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خاطرات دکتر قاسم غنی
با مقدمه ابراهیم باستانی پاریزی تهران :علم.1392 ،

دکتر قاسم غنی در سال  1272شمسی در سبزوار

کالم و زیبایی تحری���ر و دقت در نگارش ،روزبهروز در ش ��هر نج ��ف به دنی ��ا آم ��د .همانجا ب ��ه ادامۀ
همان کاری را کرده اس���ت که هزار س���ال پیش از تحصی ��ل پرداخت و از س ��ال  1340ب ��ه پژوهش و

او همش���هری دیگرش همی���ن کار را میکرد؛ یعنی ن ��گارش روی آورد .وی در س ��ال  1350ب ��ه همراه
ش ��مار زی ��ادی از ایرانیان ��ی ک ��ه دهها س ��ال در آن

تقویم خاطرات مینوشت.

به دنیا آمد .رش���ته طب را در دانش���کده پزش���کی از مجموع یادداش���تهای دکتر غنی نکتۀ مهمی
آمریکایی بیروت در س���ال  1297شمسی به پایان میش���ود اس���تنباط ک���رد و آن اینکه او ب ��ا اینکه با

کش ��ور زندگی میکردند ،مظلومان ��ه از عراق بیرون
آمده و در قم سا کن گردید.

رس���اند و مدت���ی در مش���هد و س���بزوار ب���ه طبابت هزار آدم مختلف در همه جا میجوش���د ،هیچ جا ایش ��ان از همان زم ��ان افزون بر حض ��ور در برخی
پرداخت .در دورههای ده���م ،یازدهم ،دوازدهم با اهل سیاست یا رجال فرهنگی کشورهای بلوک از دروس آی ��ات عظام ،به کار پژوهش و فهرس ��ت

و س���یزدهم از طرف مردم مشهد نماینده مجلس ش���رق و بهویژه روس���یۀ ش���وروی میانهای ندارد و ن ��گاری پرداختند که تنها ی ��ک نمونه از خدمات
ً
ش���ورای ملی و یکبار وزیر فرهن���گ و یکبار وزیر شیفته دموکراسی غرب و خصوصا پیشرفتهای ایش ��ان تألی ��ف  27مجل ��د فهرس ��ت نس ��خههای
کتابخانۀ آیتاهلل العظمی مرعش ��ی نجفی اس ��ت.
بهداری ش���د .مدتی نیز سفیر ایران در کشورهای آمریکاست.
اس ��تاد در س ��ال  1355مجمع الذخائر االس�ل�امیه

ترکی���ه و مص���ر ب���ود .او ب���ه زبانه���ای فرانس���ه ،اهمی���ت خاط���رات غنی تنها ب���ه دلی���ل ارتباط او
را تأس ��یس و آثار فراوان ��ی را در این مرکز تصحیح و
انگلیسی و عربی مسلط بود .دکتر غنی با بسیاری ب���ا دو دربار مه���م آس���یایی و آفریقایی در آس ��تانه
منتشر کردند .یکی از مهمترین اقدامات فرهنگی
از مش���اهیر ایران���ی و بینالملل���ی ،از جمل���ه آلبرت س���قوط منحصر نمیشود .او در همان یک سالی
ایشان تأسیس مرکز احیاء میراث اسالمی در سال
انش���تین دوست یا آش���نا بود .او با محمد قزوینی ک���ه در قاهره ب���ود ،با بس���یاری از رج���ال و بزرگانی
 1373ب ��رای حف ��ظ و نگهداری نس ��خ خطی و نیز
در تصحص���ح دیوان حافظ و با محمدعلی فروغی آش���کار میش���ود که هرکدام به صورتی در س ��طور
تهیۀ تصاویر نسخههای با ارزش از کتابخانههای
در تصحی���ح رباعی���ات خی���ام هم���کاری ک���رد .در تاریخ برای خود جای پایی باز کردهاند.
مختل ��ف دنی ��ا ب ��ود .اس ��تاد اش ��کوری اف ��زون ب���ر
س���ال  ۱۹۴۵از اعضای هیئ���ت نمایندگی ایران در
مح���دوۀ زمان���ی خاط���رات کت���اب ،س���ال  1326و
انتش ��ار دهها مجلد فهرس ��ت نس ��خههای خطی
کنفرانس سانفرانسیس���کو بود که س���ازمان ملل
 1327را دربرمیگی���رد و بخش عمدهای از ش ��ئون
از کتابخانهه ��ای خصوصی و عمومی کش ��ور و نیز
متحد را پایه گذاشت.
زندگ���ی دکت���ر قاس���م غن���ی را نش���ان میده ��د؛ از
تدوین فهرست نسخ خطی عربی ایران ،بسیاری
ارزش یادداشتهای دکتر غنی در این است که او رواب���ط ش���خصی گرفت���ه ت���ا مطالع���ات ایش ��ان تا
از مت ��ون که ��ن دین ��ی و رجال ��ی را منتش ��ر کرده و
درست در متن دو دربار مهم و معروف خاورمیانه موضعگیریهای سیاسی و سفرهای شخصی.
بدین ترتیب سهم بسزایی در تولید علم در ایران
ق���رار گرفت���ه ب���ود .دربارهایی که س���ابقۀ حکومت
جشننامه استاد احمد حسینی اشکوری اسالمی داشتهاند.
دوهزاروپانصد س���اله و ششهزار س���اله داشتند و
رسول جعفریان؛ تهران :علم.1392 ،
فهرس ��ت مق ��االت و مطال ��ب این جش� �ننامه به
اهرام برافراش���تۀ مصر و س���تونهای س���ر به فلک
کشیده را پش���توانۀ تداوم خود میدانستند .دکتر اس���تاد سید احمد حسینی اش���کوری پژوهشگر و ترتیب زیر است:
محق���ق از پرکارترین فهرس���تنگاران نس ��خههای درآم ��د :رس ��ول جعفریان؛ ُزب���د ة اآلثارّ :
س���ید علی
غن���ی ک���ه در آس���تانۀ تخت و ت���اج ه���ر دو دربار به
قابل
خدمات
که
هس���تند
معاصر
ایران
در
خطی
آل داود :بل ��وای اصفه ��ان :س���رودۀ ابوالقاس���م بن
زمین مینشسته یا به قول خودش در حضور شاه
آبجوخ���ور ،آب نارنج میخورده اس���ت ،با لطافت توجه���ی در ای���ن ح���وزه و دیگ���ر حوزهه ��ای علوم محم ��د به کوش ��ش علیرض���ا اباذری؛ جن ��گ امام
اس�ل�امی داشتهاند .اس���تاد در سال  1310شمسی
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معریفگ ا
علی(ع) با طال ،ش���اه مغ���رب زمین :مظهر ادوای؛ صاح���ب الجواه���ر لممت���از العلم���اء :عل ��ی فاضلی؛
نه���ر دوم /ش���یخ مه���دی نجف���ی مسجدش���اهی مس���قط اجارهدار بندرعباس :ویلم فلور؛ نخستین
اصفهان���ی :آی���ت اهلل رض���ا اس���تادی؛ ترجم���ۀ مجلۀ اس�ل�امی چاپ تهرانّ :
س���ید فرید قاس ��می؛
اح���وال محمدعل���ی بن محم���د باق���ر هزارجریبی :فوا که البساتین اثر حاج میرزا محمد طهرانی :علی
محمدحس���ین هزارجریبیّ /
سیدجعفراشکوری؛ قیصری؛ دو مثنوی داستانی از عصر صفوی :ا کرم
ش���رح حقیقة ال���روح مع م���ا یتوقف علی���ه الفتوح :کری���مزاده اصفهانی؛ عتیقهجات آس���تانه حضرت
س���ید ص���ادق حس���ینی اش���کوری؛ مالحظات���ی معصوم���ه (س) و پروفس���ور پ���وپ در آینۀ اس ��ناد:
پیرامون متن دیوان عنصری :محمود امیدساالر؛ فرش���ته کوش���کی؛ احکام سر تراش���یدن /سلمان
ّ
س���نت تصحی���ح و تصحی���ح س���نتی :ا کب���ر ایرانی؛ فارسی :حسین ّ
مسرت و علیا کبر شیر سلیمیان؛
طاعون /نوشته یکی
معرفت امام /علیبن س���دید اس���ترآبادی :محمد رساله در تشریح واقعه هائله
ِ

برک���ت؛ نا گفتههای���ی از رقع���ات حزی���ن الهیجی :از فضالی آن روزگار :هادی مکارم؛ بیان األدعیاء/
ژال���ه ت���اج الدی���ن؛ دی���وار نوش���تههای ی���ادگاری عب���داهلل بن محم���د ابن کتیل���ه حس ��ینی :کازوئو
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شر ح حال
هوشنگ دوم
کریم فیضی؛ تهران :اطالعات.1392 ،

هوش ��نگ م ��رادی کرمان ��ی نویس ��ندهای ایران���ی
اس ��ت که بیش ��ترین تع ��داد آث ��ار ترجمهش ��ده به
زبانه ��ای خارج ��ی را در کارنام ��ه خ ��ود دارد و از
داس ��تانهای او بیش ��ترین تع ��داد فیلم س ��اخته
ش ��ده اس ��ت .او در این کتاب ب ��ه روایت خودش
میپ ��ردازد .در حقیق ��ت هوش ��نگ دوم ،آینهای
است در برابر یک آینه و آنچه در این میان مطرح
اس ��ت ،روایتش ��دن نویسندهای اس ��ت که شما
هم با او غریبه نیس ��تید .این کتاب متن گفتگوی

در مس���جد ـ مدرس���ه مادرش���اه اصفه���ان :رس���ول موریموت���و؛ مرآت المذاهب :س���یدحیدر میرحلی؛
المکیةّ /
ّ
س���ید مرتضی بن عل � ّ�ی بن علوان
جعفری���ان؛ س���فرنامۀ منظ���وم حج /محم���د نبی الرحلة
برجس ��تۀ حوزۀ ادبیات کودکان و نوجوانان ایران
قورچی اصفهانی :رس���ول و محم���د باقر جعفریان؛ شامی :حس ��ین الواثقی؛ مراسالت ّ
محمد حسین
اس ��ت .وی نویسندهای س ��ادهنویس است که در
راس���تیآزمایی در تصحیح نس���خ خطی :محس���ن ش���عاع الملک ش���یرازی ب���ا مل���ک الش ��عرای بهار:
س ��ه دهۀ اخیر با نس ��ل کودک و نوج ��وان ایرانی،
جعف���ری مذه���ب؛ رس���الهای در أح���وال
وأفع���ال علی حیدری یس���اولی؛ نیم قرن آش���نایی :محمد
ِ
َ
بیش ��ترین و روش� �نترین ارتباطها را برقرار کرده و
ّ
تابعی���ن او /محم
ت َم���آب و
«ب���اب» َضالل��� 
دتق���ی س���مامی حائ���ری؛ زندگ���ی ،تحصی���ل ،تحقی ��ق:
ِ
ِ
ِ
به موفقیته ��ای بزرگی در کار خود دس ��ت یافته
َ
وی اصفهانی :جویا جهانبخش؛ نقدی بر چند مصاحبه با اس���تاد س���ید احمد اش���کوری؛ العالمة
ِهر ِ
اس ��ت .ایشان در این گفتگو به تمام پرسشهای
فهرست :ابوالفضل حافظیان؛ معرفی یک کتابچۀ الحس���ینی االش���کوری و تحقی���ق الت ��راث :کام ��ل
مربوط به زندگی و زمانه و روزگار خود پاس ��خ داده
دس ��تورالعمل نویافته :صادق حضرتی آش���تیانی؛ سلمان الجبوری؛ السید احمد االشکوری و تاریخ
است .به گونهای که تمام جریانهای قابل بحث
نس ��خهای نفیس از مثنوی معنوی از
شیراز سدۀ الحرمین الشریفین :طالل غداف.
ِ
ف ��ردی و اجتماعی ی ��ک زندگی و ش ��بیه و نزدیک
س���یزدهم :س���ید محمدحس���ین حکیم؛ مکاتیب طبر 
ی تاریخنگار مسلمان و شاهکار او به او بررس ��ی ش ��ده است .وی از ش ��رایط فرهنگی
سعدالدین َح ّموئی :احمد خامهیار؛ رسالۀ هیئت
ویراسته هیوکندی؛ ترجمه گروه مترجمان؛ به
دهههای  1340و  1350و اوضاع فرهنگی ایران در
جدی���د انگری���زی /میرمحم���د حس���ین اصفهانی:
کوشش محمدحسین سا کت؛ تهران.1392 ،
دوران پس از انقالب اس�ل�امی و ش ��کلگیری نسل
عل ��ی دهگاهی؛ تعزیۀ اس�ل�امآوردن عرب بیابانی و
آنچ���ه در ای���ن کت���اب آم���ده اس���ت مجموع ��ه جدی ��دی در این دوران س ��خن میگوید .از اینرو
معجزۀ حضرت رس���ول (ص) :به کوش���ش مرضیه
مقالههای���ی اس���ت که به پ���اس کنگ ��رهای درباره در این گفتگو مس ��ائلی مطرح شده که برای همۀ
راغبی ��ان؛ نکات���ی دربارۀ م�ل�ا محم���ود الهیجانی:
طب���ری و با عن���وان طب���ری :تاریخدان مس ��لمان عالقمندان به ح ��وزۀ ادبیات و فرهن ��گ ایران در
محمد کاظم رحمتی؛ سفرنامۀ منظوم بلخ :سید
سده میانی و کتاب او عرضه شده است .مقاالت چند دهۀ اخیر جالب و خواندنی اس ��ت .اشاره به
عباس رس���تاخیز و س���ید عل���ی نقی میرحس���ینی؛
کتاب را مترجمان مختلفی ترجمه کردهاند و آقای این نکته ضروری است که در مقام کوشش برای
تصحیح بخش���ی از «رس���اله در علم تاریخ» :گودرز
محمدحسین س���ا کت ضمن اینکه بخش مهمی پدیدآوردن متنی کامل و آ کادمیک دربارۀ گفتگو
رش ��تیانی؛ نامههایی از اصفهان به کربال :س���عیده
از مق���االت را ترجمه کردهاند ،تمام���ت مقاالت را از هیچ تالشی فروگذار نشده است.
س���لطانی مق���دم؛ چن���د نکته درب���ارۀ کاغ���ذ ابری ویرایش کرده و یکدس���ت ساخته است .گزارش
آنچ ��ه در ای ��ن کت ��اب میخوانی ��د :مقدم���ه،
ایران���ی :یوشیفوس���ا س���هکی؛ نس���بنامه خاندان کوتاه���ی از زندگ���ی طبری ،ن���گاه طبری ب ��ه تاریخ
نویس ��ندهای از کویر ،ما دو نفر :من و من ،آن یک
انص���اری آذربایج���ان :محی���ا ش���عیبی عمران���ی؛ ساس���انیان ،طب���ری و تاری���خ رس���تگاری ،مناب ��ع
تومان ،هیچکس ،هیچ چیز و هیچ کجا ،لقزدن،
فوائ���د رضوی���های دیگ���ر :عل���ی صدرای���ی خوی���ی؛ تاریخ���ی طب���ری ،ترجمهه���ای س���امانی طب ��ری،
از حاش ��یه به مت ��ن ،باز در وس ��ط ،نویس ��ندگان،
تاریخنویس���ی سلس���لهای در ایران عص���ر صفوی :وامداری تاریخنگار محلی به طبری ،کتابشناسی
داستاننویس ��ان ،فیل ��م و فیلمس ��ازان ،طن���ز و
منص���ور صف���ت گل؛ چه���ار یادداش���ت نویافت���ه از آث���ار مرب���وط به طب���ری از جمل���ه مقالهه ��ای این
قلمرو آن ،سفر و س ��فرها ،قصهای به نام زندگی و
قحطی در ایران :علی ا کبر صفری؛ نس���خۀ نفیس مجموعه است.
فهرستها.
عهدنامۀ مالک اش���تر :ابوالفضل ع���ربزاده؛ إجازة
مفصلی با «هوش ��نگ مرادی کرمانی» نویس���ندۀ
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ادبیات
سنت و تجدید یا ثابت و متحول ادونیس
ترجمه حبیباهلل عباسی؛ تهران :سخن.1392 ،

ز ریش
معریفگ ا
کاش���ی مترا کمی را دارد که تم���ام فرهنگ عربی با گفتگوی معنیدار به حس ��اب نمیآین ��د .گوکر در
ایجاز تمام در آن متبلور است.
نقطۀ عزیم���ت أدونیس در این کت���اب قرآن کریم

این کتاب مبنای کارش را نقد دیدگاهی قرار داده
اس ��ت که به قول خودش نگرش موجود اس ��ت و
همان نگاهی اس ��ت که از طریق منطق جدید به

کتاب حاضر برترین اث���ر تحقیقی أدونیس متفکر ،اس���ت که نقطۀ عطفی در فرهنگ عربی ـ اسالمی
نظریهپ���رداز ،محق���ق دقیقالنظ���ر و ش���اعر ش���هیر ش���د؛ یعنی س���بب انتقال قوم ع���رب از بداهت به
ّ
ه ��ر فصل از این کتاب ابتدا به س ��راغ آرای پیروان
دنی���ای ع���رب و یک���ی از ش���اهکارهای پژوهش���ی تعق���ل یا به تعبیر دیگر از گفتار بنیادی به نوش ��تار
ای ��ن نگ ��رش موجود م� �یرود و معل ��وم میکند در
جهان اس�ل�ام به ش���مار م���یرود که از بدو انتش���ار بنی���ادی .مس���ئلۀ تج���دد محوریتری���ن مبح ��ث
ه ��ر م ��ورد تبیین پی ��روان این نگرش ت ��ا چه میان
تا کنون س���بب ش���گفتی همگان ،اعم از دوس���ت کتاب حاضر است که نویسنده برای تعیین نقطۀ
نارساس ��ت و بر حسب چه دیدگاهی میتوان این
و دش���من ش���ده و مناقشات بس���یاری برانگیخته عزیم���ت آن در گذش���ته و ف���راز و فروده ��ا و خ ��ط
نارساییها را برطرف س ��اخت .دیدگاهی که گوکر
اس���ت .این کتاب از شمار آثار جریانساز و نادری س���یرش ت���ا روزگار کنونی ب���ه بررس���ی جریانهای
در براب ��ر ای ��ن نگرش موج ��ود با رویک ��رد گذارهای
اس���ت که تح���ت تأثیر آن چند اث���ر تحقیقی ارزندۀ سیاسی ،دینی و ادبی عرب در دورههای زایندگی
مدنظ ��ر دارد و خ ��ودش رویک ��رد باف ��ت ـ منطق ��ی
دانشگاهی در کشورهای مختلف به رشتۀ تألیف و بالندگ���ی پرداخته اس���ت؛ از همی���ن رو اثر حاضر
مینام ��د ،نگ ��رش منس ��جمی اس ��ت که میش���د
درآم���ده اس���ت .ای���ن اث���ر در اص���ل رس���الۀ دکتری را میت���وان «بوطیق���ای فرهنگ���ی» و «مطالع ��ات
مرات ��ب س ��ادهتر از ای ��ن معرفی ش ��ود و مش ��خص
أدونی���س به راهنمایی پل نویا در دانش���گاه س���ن نوزایی» عرب نامید.
نیس ��ت چ ��را گوک ��ر ت ��ا ای ��ن ح ��د از پیچیدهکردن
ژزف لبن���ان ب���وده ک���ه در س���ال  . 1973م از آن کت���اب حاض���ر ترجم���ۀ چه���ار جل���د میباش ��د که
مطالب لذت میبرد.
دف���اع ش���د .چهرهه���ای دین���ی ،فکری ،سیاس���ی بدی���ن ق���رار س���امان یافت���ه اس���ت :کت ��اب اول:
کت ��اب در فصلهای ��ی ب ��ه قرار زی ��ر س ��امان یافته
و ادب���ی ک���ه در ای���ن کت���اب معرف���ی میش���ود ،به االصول(اص���ول) در دو بخ���ش اص���ول س ��نت و
است :پیشگفتار ،بیان مس ��ئله ،کاربردشناسی،
طور عم���ده مربوط به دورهای اس���ت که فرهنگ اصول نوآوری؛ کتاب دوم :تأصیل االصول(اقتدار
معنیشناسی ،باورها ،پسگفتار ،کتابنامه ،نمایه
عرب���ی پوی���ا ب���وده اس���ت .دورۀ نخس���ت :هم���ان سنت) در س���ه بخش پایهگذاری س���نت و تقلید،
معنیشناس ��ی صوری راه یافته است .وی در آغاز

س���دههای چهارم و پنجم است که آدام متز از آن پایهگذاری اص���ل ابداع یا نوآوری و دیالتیک اتباع
به «رنس���انس اس�ل�امی» تعبیر میکند و این دوره و ابداع یا کهنه و نو؛ کتاب سوم :صدمة الحداثه و

گفتوگو نویسی
گلوریا کمپتون؛ ترجمه فهیمه محمد سمسار؛
تهران :سوره مهر.1392 ،

هم���ان مدین���ۀ فاضل���ۀ گمش���دهای اس���ت که هر سلطة الموروث الشعری(شوک مدرنیسم و اقتدار
مسلمانی آرزوی زیستن در آن میکند .دورۀ دوم :دین���ی) در دو بخش چارچوب عقل و نواندیش ��ی نویس ��نده ه ��دف خ ��ود از ن ��گارش ای ��ن کت ��اب را
عص���ر نهضت اس���ت ک���ه ای���ن دوره نیز زمینهس���از یا عصر نهض���ت؛ کتاب چهارم :صدم���ة الحداثة و دو چی ��ز میدان ��د .1 :مجهزک ��ردن نویس ��نده ب ��ه
بیداری و هوش���یاری قوم عرب میشود و فرهنگ س���لطة الموروث الدینی(شوک مدرنیسم و اقتدار اب ��زار ادبی خ ��اص که به نویس ��نده کم ��ک میند
عرب���ی از ایس���تایی به پویای���ی تبدیل میش���ود و ّ
ت ��ا فراموش کند ک ��ه دارد گفتوگو مینویس ��د که
سنت ادبی).
چهرههای ش���اخص ،برجس���ته و تأثیرگذار خود را
پیدا میکند.
أدونی ��س در این کتاب که حک���م دایرةالمعارف یا

واژهها بدون معنی
کریستوفر گوگر؛ ترجمه کوروش صفوی؛ تهران:
علم.1392،

کت ��اب جامعی را دارد ،هم س���یر تاریخ���ی دین را از کتاب حاضر با هدف معرفی نظریهای تازه در باب
آغ ��از تا عصر جدی���د دنبال کرد و هم س���یر تاریخی مطالعۀ معنی به تدوین در آمده است .کریستوفر
جریان سیاس���ت و تبلورهای آن را پی گرفت و هم گوک���ر در این نوش���تۀ خود ط���رح جدی���دی از این

این خود س ��بب میش ��ود تا نویس ��نده احس ��اس
کند گفتوگوی ش ��خصیتها از دل ش ��خصیتها
بی ��رون میآی ��د و ن ��ه از درون دس ��تورالعملهای
خاص در داس ��تان .2 .ی ��ادآوری این نکته که هنر
گفتوگونویس ��ی میتواند جنبۀ س ��رگرمی داش ��ته
باشد و با تمرین میشود آن را یاد گرفت.

سیر تاریخی جریان شگرف و شگفت ادبیات عرب نوع مطالعه به دس���ت میده���د و آن را جایگزینی کت ��اب حاض ��ر دربردارنده هم ��ۀ بای ��د و بایدهایی
را تبیین نمود .به تعبیری میتوان گفت نویسنده در براب���ر فیلس���وفان زب���ان و دی���دگاه آن���ان در برابر اس ��ت ک ��ه داس ��تاننویسها ب ��رای نوش ��تن
در این کتاب پس از مطالعۀ این سه حوزۀ گستردۀ معنیشناس���ی به حس���اب میآورد .او بر حس ��ب گفتوگوه ��ای ق ��وی داستانهایش ��ان ب ��ه آن
فرهنگ اسالمی و تحت تأثیر ذوق و شهود علمی و بیانپذیری و انکارپذیری جملهها در باب گفتگو نی ��از دارن ��د؛ مس ��ائلی همچ ��ون غلبه ب ��ر ترس در
شاعرانۀ خود توانسته تمام تاریخ دینی ،سیاسی و ب���ه معرف���ی دیدگاه���ی در معنیشناس���ی ص ��وری گفتوگونویس ��ی ،متناس� �بکردن گفتوگو با نوع
واح���د درک معنی را داس ��تان ،اس ��تفاده از گفتوگوهایی که داستان
ادبی قوم عرب را در دو کلمۀ «ثابت» و «متحول» میپ���ردازد که ثابت میکند،
ِ
خالصه کند .نام «ثابت» و «متحول» حکم همان بای���د جمل���ه تلقی ک���رد و واژهها مس���تقل از بافت را پیش میبرد ،ترکی ��ب روایت ،گفتوگو و حادثه
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در گفتوگ���و ،زبان خ���اص ش���خصیتها و ویژگی اطالعات ریز و درش���ت درگیر اس���ت ،دچار تشتت اس ��ت .ا گ ��ر ایرانی ��ان در ای ��ن روزگار پرآش ��وب و
های فردی آنها در گفتوگو ،اس���تفاده از گفتوگو میکند و او نیز خس���ته از این کشا کش دردنا ک و بیفری ��اد که تندبادها تیزت ��از و خانمان برانداز در
برای توصیف مکان و زمان و پسزمینۀ داستان ،موهوم به خود نهیب میزند که گورس ��تان جای آن میتوفند ،دس ��ت از دامان شاهنامه فرو هلند
تنظیم سرعت گفتوگو در داستان و  . ...........نقد نیس���ت؛ زی���را میداند در گورس���تان آدمی به و پیوند خویش را با این نامۀ گرامی بگس ��لند .آن
فصول کتاب عبارتند از :دربارۀ نویسنده ،مقدمه،
آزادک���ردن ص���دای درون و ه���دف گفتوگ���و،
ش���خصیتها و داس���تانهای الل :غلبه بر ترس،
قالبه���ای مرس���وم داس���تانی ،رم���ان عموم���ی و
رمان ادب���ی ،چر خهای گردن���ده :گفتوگویی که
داس���تان را پیش میبرد ،ترکیب روایت ،گفتوگو

مرگ نزدیکتر اس���ت و توجه به سالمت شعرهای دریا بیبس ��تر خواهد ماند و خواهد خوش ��ید .آن
حکش���ده بر سنگ گور ناشی از غفلت و حماقت درخت بیبهره از دریا فرو خواهد پژمرد .س ��یمر غ
است و بس .همین تناقضات باعث میشود او باز نی ��ز بیبهره از آش ��یان بر خواهد پری ��د و پر خواهد
هم به دامن طنز پناه ببرد و با خواندن شعرهایی کشید و جاودانه نهان خواهد شد.
که روی س���نگ قبرها نوشته شده ،خود را مالمت
کند که ا کنون چه جای نقد ادبی است!

م ��ا ایرانیان ک ��ه از فرهنگی گرانس ��نگ و برینپایه
برخورداری ��م و از منش ��ی مهین ��ه و فزونمای ��ه ،به

و حادث���ه ،افش���ای ش���خصیتها و انگی���زۀ آنه���ا از این کتاب آینهای اس���ت که ما میتوانیم س ��همی وی ��ژه جوان ��ان برومن ��د و بالبلن���د ایرانزمین ،در
زب���ان خ���ود ش���خصیتها ،اس���تفاده از گفتوگ���و از ش���ناخت خ���ود و جه���ان خود را با خیرهش ��دن ای ��ن روزگار بی ��ش از ه ��ر زم���ان ب���ه ش���اهنامه نیاز
ب���رای ارائۀ م���کان و زم���ان و پسزمینۀ داس���تان ،در اعم���اق آن ،از ِآن خویش کنیم و ا گر غیر از این داریم .ا گ ��ر میخواهیم در براب���ر تندبادها ،کوهی
استفاده از گفتوگو برای تنظیم سرعت داستان ،باش���د ،نه ای���ن کتاب و ن���ه کتاب دیگ ��ری به کار پایبرجای باشیم و نه خسی ناچیز و بدان بنازیم

تشدید تنش و تعلیق از طریق گفتوگو ،استفاده نخواه���د آم���د و نتیجهای جز دردس���ر و تلفکردن و سربرافرازیم که ایرانی هستیم و ایرانی میمانیم.
از گفتوگ���و ب���رای مش���خصکردن ح���ال و ه���وای وقت نخواهد داش���ت .سکانس کلمات از ناآرامی
داس���تان ،گفتوگو و بازتاب ویژگیهای فردی در
حرفزدن ،گفتوگو و اش���تباهات بسیار مرسوم،
نقطهگ���ذاری و مالحظات آخرین لحظ���ه ،بایدها
و نبایدهای گفتوگونویس���ی ،ارتباط با خواننده:
میتوانی���د چی���زی و کس���ی را دگرگ���ون کنی���د .نیز
ضمیم���ه ،واژهنامه انگلیس���ی ـ فارس���ی ،واژهنامه
فارسی ـ انگلیسی و نمایه.

سکانس کلمات
سیدحسن حسینی؛ تهران :نی.1392 ،

بخش���ی از ش���خصیت منحصربهف���رد زندهی���اد
حس���ینی در ای���ن کت���اب نم���ود یافت���ه و کس���انی
ک���ه با آث���ار و اح���وال او آش���نایی دارن���د ،میتوانند

و جس���تجوی دائ���م روح���ی حکای���ت میکن ��د که
داس ��تانهای ش ��اهنامه ب ��ا زبان ��ی همس ��نگ و
در می���ان دو نی���روی ش���گفت خ���ود را در دو نیمه
همس ��از با زبان فرزانۀ ّفر خنهاد نوش ��ته شود و به
مییاب���د و مؤمنانه بر آن اس���ت تا از دوگانگی عبور
نثر برگردانده ش ��ود تا مگر سانوسوی و بهروبویی
کن���د و ب���ا حلش���دن در تضادهایی که به ش ��دت
از ّفر و فروغ و شکوه و شگرفی شاهنامه و از فسون
او را م���یآزارد ،قدم به س���احت بیانتهای توحید
فس ��انهرنگ آن در این نوش ��ته بازتابد و خواننده
بگ���ذارد .دغدغ���ۀ ش���اعری همچون حس ��ینی ،با
را آنچن ��ان به ش ��ور آرد و سرمس ��ت ب ��دارد که پس
مش���کالت زندگ���ی روزم���ره و نامردمیه ��ا بیگان ��ه
از خواندن این کتاب دس ��ت ب ��ه کاری دریازد که
نیست؛ اما ریشۀ این دغدغهها را باید در اشتیاق
بایس ��ته و نا گزیر هر ایرانی است و ش ��اهنامه را به
او ب���ه رهاش���دن از چارچ���وب تن���گ و تاری ��ک تن
خواندن بیاغازد.
جس���تجو کرد؛ چارچوبی که ب���ه او فرصت رهایی
نمیده���د و در رنگ و نیرن���گ آب و دانه و ترس از
فنای مطلق پنهان شده است.

جنبهه���ای دیگری از ش���خصیت این ش���اعر آزاده کتاب در پنج بخش به قرار زیر سامان یافته است:
را ب���ا مطالع���ۀ ای���ن کت���اب دریابند .با وج���ود این یادداشتها و مقاالت ،روایت گونهها ،ترجمهها،
س���ادهلوحانه خواه���د ب���ود ا گ���ر تص���ور کنیم همۀ کوتهنوشتها و خاطرات و یادداشتها
ابع���اد وج���ود ش���اعری اصی���ل را ب���ا خوان���ش آث���ار
منظوم و منثور او دریافتهایم .ایش���ان خود نیز در
جس���تجوی دی���دار با حقیقت متعال���ی خویش در

دفتر دانایی و داد:
بازنوشت شاهنامه؛ میر جاللالدین کزازی؛
تهران :اطالعات.1392 ،

آینۀ ش���عر و ترجمه و خاطره بود و میدانس���ت جز ش���اهنامه نام���ۀ فرهن���گ و من���ش ایرانی اس ��ت.
با حضور حتمی و روشنگرانۀ مرگ ،تمامیت خود منش و فرهنگی که به شیوهای گزین و گوهرین،

را در نخواهد یافت.

در دفت ��ر دانای ��ی و داد کوش ��یده ش ��ده اس ��ت ت���ا

بهین و برین در آن آرمیده اس���ت و از فراس ��وهای

فلسفه

نفس و بدن در متون دینی
جمعی از پژوهشگران؛ ج  1و  ،2قم :پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی.1392 ،

مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی
اس ��ت ک ��ه از دیرب ��از مورد توج ��ه متفک ��ران بوده و
در دههه ��ای اخی ��ر نی ��ز در پژوهشهای فلس���فی
استقبال گستردهای بدان شده است .از همینرو
و نیز ب ��ه دالیل اهمیت مباحث انسانشناس���ی و
نفسشناس ��ی از دیدگاه اس�ل�ام و دیگ���ر ادیان ،به
ویژه ادی ��ان ابراهیم ��ی و نیز تأثیر فلس ��فه نفس بر
مباح ��ث الهیاتی ،کتاب ��ی با عن���وان پیشگفته در

در این نوشتار درمییابیم چگونه مواجهه با مرگ هزارهه���ای تاری���خ ای���ران به م���ا ایرانیان رس ��یده
دو جلد تدوین شده است .این کتاب بر آن است
ً
آن هم در گورستان ،ذهن شاعری را که با هزاران اس���ت .ش���اهنامه پای���گاه فرهنگ و من ��ش ایرانی
تا اوال س ��نت علمالنفس متفکران مس ��لمان را که
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از ابع ��اد مغفولمانده تفکر اس�ل�امی اس���ت معرفی و عرفانی میدانن���د و از اینرو آنها را خلوصگرایان دوگانهانگارانه یا مادیانگارانه درباره نحوه وجود
ً
کند .ثانیا با طرح مباحث جدید در حوزه فلس���فه در فه���م دین میخوانند .کتاب مقدمهای پرمایه انسان به دست دهند .در این دیدگاهها تالش بر
نف���س و عرضه آنها ب���ر علمالنفس اس�ل�امی ،ابعاد و خواندنی به قلم استاد محمدرضا حکیمی دارد این بوده است تا لوازم برخی از متون و آموزهها در
ناش ��ناخته تفکر فلس���فی در جهان اسالم را آشکار و پس از آن نیز مؤلف مقدمه کوتاهی درباره مکتب مسئله نفسشناسی ،مانند مادی یا مجردبودن
سازد و نظریهپردازی در این حوزه را میسر گرداند .تفکی���ک و ش���یوه جم���عآوری و ارائه کتابشناس ��ی نفس انسان بررسی شود و در مواردی تصریحات
عناوی���ن مقاالت جل���د اول عبارتن���د از :تمهیدی
ب���رای پژوهش درب���اره آموزههای دینی و مس���ئله
ذه���ن و بدن ،نف���س در قرآن و روای���ات ،نفی تک
س���احتی و میراب���ودن گروه���ی در ق���رآن ،حقیقت
ویژگیه���ای نف���س و روح در ق���رآن کریم ،وحدت

حاضر ارائه میدهد .ترتیب و تبویب کتابشناس ��ی متون اشارهشده تبیین گردد.
بر اساس نام نویسندگان کت ابها و مقاالت است.
البت���ه در پایان نمایههای مختلف���ی در نظر گرفته
ش���ده اس���ت که ب���ه دسترس���ی آس���ان و دقیق به
محتوای کتاب کمک بسیاری کرده است.

ی���ا دوگانگی نفس و روح از منظر اس�ل�ام ،مس���ئله

مسیحیت و مسئله ذهن و بدن

النفس عند فخرالدین الرازی من خالل المفاهیم

جمعی از مترجمان؛ قم :پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی.1392 ،

االس�ل�امیه ،حضور الجسد فی القرآن و ابن الطین
و غسق الذات المجهوله.
عناوی���ن مقاالت جلد دوم نیز عبارتند از :روحانیة
الح���دوث و البقاءب���ودن نف���س از نظر ابنس���ینا،
نگاهی به علمالنفس غزالی ،بررسی نفسشناسی
فلس���فی در آرای ارس���طو و ابنس���ینا ،بررس���ی
تطبیقی آرای توماس آ کویناس و ابنسینا در باب
نف���س و بدن و بحث بعن���وان الصله بین النفس و
الجسد عند ابن حزم االندلسی.

کتابشناسی توصیفی مکتب تفکیک

آموزهه���ای دینی به هر ص���ورت پیشفرضهایی
درب���اره انس���ان و جه���ان دارن���د .یک���ی از ای ��ن
پیشفرضها نحوه وجود انس���ان و جهان است.
اینکه انسان پس از مرگ وارد عالم برزخ میشود،
س���پس ب���ه بدن���ش بازمیگ���ردد ،معاد جس ��مانی
را تجرب���ه میکن���د و بع���د وارد بهش���ت ی ��ا دوزخ
میشود ،مستلزم دیدگاههایی درباره نحوه وجود
انس���ان است .ا گر هیچ یک از این دیدگاهها الزمه
آموزههای دینی نباشد ،دس���تکم میتوان برای
هریک از دیدگاهها تبیین یا روایتی از این آموزهها

کتاب حاضر از دو بخش «مسیحیت ،دوگانهانگاری
مادیان ��گاری» و «دیدگاههای���ی درب���اره مع���اد»
تشکیل شده است که هر بخش مقدمهای به قلم
چارلز تالیور فیلسوف معاصر دارد.

سیاست
چشمانداز دانش سیاسی در ایران
(مجموعه مقاالت)
رضا عیسینیا؛ ج اول ،قم :پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی.1392 ،

در کت ��اب حاض ��ر ب ��ه تحلی ��ل و بررس ��ی وضعی ��ت
کنون ��ی دانش سیاس ��ی در ای ��ران پرداخته ش ��ده
اس ��ت .نویس ��نده کتاب بر این باور اس ��ت که این
دانش با مس ��ائل زندگی ایرانیان ارتباط محکمی
ن ��دارد و ب ��ه نظریهپ ��ردازی بوم ��ی نی ��ز نرس ��یده
اس ��ت .در این میان این س ��وال پی ��ش میآید که
راهکاره ��ای دس ��تیابی به وضعیت ای ��دهآل علوم

هادی ربانی (با مقدمه استاد محمدرضا حکیمی)؛
سیاس ��ی در ایران اسالمی چیس ��ت؟ البته در این
به دس���ت داد .ب���ه این ترتیب می���ان دیدگاههای
قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1392 ،
میان دغدغه دیگری نیز با این مس ��ئله توام شده

مرب���وط به نحوه وجود انس���ان و آموزههای دینی

است و آن ،بومیس ��ازی یا اسالمیسازی معرفت

ب���ا ورود می���رزا مهدی اصفهان���ی به ح���وزه علمیه
سه نوع رابطه ممکن است وجود داشته باشد.
سیاسی است .در این مجموعه مقاالت ،چهارده
مشهد و طرح مباحثی در دفاع از خلوص اندیشه
ً
ال���ف) متون دینی صریحا دیدگاهی راجع به نحوه
مقاله آمده اس ��ت که هرکدام از منظر متفاوتی به
اهلبیت و بازشناس���ی آن از اندیش���ههای فلسفی
وجود انسان بیان کند.
بررسی دانش سیاسی در ایران میپردازند و سعی
و عرفان���ی ،جری���ان فکری تازهای ش���کل گرفت که
به تدریج حوزه علمیه مش���هد را در س���یطره خود ب) از مت���ون یا آموزههای دین���ی دیدگاهی درباره دارند به سؤاالت یادشده پاسخ دهند.
گرفت .شا گردان میرزا که راه او را ادامه میدادند ،نحوه وجود انسان الزم آید.
اغل���ب ای���ن جری���ان را مکت���ب معارف���ی خراس���ان
مینامیدن���د ،ول���ی بعده���ا محمدرض���ا حکیم���ی
عنوان مکتب تفکیک را پیش���نهاد کرد و به تدریج
همی���ن عن���وان در محافل علم���ی جری���ان یافت.
ب���ه اعتق���اد تفکیکی���ان از آنجا که فلس���فه و عرفان
آمیزهای از دین و غیردین است ،باید میان دین،
فلسفه و عرفان تفکیک قائل شد .ایشان هدف از
ای ��ن کار را معرفی آموزههای ن���اب دینی و پرهیز از
تفس ��یر به رأی و تطبیق آنها با آموزههای فلس���فی

عناوی ��ن مق ��االت ای ��ن مجموع ��ه عبارتن ��د از:

ج) از آموزهه���ای دینی تبیین ی���ا روایتی مبتنی بر مطالع ��ات فقه ��ی امنی ��ت ،تق ��ارن و احت ��کا ک
دیدگاهی درباره نحوه وجود انسان ارائه میشود .س ��نتهای سیاس ��ی س� �هگانه :مبنای نگاه بومی
کتاب مسیحیت و مس���ئله ذهن و بدن مجموعه
مقاالت���ی اس���ت از فیلس���وفان مس���یحی ک ��ه
میکوش���ند از مت���ون و آموزهه���ای مس���یحی ک ��ه
برخ���ی از آنه���ا ب���ا مت���ون و آموزههای اس�ل�امی نیز
همس���انی دارند ،بهویژه آموزه معاد و زندگی پس
از م���رگ ،تبیی���ن ی���ا روایت���ی مبتن���ی ب���ر دیدگاهی
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در تاریخنگاری دانش سیاس ��ی ،مطالعه فلس ��فی
سیاس ��ی اس�ل�امی در غ ��رب ،س ��نتگرایی معاصر
اس�ل�امی و نف ��ش آن در بازتولید دانش سیاس ��ی،
مقدم� �های ب ��ر نظریهپ ��ردازی بوم ��ی و اس�ل�امی
در دان ��ش سیاس ��ی ،بررس ��ی ش ��یوههای کنون ��ی
پژوه ��ش در اندیش ��ه سیاس ��ی در ای ��ران معاص���ر
و راهکارهای ��ی ب ��رای مطالع ��ات آین ��ده ،مقایس���ه

ز ریش
معریفگ ا
فلسفه سیاسی و فقه سیاسی ،سرشت و ماهیت در آن روشن س���اخته و آنگاه آرای دیگر را آورده و
اندیش���ه سیاس���ی :اش���تباهها و سوءبرداش���تها ،دیدگاه نقد طبری عرضه کرده است.
بررس���ی موانع پژوهش سیاس���ی کارب���ردی و موثر
در نظام جمهوری اس�ل�امی ایران ،دانش سیاسی

تفسیر تنزیلی (به ترتیب نزول) :مبانی،
اصول و قواعد

تازههایناگرشونشر
تسنیم :تفسیر قرآن کریم
جلد سیویکم ،آیتاهلل جوادی آملی؛ قم :مرکز
نشر اسراء.1392 ،

خوش ��بختانه «تفس ��یر تس ��نیم» ک ��ه بازنگ ��ری و

در ای���ران :ابهام و نا کارآمدی ،ماهیت غربگرایانه عبدالکریم بهجتپور؛ تهران :پژوهشگاه فرهنگ بازنگاری درسگفتارهای تفس ��یر آیتاهلل جوادی
ً
دیس���یپلین رواب���ط بینالمل���ل ،دان���ش سیاس���ی
آمل ��ی اس ��ت اخی ��را ب ��ا فاصلههای ��ی ان ��دک نش���ر
و اندیشه اسالمی.1392 ،
حوزهه���ای علمی���ه :سرش���ت و مختص���ات آن و تفس���یر قرآن کری���م از روزگاران کهن با کش� �شها و مییابد .این مجلد تفس���یر آیات  172ـ  206س���وره
بازنگری درسهای تاریخ پایه در دوره کارشناسی کوششهای عالمان ،متفکران و مفسران در میان اع ��راف را درب ��ردارد .مهمتری ��ن بخ ��ش ای ��ن جلد

علوم سیاسی.

تفسیر و علوم قرآنی
آموزش قرآن در سیره نبوی،
محمد رجبی قدس ،مهدی غفاری ،حسین
مرادی؛ مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس
رضوی.1391 ،

میراث س���ترگ و گس���ترده مکتوب تمدن اسالمی تفس ��یر آیه  172س ��وره اعراف اس ��ت ،مش ��تمل بر
چه���ره بس���ته اس���ت .تفس���یرهای نگاشتهش ��ده موضوع بس ��یار مهم «عالم ذر» و تفسیر آیات 173
ً
غالب���ا بص���ورت ترتیبی رقم و  174متناس ��ب و همس ��وی ب ��ا آی ��ه  .172اینک���ه
در آس���تانه ق���رآن کریم
خ���ورده اس���ت .و موارد اندکی بگون���ه موضوعی در «اخ ��ذ میث ��اق» چگونه ب ��وده اس ��ت و در کجا؟ و

س���ده اخیر تفاس���یر س���امان یافت بر پایه تسلسل از چ ��ه کس ��انی معرکهآرا اس ��ت .حض ��رت آیتاهلل
زمانی ن���زول آی���ات که با تفس���یر «بی���ان المعانی» جوادی به ش ��کیبایی و حوصلهای ستودنی تمام

آغاز ش���د و ب���ا «التفس���یر الحدی���ث» اث ��ر ارجمند و آرا را آوردهان ��د و به اس ��تواری و درس ��تی چگونگی
مؤلفان میکوش���ند مبان���ی و روشهایی کارآمد و
س���ودمند ع���زت دروزه ادامه یافت .در س ��الهای دیدگاهه ��ای دیگ ��ران را تبیین کردهان ��د و آنگاه با
س���ودمند متکی بر س���یره پیامبر عرض���ه کنند .در
اخی���ر قرآنپژوه س���ختکوش معاصر جناب اس ��تاد نق ��د آرای عالم ��ان و مفس ��ران ،آنچ ��ه را اس ��توارتر
بخ���ش اول اص���ول و مبان���ی آموزش زب���ان قرآن را
بهجتپور تفسیری رقم زدند با عنوان «همگام با میدانس ��تهاند مطرح کرده و در استواری دیدگاه
گزارش کردهاند که مشتمل است بر چهارده اصل
وحی» .ا کنون و پس از انتشار سه مجلد از تفسیر ،خوی ��ش کوش ��یدهاند .در ذی ��ل آی ��ات دیگ ��ر نی���ز
تعلی���م و تعلم قرآنی و در بخش دوم طرح درس و
مؤلف ارجمند بر این باور رفتهاند که باید «مبانی ،بحثه ��ای مهم ��ی مانن ��د حقیق ��ت «قیام ��ت»،
برنامهری���زی تفصیلی آموزش زبان قرآن اس���ت در
اصول ،قواعد و فواید اینگونه تفسیر برای جامعه م ��راد از «س ��اعت» ،عل ��ت نامگ ��ذاری قیام ��ت به
پنج فصل و هر طرحی متناسب با مقطعی خاص.
علمی و جستجوگران معارف قرآنی تبیین و گزارش «س ��اعت»« ،عل ��م غی ��ب»« ،نف ��ی عل ��م غی ��ب از
النقد اللغوی عند الطبری امام المفسرین کنند» .بدینسان کتابی رقم زدند با عنوان تفسیر انسان»« ،حقیقت عفو و اهمیت آن» و . ...
جنان محمد مهدی العقیدی؛
دارالکتب العلمیه؛ بیروت.

طبری مفس���ری اس���ت بزرگ که با ق���درت و قوت
ش���گفتی آراء تفس���یر صحاب���ه ،تابعی���ن و تابعیان

تنزیل���ی (ب���ه ترتیب ن���زول) .کت���اب در پن ��ج فصل

منیة الطالب فی تفسیر القرآن المبین

س���امان یافته اس���ت.1 :کلیات ک���ه در ضمن آن از

الفقیه المحقق جعفر السبحانی؛ قم :موسسه
االمام الصادق.1392 ،

واژهه���ای کلی���دی س���خن گفتهاند و نی ��ز ضرورت

پژوهشهای���ی از اینگون���ه و گزارش���ی از پیش ��ینه حضرت آیتاهلل سبحانی همس ��وی با آثار فقهی،

تابعی���ن را گ���زارش میکن���د و ب���ه نق���د و بررس���ی
تفس���یر تنزیلی .2 .روایی و ناروایی اینگونه تفسیر اصولی ،کالمی و فلسفی از دیرباز به ساماندادن
میپردازد و آنچه را خود میپس���ندد آن را اس���توار
ً
را ک���ه عم�ل�ا برخالف پین���ش معهود قرآن اس ��ت و آثار ارجمندی در آس ��تانه ق ��رآن همت ورزیدهاند،
میدارد .مؤل���ف این کتاب مواضع نقد و بررس���ی
پرس���شانگیز در این فصل ب���ه بحث نهادهاند .3 .از جمله مجموعه گرانسنگ «مفاهیم القرآن» که
آراء مفس���ران را در مباح���ث لغوی و ادبی اس���تراج
فصل س���وم عهدهدار تبیین اصول تفس ��یر تنزیلی تفس ��یر موضوعی ق ��رآن کریم به زبان عربی اس���ت
و گ���زارش کرده اس���ت .او ابت���دا از زندگانی طبری
اس���ت .4 .در فصل چهارم قواعد تفسیر را توضیح و مجموع ��ه گرانقدر «منش ��ور جاوید» که تفس���یر
بهاختصار س���خن گفته اس���ت و آنگاه شخصیت
دادهاند و تحلیل کردهاند که بحثی است دقیق و موضوع ��ی ق ��رآن مجید اس ��ت ب ��ه زبان فارس���ی.
نقاد طبری را معرفی کرده است و پس از آن موارد
مهم و توجهکردنی .5 .و باالخره فصل پنجم است ا کنون مدتی اس ��ت آهنگ آن کردهاند که تفس���یر
بس���یاری از دیدگاههای نقادانه طبری را در ابعاد
و کش���ف مراحل تغییر ،تحول و تثبیت ارزشهای رقم زنند بر اس ��اس ترتیب س ��ور .تدوین و نگارش
لهجه ،صرف ،نحو ،س���یاق و داللت ،اس���تخراج،
اسالمی و کشف هندسه تحول اسالمی .این فصل و نش ��ر این تفس ��یر ارجمند را از اج ��زاء پایانی قرآن
تحلی���ل و گزارش کرده اس���ت .مؤلف در تمام این
به واقع بیانگر اهمیت ،جایگاه و نقشآفرینی مهم کریم ش ��روع کردهاند و ا کن ��ون پنجمین مجلد آن
موارد موضوع بحث را با دقت تنقیح کرده است.
اینگونه تفسیر است که میکوشد پا به پای وحی را در اختی ��ار داری ��م که مش ��تمل اس ��ت بر تفس���یر
به مثل در بخش «نقد نحوی» ابتدا اصول نحو را
ب���ا هوش���مندی نقش���ه تحولس���ازی در جامعه را سورههای جزء بیست و ششم قرآن کریم.
تفس���یر ،تحلیل و گزارش ک���رده و مواضع طبری را
نشان دهند.
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س���بک مولف ارجمند بدین گونه اس���ت که آیاتی

گفتارهایی درباره رشته علوم قرآنی و
حدیث،

دشواریاب آن به تفسیر آیهها میپردازند و در آغاز

انجمن علمی دانشجویان االهیات دانشگاه امام
صادق ،تهران.1391 ،

همس���یاق را برمیگزینند و پس از تبیین واژههای
س���ورهها از ویژگیه���ای س���وره س���خن میگویند،

در تبیی ��ن و توضی ��ح ابع ��اد آن رقم زدهان ��د .آنچه
اینک در پیش روی ماست یکی از گستردهترین و
شاملترین کتابهایی است که موضوع یادشده
را از منظ ��ر قرآن ب ��ه بحث نهاده اس ��ت .کتاب در

از نام س���وره ،مک���ی و یا مدنیب���ودن آن و اهداف رش���ته علوم قرآن���ی و حدیث درقامت یک رش ��ته دو بخش س ��امان یافته اس ��ت  .1والی ��ت در قرآن
کلی س���وره .در این مجلد مانند مجلدات پیشین پس از انقالب اس�ل�امی ایران در دانشگاهها ظهور که مش ��تمل اس ��ت بر چه ��ار فصل :معناشناس ��ی
ک���ه ب���ه مناس���بتهای بحث���ی کالم���ی ،عقیدتی ،ک���رد و ا کن���ون سالهاس���ت ک���ه در دانش ��گاههای والیت ،تقس ��یمات والیت در قرآن ،شئون والیت
تاریخ���ی و روای���ی مفصل���ی میآوردن���د ،چن���د مختل���ف و در مقاط���ع س���هگانه دانش���گاهی ای ��ن در ق ��رآن و باالخ ��ره والی ��ت اولی ��اء اله ��ی در نظام
موض���وع به تفصیل به بحث نهاده ش���ده اس���ت :رش���ته وج���ود دارد .انجم���ن علمی دانش ��جویان توحیدی قرآن .بخش دوم عنوان امامت در قرآن
صل���ح حدیبی���ه ،اجتهاد صحاب���ه در مقابل نص ،الهیات دانش���گاه ام���ام صادق(ع) وض���ع کنونی و را بر پیش ��انی دارد که با معناشناس ��ی امامت آغاز
حس���ن و قبح عقلی و باالخره بحث مهم و روزآمد چش���مانداز آینده این رش���ته و نیز بایس ��تگیها و میش ��ود و با فصلی ک ��ه ماهیت و جایگاه معرفتی
«تکفیر»زمینهها و ابعاد و پیامدهای آن.

معناشناسی واژه دین در قرآن کریم

شایس���تگیهای آن را ب���ه بحث نهادهاند .اس ��تاد امامت را در قرآن میکاود ادامه یابد.
دکتر س���یدمحمدباقر حجتی که بنیادگذار رش ��ته

فلسفه امامت ،قلمرو شئون والیی امام ،هدایت

محمد مهدی تقدیس؛ تهران :انتشارات دانشگاه در دانشگاههاس���ت از چگونگی شکلگیری رشته
تکوین ��ی و هدای ��ت تش ��ریعی ،مش ��روعیت ام ��ام و
س���خن گفتهاند .آقای دکتر احم���د پا کتچی ابعاد
امام صادق.1392 ،
جعل و تعیین الهی ،ش ��رایط و اوصاف امام ،امام
در می���ان پژوهشه���ای در آس���تانه ق���رآن ،گرایش عل���وم قرآنی و حدی���ث را معرفی کردهاند و
اهلبی ��ت در ق ��رآن ،امام ��ت و مهدوی ��ت والی ��ت
«واژهپژوه���ی» از کهنتری���ن تالشه���ای عالم���ان پ���س از آن از اهداف دوره کارشناس���ی این رش ��ته
نیابی فقی ��ه عناوین فصله ��ای دیگر بخش دوم
و مهمتری���ن دلمش���غولیهای مفس���ران ب���وده بحث کردهاند و برای بهبود آن پیشنهادهایی در
اس ��ت .نویسنده کوشیده است همراه مراجعه به
اس���ت .هم ا کن���ون نیز با همان زاوی���ه دید کهن و می���ان نهادهاند .نقش علوم قرآنی در فهم قرآن را
منابع کهن و متون بس ��یار ارجمند پیش ��ینیان از
سنتی در تبیین و تفس���یر واژههای قرآن ،عالمان آقای دکتر محمدعلی مهدویراد بحث کردهاند.
پژوهشهای جدید و نیز پرسشها و اشکالهای
ت�ل�اش میکنن���د و آثاری رق���م میزنن���د .پژوهش جای���گاه عل���وم قرآن���ی در نظ���ام دان���ش بش ��ری و
معاصر نیز غافل نماند.
در«واژههای» قرآنی با زاویه دید «معناشناس���انه» ماهیت و س���اختار علوم ق���رآن را تحلیل و گزارش
مجموعه آثار ،ج 29
بدانگونه که عالم���ان و محققان این حوزه بدان کردهاند و آنگاه از کوششهای نسلهای پیشین
مینگرند از جمله س���احتهای نوآیین اس���ت که در رش���ته علوم قرآنی در نظام دانشگاهی ایران تا
ا گر به درستی و از سر تأمل و حزماندیشی سامان زمان حاضر س���خن گفتهاند و باالخره علوم قرآنی

یابد ،نتایج س���ودمند و کارآمدی خواهد داشت .و حدیث چیستی و چرایی آن است که آقای دکتر
مؤلف در چه���ار فصل واژه «دین» را در قرآن کریم لس���انی آن را مطرح کردهاند و در نهایت س ��اختار
معناشناس���ی کرده است .فصل اول نگاهی است پایان نامههاس���ت در رشته علوم قرآن و حدیث و
گ���ذرا ب���ه «معناشناس���ی» و درفص���ل دوم تحلیل خألهای پژوهش���ی آن .این مجموعه با صفحات

معنای���ی واژه «دی���ن» اس���ت در ابع���اد مختل���ف و اندک���ی که دارد برای عالقهمندان رش���ته سرش ��ار
فرهنگه���ای گونهگ���ون و در ضم���ن آن نگاه���ی است از نکاتی تأمل برانگیز.

تحلی���ل دقیق منابع ب���ه این نتیجه میرس���د که
معنای کانون���ی و اصلی «دی���ن»« ،کیش و آیین»
و «قضاوت و داوری» اس���ت .در دو فصل س���وم و
چهارم معنای دین را با این دو محتوا و درونمایه
تحلیل و گزارش کرده است.

ش ��ورای نظارت نش ��ر آثار ش ��هید مطهری ،از پس
تدوین بیستوهش ��ت مجل ��د از می ��راث گرانقدر
اس ��تاد ش ��هید مطهری ،ا کنون جلد بیستونهم
در پی ��ش دیده ��ا نه ��اده ب ��ا عن ��وان «جل ��د اول از
بخ ��ش متفرق ��ه» .ای ��ن مجلد مش ��تمل اس ��ت بر
چندی ��ن و چن ��د بحث بس���یار مه ��م :گفتارهایی
در اخالق اس�ل�امی ،انسانشناس ��ی ق ��رآن ،هدف

کالم

زندگی ،زن و مس ��ائل قضایی و سیاسی و باالخره

والیت و امامتپژوهی از منظر قرآن

خاتمیت .در انسانشناس ��ی قرآن که پیادهشده

دکتر محمد اسعدی؛ قم :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.1392 ،

دوازده س ��خنرانی اس ��ت در س ��الهای  51و 50

ن س���امی،
س���ریع به برخ���ی از زبانه���ا ،مانند زبا 
عب���ری و  ...مؤل���ف در گذش���توگذار گس���ترده و

استاد شهید مرتضی مطهری؛ تهران :صدرا،
.1392

موضوع ��ات مه ��م و دقیق ��ی مانن ��د زیباییه ��ای

«والیت و امامت» در آیات الهی بازتابی گس ��ترده انس ��ان در ق ��رآن ،نظر قرآن درب ��اره محرک غریزی
دارد .از کهنتری���ن روزگاران ،عالمان ،مفس ��ران و انس ��ان ،محرکه ��ای معن ��وی انس ��ان در قرآن و
متکلم���ان ب���ه موضوع دالل���ت و امام���ت توجهی خود حقیقی در قرآن مطرح ش ��ده اس ��ت .هدف
بلیغ داش���تهاند و بدینس���ان دهها ب���ل صدها اثر زندگ ��ی نیز از جمله بحثهای مهم این مجموعه
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اس���ت ک���ه میتواند به گون���های توضیح و تفس���یر «تربیت فرزندان» با پنجاهوپنج فصل.
این موضوع باشد در آثار دیگر استاد .بخش زن و
مسائل قضایی و سیاسی نیز دارای نکات بدیع و
ارجمندی است و راهگشا .باالخره آخرین بخش
کتاب اس���ت با عنوان خاتمیت که پیادهش���ده ده
جلس���ه سخنرانی اس���ت که در حیات پربار استاد
پیاده ش���ده و در اختیار اس���تاد قرار گرفته است و
ایشان اصطالحاتی اندک معمول داشتهاند که به
همان صورت نشر مییابد.

تازههایناگرشونشر

کلیات

در ای���ن اب���واب ب���ه گس���تردگی درب���اره زندگان ��ی

قاموس المعارف

دوس���تیها و تربی���ت فرزن���دان و توج ��ه ب ��ه رش ��د

آیتاهلل میرزا محمدعلی مدرس تبریزی؛ ج ،3
تحقیق :موسسه امام صادق(ع)؛ قم :چاپ و نشر
موسسه امام صادق(ع).1392 ،

اجتماعیو فرهنگی انسان ،پیوندها ،همراهیها،
شخصیت آنان ،همنشینیها ،ترک همنشینیها،

دوستیاری و دوستنگاهداری ،سفر و آداب سفر «قاموس المعارف» از جمله آثار سودمند و کارآمد
و دو اصل بنیادی���ن در اصالح اجتماعی یعنی امر محقق س ��ختکوش ،فقیه و مورخ سترگ آیتاهلل
به معروف و نهی از منکر در نگارههای کلی سخن مدرس تبری ��زی صاحب «ریحانة االدب» اس���ت.
رفته است .تبیین و توضیح و تفسیر استاد عالمه ای ��ن کتاب مش ��تمل اس ��ت ب ��ر تبیی ��ن ،توضیح و

مجموعهها

محمدرض���ا حکیم���ی در پایان فصلها ب ��ا عنوان تشریح بیش از چهلوپنج هزار مدخل و اصطالح

ار جنامه عالمه محقق سید عبدالعزیز
طباطبایی

نگاهی به سراس���ر فصل بسی شایان توجه است .دینی ،فلس ��فی ،کالمی ،ریاض ��ی ،نجومی ،ادبی،

عبدالحسین طالعی و محسن صادقی؛ تهران:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی
ایران.1392 ،

عالم���ه محق���ق ،کتابش���ناس و مطل���ع از اس���انید
روای���ات ب���ا آ گاهیه���ای بس���یار گس���ترده در

ب���ه واق���ع ای���ن تحلیله���ا به گون���های بس ��تر فهم تاریخی و . ...
روایات فصل است که نباید از آن غافل بود.

ا کنون جلد س ��وم آن را در اختیار داریم که با واژه

تمسک العترة الطاهرة بالقرآن الکریم

«س ��ف» آغاز میش ��ود و با ترکیب «گیهان خدیو»

دراسة تفصیلیه حول آالیات التی تمسک بهاء
االئمه(ع)؛ ج  1و  ،2الشیخ محمدجعفر الطبسی؛
قم :مرکز فقهی ائمه اطهار.1392 ،

پای ��ان میپذی ��رد .ای ��ن مجموعه بس ��یار ارجمند
ب ��ه ام ��ر حض ��رت آی� �تاهلل العظم ��ی س ��بحانی که
از مس ��تفیدان محض ��ر مؤل ��ف عالیق ��در بودهان���د

نسخهشناسی و مصادر کهن ،چهرهای است منور معصوم���ان(ع) در م���وارد بس���یاری ب ��رای اثب ��ات و نظ ��ارت اس ��تاد علیرضا س ��بحانی و هم ��کاری و
و شخصیتی است ارجمند و ناشناخته .آن بزرگوار حکمی ک���ه بیان کردهاند و تبیین و تفس ��یری که کوش ��ش محققان موسس ��ه امام صادق(ع) نش���ر

در ترتیب نفوس مستعد و در اختیارنهادن نسخه از موضوع���ی داش���تهاند ،ب���ه آی���ات الهی تمس ��ک مییاب ��د .این مجل ��د پیش ��گفتاری دارد از فاضل
و کتاب و آ گاهیهای بس���یار ارجمند با دش���واری کردهان���د .این موارد گونهگون اس���ت و درسآموز .ارجمن ��د جن ��اب آق ��ای طارم ��ی درب ��ارۀ اهمیت و
بهدستآمده از سخاوت و گشادهدستی شگفتی گاه ب���رای نش���اندادن م�ل�ا ک حک ��م اس ��ت و جایگاه «قام ��وس المعارف» در میان آثاری از این
برخ���وردار ب���ود .این مجموع���ه با مقاالت���ی درباره دیگ���رگاه ش���یوه بهرهگیری از آی���ات و باالخره برای دس ��ت و برنم ��ودن برخ ��ی از وجوه ش ��ایان توجه
ش���خصیت و آثار آن بزرگ���وار و برنمودن وجوهی از استوارس���ازی مدعی���ات .تمس���ک معصومان(ع) کتاب.
تمدن اس�ل�امی و پارهای از کتابشناس���یها به آن به آی���ات االهی تمام���ت ابعاد فرهنگ اس�ل�امی را

«عزیز» ازدسترفته اهداء شده است.
ة؛ ج  ،10محمدرض���ا حکیم���ی ،محم���د حکیمی،
علی حکیمی؛ قم :انتشارات دلیل ما.1392 ،
در ادام���ه مجموع���ه گرانس���نگ «الحی���اه» ک���ه
دایرةالمعارف���ی اس���ت علمی ،پژوهش���ی که روش
زندگ���ی فردی و اجتماعی آزاد و پیشرو را ترس���یم
میکند و انس���انهای سراسر جهان را به پیریزی
یک نظام مردمی شایس���ته ف���را میخواند ،ا کنون
مجل���د ده���م آن را در اختی���ار داری���م مش���تمل بر
ابواب یبس���توپنجم ب���ا عنوان زندگی و دوس���تی

درنوردیده است .آنچه در این اثر فاخر آمده است
موارد اس���تناد آن بزرگواران اس���ت ب���ه «کتاب اهلل»
در احکام ش���رعی و مس���ائل فقهی .مؤلف محترم
کتاب را بر پایه «تفصیل وس���ائل الش���یعه» سامان
داده است و بر اساس ابواب فقهی هرجا در ضمن
حدیثی معصوم(ع) به قرآن اس���تناد کرده اس ��ت،
آن را ثب���ت و ضبط کرده اس���ت .مؤل���ف در ضمن
مقدم���های کوتاه ،اما گوی���ا از چرایی پرداختن به
موضوع و ش���یوه پژوهش و تدوین خود نیز سخن
گفته است.

ب���ا چه���ارده فصل ،باب بیستوشش���م ب���ا عنوان
ام���ر به معروف و نهی از منکر با هجده فصل ،باب
بیس���توهفتم با عنوان «انگارههای کلی تربیت»
با ش���انزده فصل و ب���اب بیستوهش���تم با عنوان
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