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تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

خدای سلفیه: بررسی آرای سلفیه 
درباره توحید و نقد آن از دیدگاه قرآن، 
سنت و برهان؛ علی هللا بداشتی؛ قم: 

کتاب طه، 384 ص.
و  ســلفی  گروه هــای  دیدگاه هــای  ارزیابــی  و  نقــد 
وهابــی دربــارۀ توحیــد و اوصــاف خداونــد متعال 
است. در ابتدای این اثر به معرفی اجمالی سلفیه 
و مفهــوم آن پرداختــه شــده و معنــای تبعیــت از 
ســلف صالــح و مصادیــق آن بیــان شــده اســت. 
آن گاه تاریخچــه ای از پیدایــش ســلفیه و انتســاب 
افکار و اندیشه های آنان به احمد بن حنبل و ابن 
تیمیــه ارائه شــده و نقش محمد بــن عبدالوهاب 
در پایه ریــزی آن بررســی شــده اســت. در بخــش 
کتاب نویســنده بــه تبیین مبانی فکری  دیگری از 
ســلفیه دربارۀ توحید پرداخته و دیدگاه ها و نحوه 
کرده  اســتدالل آنان در این زمینه را نقد و ارزیابی 
اســت. وی در ایــن زمینــه بــه روش هــای حســی، 
نقلی، عقلی، هستی شناســانه و معرفت شناســانه 
کــرده و دیدگاه هــای آنــان در مورد  ســلفیه اشــاره 
اثبات وجود خدا و بیان صفات او را بررسی نموده 
که ســلفیه در این قبیل  اســت. وی معتقد اســت 
از مباحــث بــه تشــبیه، تعطیــل و تجســیم مبتــا 
شــده و در بیان معنا و اقســام توحید و شرک و نیز 
بیان مصادیق آن دو دچار تناقض های متعددی 
که ســلفیه برای خدا  شــده اند. وی معتقد اســت 
گرفتــه و رویــت او را ممکــن  جــا و مــکان در نظــر 
دانســته و هماننــد ســایر موجودات بــرای او قائل 
که این موضوع با هیچ  ح شــدند  بــه اعضاء و جوار
یک از دالیل عقلی و نقلی مربوط به خداشناســی 

سازگار نیست.

کلیات
فرهنگنامه تاریخی زیباشناسی؛ دبسی 
تاونزند؛ ترجمه فریبرز مجیدی؛ تهران: 
موسسه تألیف ترجمه و نشر آثار هنری 

متن، 512 ص.
که در  کتاب فرهنگنامه زیبایی شناسی است  این 
آن ســعی شده سیر تاریخی زیبایی شناسی دنبال 
کــه زیبایی  شناســی  شــود. مؤلــف بیــان می کنــد 
گــون معانــی مختلفــی دارد و  گونا در زمان هــای 

اســتاد  کــه  اســت  آثــاری  شــامل  حاضــر  کتــاب 
»جعفری« در آنها در باب معرفت شناسی مطالبی 
کــرده اســت. شــناخت از دیــدگاه علمی  ح  را مطــر
در قــرآن، ارزشــیابی علــم و معرفــت، تحقیقــی در 
فلسفه علم برخی از این آثار هستند. در اثر حاضر 
تدویــن و تنظیــم جدیــدی از بحث هــای ایشــان 
گرفتــه تــا مطالعــه آنهــا بــرای خواننــدگان  صــورت 
آســان تر باشــد. »محمدتقــی جعفــری« از جملــه 
ح مباحــث  کــه بــه ضــرورت طــر متفکرانــی اســت 
معرفت شناســی توجــه ویــژه ای داشــته و از این رو 
در بســیاری از آثــار خــود بــه بحــث دربــارۀ برخــی 
کــه می توان به  مســائل معرفت شناســی پرداخته 
برخــی ســخنرانی های وی در دهه 40 شمســی در 

کرد. حوزه معرفت شناسی اشاره 

آشنایی مقدماتی با فلسفه اسالمی؛ 
سیدزهیر مسیلینی؛ قم: مرکز 

بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 
174 ص.چ

مســائل  و  اســامی  فلســفه  کلیــات  بــر  مــروری 
ج در آن با رویکردی آموزشــی برای  مختلــف مندر
طاب غیرایرانی اســت. در ابتدای این اثر تعریفی 
از فلســفه، موضوع آن و نیز مبــادی این علم ارائه 
شــده و تاریخچــه و زمینه پیدایش آن بیان شــده 
اســت. آن گاه تاریخچه ای از فلســفه اســامی ارائه 
اســامی  علــوم  ســایر  در  آن  کارکردهــای  و  شــده 
بیان شــده است. در ادامه نویسنده به مهم ترین 
مکاتــب فلســفی در اســام اعــم از فلســفه مشــاء، 
فلســفه اشــراق و حکمــت متعالیه اشــاره نموده و 
گی هــای هریــک از ایــن مکاتب را بیــان نموده  ویژ
کامی  اســت. ســپس آشــنایی اجمالی با مکاتــب 
گرفتــه و مهم ترین مباحث رایج  و عرفانــی صورت 
در آنها معرفی شــده است. بیان احکام مربوط به 
وجــود اصاالت وجود یا ماهیت، تقســیمات اولیه 
هستی، مباحث مربوط به علیت و قوانین مربوط 
بــه آن و بیــان احــکام مربوط بــه واجــب الوجود و 
براهیــن مرتبــط با آن و نیز الهیات فلســفی از دیگر 
مندرجات این نوشــتار اســت. نویســنده در پایان 
هر فصل ســؤاالتی دربــارۀ محتوای همان فصل یا 

کرده است. ح  درس مطر

فلسفه و کالم
تاریخ مختصر اندیشه راهنمای فلسفه 

زندگی؛ لوک فری؛ ترجمه محمدحسین 
وقار؛ تهران: اطالعات، 228 ص.

کامــًا  کتــاب حاضــر می خواهــد افــکار فلســفی را 
کند. اول نیاز بزرگسالی  کند تا دو نیاز را رفع  عریان 
کــه می خواهــد بدانــد فلســفه چیســت، امــا لزومًا 
کــه  قصــد نــدارد از آن فراتــر رود و ســپس جوانــی 
امیدوار اســت در نهایت درس خود را ادامه دهد، 
کــه بتواند خود  امــا هنــوز پایــه و مایــه آن را نــدارد 
آثــار نویســندگان چالش طلب را بخوانــد. مؤلف بر 
کتاب بتواند شــیوه زندگی را به  آن اســت تا با این 
خواننــدگان خــود بیامــوزد و آنــان را قادر ســازد بر 
ابتذال زندگی روزمره پیروز شــوند. تعریف فلسفه، 
معجــزه یونانیــان، پیــروزی مســیحیت بر فلســفه 
فلســفه  و  پســاامروزینگی  انســان گرایی،  یونــان، 
معاصــر از محورهــای اصلــی مــورد بحــث در ایــن 

کتاب هستند.

معرفت شناسی؛ محمدتقی جعفری 
تبریزی؛ تهران: موسسه تدوین و نشر 
آثار استاد عالمه محمدتقی جعفری، 

796 ص.

 معرفی 
ـُزارشی گ
اسماعیل مهدوی راد
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معریفگزاریشتازه های ناگرش و نشر

موجــود در زمینــه شناســایی وحــدت موضوعــی 
سوره های قرآن بیان شده است. نویسنده نخست 
به بیان پیشینه ای تاریخی از علم مناسبت و رابطه 
آن با وحدت موضوعی پرداخته و پس از آن اقسام 
ارتباط و مناسبات میان آیات قرآن را معرفی نموده 
کرده اســت. آن گاه به  و در هر یک از آنها مثالی ذکر 
مســئله ســیاق و ارتباط بین آن با علم مناســبت و 
کــرده و نقــش آنهــا را در  وحــدت موضوعــی اشــاره 
تفســیر قــرآن و فهــم پیــام آیات یک ســوره بررســی 
دیدگاه هــای  نویســنده  ادامــه  در  اســت.  نمــوده 
برخــی از مفســران و قرآن پژوهــان را دربــارۀ وحدت 
کرده و  موضوعی بین آیات و ســوره های قــرآن بین 
به نقــد و ارزیابی دالیل نظریــه وحدت موضوعی و 

دالیل انکار آن پرداخته است.

التفسیر التمهیدی للقرآن الکریم؛ 
محمدعلی رضایی اصفهانی؛ قم: مرکز 
بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 

216 ص.
کریم در  رویکردی آموزشــی در زمینه تفســیر قــرآن 
قالــب ارایــه تفســیری اجمالــی از چند ســوره قرآن 
است. در این اثر ضمن ارائۀ کلیاتی در مورد مفهوم 
تفسیر و تاریخ آن و نیز معرفی روش های تفسیری 
رایج، با روش درسنامه آموزشی به تفسیر اجمالی 
ســوره های حمد، حجرات، جمعه، توحید، قدر و 
کوثر پرداخته شــده است. در تفسیر هر یک از این 
گی ها،  کلیــات، ویژ ســوره ها، ابتــدا بــه شناســایی 
ج در آنها پرداخته شده و  اهداف و مضامین مندر
پس از آن مطالب و موضوعات مهم مربوط به آنها 
ح و تفسیر اجمالی شــده است. بیان مسائلی  شــر
از قبیل اهمیت و آثار محبت نسبت به خدا، لزوم 
یــاد معاد و آثار تربیتــی آن، آداب حضور در مقابل 
پیامبر اسام)ص(، اهمیت وحدت اسامی، فرق 
بین ایمان و اسام، عائم مؤمنین، اهداف بعثت 
گی های یهودیان، اوصاف اولیای  رسول خدا، ویژ
الهــی، فضائــل فاطمه زهرا و اهمیت و ابعاد شــب 

قدر از اصلی ترین مندرجات این نوشتار است.

فقه القرآن المقارن؛ خالد غفوری؛ 
قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر 

المصطفی، 344 ص.

تفسیر و علوم قرآن
درآمدی بر مفهوم تغییرات اجتماعی 
در قرآن؛ علی نقی ایازی، نیکوسادات 

هدایت؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی، 280 ص.

بررســی عوامل و موانــع ایجاد تغییــرات اجتماعی 
چنیــن  ایجــاد  شــرایط  و  پیامدهــا  روش هــا،  و 
کریم اســت. در ابتدای  تحوالتــی از دیــدگاه قــرآن 
کلیاتی دربارۀ مفهوم و چگونگی شــناخت  این اثر 
ح شــده و برخی از ســنن  تغییــرات اجتماعــی مطر
کــم بــر جوامــع بشــری تبیین شــده  اجتماعــی حا
است. آن گاه شرایط و علل به وجودآمدن تغییرات 
اجتماعــی و فرهنگی و نقــش نخبگان، تأثیر تغییر 
ارزش های فرهنگی در یک جامعه، نقش عالمان 
دینــی و ادیــان و نیــز تأثیــر جامعه پذیــری جوامــع 
در شــکل گیری تحــوالت اجتماعــی بررســی شــده 
اســت. در ادامــه نگارنــده بــه روش هــای مختلف 
کــرده  تغییــرات اجتماعــی در یــک جامعــه اشــاره 
و شــکل گیری چنیــن تحوالتــی را از لحــاظ تغییــر 
در ارزش هــای دینــی و فرهنگــی، تخریب فرهنگ 
یــک جامعه، پندآمــوزی مردم از تاریــخ و حوادث 
و  بشــارت ها  و  اجتماعــی  کنش هــای  تاریخــی، 
کــرده اســت. در  انذارهــای رهبــران دینــی تبییــن 
کتــاب حاضــر بــه پیامدهــا  بخش هــای دیگــری از 
و آثــار مهــم تغییرات اجتماعــی و نیز موانــع ایجاد 
کــرده و از منظری قرآنی به  چنین تغییراتی اشــاره 

تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است.

نظریه وحدت موضوعی سوره های 
قرآن: نگرش ها  و چالش ها؛ سید 

علی اکبر حسینی؛ تهران: پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی، 260 ص.

پژوهشــی در زمینه تناســب بین آیات و سوره های 
کریــم اســلوب قــرآن در ایــن زمینه اســت. در  قــرآن 
این نوشــتار به نقش شــناخت ارتباط و پیوستگی 
وحــدت  و  ســوره  یــک  در  آیــات  تمامــی  معنایــی 
ج در آیــات قرآنــی در تفســیر قــرآن  موضوعــی منــدر
نیــز  اســت.  شــده  پرداختــه  آن  محتــوای  فهــم  و 
نمونه هــای متعــددی از ایــن تناســب و وحدت در 
این کتاب آسمانی معرفی شده و برخی از مشکات 

کامًا وابســته به زمان اســت.  تعریف و تشــریح آن 
کلمــات مربــوط بــه  کتــاب اصطاحــات و  در ایــن 
کامل و با توجه به  زیبایی شناســی بیان و به طور 
زمان مورد استفاده از آن، کلمه یا اصطاح توضیح 
کتاب بــرای دانشــجویان  داده شــده اســت. ایــن 
کارشناســی و تحصیــات تکمیلــی در زمینــه  دوره 
زیبا یی شناســی مفید اســت و دارای مدخل های 
کوتــاه اســت و در حقیقــت می توانــد مکملی برای 
فلســفه  زمینــۀ  در  کــه  باشــد  کتاب هایــی  دیگــر 
کتــاب  هنــر منتشــر شــده اســت. همچنیــن ایــن 
که مکاتب مختلف  کند  درصدد نیســت تا تشریح 
بــه زیبایی شناســی چگونــه نــگاه می کنــد، بلکــه 
گون از زیبایی شناســی را  گونا می خواهــد مفاهیم 

مورد بررسی قرار دهد.

اخالق
درآمدی بر مکاتب مطلق گرا و 

نسبیت گرا و نقد آن؛ هادی وحدانی فر؛ 
قم: دار الفکر، 144 ص.

بررســی مبانــی فلســفی و عقلــی نســبیت گرایی و 
مطلق گرایــی در اخــاق و مقایســه دیــدگاه مکتب 
اخاقــی اســام و غــرب در ایــن زمینــه اســت. در 
کلیاتــی از مفهوم اخــاق در لغت  ابتــدای این اثــر 
ماهیــت  و  شــده  ارایــه  آن  اقســام  و  اصطــاح  و 
اندیشــمندان  منظــر  از  آن  ارکان  و  اخــاق  علــم 
بــه  آن گاه  اســت.  شــده  بیــان  غــرب  و  مســلمان 
تعریف فلســفه اخاق پرداخته شــده و معیارهای 
و مبانــی مختلــف در مــورد نــوع نــگاه بــه اخاق و 
گزاره هــای اخاقــی یــا نســبی  ماننــد ارزشــی بودن 
و مطلق بــودن آنهــا تجزیــه و تحلیل شــده اســت. 
نگارنــده ادله و مبانی طرفداران نســبیت و اطاق 
ح و مکاتــب مختلف فلســفی در  در اخــاق را مطــر
ایــن زمینــه را معرفی نموده اســت. وی همچنین 
پیامدهــای قایل شــدن بــه نســبیت در اخــاق را 
کــرده و با نقــد نســبیت گرایی و مطلق گرایی  بیــان 
فکــری  مبانــی  تبییــن  و  گــردآوری  بــه  اخــاق  در 
و  پرداختــه  زمینــه  ایــن  در  مختلــف  نظریه هــای 
معیارهــای دین اســام در زمینه اخاق و ماهیت 

ح داده است. گزاره های اخاقی را شر
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تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

آشنایی با فقه حنفی؛ معروف جان 
رحیم جان اف؛ ترجمه: خیرهللا 

فیض هللا اف؛ قم: مرکز بین المللی 
ترجمه و نشر المصطفی، 386 ص.

مــروری بــر ابــواب فقهــی فقــه مذهــب حنفــی در 
کتاب  عبــادات و معامات اســت. در ابتــدای این 
کلیاتی در مورد علم فقه و اهمیت به دســت آوردن 
از  اجتهــاد  شــرایط  و  شــده  ارائــه  شــرعی  احــکام 
دیــدگاه ابوحنیفــه تبیین شــده اســت. نویســنده 
ضمــن معرفــی اجمالی ابوحنیفه، به بیان اقســام 
حکــم از دیــدگاه وی و نیز شــرایط تکلیــف از منظر 
او پرداختــه و پس از آن فتاوای ابوحنیفه را دربارۀ 
کرده اســت. وی  احــکام مختلف شــرعی منعکس 
در همین راســتا به بیان احکام مربوط به طهارت 
و نجاســت، انواع مطهرات و نجاسات، اقسام آبها 
کیفیت اســتبراء و اســتنجاء، احکام  و احکام آنها، 
و شــرایط وضــو و شــرط صحــت آن، احــکام انــواع 
کیفیــت تیمــم، حکم مســح بر جــوراب و  غســل و 
کفش، احکام شــرعی مربوط بــه نماز و اوقات آن، 
واجبــات نمــاز و مبطــات آن، احــکام نمازهــای 
قضــا، مســافر، جمعــه و جماعــت، احــکام میــت 
کفــن، دفــن و نمــاز میــت، مســائل مربوط  اعــم از 
بــه شــهید و شــهادت، احــکام روزه، زکات، حــج، 
جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، احکام مربوط 
بــه خوردن و آشــامیدن، احکام محــرم و نامحرم، 
ربــا،  بیــع، معاطــات،  ازدواج، طــاق، حضانــت، 
اقالــه و مرابحه و فــرق آن با ربا از دیدگاه ابوحنیفه 
و فقه او پرداخته و این مباحث فقهی را به صورت 

کرده است. درسنامه تنظیم 

ادبیات
سیمای حضرت ابوالفضل در شعر 

فارسی؛ سیدعلی موسوی؛ تهران: ندای 
کارآفرین، 272 ص.

کتاب حاضر سعی شده حول محور اصلی تأثیر  در 
شــخصیت حضــرت ابوالفضل در شــعر عاشــورایی 
زیــرا  گیــرد؛  صــورت  پژوهــش  و  تحقیــق  فارســی 
کنار امام حســین)ع( در  شــخصیت این بزرگوار در 
کلیات  گمنامــی محــو شــده اســت. در فصــل اول 

گی های هر دوره،  مختلف تا عصر حاضر و بیان ویژ
مفســر و شــرایط آن منهج تفســیری و ارکان اصلی 
کردســتان و مفســران  کرد و  یک منهج تفســیری، 
کلیات آن  کرد و به ویژه مفســران معاصــر این قوم 
که در ذیل به آنها می پردازد.  را تشکیل می دهند 
»مــا قادر قــادری«، »ما محمدســعید عصمت«، 
کرم سابقی«، »محمد شیخ طه بالیسانی«،  »ما ا
»شــیخ محمد خال«، »ســیدعلی پشدری«، »ما 
مفســران  از  برخــی  پریســی«  عبدالعزیــز  عثمــان 

کتاب هستند. موردنظر در این 

فقه
االیضاحات السنیه للقواعد الفقهیه: 
تشتمل علی ایضاح و دراسه ثالثین 

قاعده فقهیه؛ جعفر سبحانی تبریزی؛ 
قم: امام صادق، 480 ص.

موجـود  فقهـی  قواعـد  مهم تریـن  بررسـی  و  ح  شـر
اثـر  در فقـه شـیعه امامیـه اسـت. در ابتـدای ایـن 
نـزد  فقهـی  قواعـد  تدویـن  زمینـه  در  تاریخچـه ای 
بعـد  بـه  هجـری  هشـتم  قـرن  از  امامیـه  فقهـای 
ارائـه شـده و پـس از آن بـه معرفـی برخـی از علمای 
بوده انـد  قـدم  پیـش  زمینـه  ایـن  در  کـه  شـیعه 
ح و  پرداختـه شـده اسـت. آن گاه نگارنـده بـه شـر
کـه  فقهـی  قواعـد  از  برخـی  مفـاد  اجمالـی  بررسـی 
ناظـر بـه موضوعـات احـکام شـرعی اسـت پرداخته 
و در ایـن زمینـه توضیحاتـی در مـورد مفـاد، ادلـه، 
ماننـد:  فقهـی  قاعـده  دوازده  تطبیـق  و  ک هـا  ما
قاعـده حجـت قـول ذی الیـد، امـاره ملکیت بـودن 
سـوق  قاعده هـای  ملکیـت،  بـه  اقـرار  قاعـده  یـد، 
تذکیـه،  امـاره  عنـوان  بـه  مسـلم  یـد  و  مسـلمین 
اقـرار عقـاء  الـزام، قاعـده عـدل و انصـاف،  قاعـده 
در  واحـد  خبـر  حجیـت  و  جایـز  انفسـهم  علـی 
ح  کـرده اسـت. در ادامـه بـه شـر موضوعـات ارائـه 
ایجـاد  زمینـه  در  قواعـدی  ادلـه  و  مفـاد  بررسـی  و 
ضمـان و مسـقطات آن پرداختـه و در ایـن زمینـه 
ح دوازده قاعـده دیگـر پرداختـه اسـت.  نیـز بـه شـر
کـه ناظـر بـه ابطـال عقـود مختلـف  آن گاه قواعـدی 
در معامـات می شـود را معرفـی نمـوده و در ایـن 
و  ک هـا  ما مفـاد،  بررسـی  و  ح  شـر بـه  نیـز  زمینـه 

اسـت. پرداختـه  قاعـده فقهـی دیگـر  ادلـه شـش 

رویکــردی تطبیقی در مورد روش شناســی تفســیر 
کریم از دیدگاه مفســران شــیعی  آیــات فقهی قرآن 
کــه بــه ســبک  و اهــل ســنت اســت. در ایــن اثــر 
آموزشــی و برای آموزش طاب علوم دینی تدوین 
کلیاتــی دربــاره تفســیر قــرآن،  شــده اســت، ابتــدا 
تاریــخ قــرآن و تاریــخ تفســیر ارائــه شــده و پــس از 
کتاب آســمانی از جمله  گی هــای مهــم این  آن ویژ
اعجــاز، اعــراب قــرآن، باغــت منحصر به فــرد آن، 
اســباب نزول، شــأن نزول، وجود قرائات مختلف 
از قــرآن، تقســیم آیــات و ســوره های آن بــه مکــی 
و مدنــی، محکــم و متشــابه، ناســخ و منســوخ و 
چگونگــی شناســایی آیــات االحــکام بیــان شــده 
کیفیــت  و  القــرآن  فقــه  از  تعریفــی  آن گاه  اســت. 
اســتدالل فقهــی دربــاره آیــات مربــوط بــه احــکام 
شــرعی ارائه شده و ضرورت بحث از آیات االحکام 
آیــات بحــث و  و شناســایی تعــداد ایــن قبیــل از 
بررســی شده اســت. در همین زمینه نویسنده به 
اختاف نظر موجود بین فقها و مفســران در مورد 
تعداد آیات االحکام اشــاره نموده و نمونه هایی از 
کتاب های  این آیات را ذکر نموده است. آن گاه به 
تفســیری و فقهــی نگاشته شــده در زمینــه آیــات 
االحکام اشــاره نموده و روش های فقهای شــیعه 
و مذاهــب مختلــف اهــل ســنت را در تفســیر ایــن 
کــرده و نمونه هایی از مباحث  قبیــل از آیات بیان 
ارائه شده از ســوی آنان در این موضوع را مقایسه 
کتــاب حاضر بــه معرفی آثار  کــرده اســت. در پایان 
کتــب نگاشته شــده در موضــوع آیــات االحــکام  و 
از قــرن اول هجــری تــا قــرن حاضــر توســط فقها و 
مفســران شــیعه و ســنی پرداخته و نمونه هایی از 
آنها همراه با روش شناســی مربوط به تفســیر ارائه 

شده آورده شده است.

مفسران معاصر کرد: حیات، آثار و 
روش تفسیری )به همراه فهرستی 
از مفسران کرد در قرون گذشته و 

مترجمان کرد در قرن حاضر(؛ جهانگیر 
ولدبیگی؛ پیرانشهر: آراس، 292 ص.

محــور  حــول  کــه  اســت  تحقیقــی  حاضــر  کتــاب 
کرد و به بررسی منهج تفسیری آنان دور  مفســران 
می زند بنابراین تعاریفی از جمله: تفســیر و به تبع 
آن تأویل، انواع تفسیر و مراحل تطور آن در قرون 
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را بــا تکیــه بــر زیدیــه ایــران از آغــاز تشــکیل دولــت 
علویــان طبرســتان تــا پایــان قــرن هفتــم هجــری 
بررســی می کنــد. مطالــب اثر در پنــج فصل تدوین 
که فصل نخســت دربردارنده بررســی منابع  شــده 
زیدیــه اســت و در فصل دوم به مراحل نخســتین 
پیدایش زیدیه اشــاره شــده اســت. در فصل سوم 
و چهارم در خصوص علویان طبرســتان و تأثیرات 
پایانــی،  فصــل  در  و  شــده  بحــث  آنهــا  فرهنگــی 
اشــاراتی بــه زیدیــان یمــن و تأثیــرات آنهــا از زیدیه 

ایران تا پایان قرن هفتم هجری شده است.

تاریخ اسالم در آسیای میانه و قفقاز؛ 
غالمحسن حسین زاده شانه چی؛ 

قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر 
المصطفی؛ 456 ص.

مــروری بر تاریــخ مربوط به آســیای میانــه و قفقاز 
ایــن  در  تاریــخ  طــول  در  رایــج  حکومت هــای  و 
کشــورها است. در ابتدای این اثر آشنایی اجمالی 
قفقــاز  و  میانــه  آســیای  جغرافیــای  و  تاریــخ  بــا 
گرفتــه و اوصــاف طبیعــت ایــن منطقــه از  صــورت 
جــان بیان شــده و برخــی از شــهرهای مهم در آن 
معرفــی شــده اســت. آنــگاه تاریــخ ایــن منطقــه از 
جهــان در قبــل از ورود اســام به آن، مــورد تجزیه 
گرفته و دوران تاریخی قبل  و تحلیــل اجمالی قرار 
از اســام تا عصر حکومت ساســانیان معرفی شده 
اســت. آنــگاه بــه فتوحــات اســامی و ورود اســام 
بــه منطقــه آســیای میانــه و قفقــاز اشــاره شــده و 
گرفتــه در  حکومت هــای ایرانــی و اســامی شــکل 
ایــن منطقــه و نیز تحــوالت سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگــی از جملــه پیشــرفت های علمــی صــورت 
گرفتــه در ایــن منطقه در این دوران معرفی شــده 
اســت. در ادامــه بــه حکومت های ترکــی و مغولی 
گرفته در آســیای میانه و قفقاز اشــاره شده  شــکل 
گی هــای ایــن حکومت ها ماننــد: تیموریان،  و ویژ
خوارزمیان، قراخانیان، ســلجوقیان، شــیبانیان، 
حکومت ازبکان، شــروانیان و صفویان بیان شده 
اســت. نویســنده به برخی از حوادث مهم رخداد 
نمــوده در هــر دوره تاریخی بــه ویــژه دوران بعد از 
ورود اسام در آسیای میانه و قفقاز اشاره نموده و 
انتقال قدرت در این ســرزمین و تحوالت تاریخی، 

کــه فرهنگ  بطوطــه و آثــار دیگــر معلــوم می شــود 
گسترده  جغرافیایی تاریخی دیوان خاقانی بسیار 
اســت و بیــش از دویســت مــکان را در بــر می گیرد. 
گاهی به  مؤلــف همــراه بــا ذکــر اعــام جغرافیایــی 
کــم بــر آن  آب و هــوای منطقــه و سلســله های حا
دربــاره  گاهی هایــی  آ و  کــرده  اشــاره  ســرزمین ها 

فرهنگ آن سرزمین داده است.

شکرستان: بر اساس هفت نسخه 
خطی؛ علی محمد منشی، مصحح احمد 

بهنامی، قم: مجمع ذخائر اسالمی، 
224 ص.

در این اثر که تصحیح یکی از نسخ خطی و از متون 
ادبــی مربــوط به قرن ســیزدهم هجری اســت، به 
بیــان 58 حکایــت فارســی همــراه بــا اشــعاری در 
مــورد مفــاد ایــن حکایــات پرداخته شــده اســت. 
نویســنده با نثری ادبی و به تقلید ازسبک نوشتار 
کوتاهی با مضامین  گلستان سعدی داستان های 
کرده و در هریک از این  اخاقی و حکمت آموز ذکر 
حکایــات پندی اخاقی به مخاطب ارائه می کند. 
وی پــس از پایــان هــر حکایات عباراتــی به صورت 
نظــم از شــاعران مختلف فارســی زبان و عرب زبان 
و  اشــعار  مفــاد  دربــاره  توضیحاتــی  و  کــرده  نقــل 
در  اســت.  کــرده  ح  مطــر آن  اخاقــی  مضامیــن 
کتاب  کتــاب توضیحاتی دربارۀ نویســنده  ابتدای 
کتــاب و نحــوه  حاضــر، روش ادبــی وی در تألیــف 

تصحیح نسخه خطی مربوط به آن آمده است.

تاریخ
زندیه در ایران؛ محمدکاظم رحمتی؛ 

 تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم،
 296 ص.

گسستی با تاریخ  »تاریخ زندیه در ایران پیوندی نا
تحــوالت زیدیــه در عــراق و بعدهــا تشــکیل دولت 
کم از حیــث تأثیرگذاری در  زیدیه در یمن، دســت 
ســنت فکری زیدیان یمنی دارد. به دیگر ســخن، 
جریــان زیدیه ایران را می باید بخش واســطه ای از 
که تکوین و صورت بندی  تحوالت زیدیه دانســت 
اولیه خود را در عراق آغاز و بعدها در یمن تکمیل 
کرده اســت«. نگارنده در این نوشــتار، فرقه زیدیه 

تحقیــق بــا بخش هــا و زیــر بخش هــای آن تمامی 
کار را به روشــنی و صراحت توضیح داده  چم وخــم 
کلــی زندگانی حضرت  اســت. در فصل دوم مســیر 
و مقاتــل موجــود  تاریخــی  از منابــع  اســتفاده  بــا 
که اصلی ترین و  ارائه شــده اســت. در فصل ســوم 
کتاب را تشــکیل می دهد،  بنیادی تریــن قســمت 
شــاعران  و  شــعر  ســیر  و  تاریخــی  مختلــف  ادوار 
گرفته اســت. در فصل  عاشــورایی مورد بحث قرار 
چهــارم نتایــج به دســت آمده و پیشــنهادها ارائــه 

شده است.

حماسه داد )بحثی در محتوای سیاسی 
شاهنامه فردوسی(؛ ف. م. جوانشیر؛ 

تهران: فردوس، 306 ص.
فردوســی  شــاهنامه  محتــوای  حاضــر  کتــاب  در 
ارزیابــی  و  بررســی  اجتماعــی  و  سیاســی  نــگاه  از 
کتــاب در برابــر ایــن  می شــود. در بخــش آغازیــن 
که فردوســی صرفــًا »روایتگــر و ناقل امین«  نظریه 
کتاب دوران  است بحث می شــود. در بخش دوم 
ح و تبیین  فردوســی با مباحثی از این دســت شــر
نبردهــای  جامعــه،  تکاملــی  مرحلــه  می شــود: 
سیاسی )جنبش های توده ای ضد فئودالی، نبرد 
رقابت آمیــز فئودال ها، نبرد ایدئولوژیک، و نوزایی 
کتاب به بررســی  فرهنگــی(. مباحث بخش ســوم 
که در  اجمالــی حکمت فردوســی اختصــاص دارد 
آن بــه ســه مقوله خرد، انســان خردمنــد و زندگی 
و مرگ از منظر فردوســی اشــاره می شــود. نگارنده 
در بخــش پنجــم، اصلــی تریــن اندیشــه و آرمــان 
کــرده و معتقــد اســت  فردوســی را »داد« معرفــی 
شــاهنامه حماســه علیــه بیدادگرهــا و بــه تعبیری 

حماسه داد است.

اعالم جغرافیایی دیوان خاقانی؛ روح 
هللا خدیوپور، فاطمه پارسایی؛ اصفهان: 

صداقت، 212 ص.
کتاب حاضر به بررسی اعام جغرافیایی در دیوان 
کتاب بیان می شــود  خاقانــی می پــردازد. در ایــن 
کــه بــا جســتجوی نام هــای جغرافیایــی در دیوان 
خاقانــی و جســتجوی ایــن اعــام جغرافیایــی در 
کتاب هــای جغرافیایی، نظیر حــدود العالم، نزهه 
ابــن  ســفرنامه  ماننــد  ســفرنامه هایی  و  القلــوب 
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تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

گســترش علوم تخصصی در  آموزشــی، پژوهشی و 
کرده و پیشــنهاداتی در ایــن زمینه ارائه  آن اشــاره 
کتــاب بــه معرفــی چند تن  کــرده اســت. در پایــان 
از شــخصیت های مهــم حوزوی و آثــار علمی آنان 

پرداخته شده است.

در  آن  نوپدیــد  چالش هــای  و  غربــی  تکثرگــرای 
هویــت مســلمانان، بررســی نقــش الهیــات عملی 
در اندیشــه دینــی مــدرن، نســبت بیــن الهیــات و 
فرهنــگ، مــروری بــر تحــوالت فکــری الهی دانــان 
چالش هــای  فرهنگــی،  مطالعــات  در  مســیحی 
زیســتی و هویــت دینــی در حنفی و مالــم بن نبی، 
نســبت بیــن ایمان و تمدن، نســبت بین عرفان و 
تمدن، ماهیت مطالعات تمدنی و ضابطه مندی 
ح شــده در این  آنهــا از جملــه مباحــث مهــم مطــر
که به صورت مقاله ارایه شده است. نوشتار است 

الحوزة العلمیة المشروع االسالمی 
الحضاری؛ سید محمدباقر حکیم؛ قم: 

باقیات، 520 ص.
بررســی وظایف حوزه های علمیه شیعه در تبیین 
در  آنهــا  نقــش  و  اســام  دیــن  مختلــف  مســایل 
تمدن ســازی اســامی اســت. در ابتــدای ایــن اثــر 
تاریخچــه ای از شــکل گیری حوزه هــای علمیــه در 
تاریخ شــیعه و نقش ائمه اطهــار)ع( در این زمینه 
کــز علمی  و نیــز اهتمــام آنــان بــرای این قبیــل مرا
برای ترویج فرهنگ شــیعی بررســی شــده اســت. 
آن گاه مســئولیت مهم حوزه هــای علمیه و طاب 
کســب علــوم مختلف اســامی،  علــوم دینی برای 
به ویــژه فقه و اباغ صحیح آموزه های اســامی به 
تشــنگان معرفــت بیــان شــده و لزوم مجهزشــدن 
کز علمــی به تقوا  طالبــان علــم در این قبیــل از مرا
گرفتــه  کیــد نویســنده قــرار  و اخــاق نیــز مــورد تأ
اســت. وی در همیــن زمینــه بــه شــرایط و صفات 
گاهی  طــاب علــوم دینــی از قبیــل تزکیه نفــس، آ
از مســایل سیاســی روز، مراعات کــردن اولویت ها، 
کســب علم  اخــاص، اخــاق، جدیــت و تاش در 
و عمل کــردن بــه یافته هــای علمی خویش اشــاره 
نمــوده و نقــش حوزه هــای علمیــه را در ســاختن 
و فرهنــگ و تمــدن انســانی و اســامی برجســته 
کــرده اســت. وی در ایــن زمینــه بــه وظایــف مهم 
دو حوزه علمیه نجف اشــرف و قم اشــاره نموده و 
نقش و مسئولیت آن دو حوزه را در تبیین مسائل 
سیاســی، اجتماعــی، فقهــی، تربیتــی و فرهنگــی 
کرده است. نیز به لزوم انجام  تعالیم اسامی بیان 
برخــی از اصاحــات در حوزه هــای علمیه از لحاظ 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوجود آمده در آنها 
را بررسی نموده است.

زندگی نامه آیت هللا آقامیرسیدعلی 
یثربی کاشانی )1311 ـ 1379 ق(؛ 
حبیب هللا سلمانی آرانی؛ قم: عالمه 

بهبهانی، 160 ص.
ح احوال، زندگانی و شخصیت علمی  مروری بر شر
کاشــانی است.  و معنوی آیت اهلل ســیدعلی یثربی 
در ابتــدای ایــن اثــر به بیــان ادوار مختلــف زندگی 
ایشــان از زمان طفولیت تا زمان رسیدن به درجه 
گی هــای  اجتهــاد پرداختــه شــده و پــس از آن ویژ
علمــی، اخاقــی و معنوی وی بیان شــده اســت. 
در همین زمینه نویسنده به ابعادی از تیزهوشی، 
گردان،  اســتعداد، حافظــه قــوی، عنایــت بــه شــا
دســتگیری از مــردم و حل مشــکات آنان و برخی 
دیگــر از رفتارهــای اخاقــی و اجتماعــی ســیدعلی 
کرده و ارادت و انس فراوان  کاشــانی اشــاره  یثربی 
وی به قرآن، اهل بیت و عبادت را توصیف نموده 
گفتــار،  در  صراحــت  بــه  همچنیــن  وی  اســت. 
توجه به مســائل بهداشــتی، عالم بــودن به زمان، 
از  دیگــر  برخــی  و  مرجعیــت  مقــام  از  پرهیزکــردن 
عــادات رفتــاری و اندیشــه های علمــی ســیدعلی 
از  برخــی  دیــدگاه  و  کــرده  اشــاره  کاشــانی  یثربــی 
گردان، علمای هم عصر و نیز خویشــاوندان او  شــا
را در زمینــه اخــاق و معنویــت موجــود در وی را 

منعکس نموده است.

کاوش های نظری در الهیات و تمدن؛ 
حبیب هللا بابایی؛ تهران: پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی؛ 604 ص.

تمدنــی  نظــام  گی هــای  ویژ زمینــه  در  پژوهشــی 
دهنــده  تشــکیل  مؤلفه هــای  و  شــاخص ها  و 
تمدن اســت. در این نوشــتار مباحثــی در مراحل 
شــکل گیری تمدن و الهیات تمدنی و رویکردهای 
اجتماعــی و فرهنگــی مربــوط بــه آن ارائــه شــده 
و نســبت بیــن عقانیــت و تمــدن و بایســته های 
کارکردهای مختلــف تمدن و  مربــوط بــه آن و نیــز 
آفــات و چالش هــای پیــش روی آن بررســی شــده 
اســت. بیــان نقــش جامعــه و فرهنــگ در تمدن، 
فرهنــگ  توصیــف  تمــدن،  در  صوفیانــه  رویکــرد 


