی 
کشــف االســرار و روض الجنــان اســت  مخصوصــًا 
کــه در ســه دفتــر با توضیــح لغــات و اصطالحات و 
خصایص دســتوری و زبانی فراهم آمده اســت. در 
این اثر ترجمه آیات قرآن از تفسیر مورد بحث نقل 
که ترجمه در آن تفســیر نبوده  شــده و در مواردی 

از ترجمه های جدید استفاده شده است.

یــــخ تار
بررسی دیدگاه های تقریبی امام خمینی 
و موالنــا مودودی؛ سیدحســن مهدی 
کاظمی؛ قــم: مرکز بین المللی ترجمه و 

نشر المصطفی، 272 ص.

تبییــن مشــکالت جهــان اســالم از جملــه وجــود 
گســترده بین مسلمانان و وجود تفرقه  اختالفات 
عمیــق بین آنــان از دیــدگاه دو اندیشــمند معاصر 
شیعه و اهل سنت یعنی امام خمینی و ابواالعلی 
مودودی اســت. در این نوشــتار سعی شده است 
امــام  تقریبــی  دیدگاه هــای  تطبیقــی  بررســی  بــه 

دیوان نفحات الرحمان؛ محمدعلی 
ملکی؛ کاشان: شوسا، 156ص.

مجموعه اشــعاری در موضوعات دینی، اعتقادی 
و اخالقی اســت. در این اشــعار به مســائلی مانند: 
مــاه مبــارک رمضــان و بــرکات معنــوی آن، انتظــار 
آن،  بایســته های  و  ضــرورت  و  موعــود  مهــدی 
ماهیت حقیقی عشــق و آثار آن، ماهیت توحید و 
مسایل خداشناسی، آداب و رسوم فقر و درویشی، 
فضایــل امام علــی)ع( و ســایر اهل بیــت، مصایب 
فاطمه زهــرا)س( و مناقب ایشــان، اهمیت علیم 
و دانــش بــه ویژه علــوم و معــارف دینــی، توصیف 
گی هــای روحانی حقیقی، بیان راه ســعادت و  ویژ
موجبات نجات در دنیا و آخرت، برخی از مســائل 
حکمت آمیز و مورد نیاز در زندگی، لزوم استفاده از 
فرصت های مختلف در زندگی برای رشــد و تعالی 
معنوی و برخی دیگر از مســائل اعتقادی، اخالقی 
و اجتماعــی اشــاره شــده اســت. شــاعر مضمــون 
اشــعار خــود را از آیــات و روایات و ســایر آموزه های 

دینی، استخراج نموده است.

رئالیسم در ادبیات داستانی ایران و 
عراق »بررسی تطبیقی در آثار سیمین 
دانشور و فواد تکرلی«؛ عباس یوسف؛ 

تهران: نگاه 536 ص.

کــه در آن نویســنده  کتــاب حاضر پژوهشــی اســت 
گی های  کوشیده به بررسی تطبیقی مهم ترین ویژ
رئالیســم در آثــار دو نویســنده »ســیمین دانشــور« 
و »فــواد تکرلی« بپــردازد. در فصــل اول به مفهوم 
در  کوتــاه  داســتان  و  رمــان  پیدایــش  مکاتــب،  و 
جهــان و مهم تریــن داستان نویســان و همچنیــن 
به رئالیســم و انواع آن اشاره شده است. در فصل 
گزارشــی از زندگی نامــه و  دوم و ســوم بــه ترتیــب 
معرفــی آثــار »ســیمین دانشــور« و »فــواد تکرلــی« 
ارائــه و همچنیــن به رئالیســم و مهم تریــن انواع و 

ادبیــات
رمز و اسطوره در شعر معاصر ایران و 
عرب، »بررسی تطبیقی رمزگرایی در 
شعر بدر شاکر سیاب و مهدی اخوان 
ثالث«؛ محمد جاسم؛ تهران: نگاه، 

698 ص.

که با هدف بررســی  کتــاب حاضر پژوهشــی اســت 
تطبیقــی رمزگرایــی در شــعر »ســیاب« و »اخــوان 
ثالــث« نگاشــته شــده اســت. نگارنده در نوشــتن 
آن همــه منابــع عربــی و فارســی مرتبط با شــعر هر 
دو شــاعر بهره برده اســت. در ایــن پژوهش تالش 
شــده تــا نمادهــای شــخصی، ســنتی و مفاهیــم 
»اخــوان  و  »ســیاب«  اشــعار  برخــی  در  نمادیــن 
گیرد.  ثالــث« بــه صورت مفصل مورد بررســی قــرار 
نگارنــده پس از شناســایی منابــع و مطالعه دقیق 
اشــعار، در دو زمینه عمده به دسته بندی نمادها 
و تطبیق برخی مفاهیم نمادین در شعر »سیاب« 
و »اخــوان« پرداختــه و ســپس نمادهــای شــعری 

کرده است. این دو شاعر رمزگشایی و تفسیر 

زارشی
ُ
معرفی گ

اسماعیل مهدوی راد
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گرفته است.  آن، مورد تجزیه و تحلیل تاریخی قرار 
گروهی اسماعیلیان به  آن گاه نویسنده به توصیف 
نــام بهره ها و عقاید و آداب و رســوم آنان پرداخته 
گزارشــی از میراث علمی آنــان و نیز فعالیت های  و 
دینی و مذهبی ایشان در هندوستان ارائه نموده 
اســت. نویسنده برخی از شــخصیت های علمی و 
دینــی از ایــن فرقــه را معرفی نمــوده و آثــار علمی، 
اعتقــادات، اندیشــه های فقهــی، آیین های دینی 
و مذهــب و برخی از مســایل فرهنگــی و اجتماعی 

آنان را وصف نموده است.

اسالم در روسیه: اسالم در سرزمین 
ولگا؛ ادریسو، دولتچینا، کوستووا، 

سینوتکینا، خابوتدینوف، خیرالدین اف، 
خزریووا؛ مترجم: حسین فائزخان اف؛ 

قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر 
المصطفی، 234 ص.

مجموعــه مقاالتــی در مــورد آشــنایی بــا جایــگاه 
ســرزمین  یــا  روســیه  ســرزمین  در  اســالم  دیــن 
اثــر بخش هایــی از مقــاالت  ولــگا اســت. در ایــن 
ارایه شــده در دانشــنامه دایرةالمعــارف اســالم در 
کــه در زمینه آداب و رســوم اســالمی رایج  روســیه 
ح شــده اســت منعکس شــده  کشــور مطر در ایــن 
و برخــی از آموزه هــای مربــوط بــه دیــن اســالم از 
اســت.  شــده  بیــان  روســی  اندیشــمندان  منظــر 
نویســنده در همین راســتا ضمن معرفــی برخی از 
اندیشــمندان مســلمان روســیه یا اندیشــمندانی 
کشــور در مورد اسالم و فرهنگ اسالمی  که در این 
تحقیق می کنند، به تبیین برخی از عقاید و تعالیم 
اســالمی مانند خداشناســی و توحید، آشــنایی با 
قوانین شریعت اسالمی، مسایل مربوط به جهان 
کریم، اخالق اسالمی  آخرت، واقعه عاشــورا، قرآن 
و ... از دیــدگاه ایــن قبیل از اندیشــمندان روســی 
پرداختــه اســت. نویســنده همچنیــن بــه بررســی 
فعالیت های اســالمی و مذهبی در روسیه از قبیل 
کشــور، فعالیــت مذهب  از رواج موقوفــات در ایــن 
وهابیــت در آن، وجــود مدارس علمیه و مســاجد 
متعــدد در روســیه و اداره امــور مســلمانان در این 

کشور پرداخته است.

قبیــل از اعمال از فاتحان مســلمان را مورد تجزیه 
و تحلیل قرار داده اســت. وی در همین راســتا به 
رفتارهای سیاسی و اجتماعی فاتحان مسلمان با 
کشــاورزان، روحانیان، صنعتگران، دانشــمندان، 
کشورهای  بازرگانانان و سایر طبقات اجتماعی در 
فتح شــده اشــاره نمــوده و بــه نقــد و ارزیابــی آنهــا 

پرداخته است.

بررسی مقایسه ای عوامل سقوط 
تمدن ها از دیدگاه ابن خلدون و 

توین بی؛ سیدمحمدجمال موسوی؛ 
قم: مرکز بن المللی ترجمه و نشر 

المصطفی؛ 170 ص.

رویکردی تطبیقی در بررســی علل سقوط برخی از 
تمدن ها از منظر دو اندیشــمند مســلمان و غربی 
به نام های ابن خلدون و توین بی اســت. در این 
نوشتار رویکرد این دو اندیشمند در مورد ماهیت 
تمــدن، چیســتی و چرایی آن و نیــز عوامل عمران 
و آبادانی یک تمدن بشــری، فرآیند شــکل گیری و 
انحطــاط آن، مــورد تجزیــه و تحلیــل تطبیقی قرار 
گرفتــه اســت. در همیــن زمینه نگارنــده به عوامل 
درونی و بیرونی سقوط یک تمدن از منظر این دو 
شــخصیت اشــاره نموده و اموری مانند عصبیت، 
کم و اســتبداد او، فقر اقتصادی  انحصارطلبــی حا
مــردم و جامعه، نژادپرســتی، حمــالت بیگانگان، 
میــر  و  مــرگ  ماننــد  زیســتی  عوامــل  فرقه گرایــی، 
مردم بر اثر بیماری و عدم تغذیه مناســب، بالیای 
فســاد  و  اعتقــادی  و  فکــری  انحرافــات  طبیعــی، 
اجتماعی را در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار 

داده است.

بهره ها در بستر تاریخ و اندیشه )جماعتی 
از شیعیان اسماعیلیه طیبیه هند(؛ کمیل 
راجانی؛ قم: مرکــز بین المللی ترجمه و 

نشر المصطفی، 240 ص.

شــیعه  اســماعیلیه  فرقه هــای  از  یکــی  معرفــی 
تاریــخ حیــات  و  بهره هــا  نــام  بــه  در هندوســتان 
بــه  اثــر  ایــن  ابتــدای  در  اســت.  آنــان  مذهبــی 
بررســی آسیب شناســی مطالعات مربــوط به فرقه 
اســماعیلیه در هند پرداخته شــده و ســیر تکوین 
شیعیان در هند و نیز پیدایش فرقه اسماعیلیه در 

ضــرورت  زمینــه  در  مــودودی  موالنــا  و  خمینــی 
کنارگذاشــتن اختالفــات  وحــدت جهــان اســالم و 
و تفاهــم بــر ســر مشــترکات دینی پرداخته شــده و 
اندیشــه مشــترک آنــان در ایــن زمینه بیان شــود. 
نویســنده در همیــن راســتا ابتــدا به تبییــن برخی 
از اعتقــادات مشــترک مذاهــب مختلــف شــیعه و 
اهل ســنت مانند تمســک به قرآن، نبــوت پیامبر 
اســالم)ص( و محبــت اهل بیــت ایشــان پرداخته 
و دیدگاه هــای علمــای مشــهور شــیعه را در ایــن 
زمینــه منعکــس نمــوده اســت. آن گاه بــه بررســی 
تطبیقی دیدگاه های تقریبی امام خمینی و موالنا 
کنار  کید بر حفظ مشترکات و  مودودی در زمینه تأ
گذاشــتن اختالفــات فقهــی و اعتقــادی پرداختــه 
بــرای مســلمانان و  و خطــرات اختــالف و تفرقــه 
گوشــزد  ایشــان  از دیــدگاه  را  اســالمی  کشــورهای 
کیــد آنــان بــرای متمرکــز شــدن جهان  نمــوده و تأ
اســالم بر روی دشمن مشترک شیعه و اهل سنت 

را برجسته نموده است.

نقد و بررسی رفتارهای سیاسی 
و اجتماعی فاتحان مسلمان )در 

قرن اول هجری(؛ مصطفی خرمی؛ 
قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر 

المصطفی، 328 ص.

رفتارهــای  آسیب شناســی  زمینــه  در  پژوهشــی 
سیاسی و اجتماعی فاتحان مسلمان در قرن اول 
هجری و بررســی آثار برخی از رفتارهای نامناســب 
ایــن  ابتــدای  ایــن دو عرصــه اســت. در  آنــان در 
گی های  نوشتار نگاه تاریخی در مورد مفاهیم و ویژ
تاریخ فتوحات اسالمی و چرایی وقوع آنها صورت 
گرفته و اقسام فتوحات انجام شده در عصر خلفا، 
گزارش شــده اســت.  از لحــاظ تاریخــی توصیــف و 
گــزارش رفتارهای سیاســی و  آن گاه بــه توصیــف و 
اجتماعی فاتحان مســلمان در عصر حیات رسول 
خدا)ص( و عصر خلفا پرداخته شده و مقایسه ای 
فاتحــان  اجتماعــی  و  سیاســی  رفتارهــای  بیــن 
گرفته  مســلمان در این دو مقطــع تاریخی صورت 
از  برخــی  بــه  نگارنــده  زمینــه  همیــن  در  اســت. 
اعمــال ضــد دینی و ضــد اخالقــی دوران فتوحات 
اســالمی در عصر خلفا و عصر امویان اشــاره نموده 
ایــن  صــدور  اجتماعــی  و  سیاســی  انگیزه هــای  و 
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اخـــــالق
مختصر مصباح المتهجد فی عمل 

السنه الشهیر بالمصباح الصغیر؛ محمد 
بن حسن طوسی؛ محقق: محمدجواد 

شعبانی، محمدحسن آموزگار؛ قم: 
مکتبه العالمه المجلسی، 786 ص.

مجموعــه ای از ادعیــه و اذکار مختلــف متناســب 
ابتــدای  در  اســت.  دینــی  فرایــض  و  عبــادات  بــا 
کلیاتی در مــورد دعا و فرهنــگ مربوط به  ایــن اثــر 
آن در مکتــب تشــیع ارایــه شــده و پــس از آن بــه 
گــردآوری ادعیه و اذکار واردشــده از معصومین در 
گــون اعــم از طهــارت، نمــاز، ایام  گونا موضوعــات 
خاص در طول سال مانند ایام حج و ... پرداخته 
شــده و متن آنها همراه با اســناد روایی مربوط به 
آنها بیان شده است. معرفی دعاها و ذکرهایی در 
زمینــه تعقیبات نمــاز، انواع نمازهای مســتحبی، 
اذکار مربــوط به انواع غســل و تیمم، اذکار مربوط 
بــه وضــو، اذکار و ادعیه مربــوط به امــوات، نوافل 
یومیــه، معرفــی برخی از نمازهای ســفارش شــده 
از ســوی معصومین، ادعیه و اذکار مربوط به روزه 
مــاه مبارک رمضان و روزهــای مختلف این ماه به 
ویــژه شــب های قدر، ادعیــه مربوط به اســتخاره، 
دعاهــا و اذکار مربوط به ماه های رجب، شــعبان، 
ربیــع االول،  محــرم،  شــوال،  ذیقعــده،  ذیحجــه، 
ربیــع الثانــی، جمــادی االول و صفــر  ونیــز معرفی 
کیفیت زیــارت معصومین از  انــواع زیارت نامه هــا و 

مندرجات اصلی این نوشتار است.

اهداف التربیه االسالمیه؛ مرکز ابحاث 
الحوزه و الجامعه؛ قم: مرکز بین المللی 

ترجمه و نشر المصطفی، 330 ص.

بیــان مهم تریــن اهــداف تربیــت از دیــدگاه دیــن 
اســالم اســت. در ایــن اثــر ابتــدا تعریفــی لغــوی و 
اصطالحــی از مفهــوم تربیــت ارایــه شــده و پــس 
از آن مبانــی قرآنــی و عقلــی تعلیــم و تربیــت بیان 
شده اســت. آن گاه به بیان اصول علمی، فلسفی 
و دینــی تعلیــم  و تربیــت پرداخته شــده و اهداف 

اجتماعــی طالب حوزه های علمیه و نقش آنان در 
هدایــت و راهنمایی قشــرهای مختلــف جامعه در 
این زمینه پرداخته شــده و لزوم آشناشدن طالب 
گرفتــه  کیــد قــرار  بــا ایــن قبیــل از مســایل مــورد تأ
اســت. نویســنده در همین راستا به بررسی هویت 
سیاســی روحانیــت در نظــام جمهــوری اســالمی 
پرداختــه و بایســته های باالرفتن بینش سیاســی 
و اجتماعــی آنان و آشناشــدن ایشــان بــا جریانات 
مختلــف تاریخــی و انقالبــی، مورد بحث و بررســی 
گرفته اســت. نویسنده همچنین مهارت های  قرار 
مشــارکتی، مدیریتــی، نظارتی، ارتباطــی و تبلیغی 
کــه الزم اســت طالب از آنهــا مطلع باشــند آموزش 

داده است.

هنــــر
هنرهای کاربردی دوره اسالمی؛ رسول 
موسوی حاجی، مازیار نیک بر؛ تهران: 

سمت، 236 ص.

کتــاب حاضــر ســعی شــده اســت تــا در قالــب  در 
ده فصــل مجــزا، افــزون بر اشــاره بــه ســیر تاریخی 
تحــوالت آرایه هــای معمــاری، فنــون و روش های 
مطالعــه  و  بررســی  تفکیــک  بــه  اســتفاده  مــورد 
گاهــی از آنها برای دانشــجویان  که آ شــود. فنونــی 
و معمــاران از چنــد نظــر ضــروری و ســودمند بــه 
نظــر می رســد: حفاظــت و نگهــداری، پاســداری 
از جنبه هــای ارزشــمند موجــود در آنهــا، تولیــد و 
بــا  بــه ویــژه در معمــاری معاصــر،  بازتولیدشــان، 
نگاهــی ملــی و بومــی و ادامــه ســیر تحــول آرایه ها 
کــه بــه نظر  همــگام بــا مقتضیــات زمانــه، تحولــی 
گــون با  گونا می رســد در ســالیان اخیــر بــه دالیــل 

وقفه و سکون مواجه شده است.

سیـــاست
گفتمان های سیاسی در جمهوری 

اسالمی ایران؛ محمود علیپور گرجی؛ 
 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،

 216 ص.

گفتمــان سیاســی  پژوهشــی در زمینــه رونــد ســه 
گفتمــان مارکسیســتی، ملی گــرا  از  ایــران اعــم  در 
و اســالمی از ســال 1356 تــا ســال 1388 شمســی 
اســت. در ایــن نوشــتار بــه تجزیــه و تحلیــل ایــن 
دیدگاه هــای  و  ایــران  در  اصلــی  گفتمــان  ســه 
متفــاوت ارایه شــده در مورد آنها پرداخته شــده و 
گفتمان  گرایش های متنوع ایجادشده از این سه 
ح و  در ادوار مختلــف انقــالب اســالمی مــورد شــر
گرفتــه اســت. نویســنده نخســت بــه  بررســی قــرار 
سیاســی  گفتمان هــای  بــر  تأثیرگــذار  ایده هــای 
و  فکــری  مبانــی  و  نمــوده  اشــاره  نام برده شــده 
فلســفی طرفــداران هریــک از آنهــا را بیــان نمــوده 
گرایشــات سکوالریســتی و انــواع  اســت. آن گاه بــه 
در  ســنتی  راســت گرای  نیــز  و  چپ گــرا  گرایشــات 
نظام جمهوری اســالمی ایران اشــاره شده و روند 
شــکل گیری یــا انزوای سیاســی برخــی از آنها مورد 
گرفته است. در ادامه  بحث و بررســی تاریخی قرار 
بــه جبهه بندی احزاب و جریانات سیاســی از بعد 
از انقــالب و در چندیــن فــاز اشــاره نمــوده و ظهور 
برخــی از جریانــات روشــنفکر و اصالح طلــب و نیــز 
جریانــات اصول گرا را در ایــن ادوار تجزیه و تحلیل 

کرده است.

مقدمه ای بر تربیت سیاسی طالب؛ 
سیدمهدی موسوی؛ قم: بوستان کتاب، 

208 ص.

بیان بایسته های تربیت سیاسی طالب حوزه های 
علمیــه و لــزوم آشــنایی آنان با مســائل سیاســی و 
اجتماعی روز جامعه خویش است. در این نوشتار 
بــا توجــه به تجربــه حضــور سیاســی روحانیــت در 
عرصه هــای مهم حکومتی در عصر مشــروطه و آثار 
مفید آن، به بحث در مور اهمیت حضور سیاسی و 
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و زبان شناســی در راه ارائــه تفســیری نــو از ســنت 
اندیشــگی مســلمانان و متــون مقــدس آنــان بــه 
خدمــت درآمده انــد. نویســنده در واقــع حوزه ای 
که پر است از اشاره هایی به دانشمندان  می سازد 
که  و اندیشمندان حوزه های متفاوت. آن چیزی 
او آن را علوم انسانی و اجتماعی نوین می نامد، با 
کالسیک شده غرب تفاوت های  علم اثبات گرایانه 
که آنها  ماهــوی دارد. او بــر پایه همه ایــن آموزه ها 
در  ســعی  می گیــرد،  مختلــف  اندیشــمندان  از  را 

واسازی حوزه اندیشگی و متون مقدس دارد.

فقـــه
فقه حکومت اسالمی و تحول آن؛ 
عبدالرزاق احمد سنهوری، مترجم: 
صباح زنگنه؛ تهران: نی، 336 ص.

کتاب های مرجــع در فقه  کتــاب حاضــر از معــدود 
سیاســی و حقوق اساســی از دیدگاه اســالم است. 
مؤلــف دیدگاه های جدید در جهان اســالم و غرب 
را بــه خوبــی شــناخته و پاســخ های مقتضــی بــه 
نیازهای سیاسی و حکومتی داده است. نویسنده 
مذاهــب اســالمی را نیــز مــورد بررســی قــرار داده و 
مشــترکات آنها را بنا به اســتنباط خود، به صورت 
کــرده اســت. وی مبنا و  علمــی و منســجم عرضــه 
اســاس نظریه های فقه ائمه اهل سنت را حالجی 
کــرده و با نقد علمی به جمع بندی بهترین آراء به 
همراه شــواهدی از ســایر مذاهب اسالم پرداخته 
اســت. اصــول و اهــداف حکومــت، مبانــی و ســیر 
آنهــا، صالحیت هــای  تاریخــی و فقهــی  تحــوالت 
کم و شــرایط انتخاب از مهم ترین مباحث این  حا

کتاب هستند.

اتانازی از منظر فقه و حقوق؛ صالحه 
یزدانی فر؛ قم: دفتر نشر معارف 

)وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها(، 264 ص.

پژوهشی در مورد ابعاد فقهی مرگ بیماران العالج 

که فمینیســم لیبرال درک درستی  این باور اســت 
از ماهیت انســان نداشــته و از ایــن رو برنامه های 

مناسبی برای تربیت او ندارد.

کــــالم
عصمت انبیا از نظر شیخ طوسی و فخر 
رازی؛ افضل الدین رحیم اف؛ قم: مرکز 
بین الملل ترجمه و نشر المصطفی، 

376 ص.

کالمــی شــیخ طوســی و  مقایســه ای بیــن مبانــی 
محــدوده  و  ماهیــت  زمینــه  در  رازی  فخرالدیــن 
گذشــته و پیامبر اســالم)ص( و  عصمــت پیامبران 
ادله ارایه شــده توســط آنان اســت. در ابتدای این 
اثــر تعریفی از مفهوم لغــوی و اصطالحی عصمت و 
مبانی تصوری و تصدیقی آن ارایه شده و پس از آن 
به بررســی منشــأ و حقیقت عصمت انبیاء از منظر 
شــیخ طوســی و فخرالدیــن رازی پرداخته شــده و 
ادلــه قرآنــی و عقلــی آن دو را در مــورد نفی یا اثبات 
گذشــته بیان شــده است.  عصمت برای پیامبران 
نویســنده در همین زمینه برخی از شــبهات قرآنی 
گناه کردن و عدم  ارایه شــده از فخــر رازی در زمینــه 
عصمــت برخــی از پیامبــران الهــی ماننــد آدم)ع(، 
یوسف)ع(،  موسی)ع(، ابراهیم)ع(، سلیمان)ع(، 
داوود)ع(، یعقــوب)ع(، عیســی)ع( و محمــد)ص( 
را بیــان نمــوده و جواب هــای شــیخ طوســی را در 
این زمینه ذکر نموده و تفاوت مبانی فکری شــیخ 
طوسی و فخرالدین رازی را در این قبیل از مباحث 

مورد بحث و بررسی قرار داده است.

دانش اسالمی: قرائتی بر مبنای 
علوم انسانی؛ محمد ارکون، مترجم: 

عبدالقادر سواری؛ تهران: نسل آفتاب، 
344 ص.

کتــاب حاضر نوشــته یکی از اندیشــمندان عربی و 
کالم جدیــد در حوزه اســالمی  مقدمــه ای بــر یــک 
در  نــو  روش هــای  آن  در  کــه  مقدمــه ای  اســت؛ 
جامعه شناســی  و  هرمنوتیــک  و  نشانه شناســی 

کوتــاه مــدت، میــان مــدت و دراز مــدت از تربیت 
اســت.  شــده  ذکــر  اســالمی  آموزه هــای  در  افــراد 
ماننــد:  امــوری  بــه  زمینــه  همیــن  در  نویســنده 
افزایــش معرفــت و ایمــان، تقویــت، تقــوا و اخالق 
عقــل،  قــوای  تقویــت  شــکر،  عبــادت،  انســانی، 
تصحیــح رفتارهــای فــردی و اجتماعــی، احتــرام 
نیــات  و  میــل  نمــودن  جهــت دار  والدینــی،  بــه 
رعایــت  و  خانوادگــی  رفتارهــای  تصحیــح  افــراد، 
حقــوق زن و فرزنــد، رعایت حقوق همســایگان و 
خویشــاوندان و نیز ارتباط تربیت با امور سیاســی 
و اقتصــادی بــه عنــوان مهمتریــن اهــداف تعلیم 
و تربیــت در تعالیــم دیــن اســالم اشــاره نمــوده و 
کارکردهــای فــردی و اجتماعی آن را با اســتناد به 

کرده است. روایات بیان 

جنسیت و تربیت از منظر اسالم و 
فمینیسم لیبرال؛ سیدعلی حسینی زاده؛ 

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
294 ص.

تحقیقی در زمینه مبانی فلسفی و انسان شناختی 
مقولــه تربیــت و ارتبــاط آن بــا جنســیت از دیدگاه 
ایــن  در  اســت.  لیبــرال  فمینیســم  و  اســالم 
کلیاتی از شــناخت انســان و  نوشــتار ضمــن بیــان 
گی هــای او در زمینه تعلیــم و تربیت، به بحث  ویژ
و  تعلیــم  روش هــای  و  اصــول  اهــداف،  مــورد  در 
تربیت از منظر اســالم و فمنیســم لیبرال پرداخته 
ح شــده در  شــده و تفســیری از دیدگاه هــای مطر
آیــات و روایــات واردشــده در زمینــه  نقــد مبانــی 
انســان شناختی ارایه شــده از سوی فمینیست ها 
در مقوله تربیت و ارتباط آن با جنسیت ارایه شده 
اســت. نگارنــده بــه همیــن منظــور ابتــدا تعریفــی 
از فمنیســم لیبــرال و تاریخچــه پیدایــش آن ارایــه 
نمــوده و پس از آن تعریف آنان از انســان و صفات 
او و نیــز اصول تعلیم و تربیــت مربوط به وی مورد 
نویســنده  ادامــه  در  اســت.  گرفتــه  قــرار  ارزیابــی 
اســالم  انسان شــناختی دیــن  بررســی مبانــی  بــه 
گی هــای مثبــت و منفــی انســانی  پرداختــه و ویژ
را از ایــن منظــر بیــان نمــوده و تفــاوت اهــداف و 
روش هــای تربیتی را از دیدگاه فمینیســم لیبرال و 
آموزه های اسالمی بیان نموده است. نویسنده بر 
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شــده و ســپس توصیفی اجمالی از فلســفه مشــاء 
و آثــار مکتــوب مشــائیان ارایه شــده اســت. آن گاه 
بــه توصیف اقســام علــم از دیدگاه ارســطو، فارابی 
و ابن ســینا پرداختــه شــده و مهم تریــن مســائل 
مربوط به معرفت شناســی در فلســفه مشــاء بیان 
شــده است. نویســنده در ادامه به تبیین مسایل 
فلســفه مشــاء  عامــه در  امــور  و  هستی شــناختی 
پرداختــه و امــوری مانند احــکام وجود و ماهیت، 
ممکــن،  )واجــب،  ثــالث  مــواد  عــرض،  و  جوهــر 
ممتنــع(، علــت و معلــول، تقدم و تأخــر و حدوث 
ح داده اســت. در بخــش دیگــری از  و قــدم را شــر
کتــاب نویســنده بــه مباحث مربوط بــه الهیات در 
فلســفه مشــاء اشــاره نموده و مباحثــی همچون: 
ادلــه اثبات وجود خــدا، اوصاف خداونــد متعال، 
تبییــن نظریــه فیــض و نظــام آفرینــش را در ایــن 
بخش بررســی نموده است. آن گاه وی به مباحث 
انسان شناســی در فلســفه مشــاء اشــاره نمــوده و 
گی هــای مربوط به نفــس را از دیدگاه  احــکام و ویژ
کرده اســت. بیان مســائل  فالســفه مشــاء تبییــن 
مربــوط اخــالق اعــم از اخالق نظــری و عملی و نیز 
فلســفه سیاســت نزد مشــائیان از مباحــث پایانی 

کتاب است. این 

شرح »حکمت متعالیه« یا »اسفار 
اربعه« صدرالمتألهین شیرازی؛ 

سیدمحمدتقی قادری؛ قم: نصایح، 
304 ص.

ح و بررسی مســائل مربوط به وجود و ماهیت  شــر
و احــکام آنهــا اســت. در ایــن اثــر ابتــدا بــه بیــان 
معنــای لغــوی و اصطالحی اســفار اربعــه پرداخته 
شــده و اقســام حکمــت اعــم از نظــری و عملــی و 
موضــوع علم فلســفه بیان شــده اســت. در ادامه 
به بررســی احــکام وجود پرداخته شــده و بداهت 
مفهــوم وجــود، امــور عامه فلســفه، تفســیر عرض 
ذاتــی موضــوع فلســفه، مشــترک معنــوی بــودن 
وجــود، انتزاعی بــودن عمومیــت وجــود، اصالــت 
آن،  تحلیــل  و  ماهیــت  اعتباری بــودن  و  وجــود 
تخصصی بــودن وجــود، نفــی ترکیــب مفهومــی از 
وجــود، دالیــل قائلیــن بــه اصالــت ماهیــت، نفی 
علــل داخلی و خارجی وجــود، برهان انضمامی بر 

گی های شــروح  در همیــن زمینــه بــه معرفــی و ویژ
کتــب اربعــه شــیعه یعنــی اصول  نوشــته شــده بــر 
کافــی، تهذیب االحکام، اســتبصار و من الیحضره 
الفقیــه پرداختــه و اصــول و مبانی مربــوط به علم 
فقــه الحدیــث و علوم مورد نیاز بــرای ورود به این 
عرصه را بررســی نموده اســت. نویســنده آشــنایی 
بــا لغــت، غریــب القــرآن، غریــب الحدیــث، صرف، 
نحــو، علوم بالغی، علم رجــال و تاریخ حدیث را از 
کرده و  بایســته های ورود به فقه الحدیث، عنوان 

برخی از قواعد مهم آن را بیان نموده است.

فلسفه
فلسفه زیست شناسی )از نظرگاه 
ارسطو، ابن سینا، داروین(؛ مهدیه 

طباطبایی؛ تربیت حیدریه: چشم انداز 
قطب، 300 ص.

که در آن ســعی شــده  کتاب حاضر تحقیقی اســت 
اســت به فلسفه زیســت از دیدگاه ســه دانشمند، 
کــه در ســه  »ارســطو«، »ابــن ســینا« و »دارویــن« 
دوره زمانــی قرار داشــتند پرداخته شــود. تحقیق 
کــه در آن درباره  حاضــر نخســتین تحقیقی اســت 
فلســفه زیســت از نظــر »ارســطو«، »ابــن ســینا« و 
»دارویــن«، بــه صورت یکجا به آن پرداخته شــده 
کــه جهــان مترقــی  بیــان می کنــد  اســت. مؤلــف 
ج می نهــد و ترقــی  معاصــر، دانــش و تکنیــک را ار
کار  و تعالــی انســان ها را جــز در پرتــو فکــر روشــن و 
خــالق مغــز و بازوهــای فعــال ممکــن نمی دانــد. 
کــه بــه  فلســفه علــم، شــاخه ای اســت از فلســفه 
مطالعه تاریخ، ماهیت، اصول و مبانی، شیوه ها، 

ابزارها و طبیعت می پردازد.

حکمت مشاء؛ یارعلی کرد فیروزجایی؛ 
قم: مرکز نشر هاجر، 558 ص.

مــروری بر آراء فالســفه مشــاء در مــورد موضوعات 
مختلف فلسفی به ویژه ابن سینا است. در ابتدای 
ایــن اثــر بــه انــواع مشــرب های فلســفی پرداختــه 

و صعــب العالج یا اتانازی اســت. در این اثر ضمن 
ارایــه تعریفــی از اتانــازی و انــواع آن بــه تاریخچــه 
آن نیــز اشــاره شــده و رویکردهــای مختلف نظری 
و عملــی نســبت بــه ایــن عمــل از لحــاظ اخالقی، 
اجتماعــی، قانونــی، حقوقــی و شــرعی در ادیــان 
مذاهــب  ســایر  و  مســیحیت  یهودیــت،  اســالم، 
در  نویســنده  اســت.  شــده  منعکــس  غیرشــیعی 
همین زمینه دیدگاه فقه اســالمی را در مورد مرگ 
داوطلبانــه بیمــاران العــالج و صعب العــالج برای 
گــزاف  کاسته شــدن از رنــج بیمــاری و هزینه هــای 
و بی حاصــل درمانــی را منعکــس نمــوده و آن را با 
حقــوق موضوعــه در ایــران مطابقت داده اســت. 
وی به همین منظور دیدگاه فقهای شیعه و سنی 
را در مــورد مصــداق قتل دانســتن اتانازی بررســی 
نمــوده و دیدگاه هــا و ادلــه موافقــان و مخالقــان 
حرمت یا مشــروعیت آن را منعکس نموده است. 
وی بــه فروعــات فقهــی مربــوط بــه بحــث قتــل و 
قصــاص در همین زمینه اشــاره نمــوده و جزئیات 
کرده است. ح  فقهی و حقوقی این موضوع را مطر

علــوم حدیث
دانش فقه الحدیث؛ محمدحسن ربانی 
بیرجندی؛ قم: مرکز بین المللی ترجمه 

و نشر المصطفی، 548 ص.

پژوهشــی در زمینه سیر تطور دانش فقه الحدیث 
کتب نگاشته شــده در  و معرفــی شــروح احادیث و 
ایــن زمینه در دوره صفویه اســت. در ابتدای این 
اثر تعریفی لغوی و اصطالحی از فقه الحدیث ارایه 
کتاب شــریف نهج البالغه  شــده و پــس از آن نقش 
کتب فقه  بــه عنوان نخســتین خاســتگاه تدویــن 
قــرار  تاریخــی  بررســی  و  بحــث  مــورد  الحدیثــی، 
گرفته اســت. در همین زمینه نویســنده به معرفی 
شــروح مختلف نهج البالغــه به عنوان مهم ترین و 
کتــب فقــه الحدیثــی پرداخته و شــروح  نخســتین 
نگاشته شده از جوامع روایی شیعه توسط عالمان 
متقــدم  شــیعی را نیــز توصیــف نموده اســت. وی 



سال بیست و ششم،مشارۀدوم، خــــرداد و تیـــر1241394 152

تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

درسنامه روش تحقیق موضوعی قرآن 
کریم؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ قم: 

فالح، 176 ص.

بررســی راهکارهــای پژوهــش در قــرآن در زمینــه 
موضوعــات خــاص اســت. در این نوشــتار باتوجه 
ج در قرآن اعــم از موضوعات  بــه موضوعات منــدر
جایــگاه  مــورد  در  بحــث  بــه  فرعــی،  و  اصلــی 
کتاب آســمانی  مفهوم یابــی و موضوع یابی در این 
و  قرآن شناســی  ماننــد  امــوری  و  پرداختــه شــده 
کلیدی، فهرست نویسی، قرائت  گان  توصیفی، واژ
و تــالوت قرآن، نظــم و انضباط موجــود در آیات و 
گی های آن به  ســوره های قرآن و برخی دیگر از ویژ
عنــوان بایســته های تفســیر موضوعی قــرآن مورد 
گرفته است. آن گاه موضوعاتی  بحث و بررسی قرار 
کوشش و درد و  کار و  مانند عبادت و بندگی خدا، 
ح شــده  درمان به عنوان چند موضوع قرآنی مطر
و راهکارهای برداشــت موضــوع از قرآن و بحث در 
مــورد چگونگــی برداشــت مطلــب در مــورد چنین 

موضوعاتی از قرآن بررسی شده است.

روش های تربیتی در قرآن؛ سیدعلی 
حسینی زاده، شهاب الدین مشایخی؛ 
تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

234 ص.

بررســی برخــی از مبانــی تعلیم و تربیت اســالمی با 
کیــد بر معــرف الگو بــرای مربیان اســت. در این  تأ
کــه عنــوان منبــع درســی در رشــته علــم  نوشــتار 
کارشناســی ارشد و دکترا تدوین  تربیتی در مقطع 
شــده اســت، بــه بررســی پنــج روش از روش هــای 
و  عفــو  حکمت آمــوزی،  روش  یعنــی  تربیتــی، 
گذشــت، تکریــم و احتــرام، وفق و مدارا و احســان 
کید بر روش ارایه الگو و اســوه پرداخته شــده  بــا تأ
اســت. نویســنده برای هــر یــک از روش های فوق 
و ســپس  پرداختــه  آن  بــه مفهوم شناســی  ابتــدا 
مبانــی قرآنــی و روایــی، اصــول و شــیوه های اجرا، 
کارکردهــای تربیتــی آن روش و نیز آسیب شناســی 
هر یک از این روش ها را بررســی نموده است. وی 
بــه جایــگاه عقــل و خــرد در تربیــت ارزش واالیــی 
کرده  داده و دیدگاه قرآن را در این زمینه برجسته 

است.

بــه تکــرار مقدمه هــای معمــول در بــاب چیســتی 
کالم جدید نیســت.  فلســفه دیــن و دین پژوهی و 
پنــج مقالــه از ایــن مجموعــه بیشــتر در نشــریات 
کشــور به چاپ رسیده اند. از مقاالت  معتبر علمی 
کاماًل نوآورانه اند. ده مورد  هفت مورد پژوهشــی و 
دیگــر تخصصی و انتقادی بوده و باقی یادداشــت 
کتاب محســوب می شوند. برخی از مقاالت  و نقد 
به ویزه در بخش فلســفه هنر مشــتمل بر مطالب 
که به دلیل حفظ اســتقالل هر مقاله از  تکراری اند 

حذف آنها خودداری شده است.

علوم قـــرآن
انس و آشنایی با زبان وحی ویژه 
دانشجویان: واژه شناسی بازتدوین 
صرف با محوریت کاربردها و معانی 
قرآن؛ محمد برزگر؛ قم: دفتر نشر 

معارف، 280 ص.

گان و مفردات  پژوهشــی در زمینــه مبانی فهــم واژ
کلمــات قــرآن اســت. در این  قرآنــی و فهــم لغــوی 
کارکردهــای علم صــرف در فهم معانی  نوشــتار به 
راهکارهــای فهــم  قرآنــی،  کلمــات و اصطالحــات 
کلمه و ماده و صورت آن پرداخته شده و  ســیاقی 
کلمات جامــد و غیر جامد بیان  نحــوه فهــم لغوی 
شــده اســت. نویســنده نخســت بــه بیــان اقســام 
معانــی افعــال متصــرف و غیرمتصــرف پرداختــه و 
تقسیمات معنایی اسامی مشتق را بیان نموده و 
ابواب ثالثی مجرد و مزید افعال متصرف را معرفی 
کــرده اســت. آن گاه بــه معرفــی اســامی مشــتق و 
و  پرداختــه  )مبهــم(  معیــن  غیــر  و  معیــن  جامــد 
کلمات غیرســالم را بیان  تغییــرات لفظــی و آوایــی 
نمــوده اســت. وی معتقــد اســت برای فهــم زبان 
کالم آن، تنهــا تجزیــه و ترکیب کــردن  قــرآن و فهــم 
کافی نیست، بلکه باید فهمی سیاقی از آیات  آنها 
و سوره های قرآن داشته باشیم و با توجه به ماده 
کلمــه و واژه مــورد نظر به تبییــن معانی  و صــورت 

نهفته در درون آن بپردازیم.

اصالت وجود و نقد ادله اصالت ماهیت از دیدگاه 
گرفته اســت.  مالصــدرا، مورد بحث و بررســی قرار 
ح( همچنین به تبیین رابطه بین  نویســنده )شــار
ممکــن با واجــب وحدت وجود، مســاوقت وجود 
با شــیئیت و احکام وجود رابط و رابطی را از منظر 
مالصــدرا بیان نموده و اوصــاف خداوند متعال را 

از دیدگاه متکلمان مسلمان بیان نموده است.

ماهیت منطــق و منطق ماهیت: تحویر 
و تحلــل شــروح فخرالدیــن رازی و 
نصیرالدین طوســی بر نهج های یکم و 
دوم منطق اشــارات ابن ســینا؛ مهدی 
عظیمی؛ قم: حکمت اسالمی، 550 ص.

کتاب »اشارات«  ح و بررسی منطق ابن سینا از  شر
ح مباحث منطقی  ایشــان است. در این اثر به شر
کتــاب مذکــور پرداختــه شــده و  نهــج اول و دوم از 
مهم ترین مباحث مربوط به علم منطق و ماهیت 
زبان شناســی،  منطقــی،  مباحــث  چیســتی  و  آن 
لــت زبانــی و برخــی دیگــر از قواعد علــم منطق  دال
بیــان شــده اســت. در ابتــدای ایــن اثــر بــه بحــث 
در مــورد چیســتی، چرایــی و ضــرورت علم منطق 
پرداختــه شــده و پــس از آن چگونگــی پیدایــش 
علــم زبان شناســی و شــاخه های دیگــر از منطــق 
بیــان شــده اســت. در ادامــه بــه بحــث در مــورد 
کلی  دالالت پرداختــه شــده و مباحثــی همچون: 
کلی  و جزئــی، مفــرد و رکــب، ذاتی و عرضــی، انواع 
)کلیات خمــس( اعم از جنس، نوع، فصل، عرض 
عــام و عــرض خاص، انــواع حد و تعریــف، ماهیت 
و آسیب شناســی تعریف منطق بیان شــده است. 
نویســنده ایــن مطالــب را بــا اســتناد بــه مباحــث 
کتــاب »اشــارات« ابــن  منطقــی نهــج اول و دوم از 

ح نموده است. سینا بیان نموده و آنها را شر

بیســت گفتار انتقادی در فلســفه های 
دیــن مضــاف: ایده هایی بــرای تأمل 
بیشتر؛ مصطفی حسینی گلکار، محمد 
محمدرضایی، تهران: ســبز رایان گستر، 

464 ص.

کتــاب حاضر مشــتمل بــر بیش از بیســت مقاله در 
حــوزه فلســفه دیــن اســت. مخاطــب آن مقاالت 
پژوهشــگران حوزه های دین هســتند، لــذا نیازی 
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معریفگزاریشتازه های ناگرش و نشر

الفبــا به بیان اســامی مؤلفان ایــن منابع پرداخته 
کتاب های  و پس از آن مشــخصات مأخذشناسی 
نگاشته شــده توسط آنان را در زمینه فلسفه دین 
و موضوعــات وابســته بــه آن مانند نــام منبع، نام 
کتاب، تعداد  ناشر، تاریخ نشر، نوبت چاپ، قطع 
ج  صفحات، زبان نگارش، شابک و موضوع آن در
شــده و توضیحاتــی اجمالــی در مورد مفــاد برخی 
از آنهــا ارایه شــده اســت. معرفــی آثــاری از افرادی 
آشــوری،  داریــوش  آرمیــن،  محســن  همچــون: 
عبدالحمیــد  آقایــی،  مجتبــی  آغاجــری،  هاشــم 
آصفــی،  محمدمهــدی  ابوزهــره،  محمــد  آیتــی، 
خلــدون،  ابــن  دینانــی،  ابراهیمــی  غالمحســین 
االعرجــی،  زهیــر  آرکــون،  محمــد  احمــد،  اعجــاز 
احمد امین، محمدعلی ایــازی، نعمت اهلل باوند، 
احمــد بهشــتی، باقــر پرهــام، محمــد تــوکل، علی 
گلپایگانــی، فرید جبــر، مراد ثقفــی، محمد  ربانــی 
عبدالحســن  عــادل،  حــداد  غالمعلــی  خاتمــی، 
دلشــاد  مصطفــی  رجبــی،  محمــود  خســروپناه، 
صدیقــی،  کلیــم  شــهیدی،  ســیدجعفر  تهرانــی، 
محمود ســریع القلم، ادوارد سعید، داود فیرحی، 
گرجی،  حمید عنایت، طالل عتریســی، ابوالقاسم 
کریــم مجتهــدی، خســرو ناقــد، مرتضــی مطهــری 
و ... همــراه بــا ذکر آثــار آنان در موضوعــات فوق از 

کتاب است. مندرجات این 

که  کتاب  امامت و والیت اهل بیت اســت. در این 
کتــاب »اهل بیــت از خود دفــاع می کنند«  در نقــد 
خ از ایــرادات وهابیان در  نگاشــته شــده اســت، بر
مورد اعتقادات شیعه معرفی منابع و نویسندگان 
کتاب هــای نگاشته شــده در موضوع فلســفه های 
مقالــه مجموعــه  مقالــه،  کتــاب،  از  اعــم  مضــاف 
مجموعــه  از  مجلــد  ایــن  در  اســت.  پایان نامــه  و 
کتــب و منابع مربوط به فلســفه  حاضــر به معرفی 
اخــالق، حقــوق، فقــه، تاریــخ، تعلیــم و تربیــت و 
هنــر پرداخته شــده و توضیحاتی اجمالی در مورد 
آنها ارایه شــده اســت. نویســنده بر حســب ترتیب 
حــروف الفبــا به بیــان اســامی مؤلفان ایــن منابع 
پرداختــه و پــس از آن مشــخصات مأخذشناســی 
کتاب هــای نگاشته شــده توســط آنــان را در زمینه 
فلســفه دیــن و موضوعــات وابســته بــه آن مانند: 
نام منبع، نام ناشر، تاریخ نشر، نوبت چاپ، قطع 
کتــاب، تعــداد صفحــات، زبــان نگارش، شــابک و 
ج شــده و توضیحاتــی اجمالــی در  موضــوع آن در
مــورد مفاد برخی از آنها ارایه شــده اســت. معرفی 
آثــاری از افــرادی همچــون: عبــاس آرام، ابراهیــم 
زکریــا، جعفــر آل یاســین، ابــن تیمیــه، ابن ســینا، 
عمــار ابورغیف، عبــداهلل ابن مقفع، ابن مســکویه 
رازی، ابــن حــزم اندلســی، ارســطو، زهیــر اعرجی، 
اخــوان الصفــا، افالطــون، مهــدی بــازرگان، عادل 
بکــری، محســن جــوادی، عبداهلل جــوادی آملی، 
حســن  حســین،  طــه  یــزدی،  حائــری  مهــدی 
رحیم پــور ازغدی، محســن خرازی، اصغــر دادبه، 
جعفر ســبحانی، علی زیعور، ابراهیم ســید علوی، 
عــادل علــوی، علــی شــیروانی، مهــدی صانعــی، 
محمــد لگنهــاوزن، محمدتقــی مصبــاح یــزدی و 
... همــراه بــا ذکــر آثــار آنــان در موضوعــات فوق از 
کتاب اســت. جلد پنجــم معرفی  مندرجــات ایــن 
کتاب های نگاشته شــده در  منابــع و نویســندگان 
کتاب، مقاله،  موضوع فلســفه های مضاف اعم از 
مقالــه مجموعه و پایان نامه اســت. در این مجلد 
کتب و منابع مربوط  از مجموعــه حاضر به معرفی 
به فلســفه علــوم، اجتماعی، زبــان، ریاضی، علم، 
تحلیلــی، معرفت شناســی و هرمنوتیــک پرداخته 
شــده و توضیحاتــی اجمالــی در مــورد آنهــا ارایــه 
شــده اســت. نویســنده بــر حســب ترتیــب حروف 

تفسیر سوره حجرات؛ سید محمدرضا 
صفوی؛ قم: دفتر نشر معارف، 160 ص.

ح و تفســیر اجمالــی مســائل اخالقــی، فقهی،  شــر
ج در ســوره حجــرات  اعتقــادی و اجتماعــی منــدر
اســت. در ابتــدای ایــن اثــر به بیــان فضیلــت این 
کلــی در مورد  ســوره پرداختــه شــده و توضیحاتی 
گزارش  محتوای ســوره حجرات و اهداف آن و نیز 
از آیــات آن ارایــه شــده اســت. نویســنده )مفســر( 
در همین راســتا بــه بیان مســائلی همچون: عدم 
کتــاب و ســنت،  بــر  اعتبــار قوانیــن غیــر منطبــق 
گنــاه در  معنــای تقــوا، خطــر بدعت گــزاری، نقــش 
تباه کــردن اعمــال نیــک، نقــش اعمــال نیــک در 
گناهــان، امتحــان شــدن دل انســان ها،  زدودن 
اهمیــت غــض بصر از زنــان نامحــرم، اهمیت و آثار 
کفــر فســق و عصیــان، اقســام  مشــورت، مفهــوم 
هدایــت، موهبت هــای الهــی نســبت بــه برخــی از 
افراد، مفهوم دوست داشتن ایمان، اصل هدایت 
قــرآن، حرمــت تمســخر  دیــدگاه  از  آن  اهمیــت  و 
و  اســراف  از  نهــی  آنــان،  غیبت کــردن  و  دیگــران 
تبذیر، حرمــت صدا زدن دیگران با الفاظ و القاب 
زشــت، حرمت بدگمانی به دیگران، تفاوت ایمان 
و اســالم، ارزش جهــاد در راه خــدا، نهــی از نفاق و 
دورویــی و برخــی دیگر از مســائل اخالقی، فقهی، 
ج در این ســوره مبارکه  اعتقادی و اجتماعی مندر
پرداختــه شــده اســت. وی نــکات ادبــی و لغــوی 
کرده و شأن نزول برخی  مربوط به آیات را نیز بیان 
گزارشــی تاریخــی در مــورد آنهــا را نیز ذکر  از آیــات و 

نموده است.

کلیــــات
کتاب شناسی فلسفه های مضاف؛ 
مرکز پژوهشی دایرة المعارف علوم 

عقلی اسالمی، قم: موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی.

جلــد چهــارم بررســی برخــی از عقایــد شــیعیان و 
ادله اثبات کننده باورهای شــیعی در مورد مسئله 


