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ُ
معرفی گزارشی

اسماعیل مهدوی راد

کتابشناسی

عرفانپژوهی :کتابشناســی پژوهش
عرفانی معاصــر؛ محمدرضا یوســفی؛
قــم :مرکــز بینالمللی ترجمه و نشــر
المصطفی 848 ،ص.
معرفــی توصیفــی بیــش از  400کتــاب پژوهشــی

عرفان

معاصــر اســت .در ایــن کتاب چکیــدهای از کتب،

فلســفه عرفــان :ماهیــت و مؤلفهها؛
محقق :علــی فضلی ،تهران :ســازمان
انتشــارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی 214 ،ص.

نگاشــته شــده در حــوزه عرفان اســامی در دوران

یادنامه

مقــاالت و پژوهشهــای مــوردی در عرصه عرفان
و تصــوف ارایــه شــده و برخــی از شــخصیتهای

دانشــنامه عالمــه آشــتیانی؛ محمــد عرفانــی معاصــر نیــز معرفــی شــده اســت .در ایــن
ملکی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و
کتــب و مقاالت به مباحثی مانند :آسیبشناســی فلســفه عرفــان مقوله نوبنیادی اســت که تا کنون
فرهنگی 490 ،ص.
عرفــان ،مبانــی عرفــان و تصــوف ،اشــعار عرفانــی ،ساختار دانشی ،ماهیت و مسائل آن و حوزههای
کتــاب حاضــر ،جامعتریــن و مســتندترین اثــری آئینهــای مربــوط بــه عرفــان مســلمان و هنــدو ،ورود آن تشــریح نشــده اســت .ایــن تحقیــق پس
اســت کــه دربــاره «عالمــه جاللالدین آشــتیانی» زندگانــی و شــخصیت عارفــان مســلمان اعــم از از تعریــف فلســفه عرفــان و ویژگیهایــش و تبیین
فیلســوف و فقیه عالیمقام ،نوشــته شــده است .شــیعه و اهل سنت ،مقایســه بین عرفان اسالمی مسائل کلی ،به نسبت فلسفه عرفان با دیگر علوم
یپــردازد .ایــن دانــش از آنرو که عرفان
ایــن کتــاب در دو بخــش تدویــن و تنظیــم شــده و عرفــان یهــودی ،نســبت بیــن اخــاق و عرفــان ،همگــن م 

اســت و شــامل آثــار چــاپ شــده و چــاپ نشــده و تاریــخ عرفــان و تصــوف ،آشــنایی بــا فرقههــای در دو ســاحت تجربــه عرفانــی و ســاختار علمــی
گفتوگوهــای اســتاد و همچنیــن آثــاری دربــاره مختلــف عرفانــی ،سلســلههای صوفیــه ،تاریــخ نمایان شــده و ســاختار علمی آن نیز در دو شاخه

استاد از جمله مجموعهها ،مقالهها ،مصاحبهها تصوف در هندوســتان و کردستان ،ابعاد مختلف علــم ســلوک و عرفــان نظــری تبلــور یافته ،در ســه
و نامهها اســت .مؤلف بیان میدارد که مدخلها انسانشناســی در عرفــان اســامی ،نســبت بیــن حوزه فلســفه تجربه عرفانی ،فلسفه علم سلوک و
و مقالههــای کوتــاه و بلنــدی که در ایــن کتاب در تشــیع و تصــوف ،نســبت بیــن عشــق و عرفــان ،فلســفه عرفان نظری میتواند ورود داشته باشد.
ً
آنها به معرفی آثار اســتاد پرداخته شده ،تقریبا به شناخت شخصیت و اندیشههای عرفانی حافظ ،این تحقیق به هر ســه شــاخه توجه کرده و پس از
سبک و ســیاق مقاله دانشــنامهای نگاشته شده بررســی افــکار عرفانــی شــهابالدین ســهروردی و بیــان تاریخچه هــر یک و توصیف آثار برجســته در
است.
حکمت اشــراق ،نقد تصوف توسط فقهای شیعه هر کدام ،به مسائل آنها اشاره کرده است.
و  ...پرداخته شده است.
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دارد .ایــن حقیقــت گاه نیازمند تفســیر اســت که
اندیشــمندان مســلمان آن را بیان معانی الفاظ و

شرح حال

شــیعه امامیــه؛ عبدالهــادی فضلــی؛
عبارات دانستهاند و گاه به تأویل نیاز دارد .شیخ ابوهریره (به زبان فرانسه)؛ عبدالحسین
مترجم :سید مهدی نوری کیذقانی؛ قم:
اشــراق رویکــردی عظیــم نســبت بــه قــرآن کریم و شــرفالدین؛ مترجم :هارون مکومیه؛
دفتر نشر معارف 108 ،ص.
قم :انصاریان 296 ،ص.
حدیث دارد و این دو از مهم-ترین منابع اندیشه
بیان ادله حقانیت شــیعه امامیه و شرح و بررسی
او در ســلوک فلسفی و عرفانی است .او بیش از هر مروری بر شخصیت ابوهریره و بررسی روایات نقل
اجمالــی برخــی از عقایــد آنــان اســت .در نوشــتار
فیلســوف مســلمان دیگــر به قــرآن و ســنت توجه شــده از وی در منابع روایی اهل ســنت است .در
حاضــر نخســت تعریفــی از مذهب امامیــه و تاریخ
کرده اســت .آنچه در کتاب حاضر آمده ،تفاســیر و ایــن اثر ابتدا به گوش ـههایی از زندگانی ابوهریره و
پیدایــش آن از صــدر اســام ارایــه شــده و اختالف
تأویالت ســهروردی از آیات قرآن کریم اســت که از معرفی نســبت وی اشاره شــده و ادواری از حیات
نظــر مســلمانان در امــر خالفــت و امامــت بعــد از
وی در دوران خلفای سهگانه و امام علی(ع) مورد
آثار مختلف او گردآوری شده است.
رحلــت پیامبــر (ص) تبییــن شــده اســت .آنــگاه
بحث و بررســی قرار گرفته است .نویسنده باتوجه
دالیل حقانیت تشــیع و اعتقادات آنان بر اســاس
بــه تناقضگوییهــای ابوهریــره در روایــات نقــل
احادیــث مشــهور نبــوی ماننــد :حدیــث ثقلیــن،
شــده از وی ،بــه ویژگیهای احادیث نقلشــده از
حدیث ســفینه ،حدیث امــان ،حدیث باب حطه
او اشــاره کرده و مســند دانســتن احادیث مرســل
و حدیث معرفی امامان دوازدهگانه توســط رسول
وی توســط علمــای حدیثــی اهل-ســنت را مورد
خــدا بیان شــده و عقاید شــیعیان در مــورد اصول
خدشــه قــرار داده و نقــل بیش از پنج هــزار روایت
دیــن تشــریح شــده اســت .نویســنده بــه همیــن
ترجمه کامل فارسی االختصاص؛ محمد نبــوی از او بــا وجــود اینکــه وی فقــط در اندکــی از
منظــور دیــدگاه و ادلــه شــیعه را در مــورد منصــب
بن محمد مفید ،سعدهللا ناطق االسالم؛ عمــر خــود پیامبــر اســام(ص) را درک نمــوده را
الهی بودن امامت ،عصمت امامان ،مســأله بداء،
قم :نوید اسالم 652 ،ص.
مــورد تردیــد جــدی قــرار داده ،و مدعــی اســت به
جبــر و اختیــار ،مهدویــت ،متعــه ،تقیه ،تشــریع و
مجموعــه مباحثی اعتقــادی و تاریخــی از حقایق صــورت منصفانــه شــخصیت او را مــورد تجزیــه و
وضع قوانین دینی ،منابع اجتهاد دینی ،مذاهب
دیــن اســام و تاریــخ شــیعه و اهلبیت اســت .در تحلیــل رجالــی قــرار داده اســت .وی اذعــان دارد
و فرقههای مختلف اسالمی ،جایگاه عقل در فهم
این نوشتار به بررسی فضائل اهلبیت(ع) به ویژه کــه ابوهریــره مدعــی حضــور در وقایعــی اســت که
و اجتهاد دینی ،مراد از ســنت ،مشروعیت اجماع
امام علی(ع) و ادله اثبات خالفت ایشان پرداخته هرگــز در آنهــا حاضــر نبــوده؛ بنابراین نقــل روایات
در فقــه و برخــی دیگــر عقایــد شــیعه را منعکــس
شــده و ابعــادی از شــخصیت و کرامــات علمــی مستقیم در آن وقایع از وی صحیح نیست.
نموده و حقانیت این عقاید را اثبات کرده است.
و معنــوی آن امــام بیــان شــده اســت .در بخــش

حدیث

دیگــری از کتــاب حاضر به بحــث در مورد حوادث
مهم تاریخی مربوط به صدر اسالم پرداخته شده
و احادیثــی در مــورد مســائل اعتقــادی و اخالقــی

تفسیر قرآن

و نیــز مواعــظ و پندهای تربیتی نقل شــده اســت.

فقه

اسالم مانند :واقعه غدیر خم ،سقیفه بنیساعده

تاریــخ تقلید در شــیعه و ســیر تحول
آن؛ محمدعلــی قربانی؛ مشــهد :بنیاد
پژوهشهای اســامی آســتان قدس
رضوی؛ 456ص.

نویســنده همچنیــن تحلیلــی از حــوادث صــدر

آیت اشراق (تفسیر و تأویل آیات قرآن
کریم در آثار ســهروردی)؛ سیما سادات
امــام علــی در ایــن قبیــل از حــوادث ارایــه کــرده و
نوربخش؛ تهران :شــرکت نشــر کتاب
برتــری شــیعه و عقایــد شــیعی بــر ســایر مذاهب و
هرمس 606 ،ص.
اندیشــههای اســامی را مــورد تأ کیــد قــرار داده
قــرآن کریــم موصــوف بــه صفاتــی نظیــر حکمت و
اســت .وی بــه آیــات و روایــات متعــددی در مورد
علم و خیر و رحمت اســت و به صورت وحی نازل
فضائــل امــام علــی و شایســتگی وی بــرای احــراز
شــده اســت .وحــی ،اشــاره ســریع ،الهــام و کالم
مســند امامــت و خالفــت اســتناد کــرده و نصوص
خفــی و در اصطالح ،حقیقتی باطنی اســت که به
وارد شــده در مــورد امامــت و والیــت آن امــام و
دیگــری تفهیم شــود و تنها به رســوالن اختصاص
فرزندان معصوم ایشان را بررسی کرده است.
و جنگهــای پیامبر اســام به ویــژه نقش پررنگ
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از مســائل مهــم تاریــخ تشــیع ،مســاله اجتهــاد و
تقلیــد اســت .دربــاره ســر تحــول اجتهاد از ســوی
دانشــمندان عامه و خاصه نوشتههایی در دست
اســت ،اما درباره ســیر تحول تقلید شیعه تا کنون
کار مســتقلی انجام نگرفته اســت .در کتاب پیش
رو تاریــخ تقلیــد در شــیعه از جنبههــای گونا گون
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برررســی شــده و عــاوه بــر توجه بــه بعــد تاریخی ،کــه تا کنــون در زمینــه تاریخ زبــان و ادب و شــعر و آن جمعــی از صاحبنظــران و برجســتهترین
ابعــاد دیگــری ماننــد کتاب-نــگاری ،ادوار تقلید ،فرهنــگ فارســیزبانان ایــران و خــارج از ایــران به پژوهشــگران معاصــر فعالیــت دارنــد و تا کنــون 3
بحــث فقاهتــی ،مرجعیــت ،رســالههای علمیــه ،دســت آمده اســت .مجلــدات پیوســت مجموعه مجلد از آن منتر شــده اســت ،نخســت به صورت
حوزهها و مدارس فعال شیعه و فهرست نام فقها بــه ادبیــات زبانهایــی میپــردازد کــه ایرانیانــد کتاب ،و سپس لوح فشرده منتشر شده است.
و مراجع تقلید شــیعه در هشــت فصل مورد توجه ولی فارســی نیســتند .با این حال ،ایــن زبانها با
فرهنــگ سبکشناســی؛ نینــا نورگوا،
قرار گرفته است.
ادبیات فارســی ارتباط دارند .در پیوســت دوم به بیاتریکــس بوســه ،روســیو مونتورو؛
نهاد وقف؛ حسین حقی؛ قم :دار الفکر ،زبانهایــی پرداخته شــده که تحــت تأثیر ادبیات مترجم :احمد رضایی جمکرانی ،مسعود
فارســی هســتند .موضوع مجلد هجده زبانهای
فرهمند؛ تهران :مروارید 292 ،ص.
 76ص.
کردی ،پشتو ،بلوچی و آسی است.
سبکشناســی مطالعــه روشهــای آفرینــش
بررســی جایــگاه وقــف در اســام و ایران اســت .در
ایــن کتــاب ابتــدا تعریفــی لغــوی و شــرعی از وقف نقــد صیرفیان :فــراز و فــرود خاقانی معنــا در ادبیــات و دیگــر متــون ،از طریــق زبــان
مطرح شده و تاریخچه-ای از آن بیان شده و سیر شناسی معاصر از رهگذر بررسی هفت اثر اســت .امــروزه تصــور دانشهــای ادبــی بــدون
تاریخی نهاد وقف در ایران و اســام بررســی شــده از خاقانیشناسان این روزگار؛ محمدرضا سبکشناســی بســیار دشــوار اســت .حتــی در
ترکی؛ تهران :سخن 508 ،ص.
چش ـماندازی گســتردهتر ،حوزههــای دیگــر مانند
اســت .آنــگاه بــه تحــوالت صــورت گرفتــه در نهاد
وقــف در عصــر کنونــی و کارکردهــای مهــم دینــی ،در چنــد دهه اخیر ،کتابهــا و مقاالت فراوانی در تلویزیــون ،انــواع تبلیغــات تجــاری و غیرتجــاری،
اجتماعــی و اقتصــادی آن اشــاره شــده و احــکام مورد شــعر و شــخصیت و زندگی خاقانی شــروانی ،شــبکههای اجتماعی و ســایر رسانههای در نظام
فقهــی مربوط به آن بیان شــده اســت .نویســنده ســخنور شــهیر قرن ششــم هجــری نوشــتهاند .در سبکشناســی جایــگاه ویــژهای پیــدا کرده-انــد.

در ایــن زمینه به شــرایط مال مورد وقف ،شــرایط کتاب حاضر تالش شــده تا از رهگذر نقد و بررســی ســبک شناســی دیگر منحصر بــه حــوزه ادبیات و
وقف ،شــرایط موقوف علیه ،وظایف متولی وقف ،هفــت اثــر جــدی و تأثیرگذار کــه به قلــم محققان زبان نیست و هر روز قلمرو آن گستردهتر میشود.
اقســام وقــف ،شــرایط خریــد و فــروش آن ،احکام ایــن عرصــه نوشــته شــده ،بــه بــررس فــراز و فــرود کتاب حاضر دانشنامهای است که ضمن معرفی
حقوقی آن و برخی از مقررات جدید مربوط به آن خاقانیشناســی معاصــر پرداختــه شــود .در ایــن شــاخههای اصطالحات ،متفکران و منابع اصلی

اشاره کرده و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت را اثــر میتــوان بــا مهم-تریــن و چالــش برانگیزترین سبکشناســی ،پیونــد این دانــش را با حوزههای
در ایــن زمینــه منعکس کرده و ایــن دیدگاهها را با مباحث خاقانیشناسی معاصر آشنا شد.
دیگــر نشــان میدهــد .ایــن اثــر بــا ارائه شــناختی
تــازه از مســائل دانــش سبکشناســی ،راهنمــای

هم مقایسه کرده است.

ادبیات

پژوهشهای نو و متفاوت در این حوزه است.

کلیات

بر بلنداری بیستون :یادنامه استاد بهزاد
کرمانشاهی؛ به اهتمام ابراهیم رحیمی
زنگنه ،ناصر گلستان-فر؛ تهران :معین،
 670ص.

دانشــنامه ایران؛ زیرنظــر :محمدکاظم «اســتاد یــداهلل بهزاد کرمانشــاهی» یکــی از مفاخر
تاریخ ادبیات فارســی؛ بــه اهتمام بنیاد موســوی بجنــوردی؛ تهــران :مرکــز فرهنــگ ایــران زمیــن در عصــر حاضــر بــود .یداهلل
دایرةالمعارف بزرگ اسالمی؛  86ص.
میراث ایرانی ،مرکزمطالعات ایرانشناسی
بهزاد کرمانشــاهی در بهمن ماه  4031خورشیدی
دانشگاه کلمبیا؛ زیرنظر احسان یارشاطر؛ کتاب حاضر ،جلد چهارم «دانشنامه ایران» است در کرمانشــاه پــا به عرصــه وجود گذاشــت .از طی
تهران :سخن 472 ،ص.
که مدخلهای «اســمیث» تا اقیانوسشناســی را دوران کودکــی و گذرانــدن تحصیــات ابتدایــی
مجموعه «تاریخ ادبیات فارسی» باتوجه به دامنه دربر میگیرد .دانشنامه ایران نخستین دانشنامه و متوســطه ،در ســال  7231راهــی تهــران شــد و
وسیع پژوهش و شمول تاریخی و جغرافیایی آن ،تفصیلــی بــه زبــان فارســی اســت کــه باتوجــه بــه در دانشــکده ادبیــات بــه تحصیــل پرداخــت .او
جامعتریــن و روزآمدترین کتاب تاریخی اســت که نیازهــای ا کنــون و آینــدۀ همــه فارســیزبانان چه دانشــمندی فرزانه ،معلمی ادیب و شــاعری توانا
دربــاره زبــان و ادب فارســی نوشــته شــده اســت .در ایــران و چــه خارج از ایران ـ بــه مرجعی جامع ،بــود کــه عــاوه بــر شــاعری ،در هنــر خوشنویســی
ایــن مجموعــه کــه در هجــده جلد منتشــر شــده ،موثــق و ناظــر بــه همــه دانشهــا و معارف بشــری دســت داشــت و از تعلیمــات اســتادان بــزرگ
ً
دربرگیرنــده تقریبــا همــه اطالعــات موثقــی اســت طراحی شــده اســت .این اثر که در تهیه و تدوین خوشنویســی بهرهمنــد شــده بــود .کتــاب حاضــر
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یادنامــه اســتاد بهزاد اســت که با هــدف زنده نگه نویســنده بــه تبییــن وظایف حا کــم و حکومت در

تاریخ

داشــتن نــام و یــاد ایشــان و ذکر برخــی از خدمات آرمانشــهر از منظــر مالصــدرا پرداختــه و امــوری
فرهنگی ایشان تدوین شده است.
ارج ورجاوند :یادنامه استاد دکتر پرویز
ورجاوند؛ به اهتمام شــاهین آریامنش؛
مترجم کامران کشــیری؛ تهران :شرکت
سهامی انتشار 502 ،ص.
کتــاب حاضــر یادنامــهای اســت که به پــاس بیش
از پنجاه ســال خدمــت میهنی ،علمــی و فرهنگی
زندهیــاد «دکتر پرویز ورجاوند» تهیه شــده اســت.
دکتر ورجاوند پیشــرفت و توســعه ایران را بر بنیاد
هویت و میراث فرهنگی ایران و تکیه بر خویشــتن

ماننــد :خدامحــوری ،دنیا گرایــی ،فلســفهگرایی،
زندگینامــه و خدمات علمی و فرهنگی
یقینمــداری ،تکلیفگرایــی ،ارزشمــداری،
مرحوم اســتاد شــیخ عبــدهللا نورانی؛
تخصصمــداری ،عقالنیت و ابتهاج و ســرزندگی را ویراستار امید قنبری؛ تهران :انجمن آثار
از ویژگیهای آرمانشــهر از منظــر مالصدرا عنوان
و مفاخر فرهنگی 344 ،ص.
کرده است.
کتــاب حاضــر ،جلــد یــک صــد و بیســت و هفتم از
فلســفه در دوره تجدید حیات فرهنگی مجموعه «آثار و مفاخر فرهنگی» است که مشتمل
غــرب (از دانتــه تــا کامپانــا)؛ کریم بــر زندگینامه و چندین مقالــه در رابطه با مرحوم
مجتهــدی؛ تهــران :پژوهشــگاه علوم
«حاج شــیخ عبداهلل نورانی» اســت .در پیشــگفتار
انسانی و مطالعات فرهنگی 732 ،ص.
ایــن کتــاب شــرحی مختصــر و جامع از شــخصیت
فلســفه عاملی اســت که تحــرک و پویایی فرهنگ و زندگــی علمــی اســتاد «نورانــی» آمــده و در ادامه

میدانســت؛ چرا که از دید او میراث فرهنگی یک را در اختیــار دارد و اعتبــار آن را حفــظ و تضمیــن کتــاب مقــاالت و نوشــتههایی از دانشــمندان
ملــت ،نشــانههایی از تاریــخ یــک فرهنــگ و یــک میکند .بدون فلسفه فرهنگ تبدیل به تعدادی و پژوهشــگران آشــنا بــا زندگــی اســتاد «نورانــی»
ملت به شــمار میروند کــه روح آن ملت در وجود از فعالیتهــای متــداول انطباقــی میشــود که در گــردآوری شــده اســت« .تعدیل المعیــار و اهمیت
آنها جنبه ابدیت و نوینی به خود میگیرد.
هــر برهــهای از زمــان بــر حســب نیازهــای اولیــه و نشــر آن»« ،یــادی از اســتاد نورانــی»« ،ذکر جمیل
امکانات محیط زیســت یا شرایط موردی زندگانی نورانــی»« ،کالم نورانــی»« ،بــه یاد اســتاد نورانی»،
جمعــی ،نزد افراد پدیدار میشــوند .نویســنده در «چگونــه میتــوان نورانــی شــد»« ،اســتاد عبداهلل
ایــن پژوهــش ،نقــش فلســفه را در دوره تجدیــد نورانــی آیینــه بندگــی خــدا» عنوانهــای برخــی از
حیــات فرهنگــی غرب مــورد بررســی و تحلیل قرار مقاالت گردآوری شده در این کتاب هستند.

فلسفه
آرمان شهر مالصدرا؛ چیستی ،ویژگیها
و اقتضائات؛ ســید عبدالرئوف افضلی؛
قــم :مرکــز بینالمللی ترجمه و نشــر
المصطفی 368 ،ص.
تفســیری از دیــدگاه فلســفی مالصــدرا در مــورد

داده است.
ادیان و مذاهب در ایران باستان؛ کتایون
درآمدی بر تاریخ فلسفه اسالمی؛ گروه مزداپور ،فرزانه گشتاسب ،مینا سلیمی،
مولفان؛ زیر نظر محمد فنایی اشکوری؛ خسرو قلیزاده قلعه ،کتایون نمیرائیان،
قم :سمت 600 ،ص.
زهرا تبریزی نــژاد ملک محمدی ،زهره
نوری ،مریمالســادات آقامیری؛ تهران:
فلسفه در تاریخ و فرهنگ اسالمی بسیار ریشهدار
سمت 604 ،ص.
اســت .آ گاهــی عمیق از ســنت فلســفی در جهان
اســام بــدون در دســت داشــتن اثــری کــه ســیر اســناد و مــدارک مکتــوب کهــن از بــودن ادیــان و

آرمانشــهر و ماهیــت و برخــی از ویژگیهــا و تاریخــی این ســنت را به گونــهای تحلیلی و جامع مذهبــی دیرینــه در ایران باســتان و یا سرچشــمه
بایستههای مربوط به آن است .در ابتدای این اثر ارائه کرده باشــد ،بســیار مشــکل اســت .در کتاب گرفتــن آنهــا از این خطــه از جهان خبــر میدهند.
تعریفی از جامعه و مبانی و اصول معرفتشناسی حاضــر تصویــری اجمالی ،گویا ،فرا گیــر ،تحلیلی و در کتــاب حاضــر از دیــن و آییــن زرتشــتی ،کیــش

و هستیشناســی آن ارایــه شــده و پــس از آن انتقادی و بدور از تعصب از ســیر فلســفه اســامی مهــر ،مانویت ،باورهــای زروانی و آییــن مزدکی در
باتوجــه به اصالت داشــتن فــرد یا جامعــه ،مبانی عرضه شده است .همچنین فیلسوفان برجسته ،پنــج بخــش مجــزا و مســتقل ســخن رفتــه اســت.
فلسفی مالصدرا در مورد آرمانشهر و چیستی آن تحوالت و مکاتب مهم فلســفی و نیز علوم مرتبط نویســندگان در هریــک از ایــن بخشهــا نظریاتــی
ً
آوردهانــد که پژوهنــدگان عموما بر آنهــا باور دارند
مطرح شــده اســت .نویســنده در ادامه بــه ارهیه با فلسفه ،مورد توجه قرار گرفتهاند.
تفاســیر ارایــه شــده از ســوی اندیشــمندان غربــی
و بــه موجــب تفاوتــی کــه در ویژگیهــای ایــن
در مورد آرمانشــهر و ویژگــی آن پرداخته و مبانی

ادیــان و مذاهــب اســت دربــاره هریــک در انــدازه

معرفتــی آنان را بــا مبانی معرفتــی صدرالمتألهین

و تــرازی خــاص به تفاوتــی کــه در ویژگیهای این

شــیرازی در زمینــه ماهیــت آرمــان شــهر مقایســه

ادیــان و مذاهــب اســت ،دربــاره هریــک بــه بحث

کــرده اســت .در بخــش دیگــری از کتــاب حاضــر

پرداختهاند.
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حیات علمی و فرهنگی شیعیان امامیه :تاریخــی قرار داده اســت .از دیدگاه نویســنده پس اســناد موجوب در آرشیوها استفاده شده است تا
از قــرن پنجــم تا نیمه قــرن هفتم ق؛ از واقعــه ســقیفه و بــا به قدرت رســیدن بنیامیه ،تصویــری کاملتــر و گویاتر از این بخش ســرزنده و
محمدطاهر یعقوبی؛ اصفهان :پژوهشگاه جامعه اســام به تدریج به عصر جاهلیت برگشت با نشــاط حیات ایرانیــان ارائه گــردد .مؤلف بیان
حوزه و دانشگاه 362 ،ص.
نموده و ضعف اندیشه و رفتار در میان مسلمانان م ـیدارد که قهوهخانه به عنوان یکی از مهمترین
فرهنــگ در پیدایــش ،جهتدهــی و گســترش بــه شــدت افزایــش یافت تا اینکــه منجر بــه واقعه پاتوقهــا و مرا کــز تجمع افراد نقش برجســتهای را
اندوختههــای مــادی و معنــوی بشــر تأثیــر قابــل دلخراش عاشورا شد.

در تاریخ جامعه ایرانی ایفا کرده است.

توجهی دارد .در کتاب حاضر تبیین حیات علمی
زاهد العلماء :زندگینامه و سرگذشتنامه ســفرنامه ناکامــورا نائوکیچــی (1320
و فرهنگــی شــیعیان امامیــه در مقطعــی از تاریــخ مرحوم آیتهللا حاج شیخ مرتضی زاهد؛ هـ .ق 1902 /م) مســافر فقیر ژاپنی در
اسالم موردنظر است که فرهنگ و تمدن اسالمی حسین حاجی حسینی؛ قم :مطیع 120 ،ایران؛ شونرو اوشی کاوا؛ مترجم :هاشم
دوران طالیــی و پیشــرفت را پشــت ســر گذاشــته
رجبزاده ،تهران :طهوری 88 ،ص.
ص.
بــود .ایــن نقــش فرهنگــی ،باتوجــه بــه پرا کندگی
مــروری بــر زندگانــی و شــخصیت علمــی و معنوی کتــاب حاضر ،دفتر پنجم از گزارش ســفرنامههای
جغرافیایــی شــیعیان ،در مناطــق جغرافیایــی
آیــتاهلل مرتضــی زاهــد از عالمــان شــیعی معاصــر ژاپنــی اســت .بخــش اصلــی ایــن ســفرنامه کــه
ایــران ،عــراق و شــام تمرکــز دارد .بررســی جایــگاه
اســت .در این نوشــتار نخســت به توصیف نشــو و ترجمــه فارســی آن در ایــن دفتــر آمــده اســت
شــیعیان در تأســیس مرا کــز علمــی و فرهنگــی،
نمای این عالم شــیعی و معرفی اســاتید وی و نیز دربــاره وضــع حکومــت ،احــوال مردم و سیاســت
تحلیــل عملکــرد شــیعیان در توســعه و نــوآوری
معرفی برخی از همراهان و عالمان معاصر ایشــان و رفتــار قدرتهــای شــمالی در ایــران کــه بیشــتر
علــوم اســامی بــا محوریــت فقــه ،نقش شــیعیان
پرداختــه شــده و پــس از آن بــه توصیــف زکاوت مســافران ژاپنی به آن پرداختهاند ،است .در این
در مهندســی و تحول علوم عقلی و  ...محورهای
علمــی و تهذیــب نفــس وی در دوران مختلــف ســفرنامه نیز ،مانند دیگر سفرنامههای اروپاییان
اصلی این کتاب را تشکیل میدهند.
عمــر خویــش پرداختــه شــده اســت .آنگاهــب ه مقیاسها و واحدهای ســنجش طول و مساحت
عاشــورا :پیامد تغییر ارزشها :تحلیلی ســیره عبادی و اخالقی مرتضی زاهد اشــاره شــده و ظرفیت و وزن به مقیاس ژاپنی آمده و نیز بهای
جامعهشناختی؛ شمسهللا مریجی؛ قم :و عنایات خاص امام مهدی(ع) نســبت به ایشان چیزهــا بــا معــادل آن بــه واحد پــول ژاپن نوشــته
دفتر نشر معارف 168 ،ص.
در جهــت پیشــرفت علمــی و معنــوی توضیــح شده یا سنجیده شده است.
پژوهشی در مورد علل وقوع حادثه عاشورا و قیام داده شــده اســت .نویســنده در همیــن راســتا بــه
امام حسین(ع) است .در ابتدای این اثر به تبیین خداترسی ایشان و خوف وی از قیامت ،محاسبه
واقعــه ســقیفه و پیامدهــای سیاســی و اجتماعی دقیــق وی از نفــس خویــش ،ســخاوت وی ،زهــد
آن در جهــان اســام پرداختــه شــده و رونــد تغییر و سازهزیســتی او ،دســتگیری نمــودن او از فقــرا
ارزشهای اسالمی در نهاد حکومت و اجتماعی بر و مســتمندان ،عبــادت او ،انــس وی بــا قــرآن و
اثر انحراف مســأله خالفت و حکومت ،مورد شرح اهلبیــت(ع) ،انــس او بــا نمــاز و راز و نیــاز بــا خــدا
و بررســی قــرار گرفتــه اســت .نویســنده در همیــن و بیــان برخــی از دیدگاههــای اخالقــی و اعتقادی
زمینــه بــه نقــش مؤثــر معاویــه در ایجــاد تغییرات شــیخ مرتضــی زاهــد پرداختــه و نظریــات علمــی
ارزشــی در عرصــه حکومــت و جامعــه اســامی آن ایشــان را در برخــی از موضوعــات دینــی منعکــس
زمان اشــاره کرده و قداســتزدایی از دین اســام کرده است.
و احــکام شــرعی توســط وی را با ذکــر نمونههایی قهوهخانه در آیینه اسناد؛ مریم صدیقی؛
از اقدامــات ضــد دینــی وی و ارایــه قرائتــی جدید
تهران :علم 406 ،ص.
از دیــن توســط افــراد منحــرف و علمــای دربــاری
کتــاب حاضــر ،در کنــار توجــه بــه نقــش و کارکــرد
توصیــف نموده اســت .نگارنده حادثــه کربال را به
اجتماعــی قهوهخانــه ،درصــدد اســت آنچــه را
علــت همیــن تغییــرات ارزشــی صــورت گرفتــه در
کــه تا کنــون در بــاب ایــن اما کــن نا گفتــه مانــده،
جامعه و به حاشیه راندن اهلبیت عنوان نموده
روشــن ســازد؛ چنان کــه بخشــی را بــه قهوهخانه
و علــل قیــام امام حســین پس از مــرگ معاویه و با
ســلطنتی که بــا قهوهخانههای عمومــی متفاوت
بــه خالفت رســیدن یزیــد را مورد تجزیــه و تحلیل
بــود ،اختصــاص داده اســت .در ایــن کتــاب از
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