
سال بیست و ششم،مشارۀپنجم، آذرودی مــــــاه1101394 155

تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

دربــاره متدهــای نظــری فهــم قــرآن اســت. نــگاه 
کارآمد درباره  دقیق به واژه تفسیر و تأویل، تأملی 
تفسیر موضوعی و تجزیه ای، نگاه دوباره به برخی 
از عناویــن علــوم قرآنی و نقش آنهــا در فهم قرآن و 

... از جمله بحث های نوین این اثر است.

عیار عرف: مبانی قرآنی، روایی و 
عقلی عرف، دیدگاه ها، چالش ها و 
نظریه پردازی؛ کاوس روحی برندق؛ 
تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 366 

ص.

عــرف از دیربــاز به عنوان یکــی از ابزارهای اجتهاد 
ح بوده  و اســتنباط احــکام از قــرآن و حدیــث مطر
و از ایــن روی، نقــش پررنگــی در فقــه از خــود بــه 
کاربــرد پــر اســتعمال ایــن  گذاشــته اســت.  یــادگار 
واژه و واژه هــای هم معنــای آن در البالی مباحث 
در  گاه  و  اصولــی  و  فقهــی  کتاب هــای  و  تفاســیر 
گواه صادق بر این حقیقت اســت. از  تک نگاره ها، 
ایــن رو مذاهب مختلف اســالمی در عین اختالف 
در نحــوه اســتناد بــه عــرف، توجه وافــری به عرف 
دارند و پیشــینه اســتفاده از عنصر عــرف به اندازه 
کارکــرد عرف  پیشــینه دانــش فقــه دیرینه اســت و 
گــون فقــه در ادوار مختلف تاریخی  گونا در ابــواب 
کتاب حاضر  کاماًل مشهود اســت. نگارنده در  فقه 
بــا تحلیل دالیل اســتناد به عرف، صحت و ســقم 

کرده است. کارکردهای عرف را بررسی  انواع 

نظریه روح معنا در تفســیر قرآن؛ حامد 
شیواپور؛ قم: دانشگاه مفید، 410 ص.

کتــاب پژوهشــی در خصــوص »نظریــه الفاظ  ایــن 
بر ارواح معانی« اســت. این نظریــه از دیدگاه های 
کالم، حکمــت و عرفان اســالمی  مهــم در تفســیر، 
کــه از غزالی تا عالمــه طباطبایــی درباره آن  اســت 
متشــابه  واژه هــای  بررســی  در  گفته انــد.  ســخن 
ح اســت؛ نظریه اهل ظاهر،  قرآن چهار نظریه مطر
ک لفظی و  نظریــه حقیقــت و مجــاز، نظریه اشــترا
که ابتدا نویســنده بــه معرفی هر  نظریــه روح معنــا 
کــدام از ایــن نظریه هــا می پــردازد. ســپس نظریــه 
روح معنا تحلیل و تفسیر می شود. ساختار نظریه 
گون  گونا و مفهــوم این نظریــه از منظر دانش های 
بررســی شــده در ادامــه نظریــه روح معنــا از نظــر 
گرفته  کالمی و فلســفی مورد بحث قــرار  منطقــی، 
که از غزالی تا  ح  است. پیشینه تاریخی نظریه مطر

گفته اند.  عالمه طباطبایی درباره آن سخن 

درآمدی بر سامانه معرفتی فهم قرآن: 
بازخوانی نظریه آیت هللا سیدکمال 

حیدری؛ رضا غرابی؛ مترجم محمدعلی 
سلطانی، تهران: سخن، 384 ص.

کریم از ســال های آغازیــن نزول آیات  تفســیر قرآن 
الهــی بــا پرســش ها و جســتجوهای صحابیــان و 
کم کم در دوره صحابه  پاسخ رسول خدا آغاز شد و 
گشــود و  آنــان دامــن  بــا پرســش ها و تأمل هــای 
کتــاب حاضر پژوهشــی روشــمند  گســترده تر شــد. 

تفسیر و علوم قرآن
گونه شناسی قصه های قرآن: واقع نما، 

نمادین، اسطوره ای؛ ابوالقاسم حسینی؛ 
قم: مدرسه اسالمی هنر، 270 ص.

کتــاب حاضــر بــه بررســی انــواع قصه هــای قــرآن از 
دیــدگاه بازتــاب واقعیت می پــردازد. ابتدا مســأله 
پژوهش، ضرورت و هدف آن، پیشــینه تحقیقاتی 
ح شــده، ســپس تعابیر و  اثــر و روش پژوهــش مطر
مفاهیــم اصلــی پژوهــش تبییــن شــده اســت. در 
اندیشــمندان  رویکردهــای  و  قــرآن  زبــان  ادامــه 
گرفتــه اســت و  نســبت بــه آن مــورد بررســی قــرار 
اطالعات کلی درباره قصه های قرآن، توزیع عناصر 
قصه ها، جایگاه قصص قرآن از لحاظ ســبک و ... 
سپس در رابطه با دسته بندی قصه های قرآن دو 
کلی واقع نما و ابزارگرا بررســی شــده اند. در  رویکرد 
نهایت رویکرد نمادین و اســطوره ای به قصه های 

قرآن تشریح شده است.

زارشی
ُ
معرفی گ

اسماعیل مهدوی راد
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عرفان
سیر تحول عرفان هندی؛ سورندرانات 
داسگوپتا؛ مترجم: ابوالفضل محمودی؛ 

تهران: سمت، 168 ص.

کتاب حاضر دربردارنده خالصه ای از برجسته ترین 
جنبه های برخــی از مهم ترین عرفان های هندی 
کــه ســیر تحــول و تکامــل اندیشــه معنــوی  اســت 
هند و فراز و فرود آن را نشــان می دهد. نویســنده 
از دوره ودایی آغاز می کند، ســپس ژرفای معنوی 
بــه  آن  از  پــس  و  نشــان می دهــد  را  اوپانیشــادها 
ترتیــب بــه مکتب عرفانی بــودا می پــردازد. فرجام 
سیر تحول اندیشه معنوی هندو طریقت عشق یا 
کالســیک و  که نویســنده دو مرحله  بهکتی اســت 

کرده است. مردمی آن را بررسی و تحلیل 

منهج السالکین و وسیله نجاه 
الهالکین: درس های اخالقی - عرفانی 

آقاحسین خوانساری )1098 م(؛ 
علی اکبر زمانی نژاد؛ قم: پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی، 728 ص.

گردان  از شــا یکــی  تقریــرات  کتــاب حاصــل  ایــن 
که مؤلف  آقاحســین خوانســاری )1098 ق( اســت 
آن ناشــناخته اســت و یکی از آثار اخالقی مکتوب 
که بــرای نخســتین بار  شــیعه محســوب می شــود 
کتــاب عربی  تحقیــق و منتشــر شــده اســت. زبان 
اســت، امــا بعضــی از حکایــات و اشــعار بــه زبــان 
کتاب منهج الســالکین  فارســی نقل شــده اســت. 
گســتردگی موضوعــات اخــالق فــردی و  از جهــت 
کتاب ها در موضوع خود  اجتماعــی از جامع تریــن 
که از هر دو مکتــب اخالقی عرفانی و اخالق  اســت 
نقلی سود جسته و در حوزه اخالق نظری و عملی 
برای خواص و عوام مورد اســتفاده اســت. سلوک 
ح شــده  کتاب در هفت باب مطر طریقــت در ایــن 
از جمله: در مراتب ســلوک، در صفات ســلوک، در 
مذمت دنیا و اهل آن، در فضل علم و وجوب آن، 
کسب و فضل آن، در احوال انسان، در  در وجوب 

اسرار عبادت و ... .

»مــن الیحضره الفقیه« پرداخته اســت. در بخش 
نخســت مختصری از زندگی و آثار »شیخ صدوق« 
گشــته و بخــش دوم به آشــنایی اجمالی و  ح  مطر
کتاب فقیه اختصاص یافته اســت. در  ظاهــری با 
ایــن دو بخش ســعی شــده باتوجه بــه منبع های 
کتاب »من الیحضره  اصلــی و متقدم، خواننــده با 

گردد. الفقیه« و مؤلف دانشمند آن آشنا 

فلسفه
تبیین در فلسفه علم؛ منصور نصیری؛ 

تهران: موسسه چاپ و انتشارات 
دانشگاه تهران، 208 ص.

گفتــه بســیاری، تنهــا وظیفــه علــم و از  تبییــن بــه 
نظــر برخی مهم ترین وظیفه علم اســت. از همین 
رو یکــی از مهم تریــن مباحث فلســفه علم بررســی 
گــون آن اســت. البته،  گونا مســأله تبییــن و ابعــاد 
بحث از مســأله تبیین، تاریــخ درازدامنی دارد و از 
جهتی می توان آن را به یونان باســتان رساند، اما 
بالنده شــدن مباحث آن مرهون تالش فیلسوفان 
علم در عصر جدید است. از سوی دیگر، این بحث 
در آغــاز بر مســأله تبییــن در علوم طبیعــی متمرکز 
کــه ابعــاد آن علوم  بــوده اســت، اما دیــری نپایید 
اجتماعی یا انســانی را نیز درنوردید و دیدگاه های 
جالــب و مهمــی در ایــن بــاره پدیــدار شــد. امروزه 
که بررسی  مسأله تبیین چنان ابعاد وسیعی یافته 
کتاب حاضر  گســترده اســت.  آنهــا نیازمند مجالی 
با درک این ضرورت تدوین شــده و طی آن تالش 
گون مســأله تبیین باتوجه به  گونا شــده تا زوایای 
گون در دو بخش علوم طبیعی و  گونا دیدگاه های 

گیرد. علوم انسانی مورد تحلیل قرار 

علوم سیاسی
اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(؛ 
نجف لک زایی؛ تهیه کننده: دانشگاه 
باقرالعلوم، قم: پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسالمی، 304 ص.

امــام  سیاســی  اندیشــه  بــر  ناظــر  حاضــر  کتــاب 
امــام  سیاســی  اندیشــه  اســت.  خمینــی)ره( 
خمینی)ره( متأثر از ابعاد مختلف اندیشــه ایشان 
کالمــی  در حوزه هــای عرفانــی، فلســفی، فقهــی و 
کتــاب بــا بهره گیــری از رویکــرد  اســت. نویســنده 
بیــن رشــته ای به وجود دانشــی مختلف اندیشــه 
سیاسی امام خمینی)ره( پرداخته است. اندیشه 
سیاســی امــام خمینی)ره( یک اندیشــه سیاســی 
دینی اســت، از این رو دین و سیاســت در اندیشه 
امام خمینی)ره( ارتباط وثیقی دارند. محورهایی 
کتاب بــدان پرداختــه شــه عبارتند از:  کــه در ایــن 
فلســفه سیاســی، اخــالق سیاســی، فقه سیاســی 
اندیشــه  در  تحــول  و  ثبــات  و  خمینــی)ره(  امــام 
و  سیاســی  معرفت شناســی  خمینــی)ره(.  امــام 
در  کــه  اســت  مباحثــی  سیاســی  هستی شناســی 

ح است. فلسفه سیاسی امام خمینی)ره( مطر

فقه
روش شناسی شیخ صدوق در 

کتاب من الیحضره الفقیه؛ مرتضی 
شوشتری؛ ویراستار: سیدکمال قیامی 
میرحسینی؛ مشهد: بنیاد پژوهشهای 
اسالمی آستان قدس رضوی، 214 ص.

کتاب حاضر نویســنده با توجه به وســع علمی  در 
خــود و دیگــر شــرایط و مقتضیات به بحــث درباره 
کتــاب  ابعــاد مختلــف روش »شــیخ صــدوق« در 
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یخ تار
شیعیان اسماعیلیه؛ از خشونت گرایی 

تا تجددگرایی؛ تدوین: مسعود اصالنی؛ 
تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی، 

192 ص.

گروهی  شــیعیان اسماعیلیه، به ویژه شاخه نزاری 
کــه دوره ســلجوقی اوج دوران  از شــیعیان بودنــد 
کــه  گفــت  قدرت نمایی هــای آنهــا بــود. می تــوان 
حســن صبــاح بــا تأســیس نهضــت نــزاری در قالع 
دوران قلمــرو ســلجوقیان، در رویارویی سیاســی، 
گرفت.  نظامــی و حتــی مذهبی بــا فاطمیان قــرار 
حســن صبــاح روش هــای نوینــی در اداره جامعــه 
رشــته  در  کــه  گرفــت  کار  بــه  ایــران  اســماعیلی 
اســتواری  ایــران  و شــرق  غــرب  کوه هــای شــمال 
یافــت و تا یورش مغوالن به حیات سیاســی خود 
ادامه داد و در نتیجه شــرایط و بســترهای موجود 
در زمــان حســن صبــاح، اســماعیلیان بــه صورت 
کنــش به شــرایط موجود رشــد  رادیکال تــری در وا
می یابنــد، امــا در دوره آقاخان هــا، مهاجرت هــا و 
که اسماعیلیان  آمیزش ها با سایر ملل باعث شده 
کتــاب حاضر به بررســی اوضاع و  متنوع تــر شــوند. 
شرایط شیعیان اســماعیلیان در تاریخ اختصاص 

یافته است.

تاریخ تحول دولت در اسالم )تا پایان 
امویان(؛ شجاع احمدوند؛ ویراستار 

فیروزه درشتی؛ تهران: نشر نی، 
312ص.

نظریــه دولت حداقــل دو هدف را دنبــال می کند: 
جوهــره  و  ذات  توصیــف  بــرای  تــالش  یکــی 
پای بندی هــای  و  ادعاهــا  بازتــاب  دوم  و  دولــت 
در  تجســم یافته  متافیزیکــی  و  هستی شناســانه 
کتاب پیش رو تالش شــده تا با  دولتــی معیــن. در 

آثــار نگاشته شــده، راهنمایــی جــدی و عملــی از 
تمــام اقدامــات و تجربه ها و ابتکارات نگارشــی در 
مقوله وقف و بازگوکننده دغدغه های فکری باشد 
که در جهان اســالم در بستر وقف جریان داشته و 
بیانگر حرکت های یکپارچه اندیشمندان اسالمی 
در وادی وقف اســت. در مجموعه پیش رو تالش 
کــه دربــاره وقــف تا  شــده تــا تمامــی نوشــتارهایی 
کتــاب،  صــورت  بــه  شمســی   1393 ســال  پایــان 
مقاله، پایان نامه و نسخه خطی به زبان فارسی و 

عربی و اردو ارائه شده، منعکس شود.

کتاب شناسی توصیفی تألیفات علمای 
شیعه در پاسخ به شبهات و کتاب های 
اهل سنت )از صفویه تا عصر حاضر(؛ 

طاهر عباس؛ قم: مرکز بین اللمی 
ترجمه و نشر المصطفی)ص(، 455 

ص.

کتابشناسی توصیفی تألیفات  کتاب حاضر حاوی 
کتابهــای  علمــای شــیعه در پاســخ بــه شــبهات و 
کتاب هــای ردود معروف  که به  اهل ســنت اســت 
کتابی  هســتند. در شش قرن اخیر از میان صدها 
کتب مخالفان نوشــته شده، 314 عنوان  که در رد 
گردآوری شده است.  کتاب ردود در این مجموعه 
کتــب ردود تــا قــرن دهــم  ابتــدا بــه ســیر تدویــن 
کلی  گذرا شده است. سپس در پنج فصل  نگاهی 
کتب ردود قرن های ده تا پانزده، پس از اشــاره به 
حوادث مهم سیاسی و اجتماعی هر قرن، معرفی 
کتاب هــای  نیــز  گانــه  جدا فصلــی  در  شــده اند. 
کنــون مشــاهده  کــه تا مربــوط بــه قــرن ســیزدهم 
کتــاب، مؤلــف آنها و  نشــده اند، بــه همــراه عنوان 
ردود آنها در ســه طبقه وهابیت، بابیت و شیخیه 

فهرست شده است.

کلیات
کتاب شناسی احادیث اعتقادی؛ 

رسول رضوی؛ قم: موسسه فرهنگی 
دارالحدیث، 256 ص.

احادیــث  کتابشناســی  حــاوی  مجموعــه  ایــن 
بخــش  اعتقــادی  کتاب هــای  اســت.  اعتقــادی 
ســوی  از  شــده  نوشــته  کتاب هــای  از  عمــده ای 
مســلمانان را به خود اختصــاص داده اند، ولی در 
کتاب ها برخــی از آنها به صورت خاص  میــان این 
و با اســتفاده از احادیــث امامان معصوم )ع( تهیه 
کتاب های  کــه می تــوان از آنها بــه  و تنظیــم شــده 
کرد. در این راســتا ابتدا  حدیثی - اعتقادی تعبیر 
کتابشناسی،  گونه های  کتابشناسی تعریف شده و 
کتابشناســی در میــان  اهــداف و فوایــد آن و ســیر 
پانــزده  ســپس  اســت.  شــده  ح  مطــر مســلمانان 
ح  کتاب احادیث اعتقادی بررسی شده است. شر
حــال مؤلف، اوضاع علمــی و فرهنگی زمان تألیف 
گی هــای  کتــاب، ســاختار و ویژ کتــاب، محتــوای 
مطالــب  جملــه  از  و  اثــر  نسخه شناســی  کتــاب، 
کتــاب اســت. ایــن مجموعه  ارائــه شــده ذیــل هر 
گذشــته نگر و  کتابشناســی انتقــادی، موضوعــی، 
کتاب ها بر اســاس تاریخ تدوین  گزارمانــی اســت و 

نظم یافته اند.

ماخذشناسی وقف؛ به اهتمام: 
سیداحمد سجادی جزی؛ زیرنظر 
فاطمه بیگدلی؛ تهران: خانه کتاب 

ایران، 542 ص.

کهن ایرانی و اســالمی  وقــف به عنوان یک ســنت 
ریشه در آرمان ها و اعتقادات ما دارد. امروزه وقف 
نه تنها یک سنت فقهی، بلکه باوری توسعه یافته 
در ابعــاد مختلــف اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و 
کتابشناســی وقــف می توانــد بــا معرفی  ... اســت. 
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معریفگزاریشتازه های ناگرش و نشر

تصویرنمای دستنویس شماره 92/902 
کتابخانه عارف حکمت )مدینه( به 

خط عصار تبریزی در جمادی االولی 
748 ق؛ به اهتمام بهروز ایمانی؛ تبریز: 

آیدین، 388 ص.

کتــاب مصــور حاضــر، پژوهــش و تصویرنمایــی از 
بــن محمــد عصــار  اشــعار »محمــد  دســت نویس 
تبریزی« اســت. »مهر و مشــتری« به شــماره 92/ 
کتابخانه »عارف حکمت مدینه« محفوظ  902 در 
کرده و  است. »عصار« نسخه را به خط نسخ تحریر 
خط او معمولی و عاری از جلوه های خوشنویسی 
اســت. آیــات در احاطــه جدولــی دو ســتونی قــرار 
گرفتــه و خطــوط جــدول مزدوج اســت و بــه رنگ 
ســیاه ترسیم شده است. تعداد اوراق نسخه 127 
ورق اســت و در برگ های آغازین آن، سروده های 
از شــاعری بــا تخلــص »بــاوردی« و در برگ هــای 
پایانی نیز یادداشــت هایی متفرقه از جمله ابیاتی 
ج شــده اســت. در مقدمه  از »ســنایی غزنوی« در
کتــاب بــه احــوال آثــار، اشــعار بازیافتــه، منظومــه 
»مهر و مشــتری« عصار تبریزی اشاره شده است. 
کشف  در پایان نیز تصویر دستنویس، پیوست ها، 

کتابنامه آمده است. االبیات، نمایه عام و 

ساقی نامه؛ شاعر: نورالدین محمد 
ظهوری ترشیزی؛ مصحح علی اصغر 
بابا ساالر، سیده پرنیان دریاباری؛ 
تهران: موسسه چاپ و انتشارات 

دانشگاه تهران، 538 ص.

موالنا نورالدین محمد ظهوری ترشیزی از شاعران 
مشــهور نیمــه قــرن دهــم تــا ربــع اول قــرن یازدهم 
هجــری اســت. وی در ســال 988 ایــران را به قصد 
کرد و در دوره پادشاهی مرتضی نظامشاه  هند ترک 
و  قدیمی تریــن  ســاقی نامه  شــد.  احمدنگــر  وارد 
مهم تریــن مثنــوی از ســه مثنــوی ظهوری اســت. 
ایــن مثنــوی در حدود ســال 1000 هجــری در مدح 
برهان نظامشــاه، ولی نعمت ظهوری در احمدنگر 
که به دربارش تقرب یافتــه بود. این  ســروده شــده 
شــعر به اتفــاق نظر همــه منتقدان یکــی از بهترین 
کــه نوشــته شــده و بــرای  ســاقی نامه هایی اســت 
کتــب درســی مدارس  قرن هــا یکــی از مشــهورترین 

هندوستان به شمار می آمده است.

ادبیات
فتوت نامه ها و رسائل خاکساریه )سی 
رساله(؛ مصحح: مهران افشاری، تهران: 

چشمه، 542 ص.

کتــاب حاضــر دربردارنــده مجموعــه ســی رســاله 
دربــاره فتــوت یــا جوانمــردی، اصنــاف پیشــه ور، 
کتــاب  کســاریه اســت. مصحــح  باورهــا و آداب خا
رســاله های حاضــر را از نســخه های خطی متعدد 
کرده  گردآورده و تصحیح  ج از ایران  در ایران و خار
گان و اصطالحــات  و توضیحــات الزم را دربــاره واژ
کــرده اســت. این رســاله ها در  اهــل فتــوت عرضه 
دو بخــش بــه ترتیب تاریخی تنظیم شــده اســت. 
بخش نخســت فتوت نامه ها و بخش دوم رســائل 
که از لحاظ سبک و مضامین در  کســاریه است  خا
همــان نوع ادبــی فتوت نامه ها قــرار می گیرد. این 
اثــر از منابــع مهم برای پژوهــش در تاریخ تصوف، 

تاریخ اجتماعی و فرهنگ عامه ایران است.

تحفه سامی؛ سام میرزا صفوی؛ 
مصحح فاطمه انگورانی؛ تهران: انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی، 332 ص.

تذکــره تحفــه ســامی از جملــه تذکره هــای عصری 
که منحصرًا احوال شعرای هم عصر مؤلف را  اســت 
کتاب از نام مولف آن »ســام میرزا«  در بردارد. نام 
اخذ شــده اســت. ایــن تذکــره منبعی معتبــر برای 
شــاعران اوایل قرن دهم هجری به شمار می آید. 
کتــاب را در ســال 957 شــروع  ســام میــرزا تألیــف 
کرده و در ســال 968 آن را به پایان برده است. نثر 
کتــاب پختــه و روان و در برخــی مــوارد منشــیانه و 
متکلفانه است. نویســنده با استفاده از شعرهای 
کتاب، تبحر و مهارت خویش  خــود در جای جای 
کتاب با مقدمه ای  را در نظم و نثر نشان می دهد. 
کوتــاه آغــاز می شــود و در ادامه یــک تنبیه و هفت 
صحیفه و خاتمه ای مختصر می آید و ســرانجام با 

رباعی و قصیده ای از نویسنده پایان می پذیرد.

مهر و مشتری: سروده محمد بن 
محمد عصار تبریزی )سده 8 ق( 

کنــدوکاو در نظریه هایــی در بــاب ماهیــت دولت، 
پاســخ روشــن تری به چیســتی دولت داده شود و 
که آن را »نهاد مدعی  با تمرکز بر مفهومی از دولت 
قلمــرو معیــن« می دانــد،  زور مشــروع در  اعمــال 
شــاخص های ایــن تعریف روشــن تر شــود. این اثر 
کــه دولــت را ترکیبــی از امر  بــا ابــزار نظــری معینــی 
ذهنــی و امــر عینــی می داند، تحلیلــی روش مند و 

واقع بینانه از دولت در اسالم ارائه می دهد.

کیسانیه، جریان های فکری و 
تکاپوهای سیاسی )تأمالتی جدید در 
باب زوال امویان و برآمدن عباسیان(؛ 

روح هللا بهرامی؛ تهران: پژوهشکده 
تاریخ اسالم، 676 ص.

یکــی  بازخوانــی  بــه  حاضــر  کتــاب  در  نویســنده 
یعنــی  اســالم؛  تاریــخ  ادوار  پرمخاطره تریــن  از 
چگونگــی  و  امویــان  علیــه  انقــالب  شــکل گیری 
انتقال قدرت به عباســیان پرداخته اســت. مؤلف 
تاریخــی  فرآینــد  کــه  نشــان داده  بــا جزیی نگــری 
نارضایتی های اجتماعی، مذهبی و سیاســی علیه 
کلیت  ســیادت اشــرافیت قومی و قبیله ای امویان 
که بــا درهم تنیدن افکار،  به هم پیوســته ای بوده 
ایدئولوژی ها و شورش ها و جنبش های اجتماعی 
مختلــف پدید آمده اســت. نگارنده بــا این رویکرد 
بــه چگونگی شــکل گیری و تــداوم ایدئولوژی های 
کــه پــس  سیاســی - مذهبــی متعــددی پرداختــه 
از جنبــش مختــار بــا خصلت هــای ســری، باطنی 
و غالــی و در پیونــد بــا عناصــر غیر عــرب پدید آمده 

است.


