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معریفگزاریشتازه های ناگرش و نشر

کـــالم
رستاخیز در ادیان؛ علیرضا جابری زاده؛ 
تهران: علمی فرهنگی معصومی، 212 ص.
کتــاب حاضــر ضمن بررســی دیدگاه هــا و ادیان  در 
حیــات  و  رســتاخیز  دربــاره  مختلــف  مذاهــب  و 
دایرة المعارف هــای  و  فارســی  منابــع  از  دوبــاره، 
معتبر انگلیســی برای غنابخشــیدن هرچه بیشــتر 
کتاب نیز اســتفاده شــده است. با توجه  محتوای 
به مطالب مذکور، همواره ســعی بر آن بوده اســت 
که  کــه ایــن موضــوع بــه خواننــدگان تفهیم شــود 
کنون همواره چشــم انتظار  بشــر از آغاز پیدایش تا 
حیاتــی دوبــاره و زندگــی جدیــد بوده اســت و این 
اعتقاد تقریبًا در تمامی مذاهب و مکاتب الهی به 
که  چشــم می خــورد. البته خیلی ها بر ایــن باورند 
این اعتقاد از ایرانیان باستان به یهود و در نهایت 

کرده است. در مسلمانان رسوخ 

وهابیت؛ نجم الدین طبسی؛ مترجم: 
سید غافر حسن رضوی چهولی؛ قم: 

دلیل ما، 252 ص.
نقــد و ارزیابی دیدگاه های وهابیت در مورد عقاید 
شــیعه اســت. در ابتدای این اثر به نقد شخصیت 
و دیدگاه هــای انحرافــی محمــد بــن عبدالوهــاب، 
بنیان گذار فرقه وهابیت پرداخته شده و پس از آن 
دیدگاه های وی در مورد شفاعت، توسل، زیارت، 
طلب کــردن حاجــت از غیــر خــدا و شرک دانســتن 
گرفته و  ایــن قبیل از امــور، مورد نقد و ارزیابی قرار 
دالیــل عقلی و نقلی در زمینه این قبیل ادعاهای 
وهابیــان در ضدیــت بــا عقاید شــعیان ارایه شــده 
بیــان  بــه  منظــور  همیــن  بــه  نویســنده  اســت. 
نمونه هایی از زیارت قبور مؤمنین توسط شخص 

سهروردی و افکار او؛ تأملی در منابع 
فلسفه اشراق؛ کریم مجتهدی؛ تهران: 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی، 400 ص.
که ابتدا بــه مطالعه  کتــاب حاضر پژوهشــی اســت 
افــکار  و  آثــار  زندگینامــه،  اجمالــی  بررســی  و 
بــه  بعــدی  »ســهروردی« می پــردازد و در بخــش 
گانه درباره هر یــک از منابع احتمالی  صــورت جدا
»ســهروردی«  اینکــه  از  اعــم  »ســهروردی«، 
مســتقیمًا بــا آن آثار آشــنا بــوده یا به نحــو افواهی 
مطالبــی دربــاره آنهــا شــنیده بــوده، بــه بحــث و 
بررســی می پردازد. منطق از نظرگاه »سهروردی«، 
حکمــت  غ،  ســیمر صفیــر  خ،  ســر عقــل  حکایــت 
بــن  »حســن  اشــراقی،  معرفت شناســی  اشــراق، 
منصور حالج«، چهره افالطونی ارســطو، سیاست 
حکمــت  سرنوشــت  و  ایــران  ایلخانــان  فرهنگــی 
اشــراق برخــی از موضوعــات مــورد بررســی در این 

کتاب هستند.

عرفان در نهج البالغه؛ مریم داداشی 
حاجی؛ تهران: پارسینه، 208 ص.

کشــف  کــه با هدف  کتــاب حاضر پژوهشــی اســت 
مســائل مشــترک بین آثار عرفانی بــا نهج البالغه و 
کــدام و نقد و بررســی آنها،  ذکــر نمونه هایــی از هــر 
تبییــن اندیشــه ها و افکار عرفانی امــام علی)ع( در 
نهج البالغــه و مقایســه آن با اندیشــه های عرفانی 
ایران مسلمان نگاشته شده است. عرفان، عارف 
گی هــای او، انــواع عرفــان، مراحــل عرفانــی،  و ویژ
ح زندگانــی هجویری و  زندگی نامــه امام علی، شــر
آثارش، مقام در نهج البالغه و آثار عرفانی، درجات 
توبــه در نهج البالغه، درجات توبــه از نظر عارفان، 
آثــار عرفانــی  ارکان توبــه در نهج البالغــه، تقــوا در 
و زهــد در نهج البالغــه برخــی از موضوعــات مــورد 

کتاب هستند. بررسی در این 

فلسـفه و عرفـــــــان
آفرینش از دیدگاه مالصدرا و ابن 
عربی؛ علی قربانی، عذرا نجف پور 

نظرآبادی؛ تهران: موسسه بنیاد حکمت 
اسالمی صدرا، 176 ص.

دیــدگاه  از  آفرینــش  موضــوع  بــه  حاضــر  کتــاب 
مبانــی  می پــردازد.  عربــی«  »ابــن  و  »مالصــدرا« 
وجــود، معنــای وجود در عرفــان، اصالــت وجود، 
از  ارتبــاط خلــق  معانــی حــق در اصطــالح عرفــا، 
نظــر »ابــن عربــی«، رابطــه خــدا و جهــان از نظــر 
»مالصدرا«، مقایســه نظر »مالصدرا« در آفرینش، 
مقایســه نظــر »مالصــدرا« و »ابن عربــی«، مدعای 
»مالصــدرا« دربــاره وحــدت حقیقت وجــود، ربط 
بــا  عربــی«  »ابــن  موردنظــر  وجــود  وحــدت  بیــن 
حکمــت متعالیــه، وحدت شــخصی وجــود، وجه 
تسمیه و معنای تشکیک، تشکیک در نظر »صدر 
المتألهیــن«، اختــالف در اســتعدادها و قوایــل و 
اعیــان، غلبــه احــکام وجــود و وحدت بــا امکان و 
کثــرت، برخــی از محورهــای مــورد بررســی در این 

کتاب هستند.

زارشی
ُ
معرفی گ

اسماعیل مهدوی راد
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کلیــات
کتابشناســی توصیفی ادیان؛ محســن 
شــرفایی؛ مشــهد: بنیاد پژوهشــهای 
اسالمی آستان قدس رضوی، 242 ص.
کتــاب حاضــر بــه معرفــی و توصیــف  نگارنــده در 
کتاب چاپ شــده به زبان  نزدیــک بــه 270 عنــوان 
فارســی درباره تاریخ و فرهنــگ یهودیت و ارتباط 
آن با ملل و ادیان دیگر پرداخته است. در معرفی 
کتابشــناختی هــر اثر به طور  آثار ابتدا مشــخصات 
کتــاب،  کامــل آمــده و ســپس بــه ترتیــب موضــوع 
ح  هــدف نویســنده، روش و منابــع پژوهش و شــر
کتــاب فــراروی خواننــده قــرار  اجمالــی از ســاختار 
گرفته اســت. به منظور دســتیابی ســریع و آســان 
کتــاب، افــزون  پژوهشــگران بــه محتــوای اصلــی 
ذیــل  در  کتاب هــا  موضوعــات  دســته بندی  بــر 
نــام نویســندگان و  کتــاب،  11 فصــل، درون مایــه 

گنجانده شده است. کتاب ها نیز  عناوین 

اصول و روش های تدوین مقاالت 
پژوهشی؛ حسن اسالمیان، زهره 
محمدی؛ مشهد: ارسطو، 120 ص.

رایج تریــن  از  یکــی  تشــریح  بــه  حاضــر  کتــاب 
»مقالــه«  نــام  بــه  پژوهــش  نوشــتار  ســاختارهای 
پرداختــه اســت تــا اطالعاتــی را در زمینــه اصــول و 
روش های تدوین مقاالت پژوهشی به خوانندگان 
کتاب بر آن اســت تــا زمینه ای را  کنــد. این  عرضــه 
برای تأمل و تفکر در مورد پژوهش و مقاله نویســی 
کند و بتواند پژوهشگران را در فرایند انجام  فراهم 
کند. ســاختار و محتوای  و نــگارش مقــاالت یــاری 
روش شناســی  مقالــه،  چکیــده  علمــی،  مقالــه 
تهیــه  چگونگــی  پژوهــش،  یافته هــای  پژوهــش، 
فهرســت مراجع، اصول اخالقی فردی پژوهشــگر، 
چگونگی تهیه فهرست مراجع برخی از موضوعات 

کتاب هستند. مورد بررسی در این 

قــدر  و  قضــا  و  اختیــار  و  جبــر  مســئله  عرفانــی  و 
الهــی اســت. در ایــن نوشــتار ســعی شــده اســت 
برخــی از پیچیدگی هــای بحــث قضا و قــدر از نگاه 
عقــول  نارســایی  و  شــده  بررســی  معصومیــن)ع( 
از  برخــی  و  شــده  برجســته  آن،  فهــم  در  بشــری 
مبانــی فهــم این مســأله از لحــاظ عقل و فلســفی 
گیرد. نگارنده در همین  مورد تجزیه و تحلیل قرار 
زمینــه بــه روایاتی از امامــان معصــوم)ع( همراه با 
ح مفاد این روایات  ذکر سند اشاره نموده و به شر
نســبت  اختیــار،  و  ابعــاد مختلــف جبــر  مــورد  در 
بیــن افعــال خداونــد متعال بــا افعال شــر، تعیین 
سرنوشــت انســان از روز ازل، بــر قلم جاری شــدن 
تمامــی حــوادث مختلــف جهــان هســتی و عوالم 
مختلــف در ابتــدای خلقــت و برخــی از اســماء و 
صفــات الهــی مرتبط با قضا و قــدر خداوند متعال 
پرداختــه اســت. وی در ایــن راســتا بــه دیدگاه هــا 
برخی از فالســفه، متلکمان مسلمان و عارفان نیز 

اشاراتی نموده است.

التجاذبات المذهبیه ببغداد فی العصر 
البویهی متمثالً بمواقف الحنابله من 

االمامیه االثنی عشریه؛ منصور حسین 
هادی؛ قم: قدس، 370 ص.

بررســی ابعــادی از اختالفــات مذهبی شــیعیان با 
اهــل ســنت حنبلــی در بغــداد در عصــر حکومــت 
آل بویــه در قــرن چهارم هجری اســت. در نوشــتار 
حاضر ابتدا به توصیف اوضاع سیاسی و اجتماعی 
دوران  در  بغــداد  بــه  بویــه  آل  واردشــدن  دوران 
حکومت عباســیان پرداخته شــده و تنوع مذهب 
از آن وقــوع  پــس  ایــن دوران بررســی شــده و  در 
برخی از اختالفات مذهبی و علل آنها مورد تجزیه 
گرفته اســت. نویســنده در  و تحلیــل تاریخــی قــرار 
همین زمینه به استیالی آل بویه بر بغداد در قرن 
چهارم هجری اشاره نموده و دولتی شدن مذهب 
و  حنبلی هــا  فکــری  اختالفــات  و  دوره  ایــن  در 
شــیعیان در دوران حکومت آل بویه و سلجوقیان 
و اســتمرار ایــن اختالفــات مذهبــی در بیــن عــوام 
در ایــن عصــر و نقش دولت و دامــن زدن حکومت 
بــه ایــن قبیــل از اختالفات مذهبــی در آن زمان را 

بررسی نموده است.

پیامبر اســالم)ص( و صحابه ایشــان اشــاره نموده 
و مشــروعیت زیــارت، توســل، نــذر، تقاضــای رفع 
کــرم و امامان  حوایــج مــادی و معنــوی از پیامبــر ا
شــیعه و اعتقــاد بــه شــفاعت را با اســتناد بــه ادله 
تاریخــی و شــرعی، مورد تجزیه و تحلیــل قرار داده 
اســت. وی همچنین به برخی از ادعاهای عالمان 
وهابــی در مورد عدم مشــروعیت برپایی جشــن و 
ســرور در اعیاد اسالمی مانند میالد و بعثت رسول 

خدا را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است.

امامت، امامیه و اهل سنت: بررسی ای 
تطبیقی با تأکید بر آرای فخر رازی؛ 

عیسی عیسی زاده؛ قم: پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی، 184 ص.

مقایسه دیدگاه های علمای شیعه با علمای اهل 
کید بر آرای فخر رازی  سنت در مسئله امامت با تأ
در این زمینه اســت. در نوشــتار حاضر نخست به 
کالمــی  معرفــی اجمالــی فخــر رازی و دیدگاه هــای 
وی پرداختــه شــده و پــس از آن معنــای امــام و 
امامــت در لغت، اصطالح و آیات قرآن بیان شــده 
اســت. در ادامــه مبانــی امامــت ماننــد ضــرورت 
آن، دالیــل اثبــات آن اوصــاف و شایســتگی  های 
امــام، دالیل قرآنــی، روایی و عقالنی لزوم عصمت 
امامــان و راه هــای تعییــن امــام از دیــدگاه علمای 
شــیعه و اهــل ســنت پرداخته و دیــدگاه فخر رازی 
در ایــن زمینــه در مــورد نقد ادله امامت برجســته 
شــده اســت. نویســنده در مــورد موضوعــات فوق 
نخســت بــه بیــان ادلــه عقلــی و نقلــی متکلمیــن 
شــیعه پرداختــه و پس از آن نقدهــای فخر رازی را 
ح نموده و ســرانجام نقدهای  در ایــن زمینه مطــر
واردشده بر نظریات فخر رازی را از سوی متکلمان 
شــیعه منعکــس نمــوده اســت. آن گاه نگارنــده به 
دالیل قرآنی امامت امام علی)ع( اشاره نموده و با 
اســتناد به آیه والیت، آیه اولــی االمر و چندین آیه 
دیگر به ایرادات فخر رازی در این زمینه نیز اشــاره 
کــرده و دیدگاه هــای منتقدانه وی در این زمینه را 

نقد نموده است.

قضا و قدر؛ محمد دهدار؛ قم: الف ـ الم 
ـ میم، 96 ص.

فلســفی  روایــی،  قرآنــی،  مختلــف  ابعــاد  بررســی 
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احوال حضرت ابراهیم)ع( و بررسی جایگاه ایشان 
در قــرآن، تورات و انجیل، محورهــای اصلی مورد 

کتاب است. بحث در این 

رویارویی صحنه ها و چهره ها در قرآن؛ 
حمید محمد قاسمی؛ تهران: دفتر نشر 

فرهنگ اسالمی، 432 ص.
کامــل تمامی  کتــاب حاضــر اســتقصای  هــدف در 
مقابله های قرآنی و بررسی جامع ظرایف و لطایفی 
که  که در چنین مقابله هایی نهفته شــده نیســت 
کاری جمعی و محققانه  این خود مجالی وسیع و 
می طلبد، اما آنچه در این اثر دنبال می شــود ارائه 
کلی و ســازمان یافته بــرای این موضوع  ح  یک طر
اســت تــا زمینه هــای ورود بــه ایــن عرصــه مهــم را 
بــرای دیگــر محققــان قرآنــی فراهــم آورد. مؤلــف 
بدین منظــور چندین بار قرآن را صفحه به صفحه 
مــورد مداقــه قــرار داده و بــا اســتخراج پیام هــا و 
گــون ادبــی، علمی و معرفتــی، اخالقی  گونا فوایــد 
و تربیتــی، اجتماعــی و سیاســی و دیگر جنبه های 
گــردآوری  مقابله هــای قرآنــی نمونه هــای فراوانی 

کرده است.

ســیره پیامبر)ص( در برابر مخالفان از 
زبان قرآن: برنامه ها، کنش ها و واکنش ها؛ 
علــی محمد یزدی؛ تهران: پژوهشــگاه 
علــوم و فرهنــگ اســالمی، 460 ص.
بررسی ســیره رفتاری پیامبر اسالم)ص( در مقابل 
مخالفــان بیرونــی و درونی خویــش و دیدگاه قرآن 
کریم در این زمینه است. در نوشتار حاضر ابتدا به 
بحث در مورد الگوبودن رسول خدا )ص( از لحاظ 
اخالقی، اجتماعی و سیاسی پرداخته شده و پس 
از آن منش و روش ایشــان در برخورد با منافقان، 
کتاب و ســایر مخالفان سیاســی و  مشــرکان، اهل 
عقیدتــی خویــش مــورد تجزیــه و تحلیــل تاریخــی 
گرفته و برخی از آیات قرآنی نازل شــده در این  قرار 
زمینه بیان شــده است. نویسنده در همین راستا 
کــرم در مــورد  بــه تعالیــم و ســیره تبلیغــی پیامبــر ا
ارشاد انواع مخالفان خویش اشاره نموده و سیره 
ایشــان مبنــی بر صبــر و بردباری، مــدارا و تحمل و 
نیــز برخــورد منطقی و جــدی همراه بــا عطوفت و 
مهربانــی را در قبــال ایــن مخالفان بررســی نموده 

جلوه هــای هنری در قصه هــای قرآنی؛ 
محمد ناجی مشــرح؛ مترجــم: راضیه 
کارگر؛ قم: مدرسه اسالمی هنر، 156 ص.
بررســی برخــی از ابعــاد ادبــی و هنــری موجــود در 
ایــن  تبلیغــی  کریــم و جنبــه  قــرآن  داســتان های 
داســتان ها اســت. در این اثر به تبیین روش های 
قــرآن در قصه پــردازی و بیــان مفاهیــم مــورد نظــر 
فوایــد  و  شــده  پرداختــه  قصــص  ایــن  قالــب  در 
داستان ســرایی بــرای انتقال مفاهیــم و پیام های 
کتــاب آســمانی  مــورد نظــر باتوجــه بــه روش ایــن 
بیان شــده اســت. نویســنده نخســت به چیستی 
داســتان، ماهیــت داســتان قرآن اشــاره نمــوده و 
کوتــاه و متوســط را  انــواع داســتان اعــم از بلنــد، 
معرفی نموده است. آن گاه نویسنده به روش های 
داســتان گویی در قرآن پرداخته و اسلوب و سبک 
کاربــردی  قصــص قرآنــی را از لحــاظ ســاختاری و 
مورد مطالعه و تحقیق قرار داده اســت. نویســنده 
کتاب آســمانی قصد دارد در  که این  معتقد اســت 
قالب داســتان و قصه های واقعی برخی از مسایل 
اعتقــادی، اخالقی، تربیتی، تاریخی و اجتماعی را 
بــرای فهم بهتــر مخاطبان خویش بیــان نموده و 
گروه ها و  مظاهر زشــتی و زیبایی را در قالب افراد، 

پدیده های مختلف به آنان بشناساند.

رفتارشناســی ابراهیــم)ع( در نصوص 
یهودی، مســیحی و اســالمی؛ اشــرف 
بروجــردی؛ تهــران: پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی، 156 ص.

همچــون  و  اســت  پیامبــران  همــه  پــدر  ابراهیــم 
در  تأثیــرش  ســهم  و  نفــوذ  دایــره  محمــد)ص( 
توســعه باورهای یکتاپرســتی و زمینه ســازی برای 
که  تحقــق جامعــه ای موحــد از او چراغی ســاخته 
کتاب حاضر به مطالعه  روشنگر راه بشریت است. 
گــون  گونا شــرایط  در  ابراهیــم)ع(  حضــرت  رفتــار 
که بر مبنای  اختصاص یافته اســت. این پژوهش 
گرفته، با بهره گیری  قرآن و روایات اســالمی شــکل 
از تاریــخ زندگــی پیامبــران، تاریخ بشــر و تصویری 
کتــب مقــدس عهــد قدیــم و عهد جدیــد از آن  کــه 
ح  حضــرت ارائــه داده انــد انجام شــده اســت. شــر
ح زندگی و  تاریخ یکتاپرســتی و سیر تحول آن، شر

فرهنگ نامه هنر و ادب آیینی؛ جواد محمد 
زمانی؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات 
دانشگاه آزاد اســالمی، ج 1، 304 ص.
کتاب پژوهشــی نوآمد با موضوع مدح و مرثیه  این 
و بــا نظرداشــت به عرفــان، تاریخ، قــرآن و حدیث، 
که  ادبیــات، نمادشناســی و فرهنگ پژوهی اســت 
در حــدود پنج ســال انجــام پذیرفته اســت. برخی 
کتابخانــه ای و  کتــاب رویکــرد  ســرفصل های ایــن 
برخــی دیگــر رویکرد میدانی دارد. همچنین ســعی 
شــده از قابلیت هــای هنــری نیــز اســتفاده شــود تا 
برای خواننده های عام نیز جذابیت داشــته باشــد 
و خســته کننده نباشــد. یکــی از مباحــث مهم این 
کهــن و نقــش آنهــا در  مجموعــه نماهــا و باورهــای 
مقوله عزاداری و مرثیه ســرایی برای سیدالشــهداء 
است. در این کتاب سعی شده نوآوری هایی ایجاد 
شود که کمتر در سایر آثار دیده شده است. در مورد 
تاریخ نیز ســعی شده از منابع جامع استفاده شود 
کــه همه ابعــاد عزاداری حســینی و مرثیــه خوانی و 

ادبیات آیینی در آن استفاده شود.

علــوم قــرآن
آموزش  روش هــای  تطبیقی  بررســی 
تالوت قرآن کریم؛ سعید رحمانی؛ تهران: 
مرکز طبع و نشــر قرآن کریم، 216 ص.
کتــاب حاضر تالشــی اســت تــا ضمن جلــب توجه 
و نظــر اســتادان و متعلمــان قرائــت قــرآن بــه این 
امــر مهــم، برخــی شــیوه ها و قالب هــای آمــوزش 
تــالوت قــرآن را مــورد بررســی قــرار دهــد و زمینه را 
کامل تر فراهــم آورد. مؤلــف بیان  بــرای خلــق آثــار 
که تنوع ســالیق و شــیوه های آموزشــی،  مــی دارد 
گاهــی بــا پیچیــدن نســخه های متفــاوت و حتــی 
متضــاد بــرای قرآن آمــوزان، شــتاب اولیه پشــرفت 
کاهــش می دهــد. وجــود یک اتــاق فکر  و ارتقــاء را 
برای مدیریت واحد و هدفمند جلســات قرآنی در 
گســتره ایران اسالمی و نیز بحث عدالت آموزشی، 
شــکوفایی هرچه بیشتر اســتعدادهای ناب قرآنی 

را به دنبال دارد.



سال بیست و ششم،مشارۀاول، فروردین و اردیهبشت1321394 151

تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

شــهر و نیز مشــخصات قبرســتان بقیــع را از جهت 
کرده است. تاریخی و جغرافیایی بیان 

پیک آفتاب: کارنامه و اندیشه نامه 
آیت هللا سید محمود طالقانی؛ محمد 
اسفندیاری؛ تهران: شرکت سهامی 

انتشار، 692 ص.
کتــاب حاضــر بیانــی از زندگی شــخصی و سیاســی 
مطالــب  اســت.  طالقانــی«  »آیــت اهلل  شــهید 
کتــاب در ســه بخــش ســامان یافتــه اســت:  ایــن 
کارنامــه زندگی  ح حــال و  نخســتین بخش به شــر
کتــاب  »طالقانــی« اختصــاص دارد. ایــن بهــره از 
حجــم عمــده مطالــب را بــه خود اختصــاص داده 
بــه تشــریح زندگــی و فعالیت هــای »طالقانــی«  و 
از تولــد تــا درگذشــت وی پرداخته اســت. در بهره 
دوم شــخصیت و افکار وی مورد نظر واقع شــده و 
کتابشناســی اختصاص یافته و  واپســین بخش به 
در ادامــه زوایایــی از زندگــی و افــکار طالقانی مورد 
که  گرفته اســت. مؤلــف بیان مــی دارد  بحــث قــرار 
کارنامــه زندگی طالقانی به تمامــی مبارزه و زندان 
گویی شــخصیت وی با ســکوت و  و تبعید اســت. 

سکون ناآشنا بوده است.

)100 اعالن و اعالمیه(: گزیده اعالن ها 
و اعالمیه های دوره قاجار و پهلوی؛ 
ناصرالدین حسن زاده؛ تهران: ایده 

خالقیت، 180 ص.
گذشــته  قــرن  یــک  کــه در  اعالمیه هــا  و  اعالن هــا 
مهم تریــن منبــع ارتباطــی میــان نظــام حکومتــی 
و دینــی بــا مــردم بوده انــد، امــروز بــدل بــه یکــی از 
جنبه هــای پژوهشــی بــرای بررســی بخــش مهمی 
گزیــده ای از  کتــاب حاضر  از تاریــخ ایران شــده اند. 
اعالن ها و اعالمیه های دوره قاجار و پهلوی اســت 
که همزمان بــا رویکردهای تجددخواهــی در ایران 
و رویکردهــای مــردم ســاالری، در ســال های 1290 
هجری شمسی تا 1330 را در بر می گیرد. نمونه های 
اعالن هــای فرمایشــی شــاهی و نمونه هــای احکام 
دینــی بیشــترین اســناد ایــن مجموعــه را شــامل 
فقرزدایــی  راســتای  در  مجموعــه  ایــن  می شــود. 

گرفته است. آرشیوسازی در ایران شکل 

موثق، ضعیف، مقبول، مشــهور، مســند )متصل، 
موصول، مرسل، معلق، معضل(، معنعن )مقبول 
و مشــهور(، مسلســل، مضمر، مجهول )منقطع(، 
)معلــق(،  منقطــع  )مقطــوع(،  موقــوف  مرفــوع، 
شــاذ، منکر، نادر، غریب، عزیــزف معلل، مقلوب، 
مختلــف،  مرســل،  ج،  مــدر مدلــس،  مضطــرب، 
الســند، مزیــد، موضــوع،  علــی  مفــرد، مصحــف، 
کدبــج، معتضد، منجبر، مویــد و معتبر پرداخته و 
شــرایط راوی در پذیرفتن روایات از وی را بررســی 
نمــوده اســت. وی در همیــن زمینــه بــه الفــاظ و 
کــه در مــورد روات حدیــث و اوصاف  اصطالحاتــی 
کذب نقل روایات  آنــان از لحاظ اعتقــاد و صدق و 
ح  اســتعمال می شود اشــاره نموده و چگونگی جر
و مــدح روایــات را از منظــر رجالیــون بیــان نمــوده 

است.

یـــخ تار
محققیــان؛  محمــود  حــج؛  هندســه 
قــم: دفتــر نشــر معــارف )وابســته 
معظــم  مقــام  نمایندگــی  نهــاد  بــه 
ص.  72 دانشــگاهها(؛  در  رهبــری 

توصیف جغرافیایی و تاریخی ســرزمین عربســتان 
کــن مهــم  به ویــژه شــهرهای مکــه و مدینــه و اما
تاریخــی در ایــن دو شــهر اســت. در نوشــتار حاضر 
کشــور عربســتان صورت  کلی از  نخســت توصیفی 
گرفتــه و پــس از آن فاصلــه بین شــهرهای آن و نیز 
کشــور مــورد  وضعیــت ادیــان و مذاهــب در ایــن 
گرفته است. در ادامه  بحث و بررســی تاریخی قرار 
بــه توصیــف شــهرهای مکــه و مدینــه بــه عنــوان 
کشــور پرداختــه  دو شــهر مهــم و مذهبــی در ایــن 
شــده و ابعــاد تاریخــی و جغرافیایــی این دو شــهر 
بیان شــده اســت. نویســنده به همیــن منظور به 
کن مذهبــی به ویژه  کوه هــا، اما توصیــف برخی از 
کعبه، مســجدالنبی و برخی دیگر  مســجد الحرام، 
از مشخصات جغرافیایی مکه و مدینه پرداخته و 
کعبه و مقبره و ضریح پیامبر  سیر تاریخی ساخت 
اســالم)ص( و برخــی دیگر از مشــخصیات ظاهری 
ایــن قبیــل از بناهــای مهــم تاریخــی در ایــن دو 

اســت. وی بــه تأثیــر ارشــادی ایــن نــوع برخــورد 
رســول خــدا با مخالفــان خویش نیز اشــاره نموده 
کنــش آنــان نســبت بــه رفتــار پیامبــر اســالم را  و وا

منعکس نموده است.

اعتدال در قرآن: حوزه های اجتماعی 
و اقتصادی؛ محمد حکیم پور؛ تهران: 

تیسا، 420 ص.
کتــاب حاضــر، می کوشــد از خــالل میــراث قرآنــی، 
کلــی و نظــری اســالم میانــه رو را بــه  کله های  شــا
کــه بــه ســعادت اخــروی و  دســت دهــد؛ اســالمی 
دنیوی مســلمین می انجامــد. در واقع آموزه های 
قــرآن در حوزه هــای مختلــف اخالقــی،  اعتدالــی 
دینــی، اجتماعــی، اقتصادی، حقوقی و سیاســی 
بهتریــن پادزهر برای مبارزه با آموزه های مســموم 
کــه بنیادگــران و تکفیریــان در  کــی اســت  و خطرنا
کنده انــد؛ چرا  میــان مســلمین و غیرمســلمین پرا
که محکم ترین منبع میراث اسالمی و قطعی ترین 
بعــد قابــل صــدور آن اســت و نیز برهانــی قاطع در 
که بــا اندیشــه های افراطــی خود به  کســانی  برابــر 

تجزیه زندگی در تفکر اسالمی یاری می رسانند.

حدیث
ســبیل الهدایه فی علم الدرایه و الفوائد 
الرجالیه؛ علــی خلیلی رازی نجفی؛ قم: 
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قــم، 380 ص.
بیــان برخــی از قواعد علم رجــال و درایه و راه های 
شــناخت وثاقــت راوی در نقل روایــات و صحت و 
عدم صحت متن و سند روایات است. در ابتدای 
کارکردهای  ایــن اثــر بــه بحــث در مــورد اهمیــت و 
علــم رجــال در زمینــه شــناخت روایــات صحیــح 
از غیرصحیــح و نیــز شــناخت احــوال و شــخصیت 
و  بحــث  مــورد  معصومیــن)ع(  احادیــث  راویــان 
گرفتــه و پــس از آن اقســام روایــت و  بررســی قــرار 
اصــول و مبانــی شــناخت آنهــا در علم درایــه بیان 
شــده است. در همین زمینه نویســنده به معرفی 
خبــر  واحــد،  خبــر  متواتــر،  احادیــث  توصیــف  و 
مســتفیض، خبر متظافر، روایت صحیح، حســن، 
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آنــان را در حرمــت ایــن قبیــل از اعمــال را باتوجــه 
بــه اهــداف و مقاصد مبتنــی بر آنها، مــورد بحث و 

بررسی قرار داده است.

الخراج فی الفقه االمامی؛ عبدالمطلب 
رضا هادی؛ قم: مرکز بین المللی ترجمه 

و نشر المصطفی، 208 ص.
در  آن  مشــروعیت  و  مالیــات  جایــگاه  بررســی 
فقــه شــیعه امامیــه اســت. در ابتــدای ایــن اثر به 
بحــث در مــورد معنای لغــوی و اصطالحــی خراج 
پرداخته شــده و تاریخچه ای از ســابقه آن در قبل 
و بعد از اســالم ارایه شــده اســت. آن گاه نویســنده 
گان متــرادف  بیــان معانــی اصطالحــات و واژ بــه 
بــا آن در فرهنــگ اســالمی  بــا مالیــات و مرتبــط 
ماننــد فیء، مقاســمه، انفال، بیت المــال، اراضی 
مــوات، اقطــاع، صوافــی و قبالــه پرداختــه و موارد 
و موضوعــات خــراج را در مــورد انــواع ملــک اعم از 
ک منقول و غیر منقــول را بیان  زمین و ســایر امــال
کرده است. وی در ادامه به ادله مشروعیت گرفتن 
خراج و مالیات در فقه امامیه اشاره نموده و آیات 
و روایــات مربــوط بــه این موضوع را مــورد تجزیه و 
تحلیــل فقهــی قــرار داده اســت. وی همچنین به 
گرفتن خراج از مردم در زمان  بررسی حکم شرعی 
کم اســالمی و  کنونــی توســط حا غیبــت و در عصــر 
غیر اســالمی و با توجه بــه ضوابط اقتصادی زمان 
حاضر پرداخته و روایات واردشده در زمینه خراج 

یا مالیات را بر این موضوع تطبیق نموده است.

فقه القضاء؛ سیدمحمدحسین فضل هللا؛ 
قم: الرافد، 500 ص.

بیــان احــکام و فروعــات فقهی مربــوط به قضاوت 
و شــرایط مربــوط به آن اســت. در ابتــدای این اثر 
تعریفــی لغــوی و اصطالحــی از واژه »قضــاء« ارایــه 
شــده و حکــم والیــت در قضاوت و جعــل قاضی از 
ســوی ولــی و نیــز شــرایط احــراز این مســند مانند 
گرفتــه  اجتهــاد مــورد بحــث و بررســی فقهــی قــرار 
اســت. ســپس نویســنده بــه حکــم شــرعی ارتزاق 
کار  در  رشــوه گرفتن  حکــم  بیت المــال،  از  قاضــی 
قضــاوت، معتبربودن عقل و بلوغ قاضی و اســالم 
و ایمان او، شــرط مذکربودن قاضــی و برخی دیگر 
منصــب  احــراز  زمینــه  در  الزم  صالحیت هــای  از 

نواندیشان ایرانی: نقد اندیشه های چالش 
برانگیــز و تأثیرگذار در ایــران معاصر؛ 
سیدعلی محمودی؛ تهران: نی، 416 ص.
کتــاب حاضــر بــه پژوهــش در زندگی،  نگارنــده در 
کنشــگری شــماری از چهره های  زمانه، اندیشــه و 
بــزرگ ایــران معاصــر می پــردازد. این شــخصت ها 
کــه هــم  کردنــد  گفتنــد، چــه نوشــتند و چــه  چــه 
نام آور شــدند، هم آوازه آنان به فراســوی مرزهای 
ایــران رســید و هــم بــر مــردم و میهــن خــود تأثیــر 
گذاشــته اند. اینــان همگی از این جهــان رفته اند، 
اما تأثیرگذاری های مثبت یا منفی آنان در ایران و 
بر ســرزمین های دیگر تداوم یافته اســت. از این رو 
کنشــگری  خوانش مجدد دوره زندگی، اندیشــه و 
کــه  آنــان صرفــًا بــه ایــن دلیــل صــورت نمی گیــرد 
گذشــته تعلــق دارنــد، بلکه بــه دلیل اســتمرار  بــه 

تأثیرگذاری های متفاوت آنان است.

فقـــه
بررســی فقهی و حقوقی قاچاق انسان؛ 
مجید شاکر الماسی؛ قم: حبیب، 148 ص.
پژوهشــی فقهــی در مــورد ابعــاد مربــوط بــه حکــم 
شرعی قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان و کودکان 
از معنــای  تعریفــی  ابتــدا  نوشــتار  ایــن  اســت. در 
قاچــاق و قاچــاق انســان و اهــداف آن ارایــه شــده 
و پــس از آن عنــوان مجرمانــه ایــن عمــل از لحــاظ 
گرفته  حقوقــی و فقهــی، مورد بحث و بررســی قــرار 
اســت. نویسنده در ادامه به بیان ارکان جرم بودن 
قاچاق انسان و مبانی آن اشاره نموده و از منظری 
حقوقــی نیــز بــر طبــق مقــررات جمهوری اســالمی 
ایــران به بررســی قوانیــن مربوط بــه آن پرداخته و 
ایــن مقررات را با قوانین بین المللی مورد مقایســه 
قــرار داده اســت. آن گاه وی از منظــری فقهــی بــه 
انســان،  قاچــاق  جرم بــودن  بــه  مربــوط  ضوابــط 
فــروش اعضای انســان، اســتفاده ابــزاری از زنان و 
کودکان، ازدواج اجباری، بهره کشی جنسی از آنان 
کارهای ســخت پرداخته و  و نیز وادارکردن آنان به 
دیدگاه هــای فقهای شــیعه معاصر را در این زمینه 
منعکــس نموده و ادله شــرعی ارایه شــده از ســوی 

سفرنامه سدید السلطنه )التدقیق 
فی سیر المنطق(؛ محمدعلی خان 

سدیدالسلطنه؛ مصحح احمد اقتداری؛ 
تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود 

افشار؛ 864 ص.
در  تحقیقــات  از  مجموعــه ای  حاضــر  کتــاب 
احــوال شــهرها و راه هــا و ارزاق عمومــی و نرخ هــا 
و  و خصوصیــات اجتماعــی رجــال دوره قاجــاری 
کیفیــت اداره  وقایــع تاریخــی اوایــل دوره پهلــوی، 
شــهرهای شــیراز و اصفهان و قم و تهران و مشــهد 
کربال و امثال آن، زیارتگاه ها، مقابر، سنگ قبرها،  و 
کتیبه هــا، لوحه ها و امثال آنهاســت.  الــواح و ثبــت 
کتاب اســت از  کــه بخش پنجم  کتــاب  در پیوســت 
روی چند مجموعه دیگر، یادداشت های سفرهای 
مؤلــف در خصــوص موقعیــت طبیعــی، تجــاری و 

حوادث سیاسی مناطق نقل شده است.

محــض اطــالع: تحلیل محتــوای جلد 
هفتــم یادداشــت های علــم؛ غالمعلی 
حــداد عادل؛ تهران: موسســه فرهنگی 
هنری فرهنگ ایران و اسالم، 228 ص.
کتاب  کتــاب حاضــر در واقع نقــدی بر جلــد هفتم 
»یادداشــت های علــم« اســت. نویســنده معتقــد 
کــه بیش از بیســت  اســت یادداشــت های »علــم« 
سال از آغاز انتشارش می گذرد، به نحو قابل قبول 
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و قابلیــت بررســی های 
که می تواند در  تاریخی و دانشگاهی بسیاری دارد 
رشــته های تاریخ و علوم سیاســی موضوع بررسی 
کارشناســی ارشد قرار بگیرد.  انواع پایان نامه های 
ح  کتــاب پــس از پیشــگفتار و مقدمــه، طر در ایــن 
کلــی محتویات »یادداشــت های علم« ارائه شــده 
و در ســرفصل هایی مجــزا با انتخــاب بخش هایی 
انتخابــات  از  خاطراتــی  ذکــر  بــه  کتــاب،  از  کوتــاه 
که در ســال 1968 انجام  ریاســت جمهوری آمریکا 
شــده و در آن نیکســون پیروز شــده بــود پرداخته 
و  اعــراب  شــش روزه  جنــگ  همچنیــن  اســت. 
گرفته  کاوی قرار  کتاب مورد وا اسرائیل نیز در این 
کــه مهم تریــن واقعه در مدت نــگارش جلد  اســت 

هفتم خاطرات علم به حساب می آید.
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که ســعادت ابدی از ایــن طریق حاصل  می کننــد 
می آیــد. فرازهای ایــن دعا سرشــار از عبارت هایی 
کــه زیربنــای  پرمعرفــت و درخواســت هایی اســت 
حیــات طیبــه انســان بــر محــور توحید را تشــکیل 
لدنــی،  علــم  بیانگــر  ایــن خواســته ها  می دهنــد. 
هســتی،  بــه  امــام  جامــع  نگــرش  و  کامــل  درک 
معرفــت  و  انســان  و  جهــان  خلقــت  هدفمنــدی 
کتاب حاضر جلد دوم از  صفات باری تعالی است. 
ح دعای مکارم االخالق از سلســله درس های  شــر
کتاب  اســتاد »فاطمه سیدخاموشی« است. این 

ح فراز هشتم تا پایان دعاهاست. مشتمل بر شر

ادبیـــات 
درآمدی بر نحو عربی و ارتباط آن 

با زبان فارسی؛ پری ناز علی اکبری؛ 
اردبیل: محقق اردبیلی، 170 ص.

کتــاب حاضــر بــر آن اســت تا ســیری در نحــو عربی 
داشــته و پیدایــش و انگیزه هــا و نیــز مکاتــب آن 
را مــورد بررســی قــرار دهــد و در ادامه ارتبــاط بین 
زبان عربی و فارســی را به بحث بگذارد. زبان های 
ســامی، اقوام ســامی، زبان عربی فصیح مشترک، 
ماهیــت علم نحــو، انگیــزه پیدایش نحــو، زمان و 
کوفی،  مکان وضع نحو، طبقات نحویان بصری و 
طبقات نحویان بصری، نظریه پردازان فارسی تبار 
نحــو زبــان عربــی، ارتباط نحو زبــان عربی بــا زبان 
کلمات عربی در فارسی،  فارسی، نقش دســتوری 
جمله های عربی در فارســی، آمیزش زبان عربی با 
زبــان فارســی از لحاظ نحوی برخــی از موضوعات 

کتاب هستند. مورد بررسی در این 

قضــاوت پرداختــه و ادلــه روایــی مربوط بــه آنها را 
مــورد تجزیــه و تحلیلــی فقهی قرار داده اســت. در 
ادامه وی به نحوه رسیدگی به کیفیت رسیدگی به 
ادعــای مدعــی و انکار منکر و نیز ارایه ادله توســط 
مدعی و قســم خوردن توســط منکر و سایر شرایط 
کیفیت اقامــه دلیل،  اقامــه دعــوا اشــاره نمــوده و 
مقدم بــودن  قســم خوردن،  نحــوه  شــهود،  ارایــه 
شهادت بر دلیل یا برعکس و نیز استفاده از قواعد 
مهــم فقهی در زمینه رســیدگی به احــکام قضایی 
ح و بررســی قرار  را بر اســاس ادله شــرعی مورد شــر

داده است.

نقش وقف در ماندگاری آثار تاریخی 
و هویت ملی؛ ایرج آقامالی؛ مشهد: 

بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس 
رضوی؛ 352 ص.

که بــا هــدف تبیین  کتــاب حاضــر پژوهشــی اســت 
نقش وقف در خلق و ماندگاری آثار تاریخی نگاشته 
که  کند  شــده اســت. مؤلــف بر آن اســت تــا تبییــن 
وقف چگونه در تاریخ مســیری هدفمند را پیموده 
و هویتــی مانــدگار و ملــی را باعــث شــده و آثــاری 
جاودان را شــکل بخشیده است. بنابراین توضیح 
آثــار تاریخــی  و تبییــن نقــش وقــف در مانــدگاری 
که چگونه  می تواند پاســخی به این پرســش باشد 
وقف توانسته است در طول تاریخ، این همه آثار را 
خلق نماید و ماندگار سازد. رسیدن به این پاسخ، 
گســترده است؛ از این رو  نیازمند پژوهشــی جامع و 
کوشــیده شــده تا برای رسیدن به  در این پژوهش 

گام هایی برداشته شود. این مهم 

اخـــالق 
سیری در دعای مکارم االخالق امام 
سجاد)ع(؛ فاطمه سید خاموشی 

)طاهایی(؛ مشهد: به نشر وابسته به 
آستان قدس رضوی، 352 ص.

دعــای مــکارم االخــالق دربرگیرنده معــارف واالی 
انســانی  ارزش هــای  بهتریــن  آمــوزش  و  اخالقــی 
اســت. امام سجاد)ع( آراســتگی به اخالق ستوده 
و دوری از خلقیــات ناپســند را از خــدا درخواســت 


