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چرایی عرضه بحثهای نهای���ی به عنوان تکمله س ��وم را با فهرس ��تی از یادک ��رد مورخ ��ان و آثار آنها
را در پیش���گفتار گزارش کردهان���د (ص  .)18کتاب پرداخته اس ��ت تا به امروز که کس ��ان بس ��یاری در
در بحثه���ای مرتب���ط با روششناس ��ی از جایگاه این موض ��وع تالش کردهاند .منابع تاریخ اس�ل�ام
اسماعیل مهدوی راد

معرفی
گـزارشی
ُ
کلیـات
روششناسی تاریخ؛ احمد پاکتچی؛ تنظیم
و ویرایش :صالح زارعی؛ تهران :دانشگاه
امام صادق.1392 ،

کتاب مجموعه سلس���له جلس���ات درس���ی اس���تاد
دکت���ر احم���د پا کتچی اس���ت ک���ه در دو نیمس���ال
تحصیل���ی ب���ا عن���وان «روششناس���ی تاری���خ» در
جمع دانش���جویان رش���ته تاریخ تش���یع دانشکده

مهمی برخوردار است.

حضرت جعفریان از پژوهشهای دقیق تحلیلی و

تأمالتی در مباحث فرهنگ اسالمی؛ احمد
پاکتچی؛ به کوشش :مرتضی سلمانینژاد؛
تهران :دانشگاه امام صادق.1392 ،

وصفی این موضوع است .بنمایههای اصلی این
پژوهش در نگاش ��تههای متعدد حضرت اس���تاد
بیشتر مجال ظهور داشته است ،آن هم در شکل

مجموعهای از مقاالت متنوع حضرت استاد دکتر کتابی که به س ��ال  1370نش ��ر یافت که ا کنون آن
احمد پا کتچی است که در مناسبتهای مختلف کتاب با بازنگری و بازنگاری و افزودن آ گاهیهای
و با آهنگهای گونهگون به خامه آمده است ،اما سودمند و کارآمدی نش���ر مییابد .مقدمه مؤلف
هم���ه آنها در نهایت از نظر پرتوافکندن به زوایایی در س ��یر تط ��ور نگاش ��تهها و پژوهشه ��ای از این
از فرهن���گ و تمدن اس�ل�امی س���ودمند تواند بود .دست را از کهنترین روزگاران شناسانده است که
در نگاه���ی کالن مجموعه مقالهها در چهاربخش آ کنده است از آ گاهیهای ارجمند.
س���امان یافتهان���د :عل���وم ق���رآن و حدی ��ث ،فقه و
اصول ،کالم و فرق ،فرهنگ و ملل اسالمی.

آن ��گاه مت ��ن کت ��اب اس���ت ب ��ا عناوین ��ی چ ��ون:
مس ��لمانان و انگیزههای تاریخنگاری ،گونههای

روش���ن است که از کتابی که دربرگیرندۀ مجموعه مختلف تاریخنگاری مس ��لمانان ،سیرهنویس���ی و
مق���االت نمیش���ود انتظار بحثهای منس ��جم با سیرهنگاران ،تاریخنگاری و تاریخنگاران مسلمان
روند منطقی و طبیعی داشت ،اما مقاالت هریک از آغاز تا قرن پنجم ،منابع تاریخ صدر اس�ل�ام پس
در جای خود پژوهشی است سودمند و کارآمد.

از ق ��رن پنجم ،تاری ��خ خلفانگاری از قرن س ��وم تا

عناوین برخی مقاالت چنین اس���ت« :سنتهای دهم هجری و باالخره شیعیان و تاریخنگاری.

ارتباط���ات دانش���گاه امام ص���ادق(ع) ارائه ش���ده
اس���ت .در فصل اول از ابزارهای اصلی پژوهش���گر امالی���ی [ارتوگرافی] در خ���ط عربی متقدم با توجه در این چاپ چهارده مقاله بر کتاب افزوده ش���ده
س���خن رفت���ه اس���ت و فص���ل دوم «ردهبن���دی و به انعکاس آن در نس���خههای قرآن» که پژوهشی اس ��ت که یکس ��ر س ��ودمندند و کارآمد .مقایس���ه
ارزشیاب���ی اطالع���ات» و چگونگ���ی آن را گ���زارش است نوآیین ،جدی و مس���تند «حسین بن واقد س ��یره ابن اسحاق و س ��یره ابن هشام آغازین این
ک���رده اس���ت« .مطالع���ات جانب���ی تاری���خ» عنوان م���روزی و بنیانگ���ذار مکت���ب خراس���انی اصح ��اب مقالههاست .میدانیم که سیره ابن هشام روایت
فصل س���وم اس���ت و در فص���ل چه���ارم از «عناصر حدیث» که تحقیقی است شایسته دربارۀ دانش گزینشنگارانهای اس ��ت از س ��یره ابن اسحاق .در
مردی اثرگذار ،اما مجهولالقدر.
ای ��ن مقاله چگونگی ای ��ن گزینش و روایت گزارش
فرهنگ���ی ،زبانشناس���ی و نامشناس���ی» و نق���ش
آن در پژوهشه���ای تاریخی بحث ش���ده اس���ت« .نق���د معت���دل ب���ر اصولیه نزد ش���یخ بهای ��ی» که ش ��ده اس ��ت با تکی ��ه و تأ کید بر «نق ��ش علی(ع)»
جغرافی���ای تاریخ���ی ب���ر پیش���انی فص���ل پنج���م بحثی است اصولی با نگرشی به مواضع اخباریان اس ��ت .ای ��ن س ��نجش و تحلیل سرش ��ار اس ��ت از
نشس���ته اس���ت ک���ه مش���تمل اس���ت ب���ر بح���ث و و اصولیان درباره حجیت خبر و سرانجام «تحکیم نکتههای تاریخی شایس ��ته توج ��ه .مقاله «منابع
بررسی از «جای»ها ،ش���هرها ،دیهها ،سرزمینها و انگارههای سیاس���ی صدر اسالم» که مطالعهای االصاب ��ة ف ��ی تمیی ��ز الصحاب ��ه» پژوهش ش ��ایان

و نقشآفرین���ی آنه���ا در ح���وادث و جریانه���ای است دقیق دربارۀ جریان تحکیم در تاریخ اسالم توجهی اس ��ت در نش ��اندادن سرچشمههای اثر
س ��ترگ ابن حجر عس ��قالنی .مقالهه ��ای دیگر نیز
تاریخی .گاهش���ماری و گونههای آن مبحث دیگر و تحلیل مواضع مسلمانان در برابر آن.
هرک ��دام از زاویهایتأمل کردنی اس ��ت که در این
کتاب اس���ت و سرانجام در فصل هفتم بحث مهم
«رویکرده���ا در تحلی���ل اطالع���ات» را میخوانیم.

تـاریــخ

منابع تاریخ اسالم؛ رسول جعفریان؛ تهران:
س���اختارگرایی در تاریخ و س���ازمندگرایی در تاریخ
علم1393 ،

سطور مجال پرداختن به آنها نیست.

شیدای گمنامی؛ محمد الوانساز خوئی؛ قم:
شکوری368 ،1393 ،ص.

عناوین فصلهای هش���تم و نهم هستند و آنگاه
س���ه تکمله اس���ت با عناوین رویکرده���ای تحلیل درب���ارۀ مورخان و آث���ار تاریخی اس�ل�امی و منابع و پژوهشی است دقیق ،مس ��تند و خواندنی دربارۀ
اطالعات ،مکات���ب تاریخپژوهی و نقاط تمایز آنها مصادر شناخت تاریخ اسالم پژوهشهای فراوانی عال ��م جلی ��ل و عارف ب ��زرگ آیتاهلل سیدحس���ین
سامان یافته است .از «الفهرست» ندیم که مقاله قاضی تبریزی برادر زاده آیتاهلل حاج میرزا علی آقا
و باالخره تضادهای دوگانه در مقوالت دینی.
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قاضی طباطبایی .کتاب در هفت فصل س���امان این کتاب «شش���مین کتاب» از مجموعه «میراث درب ��ارۀ اش ��عار فارس ��ی ش ��یخ اش ��راق ،عبدالرزاق
یافت���ه اس���ت .خان���دان ،تحصی�ل�ات ،اس���تادان و عرفان���ی ایرانی اس���ت» ک���ه در آغاز بنا ب���ود در یک کاش ��انی و شیخ اشراق ،رس ��اله مشواق ،حلقهای
ش���ا گردان .پس از این س���ه فصل ،فص���ل چهارم مجلد و با عنوان «پیران خراس���ان» نش���ر یابد ،اما از یک زنجیر ادب ��ی و عرفانی ،اصطالحات صوفیه
اس���ت با عن���وان «در کالم دیگران» ک���ه خاطراتی در عم���ل به هنگام نش���ر ،بحث و پژوه���ش درباره در «فرهنگ معین» بررسی سه اصطالح «طوالع»
اس���ت بس���یار خواندنی و تنبهآفرین .فصل پنجم هری���ک از عارف���ان کتاب���ی ش���ده اس���ت مس ��تقل .و «لوای ��ح» و «لوام ��ع» عناوی ��ن مقاالت ��ی از ای ��ن
دی���ده و ش���نیدههای فرزن���د آی���تاهلل طباطبایی این کتاب مش���تمل اس���ت ب���ر مقدم���های در باب مجموع ��ه اس ��ت .دو رس ��اله «رس ��اله ف ��ی حال ��ة
اس���ت از پدر و به حک���م «اهلالبیت ادری بما فی شخصیت ش���یخ جام ،از دیدگاهی متفاوت دقیق الطفولی ��ه» و «لغ ��ت م ��وران» بخ ��ش دوم کت ��اب
البیت» ،آ گاهیهایی است دقیق و شایان توجه .باریکبینانه و خواندنی .در بخش دوم از «خالصة اس ��ت .بخ ��ش پایانی کت ��اب نقدهای نویس ��نده
در فصل شش���م مصاحبهها با عالمان آمده است المقاالت» س���خن رفته است و ارزشهایی نموده است بر پنج کتاب از جمله «ارض ملکوت ،هنری
درب���ارۀ آن بزرگ���وار و باالخ���ره فصل هفتم اس���ت و ش���ده است .این اثر گلچین سنجیده و درخشانی کربن» ب ��ا ترجمه س ��یدضیاءالدین دهش ��یری ،و
تصاویر و اسناد.
نظریه فرهنگی استاد مطهری؛ مهدی
جمشیدی؛ تهران :سازمان انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
 248 ،1393ص.

جایگاه بلند و واالی استاد شهید مرتضی مطهری
در ابعاد مختلف فرهنگ و تمدن اس�ل�امی مهم و
تأملکردنی اس���ت .نویس���نده در این کتاب تالش
ک���رده اس���ت نظری���ه فرهنگ���ی اس���تاد را از الب�ل�ای
سطور آثار زرین استاد استخراج و تحلیل ،تدوین

اس���ت از مقاماتهای ش���یخ جام و نیز برگزیدهای «التنقیح ��ات فی اصول الفقه» ش ��یخ اش ��راق که
اس���ت از بهتری���ن بخشه���ای «آث���ار ش ��یخ» ک ��ه در می ��ان آثار ش ��یخ از جای ��گاه وی ��ژهای برخوردار
نس���خههای که���ن و کام���ل آنه���ا در آن روزگار در اس ��ت .دکت ��ر پورج ��وادی در مباح ��ث عرف ��ان
اختی���ار یکی از احفاد ش���یخ به ن���ام ابوالمکارم بن نظری چیرهدس ��ت اس ��ت و آثارش ب ��ا نثری پخته
عالء الملک جامی بوده است (ص .)17 - 16
در بخش س���وم مت���ن «خالصة المقام���ات» آمده
اس���ت و تعلیق���ات آن و در بخ���ش چه���ارم «فصل
فی االداب و ما یلیق بحال الفقر» از آثار شیخ جام
است که گویا برای اولین بار چاپ میشود.

و خواندن ��ی و نگاه ��ی ژرف خواندن ��ی و س ��ودمند
است.

فقـه و حقـوق
قواعد فقهی؛ به کوشش حسینعلی بای؛
تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.1393 ،

فهرس���ت آیات قرآنی ،منابع احادیث و مأثورات و
و نشر کند.
ش���عرهای عربی ،فرهنگواره و کتابنامه و مقالهها این مجموعه مشتمل است بر تعدادی از «قواعد
در فص���ل اول از مبانی نظری س���خن گفته اس���ت در پای���ان کت���اب آمده اس���ت .فرهنگ���واره به واقع فقهی» مانند قاعده «احس ��ان»« ،دفع افس ��د به
و در فص���ل دوم از ماهی���ت ،پویای���ی فضیل���ت و فهرس���تی اس���ت دقیق و س���ودمند از اصطالحات فاس ��د» و داللتهای حقوقی  -جرمشناختی آن
کارکرده���ای فرهنگ اس�ل�امی بحث کرده اس���ت .عرفان���ی ب���ه کاررفته در کت���اب که ب���رای خواننده «قاع ��ده اجرای حدود در زم ��ان غیبت»« ،قاعده
فص���ل س���وم عه���دهدار بح���ث از ح���د و ح���دود و
مجازات قتل کافر ذمی توسط مسلمان»« ،قاعده
بسی کارآمد خواهد بود.
چگونگ���ی مداخل���ه حکوم���ت دین���ی در عرص���ه
پرداخت دیه از بیتالمال»« ،قاعده دیه اعضاء»،
فرهن���گ اس���ت .در فص���ل پنج���م عل���ل انحطاط اس���تاد ش���فیعی ا کنون از «نادرهکاران» این روزگار
«قاع ��ده ارش و حکوم ��ت»« ،قاع ��ده نف ��ی غرر»،
مس���لمین از ن���گاه اس���تاد مطه���ری گزارش ش���ده و «بقی���ة الس���لف» س���لف صال���ح از پژوهن ��دگان و
«بررس ��ی فقهی و حقوق ��ی هرزهن ��گاری در فضای
اس���ت .این موض���وع از جمله موضوع���ات مهمی محققان اس���ت .طول عمر باعزت استاد را همراه
مج ��ازی»« ،مبان ��ی فقه ��ی بازداش ��ت موق ��ت در
اس���ت که دیدگاه استاد را به خود معطوف داشته ب���ا توفیق نش���ر آث���ار فاخ���ر و بلن���د و گرانس ��نگ از
جرایم علیه تمامیت جسمانی» و  . ...از عناوینی
است .فصل شش���م غرب و فرهنگ غربی است از خداوند خواهانیم.
که میآوریم روش ��ن اس ��ت که مجموعهای اس ��ت
دیدگاه اس���تاد مطه���ری و نقادیهای عالمانه آن اشراق و عرفان؛ نصرهللا پورجوادی؛ تهران :ارجمند و پژوهش ��ی اس ��ت روزآمد و تالش ��ی است
سخن.1392 ،

محققان ��ه .چنانکه اش ��اره ش ��د بحثه ��ا روزآمد

نظ���ر س���هروردی و ابنس���ینا« ،مونس العش ��اق»

قـرآن و حدیـث

اس���تاد از فرهن���گ غ���رب .کت���اب در موضوع خود

قاب���ل توجه اس���ت ،به وی���ژه از این جه���ت که در ای���ن کت���اب مش���تمل اس���ت ب���ر ش���انزده مقال ��ه اس ��ت و در جه ��ت تحلی ��ل و ارزیاب ��ی موضوعاتی
میدانی حضور یافته کمتحقیق و یا بیپیشینه .و پن���ج نق���د کت���اب و دو رس���اله فارس���ی از ش ��یخ مورد نیاز از حوزه فقه و حقوق.
اش���راق ش���هابالدین س���هروردی .انوار درونی از

فلسـفه و عرفـان

درویش ستیهنده؛ از میراث شیخ جام؛
محمدرضا شفیعی کدکنی؛ تهران :سخن،
1393

سهروردی و تأثیر آن در ادبیات فارسی روحانیت،
کیخس���رو در ش���اهنامه و در سنت اش���راقی ،شیخ
اش���راق و تألیف «ال���واح عمادی» ،یادداش ��تهایی
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المنهج الغایی فی تصحیح الحدیث عند
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موض���وع کت���اب در مجموع���ه پژوهشه���ای از جمل���ه زمینهها و بس���ترهای ش���کلگیری آنچه چون ��ان مقدم� �های ب ��ر تفس ��یرش «فه ��م الق���رآن
حدیثی از جایگاه بلندی برخوردار اس���ت .روشن یاد ش���د ،جایگاه «صرف���ی»« ،نح���وی»« ،لغوی» الکری ��م» نگاش ��ته اس ��ت .تفس ��یری ک ��ه ب ��ر پای���ه
اس���ت ک���ه بخ���ش مهم���ی «احادیث» منق���ول در و «اس���لوبی» اس���ت .بدی���ن معنی ک ��ه گاه لفظی تسلس ��ل نزول تاریخی س ��ور س ��امان یافته اس���ت
الب�ل�ای صفح���ات مجموع���ه حدیثی ب���ا اصطالح محتم���ل اس���ت «فاعل» باش���د ی���ا «مفع ��ول» و یا (= تفس ��یر بر حس ��ب نزول) .این مجموعه آخرین
حدیثشناس���انه «ضعیف» هس���تند ،ب���ه ویژه با «مبالغ���ه» مانن���د «کظیم» در آیه «و قال یا اس ��فی اثر جابری اس ��ت که آن را در سالهای پایانی عمر
توجه با ارزشگ���ذاری متأخران ،ام���ا هرگز حدیث عل���ی یوس���ف و ابیض���ت عین���اه م���ن الح ��زن فهو خود ب ��ه فرجام برد .ای ��ن کتاب را میت ��وان اثری
«ضعی���ف» چنان نیس���ت که از حوزه مس���تندات کظیم» که ممکن است جایگاهی سهگانه داشته درباره علوم قرآنی تلقی کرد.
پژوهش���ی در ش���اخههای گون���ه تم���دن و تفک���ر باشد و یا واژهای دارای معناهای مختلفی باشد،
ً
اس�ل�امی زدوده ش���ود« .احادی���ث ضعی���ف» را ب���ا یا لفظی در جایگاه س���اختاری مثال «حال» باش ��د
توجه ب���ه راههای گونهگ���ون «حدیثشناس���انه» و ی���ا «تمیی���ز» و ی���ا کلم���های «حقیق ��ت» باش ��د و
که به گون���های پرا کنده در منابع فقهی ،حدیث و ی���ا مج���از .کتاب اس���عد عراد کتابی اس ��ت بس ��یار
درایهای آمده اس���ت ،میتوان به «حوزه احادیث خواندن���ی ،دقیق ،س���ودمند و کارآم���د و آ کنده از
صحی���ح و ی���ا معتبر» آورد .مؤلف کوش���یده اس���ت صدها نمونه و مثل درباره آنچه ادعا کرده اس ��ت،
پرا کندههای این «راهها و راهحلها» را گرد آورده از آیات قرآنی و بر پایه منابع بسیار مهم و مطمئن
و تدوین و نشر دهد.
مقدم���ه کت���اب مش���تمل اس���ت ب���ر توضی���ح
«اصطالحه���ای حدیث���ی» از جمل���ه تبیین دقیق
اصط�ل�اح «صحی���ح» در فرهن���گ پیش���ینیان و

و کهن ادبی  -قرآنی.

جابری در این کتاب از امیبودن رسول اهلل(ص)،
رخداد وحی و اثبات نبوت قرآن و چگونگی تنظیم
آن ،جمع قرآن و مس ��ئله تحریف ،ترتیب مصحف
و ترتی ��ب ن ��زول قص ��ص ق ��رآن و چگونگیهای آن
بحث کرده است.
دی ��دگاه جاب ��ری در تم ��ام م ��وارد یادش ��ده تأم���ل
برانگی ��ز اس ��ت ،بهوی ��ژه دربارۀ «قصص ق ��رآن» در
پ ��ی دی ��دگاه کس ��انی چ ��ون احمد محم ��د خلف

ترادف در قرآن کریم؛ سیدعلی میرلوحی؛
قم :مرکز فرهنگ و معارف قرآن،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
.630 ،1392

اهلل از اهمیت ویژه برخوردار اس ��ت ،با اینهمه از
نوعی ابه ��ام و تهافت رنج میب ��رد .مترجم فاضل
و س ��تخکوش ب ��ه هم ��ه ای ��ن کت ��اب توج ��ه کرده

پس���ینیان و آن���گاه فص���ل اول اس���ت و راهه���ای
«ت���رادف» ،هممعناب���ودن الف���اظ مختل ��ف از اس ��ت .در پانوش� �تهای بس ��یاری از دیدگاههای
«تصحی���ح حدیث» .م���راد از «تصحی���ح حدیث»،
جمل���ه موضوع���ات مهم ادبی���ات ع���رب در حوزه جابری انگشت نقد نهاده اس ��ت؛ از جمله درباره
«قرائن نش���انگر صحت حدیث» ،تصحیح حدیث
زبانشناس���ی اس���ت .بحث «ت���رادف» در فرهنگ دیدگاههای او درباره موضوع تشیع درباره قرآن و
ن���زد متقدمان و متأخران و  ...اس���ت .فصل دوم
قرآنی نیز بس���یار مهم اس���ت .قرآن ب���ه زبان عربی موضوع تحریف .مترجم درباره چگونگی «قصص
ش���یوهها و روشهای «تصحیح» در نگاه فقیهان
اس���ت و طبیع���ی اس���ت که چگونگ���ی آن زب ��ان را ق ��رآن» و دیدگاهه ��ای جابری در ماهه ��ای پایانی
و اصولیان ش���یعه اس���ت و در فصل س���وم قواعد و
داشته باش���دکه صد البته چگونگیهای آن قابل عم ��ر او مکاتب ��ه ک ��رده اس ��ت و جاب ��ری ب ��ا نهایت
اصول تصحیح گزارش شده است.
بحث اس���ت .کتاب آقای دکتر میرلوحی اولین اثر سماحت پاس ��خ داده است .همه این تالشهای
کت���اب در موض���وع خ���ود ش���ایان توج���ه و قاب���ل بس���یار گس���ترده تألیفی دربارۀ این موضوع است مترج ��م اف ��زون ب ��ر ترجم ��ه روان و خواندن ��ی وی
مطالعه اس���ت و از معدود پژوهشهای ارزشمند که با بحث از پیشینه ترادف آغاز میشود و ضمن ستودنی است.
«حدیثشناسانه» تواند بود.
آن از موافق���ان و مخالف���ان موض���وع س ��خن رفته
المشترک اللغوی فی القرآن الکریم
(الصرفی ،النحوی ،المعجمی ،االسلوبی)؛
مهدی السعد عرار؛ لبنان ،بیروت :مکتبة
لبنان ناشرون.2012 ،

«استعمال لفظ در بیش از یک معنا» یا «مشترک
لفظ���ی» با هم���ه گفتگوهایی ک���ه در چگونگی آن
در ادب عرب���ی و آنگاه در فرهن���گ قرآنی هس���ت،
موضوعی اس���ت بس���یار مهم و در مطالعات قرآنی

اس���ت .در ادام���ه بحث از انواع ت���رادف ،ترادف در
قرآن کریم ،ترادف در دیدگاه مفسران بحث شده
اس���ت و باالخره پژوهشی گس���ترده در نمونههای
عینی «ترادف در ق���رآن کریم» کتاب را پایان داده
است.
رهیافتی به قرآن کریم «در تعریف قرآن»؛
محمد عابد الجابری؛ ترجمه محسن
آرمین؛ تهران :نی 608 ،1393 ،ص.

س���ودمند و کارآم���د از جمل���ه بحثه���ای مه���م و کت���اب ترجمه اس���ت از کت���اب مهم محم ��د عابد
زیربنای���ی ای���ن بحث ای���ن موضوع اس���ت که چرا الجاب���ری ،نویس���نده بلن���دآوازه مغربی ب ��ا عنوان

و چگون���ه «لفظ معان���ی» مختلف پی���دا میکند و «المدخ���ل ال���ی الق���رآن الکری���م» که مؤل ��ف آن را
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