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معریفگزاریشتازه های ناگرش و نشر

در ســلوک اجتماعــی حافــظ از دریچــه شــعر او و 
کتــاب حجمــی در حــدود هــزار و صد صفحه   . ...

مجموعه ای  است خواندنی و ماندنی.

علوم قرآنی و تفسیر
و  اعــداد  القرآنــی،  الشــیعه  تــراث 
اشــراف محمدعلی مهدوی راد، فتح هللا 
نجــارزادگان، علــی الفاضلــی؛ المجلد 
الســابع، قــم: مکتبة التفســیر و علوم 

القرآن، 1435. 
ح بلنــد تصحیــح و تحقیــق و  مجلــد هفتــم از طــر
کــه چگونگی آن  نشــر میــراث قرآنی شــیعی اســت 
را پیش تــر آوردیــم ایــن مجلــد مشــتمل اســت بــر 
ســه رســاله مهم. 1. العجاله فی معطعات القرآن، 
پــرکار  و  بلنــدآوازه  عالــم  بحرانــی  شــیخ ســلیمان 
قــرن )11 ـ 12( و دارای آثــار و تألیفــات بســیار. او در 
ایــن رســاله از چگونگــی و چرایــی وجــود »حروف 
آقــای  اســت.  گفتــه  ســخن  قــرآن  در  مقطعــه« 
در  کار  اســتوار  محقــق  محمــودی  محمدکاظــم 
تحقیــق و تعلیــق نصــوص ایــن رســاله را تحقیــق 
کرده انــد و در ضمــن مقدمه ای ســودمند از مؤلف 
گفته اند. 2. غرر الغــرور و درر الدرر  و رســاله ســخن 
عبدالرحمــان بن محمد ابن العتائقی ابن عتائقی 
از عالمان بزرگ قرن هشــتم هجری است و دارای 
آثــار فــراوان. از جملــه دلمشــغولی های مهــم ابن 
از  بســیاری  آثــار  او  اســت  گزیده نــگاری  عتائقــی 
عالمان پیشــین را پیراســته و آراســته و نشــر داده 
اســت، از جمله »غرر و درر ســید مرتضی« را. او در 
کتــاب تفســیر و تأویل 69 آیه از تفســیر ســید  ایــن 
کــرده و مواردی بــدان افزوده  مرتضــی را تلخیــص 
گاه وجود یادشده از سوی  است. در این اضافات 
گاه وجــه  ســید مرتضــی را تأییــد می کنــد و دیگــر 
و یــا وجوهــی بدان هــا افزایــد. ایــن رســاله را آقای 
کرده اند  صاحب ملکونی بر پایه دو نسخه تحقیق 
و در ضمن مقدمه ای از مؤلف، آثار و مأثر و سوانح 

گفته اند. حیات اوسخن 

رســاله ســوم نگاشــته ابــن طالــب بــن میــرزا بیک 
کــه بــا تحقیــق آقایان  موســوی فندرســکی اســت 
کرباسی و شیخ محمدکاظم محمودی  شیخ علی 
کتاب را بر اساس دو نسخه  نشر می یابد. محققان 

ابــن  »ارجــن«،  و  »رســتم«  ســفرهای  ســاختاری 
جلوه هــای  وی،  القــراات  حجــة  کتــاب  و  زنجلــه 
بیــدل.  و  حافــظ  غزل هــای  در  آدم  داســتانی 
آزادی« مجموعــه ای اســت  و  »مجموعــه دانــش 

ارجمند با مقاالتی فاخر و خواندنی.

با قافله شوق، ارج نامه دکتر محمدعلی 
موحد؛ به خواستاری عباس عباس زاده، 
باقر صدری نیا؛ به اهتمام محمد طاهری 
خسروشاهی، تهران: ســازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوری اســامی ایران، 
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اســتاد دکتــر محمدعلــی موحــد از نادره مــردان و 
کم نظیر  کیزه خویــان و محققان  نیکواندیشــان، پا
حــوزه مطالعات عرفانــی، ادبی، حقوقی و تاریخی 

به ویژه مسائل حقوقی مرتبط با اسالم است.

ابــن بطوطــه«، »تصحیــح و  از »رحلــه  او  ترجمــه 
تحقیــق مقــاالت شــمس«، »ترجمــه و تحلیــل او 
از فصــوص الحکــم« آثــار بســیار مهــم و تحقیقــات 
سرنوشت ســاز او دربــاره متــون و... همــه و همــه 
نشــانگر اشــراف ایشــان در حــوزه تمــدن اســالمی 
و  گســترده  بســیار  گاهی هــای  آ دارای  کــه  اســت 
فاضالنــی  و  عالمــان  کنــون  ا می باشــد.  ارجمنــد 
بــه نشــانۀ احتــرام بــه مقــام علمــی و ارجگــذاری 
بــه مکانــت واالی دانشــی و قدردانــی از چندیــن 
جهــت  در  تــالش  و  پژوهــش  و  آمــوزش  دهــه 
تبییــن مســائل فرهنگی و تشــیید مبانــی فکری و 
اندیشــگی، مجموعــه ای را ســامان داده پربــرگ و 
پربــار بــا مقاالتی فاخــر و خواندنی. حدود بیســت 
کوتــاه و بلند درباره شــخصیت  عنــوان از مقــاالت 
واالی  مکانــت  از  وجوهــی  برنمــودن  و  اســتاد 
علمــی آن بزرگوار اســت: شــمس موالنــا پژوها، آن 
شــگفت دانشــی نازنین، باغبــاِن بــاِغ ســبز، شــمع 
جاویــد امیــد، روایتگــر خواب آشــفته )= اشــاره به 
کتاب هــا اســت( تکریــم خردگرایی  عنــوان یکــی از 
پژوهش هــا  از  برخــی  عناویــن   ... و  ذوق ورزی  و 
و مقــاالت پژوهشــی اهــدا شــده بــه اســتاد چنین 
است: آغاز ترجمه در ایران، افول شمس تبریزی، 
مقبره الشعرا و سابقه تاریخی آن، مقامات ابوعلی 
قومســانی، نهضت ملی نفت ایران، رفتارشناسی 
عشــق در قابوس نامــه »قبــای ســعدی«، تأملــی 

مجموعه ها
دانش و آزادگی )ارجنامه اســتاد دکتر 
محمدرضا راشد محصل(، به درخواست 
و اشراف دکتر محمدجعفر یاحقی؛ آرش 

اکبری مفاخر؛ تهران: سخن، 1392.
مجموعــه ای از مقــاالت و پژوهش هــای تاریخــی، 
ادبی و نیز موضوعاتی از حوزه تمدن اسالمی است 
کــه به احترام اســتاد ارجمند، محقق ســختکوش 
خراســانی حضــرت اســتاد دکتــر محمدرضا راشــد 
در  کتــاب  اســت.  یافتــه  نشــر  و  تدویــن  محصــل 
هفــت بخش ســامان یافتــه اســت. در بخش اول 
و بــا عنــوان »ســخن مانــد از مــا همی یــادگار« تنی 
چنــد از اســتادان، فاضــالن و عالقمنــدان اســتاد 
ح حال آثــار و و مأثــر و ســوانح زندگانی وی  بــه شــر
پرداخته انــد. ایــن بخــش از این گونــه مجموعه ها 
شــخصیت های  و  گفتــه  نا زوایــای  نشــانگر  کــه 
ارجمنــد فرهنگی ما و نیز اســتادان و فرهیختگان 
که نقش آفرینی آنان در تربیت نسل متفکر  است ـ 
کردنــی اســت ـ بســیار قابل توجه  و دانشــور انکارنا
اســت و بــرای نوآموزان و پژوهشــیان آغازگر مســیر 

پژوهش درس آموز.

در بخش هــای دیگــر مقــاالت مهمــی آمده اســت 
کــه عناوین برخی از آنها چنین اســت: سرگذشــت 
یک شعر »چو ایران نباشد تن من مباد«، »عناصر 

 معرفی 
ـُزارشی گ
اسماعیل مهدوی راد
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تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

بــر همــان نمــط ایــن مجلد مشــتمل اســت بــر دو 
رســاله 1. الفریدة العزیــزه تألیف محمدتقی مراغی 
و تحقیق فتح اهلل نجارزادگان و ســیدعلی ســادات 
که تفســیری اســت ادبی، روایی بر آیات  حســینی 
کــه ســوره حمــد بایــد  ســوره حمــد، از آن جهــت 
در نمــاز خوانــده شــود و نمــاز بــدون ســوره حمــد 
نمــاز نخواهــد بود، مؤلــف ابتــدا دربــاره نمازگزار و 
چگونگی حال معنوی او به هنگام نماز بجاآوردن 
گفته است. آن گاه از فضائل و خواص سوره  سخن 
کرده است و در ادامه نام های  بر پایه روایات بحث 
کرده است.  گزارش  ســوره را بر پایه نصوص روایی 
باالخره تفســیر آیات سوره اســت. محققان رساله 
کرده اند و  را بــر پایــه دو نســخه تصحیح و تحقیــق 
در ضمــن مقدمــه ای از جایگاه رســاله و چگونگی 
گفته اند آنان در پانوشت های  تصحیح آن ســخن 
کرده اند. در مواردی  تمام مطالب متن را مســتند 
بهــره  آن  از  و  می کنــد  اشــاره  روایاتــی  بــه  مؤلــف 
تفســیری می گیرد. محققان متن این گونه روایات 
را در پانوشــت آورده انــد و از منابــع بهــره برده اند. 
رســاله با عنوان »التفســیر الوجیز« تفسیری است 
کــه مؤلــف تــا آیــه 74 ســوره  گویــا و دقیــق  کوتــاه، 
اعــراف پیــش رفتــه اســت. مؤلــف آهنــگ تفســیر 
که بدان موفق نشده است. کاملی را داشته است 

این تفســیر در برخی نســخه ها به شیخ حر عاملی 
صاحب وســائل الشــیعه نســبت داده شده است 
در  کتــاب  ارجمنــد  محقــق  نیســت،  درســت  کــه 
گفته است  مقدمه از چگونگی تصحیح آن ســخن 
و انتســاب آن را بــا دالیلــی به شــیخ حــر عاملی رد 
از تفســیر  را  بهــره  بیشــترین  کــرده اســت. مؤلــف 
بیضــاوی و مجمع البیان برده اســت. 2. التفســیر 
الوجیــز الشــیخ احمد الحســین علی الحــر العاملی 

تحقیق الشیخ محمدکاظم المحمودی.

فلسفه و عرفان
جریان های تصوف در آســیای مرکزی؛ 
احمد پاکتچی؛ تهران: موسسه فرهنگی 
هنــری و انتشــارات بین المللی الهدی، 

.1392
و  گســترده  تاریخــی،  ـ  تحلیلــی  اســت  گزارشــی 
دقیــق از جریان هــای تصوف در آســیای مرکزی از 

مجموعــه »تــراث الشــیعه القرآنــی« همتــی اســت 
پریشــان های  تدویــن  و  جمــع  بــرای  ســتودنی 
و  قرآنــی  علــوم  در  شــیعی  عاالمــن  نگاشــته های 
تحقیــق  از  پــس  کــه  خــرد  نگاشــته های  تفســیر. 
کتابــی مفــرد  و تعلیــق امــکان نشــر آن در قامــت 
امکان پذیــر نیســت. بــرای مثال عالمی در تفســیر 
کم برگ  کم آیه رســاله ای نگاشــته اســت  ســوره ای 
کتــاب امــکان ندارد.  کــه امــکان نشــر آن در قالب 
که غالبًا از محتوایی ستودنی  این گونه نگاشــته ها 
و مطالبــی فاخــر برخوردارنــد، بــر پایــه معیارهــا و 
مقابلــه،  نسخه شناســی،  امروزیــن  روش هــای 
هرچنــد  می  شــوند.  تعلیــق  و  تحقیــق  تصحیــح، 
رســاله در یک مجلد عرضــه می گردند. این مجلد 
مشــتمل اســت بر سه رســاله مهم 1. حاشیه زبدة 
البیــان تألیــف میــر فیض اهلل تفرشــی. 2. حاشــیة 
عبدالفتــاح  محمدبــن  نگاشــته:  البیــان  زبــدة 
تنکابنی سراب. 3. الدرر الغیبه فی تفسیر ایام اهلل 
فی القــرآن. محمد بن مقیم الدرزی البار فروشــی 

المازندرانی، تحقیق حمید احمدی جلفایی.

کتاب هــای بســیار مهــم در  کــه یکــی از  می دانیــم 
گرانقــدر »زبدة البیان  کتاب  تفســیر آیات االحکام 
فــی براهین احــکام القرآن« محقق اردبیلی اســت 
کتــاب اول  ح ها و حواشــی بســیاری دارد.  کــه شــر
کــه  گرانقــدر اســت  کتــاب  و دوم حاشــیه بــر ایــن 
تحقیــق آن را آقای زمانی نژاد بر عهده داشــته اند. 
آقــای زمانی نــژاد در مقدمــه ای دقیــق و پرنکتــه 
از چگونگــی هــر دو حاشــیه و چگونگی دســتیابی 
بــه نســخه و متــن و روش و شــیوه تحقیق ســخن 

گفته اند.

کتــاب ســوم را آقــای جلفایــی بــر پایــه دو نســخه 
کرده انــد و در ضمــن  مقابلــه، تصحیــح و تحقیــق 
مقدمه ای ســودمند از محتوای رساله و چگونگی 

گفته اند. پژوهش سخن 

و  اعــداد  القرآنــی،  الشــیعه  تــراث 
اشــراف محمدعلی مهدوی راد، فتح هللا 
نجــارزادگان، علــی الفاضلــی؛ المجلد 
الســادس، قم: مکتبة التفسیر و علوم 

القرآن المختصه، 1435. 
گفتیم.  پیش تــر از چگونگی این مجموعه ســخن 

که چگونگی نســخه ها  کرده اند  تصحیح و تحقیق 
و روش پژوهش را در مقدمه آورده اند.

جهود االمر فی االعجــاز البیانی للقرآن 
الکریــم )المــار و المــال و المکتبــه(، 
الحســین زروق، القاهــره: دار الســام 
للطباعة و النشــر و التوزیــع و الترجمه، 

الطبعة االولی، 1434.
کم بــرگ و پربــار دربــارۀ اعجــاز ادبــی  کتابــی اســت 
کریــم. مؤلــف از قرآن پژوهــان مصــری اســت  قــرآن 
کریــم به ویژه  کــه دربــاره موضوعات مرتبط بــا قرآن 
کتاب  »اعجاز« آثار ارجمندی را رقم زده اســت. این 
کریم  از یکســو موضوع شناســی اعجــاز بیانــی قــرآن 
اســت بــا نگاهــی تاریخی بــه چگونگی شــکل گیری 
بحث های اعجاز و مراحل و تطور آن و از سوی دیگر 
کارآمد  کتابشناسی بســیار دقیق و  منبع شناســی و 
گــزارش  اعجــاز بیانــی اســت، بر اســاس حــروف و با 

تمامت آنچه در این زمینه به خامه آمده است.

کتاب مفهوم شناســی »اعجاز بیانی« است  مقدمه 
گــزارش مفهــوم »اعجــاز«،  بــر تحلیــل و  مشــتمل 
»بیــان« و ترکیب »اعجــاز بیانــی« آن گاه بخش اول 
کتــاب اســت با چنــد مبحث ابتــدا از احســاس نیاز 
کرده است و  مســلمانان به بحث های اعجاز بحث 
آن گاه چگونگی آغاز و شکل گیری بحث های اعجاز 
پژوهشــهای  گــون  گونا انگیزه هــای  و  کاویــده  وا را 
اعجاز بیانی را در قالب انگیزه های تمدنی، کالمی و 
کرده است. رویکردها به اعجاز ادامه  گزارش  علمی 
گــزارش از دیدگاه هــای پیشــینیان  آمــده اســت بــا 
و  کشــش  از  ســخن  پایانــی  بحــث  در  باالخــره  و 
کوشــش های عالمــان اســت در حــوزه بحث هــای 
که در ضمن آن از اندیشه و تالش های  اعجاز بیانی 
کی، سیوطی و  کســانی چون فخرالدین رازی، سکا
کتــاب با عنوان  ... ســخن رفته اســت. بخش دوم 
کتاب های  گزارش  »مکتبة االعجاز القرآن الکریــم« 
کتاب  مرتبط با اعجاز بیانی است، بر اساس حروف 

کارآمد است. آقای »زروق« خواندنی و 

تراث الشیعه القرآنی، اعداد و 
اشراف محمدعلی مهدوی راد، فتح هللا 

نجارزادگان، علی الفاضلی، المجلد 
الخامس، قم: مکتبة علوم القرآن 

المختصه، 1435.
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معریفگزاریشتازه های ناگرش و نشر

خدا، جهان و انســان در اندیشۀ فیلون 
و ابــن عربــی؛ طاهــره حاج ابراهیمی؛ 
تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و 

فرهنگی، 1392، 288 ص.
محصــول  عربــی  ابــن  و  فیلــون  اندیشــه های 
که در حــوزۀ علمی مهم  شــرایط ویــژه ای هســتند 
اســالمی،  اســپانیای  و  اســکندریه  تاریخ ســاز  و 
آمده انــد  پدیــد  آنهــا  تاریخــی  ادوار  مهم تریــن  در 
امــکان  کــه  هســتند  مســاعدی  بســتر  حاصــل  و 
متــن  از  را  آفرینش گــر  و  بدیــع  آرای  پیدایــش 
و  متفــاوت  خاســتگاه های  بــا  اندیشــه هایی 
گون فراهم ســاخته اند. از سویی  گونا ســنت های 
کثرت ها را در  دیگر این دو اندیشمند درصددند تا 
که آموزۀ محوری ادیان ابراهیمی  کنار توحید ناب 
کنند. هر دو اشــتیاقی عاشــقانه به  اســت، توجیه 
کرده انــد و  معبــود یگانــه را در آثــار خویــش ظاهــر 
ســودای خالی کــردن خانــه را از اغیار در ســر دارند 
و بدیــن ترتیب یــک جهان بینی نــاب توحیدی را 
پی افکنده اند تا در ســایۀ آن غبار هرگونه شــرک و 
غیــر خدا از دامان هســتی زدوده شــود؛ توحیدی 
که الزمۀ آن بصیرت حاصل از معرفت اســت. صد 
کثرت گرایانۀ  البتــه ایــن معرفت نیــز حاصــل نــگاه 
که آموزه ها و نظرگاه های مختلف ملل  آنان اســت 
و نحــل را بــه مثابــۀ روایت هــای نســبی و متفاوت 
از حقیقــت مطلــق تصدیق می کنــد و اختالفات و 
منازعــات مردمــان را نتیجۀ اختــالف در نظرگاه ها 
می داننــد و راه برون شــدن از آن را نیل به بصیرت 

و معرفت می دانند.

در این کتاب بیشتر معرفی و شناسایی فیلون مورد 
نظر بوده اســت؛ به همین منظور ترجمۀ بخشی از 
رســالۀ دربارۀ حیات نظری او پیوست شده است. 
از اندیشــه ها و نظرگاه هــای ابــن عربــی تــا آن اندازه 
کتاب بوده، بسنده شده  که الزمۀ مقایســه در این 
است؛ چه اینکه گسترۀ اندیشۀ ابن عربی نیز مانند 

فیلون دریایی است بس ژرف و پهناور.

کتاب بدین ترتیب است: فهرست مطالب این 

فصــل یکم: از فیلون تا ابن عربی: فلســفۀ یهودی 
در دورۀ هلنیسم؛ فلسفۀ یهودی در قرون وسطا؛ 
یهودیــان و مســلمانان در قــرون وســطا؛ پیشــینۀ 

ســامان  را  مهمــی  بســیار  مباحــث  و  موضوعــات 
داده اند. 

حکمــت، معرفت و سیاســت در ایران 
)اندیشــه سیاســی عرفانی در ایران از 
مکتب اصفهان تا حکمای الهی معاصر(؛ 
مهــدی فدایــی مهربانی؛ تهــران: نی، 

.1393
کتاب به بررســی اندیشــۀ سیاســی  مؤلــف در ایــن 
عارفان و حکمای الهی در باب سیاســت پرداخته 
که موضوعی است نو و شایان توجه؛ یعنی  است، 
نســبت اندیشــه های سیاســی عارفــان و حکمای 
االهــی بــا جایــگاه عرفانی و فلســفی آنــان و مهم تر 
نســبت به جایگاه اندیشــه های عرفانی و فلســفی 
و آراء عرفانی و فلسفی آنها با مواضع سیاسی آنان 

در عینیت جامعه.

از  بــه لحــاظ زمانــی  محــدود پژوهــش نویســنده 
مکتب اصفهان اســت تا روزگار معاصر. از این روی 
شــایان  مطالــب  و  مقدماتــی  بحث هــای  از  پــس 
توجهــی دربــارۀ روش پژوهــش و روش شناســی، 
در فصــل دو با عنــوان »روح اندیشــگی ایران عصر 
صفــوی« به چگونگی به قدرت رســیدن صوفیان 
کرده و از شیخ بهایی،  ح  گســترش تشــیع را مطر و 
کــرده  یــاد  آنهــا  آرای  و  میردامــاد، میرفندرســکی 
است. آن گاه فصل سوم است و بازگویی »اندیشه 
سیاســی عرفانــی در ایــران از مکتــب اصفهــان تــا 
که در ضمن آن به تالش عالمان  پایــان صفویان« 
گــزارش  در تحلیــل رابطــه شــریعت و سیاســت و 
نگاشــته های آنان در زمینه پرداخته است. فصل 
چهــارم با عنــوان »عصر فترت و زمانه عســرت« به 
افول اندیشــه سیاســی و رکود حرکــت در اصفهان 
گــزارش  پرداختــه اســت. فصــل پنجــم عهــده دار 
اندیشــه های سیاســی آیــت اهلل شــاه آبادی اســت 
و امــام خمینــی)ره( و اندیشــه سیاســی بنیانگذار 
جمهــوری اســالمی ایران، مؤلــف منابع بســیاری 
کاویــده و آنچــه را پژوهشــگران در این زمینه به  از 
کهن تریــن تــا جدیدتریــن آنهــا  خامــه آورده انــد از 
درنوردیــده و با درنگریســتن به انبوهــی از منابع و 
کتابی خواندنی و شایســته  مصادر و تأمل و دقت 

توجه سامان داده است.

دیرینه تریــن روزگاران تــا دوره معاصــر. در بخــش 
اول با عنوان زمینه های پیدایی تصوف در ضمن 
گــزارش از آموزش هــای عصــر صحابــه  چهارفصــل 
آغــاز شــده و بــا ســخن از دوره تابعان ادامــه یافته 
اســت. در فصــل ســوم بحــث از اصحــاب حدیــث 
بــه میــان آمده اســت و با فصل چهــارم و با عنوان 
پایــان  بخــش  ایــن  مرجئــه«  محافــل  در  »زهــد 
پذیرفتــه اســت. در بخــش دوم از زهــد و تصــوف 
در عصر طاهریان و ســامانیان ســخن رفته اســت. 
از محافــل اهل حدیث، مکتــب حنفیان، مذهب 
کرامیه و ...، در فصول اول  حکیمیه، سرخســیه، 
ایــن بخــش از چهــره بلنــدآوازه تصــوف ســخن به 
که مهــم اســت و خواندنــی. از  میــان آمــده اســت 
ابوالقاســم حکیــم ســمرقندی، محمد بــن حامد 
ترمــذی، محمــد بــن فضــل بلخــی. ایــن همــه در 
گزارش تحلیلی محافل صوفیانه بلخ است  ضمن 
و نیشــابور و ... . بخــش ســوم بــا عنــوان »تصــوف 
در آســیای مرکــزی در عصــر پیــش از چغتایــی« بــا 
گی های  ح حال ابوسعید ابوالخیر و ویژ گزارش شــر
ســلوک او آغــاز می شــود و بــا ســخن از آموزه هــای 
کبری ادامــه می یابــد و باالخره بحث  نجم الدیــن 
از »مــوج ســنت گرا« در تصوف ماوراء النهر اســت و 
نگاهــی بــه ریشــه های جریــان خواجگان بــه ویژه 
گزارش  خواجه احمد بســوی و تصوف ترکســتان. 
جریــان تصوف در عصر چغتایی و ازبکی در بخش 
چهــارم آمده اســت بــا نگاهی بر حیــات اجتماعی 
گزارشــی از سلســله ها و طرایــق صوفیه،  صوفیه و 
کبرویــه، قادریــه، چشــتیه و ... . در ذیــل  ماننــد 
کبرویــه از مکتــب باخرزی در بخــارا، مکتب جندو 
و ترکســتان ســخن بــه میــان آمده اســت و از ابعاد 
فکــری بســیاری از چهره هــای تصــوف نیــز ســخن 
رفته است، مانند خواجه محمد پارسا، سیدعلی 
کتاب  همدانی، عبیداهلل احرار و ... . فصل پنجم 
عهــده دار تحــوالت عصــر جدیــد و حیــات صوفیه 
که مشــتمل اســت بر تصــوف و شــیوه های  اســت 
زندگــی، صوفیــه، از بلشــویک ها تــا اســتقرار نظام 

شوروی و باالخره تصوف در دوره استقالل.

گســترده اســت و مولف با  کتــاب  دامنــه بحــث در 
که دارنــد با تأمل و دقت  گســترده ای  گاهی های  آ
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کرد. پایۀ خط تصویری ســومری ابداع 

کتاب در شش بخش بدین  فهرســت مطالب این 
ترتیب است:

مباحــث زبان شــناختی: آرزو نجفیــان؛ نظام های 
محمدصالــح  ســامی:  زبان هــای  در  نوشــتاری 
شــریف عکری و آرزو نجفیان؛ نظام های نوشتاری 
در ایــران: حســن رضایــی باغ بیــدی؛ نظام هــای 
باغ بیــدی؛  رضایــی  حســن  هنــد:  در  نوشــتاری 
علــی  ترکــی:  زبان هــای  در  نوشــتاری  نظام هــای 
تمیــزال؛ نظام هــای نوشــتاری در آســیای جنوب 

شرقی: آرزو نجفیان. 

جدال عقل و اســطوره در یونان باستان؛ 
معاصر،  تهران: نــگاه  گلچیــن؛  پژمان 

1393، 391 ص.
حیطــه  در  اســت  تالشــی  اثــر  خالصه: ایــن 
شناســایی موضوعــی به نام تاریخ عقــل با رویکرد 
بــا پیشــروی  کــه  بــه طــوری  »پدیدارشناســانه«. 
بــر روی مضامیــن ناشــناخته و اســتفاده از روش 
کرانه های  تحلیلــی ـ تاریخــی تــالش می کنــد تا بــه 

حقیقت نزدیک شود.

این اثر تالشی است در حیطه شناسایی موضوعی 
به نام تاریخ عقل با رویکرد »پدیدارشناسانه«. به 
که با پیشــروی بر روی مضامین ناشناخته  طوری 
و اســتفاده از روش تحلیلیـ  تاریخی تالش می کند 

کرانه های حقیقت نزدیک شود. تا به 

ایــن اثر هرگز نمی خواهد جایگاه شــکل یافتۀ عقل 
کند،  را بــه عنــوان یــک امــر قابل بررســی خوانــش 
کمــی پیش تر و خوانش  بلکــه قصدش مراجعه به 
ریشــه های شــکل گیری چنــان وضعیــت عقالنــی 
کــه عمومــًا از عناصــر فرهنگــی، اجتماعــی،  اســت 
کلی عوامل اســطوره ای پیش  اقتصادی و به طور 
از خــود وامــدار بوده اســت. این اثر تالشــی اســت 
در حیطه شناســایی موضوعی بــه نام تاریخ عقل 
کــه بــا  بــا رویکــرد »پدیدارشناســانه«، بــه طــوری 
پیشــروی بر روی مضامین ناشــناخته و اســتفاده 
بــه  تــا  تــالش می کنــد  تاریخــی  ـ  از روش تحلیلــی 
کتــاب با  کرانه هــای حقیقــت نزدیــک شــود. ایــن 
نگاهی به دغدغه چگونگی واردشدن مدرنیته به 

اســت، نوشــتار یا خط دســتاوردی فرهنگی است 
و ابــزاری بســیار قدرتمنــد برای نظــارت اجتماعی 
بخــش  ایــن  در  همچنیــن  می شــود.  محســوب 
موضوعاتــی همچــون تاریــخ پیدایش خــط، صور 
ابتدایــی خــط، خــّط هیروگلیــف، خــّط میخــی، 
انواع خّط الفبایی، تاریخ تکامل و انتشار خطوط 

الفبایی و خّط نشانه نگار مطالعه شده اند.

زبان هــای  در بخــش دوم نظام هــای نوشــتار در 
ســامی بررسی شــده اســت. در غربی ترین منطقۀ 
و  زبان هــا  کــه  می کردنــد  زندگــی  اقوامــی  آســیا 
تمدن هایشــان بــه هــم نزدیــک بــوده و بــه ایــن 
اقــوام و زبانشــان نــام ســامی اطالق شــده اســت. 
زبان هــای ســامی باســتان در ســه ناحیــه از ایــن 
شــمال  )در  بین النهریــن  داشــت؛  رواج  منطقــه 
شــرقی(، ســوریه ـ فلســطین )در شــمال غربــی( و 
شــبه جزیرۀ عربستان )در جنوب غربی(. افزون بر 
این موج مهاجرت اقوام ســامی به ســرزمین های 
خ، چون اتیوپی و اریتره  کرانۀ دریای سر آن سوی 
شــد. در بررسی تاریخ خط، خط زبان های سامی 
اهمیت ویژه ای دارند؛ زیرا مخترعان خط ابجد از 
گویــش وران یکی از زبان های ســامی غربی آغازین 
بوده انــد. تقریبــًا تمامــی خطــوط غیرچینــی رایج 
گرفته انــد.  در جهــان امــروز از خــط ابجــد نشــأت 
طبقه بنــدی خطــوط زبان های ســامی منطبق با 
دســته بندی زبان های ســامی نیســت. زبان های 
ســامی شــرقی بــه خــط نوشــته نشــده و بــه خــط 
میخی سومری نگاشته شده است. اقوام پیش از 

سامی ها در بین النهرین می زیستند.

ایــران(  در  نوشــتاری  )نظــام  ســوم  بخــش  در 
آمــده اســت: تاریــخ خــط در ایــران بــه چندهزار 
ســال قبــل از میالد مســیح، یعنی زمــان بالندگی 
خوزســتان  نواحــی  در  )ایــالم(  عیــالم  تمــدن 
خاســتگاه  عیــالم  می رســد.  کنونــی  لرســتان  و 
اولیۀ سلســله های شــاهی در تاریــخ فالت ایران 
همســایگانی  کنــار  در  همــواره  کــه  اســت  بــوده 
ّکــد با تمدن هــای پیشــرفته قرار  ماننــد ســومر و ا
داشــتند. اندکــی پــس از ابداع خط در ســومر در 
اواخر هزارۀ چهارم پیش از میالد، تمدن شــوش 
نیــز خــط تصویرنــگار خــاص خــود را احتمــااًل بــر 

تفکر فلســفی در اسالم؛ اندلس از ابن مسّره تا ابن 
عربی.

اهمیــت  فیلــون:  عــارف:  حکیــم  دو  دوم:  فصــل 
شــناخت فیلــون، یهودیــان اســکندریه در زمــان 
کشف از نظر  فیلون، فیلون عارف؛ ابن عربی: علم 
ابن عربی، ابن عربی و فلســفه و حکمت؛ مقایسۀ 

مباحث در روش شناسی و معرفت شناسی.

فیلــون؛  منظــر  از  خــدا  شــناخت  ســوم:  فصــل 
شــناخت خدا از منظر ابن عربی؛ مقایسۀ مباحث 

خداشناسی.

جهان شناســی  جهان شناســی:  چهــارم:  فصــل 
فیلون؛ جهان شناسی ابن عربی؛ مقایسۀ مباحث 

جهان شناسی.

منظــر  از  انســان  انسان شناســی:  پنجــم:  فصــل 
فیلون؛ انسان از منظر ابن عربی؛ مقایسۀ مباحث 

انسان شناسی.

پیوســت: ترجمۀ بخشــی از دربارۀ حیــات نظری؛ 
کتاب شناسی آثار فیلون. کتاب نامه؛ 

ادبیات
خــط و نظام هــای نوشــتاری در جهان 
اســام؛ حســن رضایی باغ بیدی، آرزو 
نجفیــان، علــی تمیــزال، محمدصالح 
شریف عســکری؛ تهران: کتاب مرجع، 

1393، 168 ص.
الزمــۀ نظــام نوشــتاری وجــود قراردادهایــی ویــژه 
بســاوایی  یــا  دیــداری  نشــانه های  کاربــرد  بــرای 
ارتباط هــای  مختلــف  انــواع  از  انســان ها  اســت. 
کــه هیــچ یــک  غیرزبانــی دیــداری بهــره می گیرنــد 
از آنهــا نوشــتار نیســتند. نوشــتار تنهــا بــرای بیان 
کار می رود. بــرای اصطالح خــط یا نظام  زبــان بــه 
نوشــتاری اصطالحات دیگری چون هجی )امال(، 
کاربرد  که  کار رفته است  الفبا و زبان نوشتار نیز به 
دو اصطــالح خط و الفبا در معنی نظام نوشــتاری 

کهن است. سنتی 

کتــاب نظام نوشــتاری یا خط  در بخــش اول ایــن 
کولماس  ح اســت. به نظر  در مفهوم نخســت مطر
که مشــخصه ای جهانی و طبیعی  گفتار  بــر خالف 
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معریفگزاریشتازه های ناگرش و نشر

مدتــی را در مرکز مطالعــات ادیان جهان در آمریکا 
بــه مطالعــۀ تاریخ تطبیقــی ادیــان پرداخت. دکتر 
مجتبائی ســال ها به تدریس در دانشــگاه الهیات 
بــزرگ  تهــران پرداخــت و در مرکــز دایرةالمعــارف 
گونی در  گونا اسالمی به نگارش و ویرایش مقاالت 
حــوزۀ ادیــان و عرفان و ادبیات فارســی پرداخت. 
کنــون عضــو پیوســتۀ فرهنگســتان  ایشــان هــم ا
علمــی  هیــأت  عضــو  و  فارســی  ادبیــات  و  زبــان 
مرکــز دایرةالمعــارف بــزرگ اســالمی اســت. از دکتر 
کتاب،  کنون بیش از دویســت عنوان  مجتبائــی تا
کتاب و شعر به صورت تألیف، تصحیح  مقاله، نقد 
و ترجمه به زبان های فارســی و انگلیسی در ایران 

ج از ایران منتشر شده است. و خار

کتاب بدین ترتیب است: فهرست مطالب این 

گفتگو با دکتر مجتبائی در جستجوی آفاقی دیگر: 

کســانی  کتاب هــای فارســی را برای چه  نخســتین 
کرده اند؟ : آذرتاش آذرنوش ترجمه 

مثنوی سیف الرســایل: ســلطان قاجار/ سیدعلی 
آل داود

کتاب  مــاده و تخمۀ هســتی: بــه روایت بخشــی از 
دینکرد سوم: ژاله آموزگار

ج افشار اسرار شطرنج و رقعۀ حیات: ایر

جســتجویی در تاریخ مناقب خوانی و اشاره هایی 
به منظومۀ علی نامه: مهران افشاری

ایزد شیر سر در مهرپرستی غربی: مهری باقری

کندگــی جغرافیایــی آنان:  ایرانیــان مرغــزاران و پرا
حبیب برجیان

چند نکته دربارۀ طنز: حسن حبیبی

و  عــروض  میــان  مشــترک  مبحثــی  اســکان: 
آواشناسی زبان فارسی: حمید حسنی

ابوالفضــل   : نکشــت؟  را  ک  ضحــا فریــدون  چــرا 
خطیبی

و  ملیــت  و  تجــدد  در  تحقیــق  رســالۀ  بــه  نظــری 
تناسب این دو معنی: رضا داوری اردکانی

نامــه ای بــه یزدانگرد: درآمــدی بــر پاپیروس های 
ج دریایی پهلوی: تور

شــیخ شامل داغستانی رهبر نهضت ملی قفقاز در 

گروه های فکــری موجود در آن  مفهومــی لوگوس، 
عصر، انواع لوگوس.

فصل چهارم: بررســی الیۀ میانــی دانش در یونان 
باســتان: بررســی تحــوالت در الیــۀ میانــی دانــش 
در یونان باســتان، مفهوم شــهروند و شــکل گیری 
دولــت و حکومــت، قانون یا نوموس و ســولون به 
عنــوان اولیــن قانون گــذار عصــر جدیــد در یونــان، 
بررســی مجــدد مفهــوم شــهروند و نســبت آن بــا 
دولــت شــهر، شــعر قدیــم و شــعر جدیــد، تــراژدی 
کمــدی، تاریخ نــگاری و تاریخ نــگاران، چرخــش  و 

نگرگاه از میتوس به لوگوس، نتیجۀ نهایی.

جشــن نامۀ دکتر فتــح هللا مجتبائی؛ به 
کوشش علی اشرف صادقی و ابوالفضل 
خطیبی؛ تهران: هرمس، 1393، 795+ 

12 ص.
دکتــر فتــح اهلل مجتبائی در ســال 1306 در تهران به 
دنیــا آمــد و مقدمــات علــوم رســمی و ادبیــات را در 
گرفت. پدر و جد وی از مستوفیان  ک فرا فراهان ارا
زمــان خــود و از بــزرگان صوفیه بودنــد. او در چنین 
خانواده ای تعلیمات مقدماتی را فرا گرفت و همین 
گیری  کــه بعدهــا او را بــه فرا زمینــۀ مطالعاتــی بــود 
کشاند. در سال  تاریخ ادیان و فلســفۀ شرق و هند 
1332 از دانشگاه ادبیات تهران و دانشسرای عالی 
در رشــتۀ زبان و ادبیات انگلیســی درجه لیســانس 
گرفــت و از ایــن ســال تــا 133۸ در دبیرســتان های 
ک و دانشسرای عالی به تدریس ادبیات  تهران و ارا

و زبان های خارجی اشتغال داشت.

در پاییز همین ســال از سوی وزارت فرهنگ برای 
کتاب هــای  آشــنایی بــا روش هــای جدیــد تألیــف 
از  پــس  و  اعــزام شــد  کشــور  از  ج  بــه خــار درســی 
کلمبیــا  یــک دوره مطالعــه و تحقیــق در دانشــگاه 
و  تهیــه  مأمــور  و  بازگشــت  کشــور  بــه  )نیویــورک( 
کتاب های درســی در رشــتۀ ادبیات برای  تدویــن 
دوران  در  مجتبائــی  دکتــر  شــد.  دبیرســتان ها 
تحصیــل خود از محضر اســتادان بنامی در داخل 
کشــور دانش اندوخت و برای آشــنایی  ج از  و خــار
کســتان ســفر  بــا عرفــان هنــدی بارها بــه هند و پا
کــرد. در ســال 13۵0 از دانشــگاه هاروارد در رشــته 
غ التحصیل شد و  تاریخ ادیان و فلســفۀ شــرق فار

زندگــی روزمــره، در توجه به مفاهیم بــرای رویکرد 
فلســفی اثر اهمیت قائل شــده و در همین مســیر 
کتاب، غایت انسان  پیش رفته است. پروژه اصلی 
کل ساختار تحقیق در این زمینه است. در  بوده و 
این پروژه افزون بر استفاده از عرصه های مختلف 
اجتماعــی بحــث انسان شناســی نیــز مــورد توجــه 
گرفته است. در این بحث سؤال هایی مانند،  قرار 
کیست؟ چیست؟ چه می کند؟ و محدوده  انسان 
عمل انجام او در طبیعت چیســت؟ مورد بررســی 

قرار می گیرد.

واژۀ  اســتفادۀ  از  حتی المقــدور  تحقیــق  ایــن  در 
»عقل« به جای »لوگوس« خودداری شده است؛ 
زیــرا عقل به معنای یونانی و فلســفی اش مبحثی 
کــه بــه طــور مشــهود در یونــان نزد ارســطو  اســت 
کمتر چنین  گرفته است و فیلســوفان قبل  شــکل 

به مسئله اندیشیده اند.

عصر موردنظر در این تحقیق عصر پسااسطوره ای 
کــه  دوره ای  یعنــی  اســت،  پیشالوگوســی  و 
دربردارنــدۀ اندکــی از اواخــر دوران اســطوره گرایی 
را  لوگوس بــاوری  عصــر  اوایــل  از  کمــی  و  شــده 
دربرگرفتــه اســت. بنابرایــن بــا اینکــه هــم اثــری از 
اســاطیر در این تحقیق مشــهود اســت و هم اثری 
از اندیشه های پیشاسقراطیان؛ اما موضوع اصلی 
کدام از  که هر دوی اینهاست، هیچ  در عین حالی 

این دو را شامل نمی شود.

کتاب بدین ترتیب است: فهرست مطالب این 

یونــان  شــکل گیری  نحــوۀ  بررســی  اول:  فصــل 
باســتان: موقعیــت جغرافیایــی یونــان باســتان، 
کن قبلــی، همســایگان  اقــوام جدیــد و اقــوام ســا
کســب  یونــان باســتان، منابــع اقتصــادی اولیه و 
کار یونان باســتان، آغاز نشــانه های شکل گیری  و 

یونان فلسفی.

تعریــف  یونــان:  اســطوره ای  عصــر  دوم:  فصــل 
اســطوره، شــخصیت های اســطوره ای در یونــان 
اســطوره های  در  اســطوره ای  مفاهیــم  باســتان، 

یونان باستان.

شــکل  و  لوگوس بــاوری  عصــر  آغــاز  ســوم:  فصــل 
گیــری لوگوس: تعریف لوگــوس، تاریخچۀ تحوالت 
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تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

بخش چهارم مدل و الگوی حکومتی آخوند
در ایــن بخــش ضمن اشــاره بــه الگــوی حکومتی 
مطلــوب و الگوی »قدر مقدور« از دیدگاه ایشــان، 
که به ایشــان نســبت  برخــی شــبهات و الگوهایی 

داده شده نیز بیان می گردد.

بخش پنجم: قواعد فقه سیاسی
در ایــن بخــش بــا بررســی نامه هــا و اطالعیه هــای 
فقــه  قواعــد  و  اصــول  از  ای  پــاره  مــرور  و  آخونــد 
ایشــان  سیاســی  و  فقهــی  بنیان هــای  سیاســی 

بررسی می شود.

بخش ششم: تعامل آخوند با دیگر فقها
مباحث این بخش در سه محور خالصه می شود:
در  خراســانی  آخونــد  همگامــان  و  یــاران  الــف( 

نهضت مشروطه
ب( آخوند خراسانی و دیگر فقهای شیعی

بــه اندیشــه و مواضــع  گزینشــی  ج( رویکردهــای 
آخوند خراسانی

کات آخوند با  در محــور نخســت بــه میــزان اشــترا
گام بــا ایشــان در نهضــت مشــروطه  مراجــع هــم 
هماننــد: میــرزا حســین خلیلــی و شــیخ عبــداهلل 

مازندرانی اشاره شده است.

برخــی  اندیشــه های  بررســی  بــه  دوم  محــور  در 
فقیهــان متاثــر از نگــرش فقهــی سیاســی آخونــد 
خراســانی ماننــد: نائینــی، محالتــی، بروجــردی و 

سید ابوالحسن اصفهانی بیان شده است.

که در دهه اخیر با  در محور سوم برخی همایش ها 
گزینشی و سیاسی به تحریف اندیشه ها  رویکردی 
و مواضــع سیاســی آخونــد پرداختــه انــد معرفــی 

شده اند.

ایــن بخــش مفصل تریــن بخش پژوهش اســت و 
در آن به بســیاری از پرســش ها و شــبهه ها در باره 

آخوند خراسانی پاسخ داده شده است.

کالم
والیت فقیــه در اندیشــه و عمل آخوند 
مزینانی؛  صــادق  محمــد  خراســانی؛ 

قم: بوستان کتاب، 1393. 
اندیشه سیاسی آخوند به ویژه در خصوص والیت 
فقیه ناشناخته مانده است. در حوزه های علمیه 
از ایشــان در مباحــث فقهــی و اصولی یاد می شــود 
کمتر سخن به  ولی از اندیشه های سیاسی ایشان 
میان می آید. به عقیده نویسنده شناخت اندیشه 
سیاســی ایشــان و دیگــر متفکــران اســالمی امروزه 
ضــروری تریــن حرکت برای مکتب و نظامی اســت 

می خواهد مرزهای فرهنگی خود را پاس بدارد.  

کتاب عبارتند از: عناوین بخش های 
بخــش اول: زندگــی و اوضاع سیاســی و اجتماعی 

روزگار آخوند خراسانی
و  زندگــی علمــی  بــه  بــه اختصــار  بخــش  ایــن  در 
سیاســی و حضور فعال ایشان در میدان سیاست 
که ارتباط اوضاع روزگار  اشاره شده است. از آن جا 
هــر شــخص بــا اندیشــه او غیــر قابــل انــکار اســت، 
ح شــده  نیــز مطــر ایــن دوران  تحــوالت سیاســی 
اســت. با شــناخت این حوادث به درک بهتری از 

اندیشه و عملکرد شخصیت ها خواهیم داشت.

بخش دوم: والیت مطلقه فقیه از دیدگاه آخوند
مهــم ترین و محــوری ترین مبحث دیــدگاه فقهی 
ایشــان در سیاســت، والیــت مطلقــه فقیه اســت. 
بــه ایــن ترتیب رابطــه والیت فقیه با مشــروطیت، 
کــه مهــم تریــن  گــذاری، آزادی و برابــری  قانــون 
روشــن  بودنــد،  روزگار  آن  در  سیاســی  مســائل 
می گردد. در ضمن به برخی پرســش ها نیز پاســخ 

داده می شود.

بخش ســوم: تجلی والیت مطلقه در سیره عملی 
آخوند

در بخش ســوم به ســیره عملی آخوند اشاره شده 
اســت. در ایــن بخــش  پــاره ای از احــکام والیــی 
گــون سیاســی،  گونا و حکومتــی آخونــد در ابعــاد 
بــاور  و  اســت  شــده  آورده  فرهنگــی  و  اقتصــادی 
عمیــق ایشــان بــه والیــت مطلقــه فقیــه نیــز بیان 

شده است.

گذشته: عبدالمحمد روح بخشان قرن 

تحــوالت اجتماعــی در دوران قاجــار و تأثیــر آن در 
ج رهنما پدیدآمدن ادبیات: تور

ل: هوشــنگ 
ّ
دیــوان حافــظ به مثابه دســتگاه تفأ

رهنما

کت اقبال و دانته: محمدحسین سا

فتــوح الشــام اثــر عبــداهلل بــن محمــد بــن ربیعــه 
الُقدامی: مایکل لکر/ ترجمۀ صادق سجادی

بررســی تطبیقــی عناصــر متناظــر در زبــان فارســی 
گیالنی گیلکی: احمد سمیعی  گویش  معیار و 

کدکنی »ُخَرنِدز« یا »َجزیَدر«: محمدرضا شفیعی 

جایــگاه آتــش و نقــش وجــودی و پدیــداری آن در 
دین زردشتی: محمدجواد شمس

قدیمی تریــن فرهنــگ فارســی چــه بوده اســت؟ : 
علی اشرف صادقی

جمــع بــه » ـ ات« در واژه هــای عربــی ســه حرفی: 
بهروز صفرزاده

یک اقتراح عروضی: امید طبیب زاده

شــفاهی  روایت هــای  تدویــن  در  ایرانیــان  نقــش 
عرب ها: عنایت اهلل فاتحی نژاد

قــرن ششــم ق.م و منشــأ  بــه  انتســاب زردشــت 
کینگزلی/ ترجمۀ احمدرضا قائم  یونانــی آن: پیتر 

مقامی

»نشــان شــیخی خانقــاه« در عصــر میــرزا حســین 
بایقرا: نجیب مایل هروی

جــان جونــز و مفهوم ارســطویی تراژدی: حســین 
معصومی همدانی

در  شــیعه  شــعارهای  و  مظاهــر  از  نــوروز  جشــن 
قرن های سوم تا پنجم: احمد مهدوی دامغانی

در جســتجوی وزن هــای نــو: ابوالحســن نجفــی/ 
بهاءالدین خرمشاهی.


