
103 142سال بیست و چهارم،مشارۀچهارم، مهـــــــر و آبان1392

معریفگزاریشتازه های ناگرش و نشر

یافته است.

در فصل هشتم نیز از امامت خاصه و در فصل نهم 
از امامت و مهدویت صحبت ش���ده اس���ت. فصل 
آخ���ر نیز مش���تمل بر مباحث مس���ئله والیت نیابی 

فقیهان عادل در غیبت امام معصوم)ع( است.

فقــــــــــه
پیرامون فلسفه اصول فقه؛ 

مسعود فیاضی؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی، 1392.

فلس���فه های  جمل���ه  از  فق���ه  اص���ول  فلس���فه 
مض���اف اس���ت. ام���روز بس���یاری از م���وارد وقتی با 
رویک���رد تحلیل���ی و انتقادی و توصیف���ی صرف در 
س���احت های چیس���تی، چرایی و چگونگی ش���ان 
م���ورد بح���ث ق���رار می گیرن���د، ج���زء فلس���فه های 
فای���ده  مهم تری���ن  می ش���وند.  قلم���داد  مض���اف 
که مس���یر  فلس���فه مض���اف ب���ه دان���ش این اس���ت 
فراین���د تولید عل���م جدید را در دان���ش مضاف الیه 
هم���وار و س���اختارمند می کند و عال���م آن دانش را 
ب���ه ش���ناخت بهتر مس���ائل آن علم و س���پس حل 
آن توانمندتر می س���ازد. اثر حاضر بررسی مباحث 
مرب���وط به فلس���فه اصول فق���ه با محوری���ت آرای 
کتاب  شیخ محمدحسین غروی اصفهانی است. 

به سه بخش تقسیم شده است.

بخ���ش اول درباره فلس���فه اصول فقه اس���ت و در 
آن مباحثی مانن���د تعریف، روش، هدف، فایده و 
س���اختار فلس���فه اصول فقه و تفاوت آن با رئوس 
تمایز آمده است. در بخش دوم به بعضی مسائل 
دان���ش جدید فلس���فه اصول فق���ه مانن���د ارتباط 
کالم با دان���ش اصول فقه، تأثی���ر هرمنوتیک  عل���م 
و مبان���ی آن بر اصول فقه و مواردی از این دس���ت 
پرداخته ش���ده اس���ت. بخش س���وم نیز ب���ه ابعاد 
کالمی و فلس���فی مرحوم محقق اصفهانی مربوط 

که در قالب دو مقاله سامان یافته است. است 

اس���تنباط معارف عقلی از نص���وص، مبانی عقلی 
اس���تنباط  در  صدرالمتألهی���ن  روش  معرفت���ی  و 
مع���ارف عقلی از نصوص، اص���ول و چارچوب های 
کش���ف و استنباط  نظری روش صدرالمتألهین در 
مع���ارف عقل���ی از نص���وص اس���المی، قواعد روش 
از  عقل���ی  مع���ارف  اس���تنباط  در  صدرالمتألهی���ن 

نصوص اسالمی.

والیت و امامت، پژوهشی از منظر قرآن؛
محمد اسعدی؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

.1392

پرداختن به مس���ئله والیت و امام���ت در زمانه ما 
گون اهمیت  گونا فراتر از بعد تاریخی آن، از جهات 
دارد. اواًل این مس���ئله ب���ه عقیده و باور مذهبی ما 
در ح���وزه توحی���دی و عبادی مربوط اس���ت. ثانیًا 
ب���ه رفتار ف���ردی و عمل م���ا در قبال اولی���اء و ائمه 
ارتباط دارد. ثالثًا در جس���تجو و ارائه الگوی نظام 
دین���ی و اله���ی مطلوب برای زمانه م���ا در رقابت با 
دیگر الگوهای مهم اس���ت. هریک از این جنبه ها 
نیازمن���د توجه ج���دی و پژوهش عالمانه اس���ت و 

این پژوهش به این دالیل انجام شده است.

در پژوه���ش حاض���ر مس���ئله امام���ت با خاس���تگاه 
والی���ی توحی���دی بررس���ی ش���ده اس���ت. از این ���رو 
بحث مبنایی والیت در قرآن به مثابه زیرس���اخت 
و پش���توانه مس���ئله امام���ت و در راس���تای تبیی���ن 
جایگاه والیت و ش���ئون والیی در بخش نخس���ت 
کت���اب به بحث  ح ش���ده اس���ت. بخ���ش دوم  مطر
امامت ب���ه عنوان تجل���ی والیت اله���ی در هدایت 
همه جانب���ه انس���ان و جامعه انس���انی اختصاص 
یافته اس���ت. این بخش مس���ائل امام���ت را در دو 
کرده اس���ت.  بخش مس���ائل عام و خاص پیگیری 
کت���اب بیش���تر ب���ه مباح���ث  فص���ل اول ت���ا هفت���م 
امامت عامه شامل معناشناسی امامت، ماهیت 
و جای���گاه معرفتی امامت، فلس���فه امامت، قلمرو 
امام���ت و هدای���ت تکوین���ی و تش���ریعی اختصاص 

کــــــالم
روش شناسی صدرالمتألهین، استنباط 

معارف عقلی از نصوص دینی؛
گر؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و  غالمرضا مینا

اندیشه اسالمی، 1392.

موضوع اصلی در پژوهش حاضر، نفس استنباط 
گزاره ه���ای عقالن���ی از نص���وص اس���المی در نظ���ر 
صدرالمتألهین به عنوان یک روش معرفتی است. 
گرچ���ه صدرالمتألهی���ن ای���ن روش را ب���ه ص���ورت  ا
مدون بیان نکرده اس���ت، ولی در برخی آثارش آن 
را آورده است. چهار هدف در این پژوهش دنبال 
ش���ده اس���ت: 1. ارائه روش تأیید ی���ا نقد در عرصه 
فه���م و اس���تنباط مع���ارف عقل���ی، 2. ارائ���ه روش 
مصداق شناس���ی آموزه ه���ای عقالن���ی از نص���وص 
کشف  دینی، 3. بالندگی معرفتی و روش شناختی 
و استنباط عقاید عقلی و تحکیم و تعمیق فلسفه 
گس���ترش معارف وحیان���ی به حوزه  اس���المی، 4. 

کات عقالنی. ادرا

نویس���نده ب���ا ارائ���ه پرس���ش های اصل���ی و فرع���ی 
پ���ی  ارائ���ه فرضی���ه مدنظ���ر خ���ود در  و  پژوه���ش 
پاس���خگویی به س���واالت ذهنی خود در راس���تای 

اهداف پیش گفته پژوهش است.

که صدرالمتألهین به  در فصل اول بیان می ش���ود 
نقش عقل بسیار توجه می نموده است. در فصل 
که صدرالمتألهین از واقعیت  گفته می ش���ود  دوم 
کام���ل ب���رده اس���ت. فص���ل  و رئالیس���م اس���تفاده 
س���وم تبیین نحوه دس���تیابی به مع���ارف عمیق و 
مدلوالت تأویلی نصوص وحیانی به شکل تعاملی 
اس���ت. درفصل چهارم هم بحث از این می ش���ود 
ک���ه مالصدرا از تأویل در ن���ص به عنوان یک روش 
کشف باطن امور و نیل به حقیقت استفاده  برای 

کرده است.

کت���اب عبارتند از: مبادی تصوری  عناوین فصول 
در  صدرالمتألهی���ن  روش شناس���ی  تصدیق���ی  و 

اسماعیل مهدوی راد

معــــــــــرفـــــــــــــی گــــــــزارشـــــی
تازه های ناگرش و نشر
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تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

کتاب دارای بیست  کارهای او.  بوده است تا دیگر 
که ب���ا درآمدی از ظری���ف خالدی آغاز  گفتار اس���ت 
گفتارهای���ی دارد در تاریخ  کتاب  می ش���ود. ادامه 

روزگار باستان، تاریخ اسالم و دوران خالفت.

کت���اب عبارتن���د از: نگاه  عن���وان برخ���ی از مقاالت 
طب���ری به تاری���خ ساس���انی: پژوهش���ی در منابع، 
کلی���وس، ش���هربراز و طب���ری، مقدم���ه طبری  هرا
درب���اره پیامبر، طب���ری و تاریخ رس���تگاری، تاریخ 
گمش���ده نوفل���ی، مناب���ع تاریخ طب���ری از خالفت 
کتاب زیست نامه ای طبری، ترجمه های  عباسی، 
س���امانی آث���ار طب���ری، ترجمه های روس���ی تاریخ 

کتابشناسی آثار مربوط به طبری. طبری، 

کتابشناسی فارسی  کتاب فهرستی از  در پیوس���ت 
و عرب���ی طب���ری ب���ه ش���کل مفصل تر آمده اس���ت. 
کتاب نمایه ها و منابع چشمگیری دارد  همچنین 

کتاب افزوده است. که به ارزش 

فلسفه
ابن سینا پژوهی؛ 

کتاب، 1392. فاطمه فنا؛ تهران: خانه 

نق���د و تحلی���ل اندیش���ه های فلس���فی  مطالع���ه، 
ابن س���ینا س���ابقه ای دیری���ن دارد. ب���ا ای���ن همه 
می���راث تفکر فلس���فی ابن س���ینا آنچنان س���ترگ و 
ک���ه همچنان فض���ای بس���یاری برای  پربار اس���ت 
پژوه���ش وج���ود دارد. تف���اوت افق دی���د، نیازها و 
دغدغه ه���ای مس���لمانان و غربی���ان پژوهش���گر را 
که ای���ن پژوهش را ب���ه مثابه  بر آن داش���ته اس���ت 

ضرورتی در فلسفه پژوهی انجام دهد.

مجموع���ه حاضر فق���ط محدود به دانش فلس���فه 
گونی را ش���امل  گونا ابن س���ینا نیس���ت، بلکه ابعاد 
کتاب مش���تمل اس���ت بر مقاالت،  می ش���ود. این 
گفتگو، ترجمه، تصحیح متون و نسخه شناس���ی. 
و  تطبیق���ی  مق���االت  البت���ه  مق���االت  می���ان  در 
مقایسه ای هم دیده می شود. به لحاظ موضوعی 
موضوع���ات  ای���ن  در  را  مق���االت  می ت���وان  نی���ز 
عرف���ان،  منط���ق،  فلس���فه،  ک���رد:  تقس���یم بندی 

پزشکی و موسیقی.

مق���االت این مجموعه در ده بخش س���امان یافته 

کت���اب حاض���ر پژوهش���ی اس���ت در تحلی���ل تاریخ 
کید ب���ر نهج البالغه.  حکوم���ت ام���ام علی)ع( ب���ا تأ
مباحث تاریخ���ی در نهج البالغه از تنوع بس���یاری 
گروه ه���ای  را در  آن  اس���ت و می ت���وان  برخ���وردار 
متع���دد قرار داد. از جمل���ه مهم ترین این مباحث 
دیدگاه های نهج البالغه درباره عصر حکومت امام 
که پژوهش حاض���ر در مقام تبیین  علی)ع( اس���ت 
کتاب با بحث های مقدماتی  و تحلیل آن اس���ت. 
درباره عصر خلفا آغاز می شود؛ زیرا تاریخ حکومت 
امام علی)ع( معطوف است به آن دوره و تحوالتی 
کتاب در سه  گرفت. این قسمت از  که در آن شکل 
که عبارتند از: تحلیل تحوالت  بخش آمده اس���ت 
عصر خلفا، امام علی)ع( در عصر خلفا، ش���ورش بر 

عثمان.

پ���س از این بحث های مقدماتی به عصر حکومت 
بح���ش  هش���ت  در  آن  تحلی���ل  و  عل���ی)ع(  ام���ام 
پرداخت���ه ش���ده اس���ت: بیع���ت ب���ا امام عل���ی)ع(، 
اصالح���ات امام عل���ی)ع( در حکومت، مش���کالت 
پیش���اوری، مخالفت ها مقابله ب���ا اصالحات امام 
عل���ی)ع(، فتن���ه جمل، اس���تقرار امام عل���ی)ع( در 
ج، پس از نهروان  کوفه، پیکار صفین، آشوب خوار

تا شهادت.

کتاب برگرفته از ن���وع رویکرد امام علی)ع(  عن���وان 
که آن را منبعی مهم برای شناخت  به تاریخ است 
گذرآم���وزی، بینای���ی، برگزین���ی و اص���الح دانس���ته 
اس���ت. تاریخ حکومت امام عل���ی)ع( لوح بینایی 
و راه و رس���م، س���بک زندگی و حکومت���ش میزانی 

روشن برای همه تاریخ است.

طبری تاریخ نگار مسلمان و شاهکار او؛
کوشش محمدحسین  کندی؛ به   ویراسته هیو 

کتاب، 1392. کت، تهران: خانه  سا

که  گفتار اس���ت  پژوه���ش حاض���ر برگردان بیس���ت 
کاروند، زندگی،  طبری شناس���ان غربی و دیگ���ر در 
کندی سیزده  کار او ارائه داده اند. هیو  اندیش���ه و 
گفتارهای ارائه ش���ده را در  س���ال بعد از همای���ش، 
کتاب���ی با ن���ام طبری، تاریخ دان مس���لمان س���ده 
کت���اب او به زی���ور چاپ آراس���ت. نگاهی  میان���ی و 
که تکیه  کوتاه به فهرس���ت مقاالت نشان می دهد 
کتاب تاریخ طبری  و تأیید پژوهش���گران بیشتر بر 

کت���اب عبارتن���د از: مباحث  عناوی���ن بخش ه���ای 
پیرامون دانش فلسفه اصول فقه، مسائل فلسفه 
کالمی  اصول فقه، مباحث ناظر به ابعاد فلسفی و 

مرحوم آیت اهلل محمدحسین غروی اصفهانی.

رجال
آشنایی با علم رجال؛

 سیدمحمد نجفی یزدی؛ قم: مرکزبین المللی 
ترجمه و نشر المصطفی، 1392.

علم رجال مانند ادبیات از دو بخش تش���کیل شده 
که مربوط ب���ه حاالت  اس���ت: الف( مس���ائل جزئ���ی 
کتاب های رجالی  افراد است و برای فهم آن باید به 
که ب���رای فه���م یک لغت  ک���رد، همان گون���ه  رج���وع 
کتاب های لغت رجوع شود و قواعد عمومی  بایدبه 
راهگش���ا نیس���ت. این بخش از علم رجال، همانند 
مباحث اصلی رجالی است که عمده مباحث رجال 
را تش���کیل می دهد و تعریف آین���ده از علم رجال در 
محور همین بخش خواهد بود. ب( قواعد و اصولی 
ک���ه با فهم و ش���ناخت آنها راه را برای ش���ناخت آمار 
راوی���ان هم���وار می ش���ود. ای���ن بخ���ش در حقیقت 
که موضوع  مقدمه ای است برای ش���ناخت راویان 
کتاب اس���ت و عمده مباحث تحقیقی و  بحث این 
که قواعد  علمی رجال را تش���کیل می دهد، چن���ان 
صرف و نحو در ادبیات چنین وظیفه ای را بر عهده 
دارد. در ای���ن مباحث با وجود اینکه جنبه مقدمه 
برای ش���ناخت اف���راد دارند و از این نظ���ر رتبه آنها از 
مباحث اصلی رجال متأخر است، از جهت علمی و 

شناخت افراد مهم تر و دقیق تر هستند.

در پژوهش حاضر عمده مباحث کلی رجال و درایه 
ب���رای آش���نایی اولی���ه دانش پژوهان مطرح ش���ده 
که  اس���ت.کتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل است 
کلیات و اصول علم  عبارتند از: مبادی و مقدمات، 
رجال، اهم منابع حدیثی، اهم فرقه های شیعه و 

اهل سنت، اهم اصطالحات علم درایه.

تاریخ
لوح بینایی، تحلیل تاریخ حکومت امام 

کید بر نهج البالغه؛ علی)ع( با تأ
 مصطفی دلشاد تهرانی؛ تهران: انتشارات دریا، 

.1392
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سیر تاریخی اعجاز قرآن؛
 سیدحسین سیدی؛ قم: پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسالمی، 1392.

پژوه���ش حاض���ر چنان که از عنوانش پیداس���ت به 
گذش���تگان و معاصران  بررس���ی تطبیقی دی���دگاه 
درب���اره مس���ئله اعج���از می پ���ردازد. عن���وان اصلی 
کت���اب، چالش های  پژوه���ش در ذه���ن نگارن���ده 
نظ���ری اعج���از اس���ت. آنچ���ه در فصل ه���ای ای���ن 
ح می شود، سیر تاریخی اعجاز قرآن  پژوهش مطر
در جهان اس���الم اس���ت. این س���یر تاریخ���ی در دو 
گذش���تگان و معاصران  بخش عمده دیدگاه های 
معاص���ران  از  س���خن  وقت���ی  می ش���ود.  تحلی���ل 
ک���ه در حوزه  کس���انی اس���ت  م���ی رود منظور تمام 
کرده اند، اعم از مس���لمانان  قرآن پژوهی اظهارنظر 
و خاورشناس���ان. این اث���ر با بررس���ی تاریخی روند 
ح در  شکل گیری مفهوم اعجاز و دیدگاه های مطر
گذش���ته تا دوران جدید، به  میان قرآن پژوهان از 
که س���اختار زبانی و بیانی  این مس���ئله می پردازد 
کتاب آس���مانی بیش از هر ام���ر دیگری اعجاز  این 

آن را می نمایاند و مدنظر قرآن پژوهان است.

گف���ت وجوه  ب���ا جمع بن���دی دیدگاه ه���ا می ت���وان 
غال���ب رویک���رد قرآن پژوه���ان در جه���ان اس���الم و 
غرب، رویکرد زبان ش���ناختی و ادبی بوده اس���ت. 
که برخی مسلمانان با  تنها در قرن نوزدهم اس���ت 
گرایش های علمی و پیشرفت آن به اعجاز  غلبه بر 

عملی قرآن پرداخته اند.

کتاب عبارتند از: مفهوم شناس���ی  عناوی���ن فصول 
اعج���از ق���رآن ب���ه مثاب���ه ی���ک مت���ن، رویکردهای 
اعجاز، س���یر تاریخ���ی اعجاز قرآن، اعج���از قرآن در 
دوران جدید، بررسی اعجاز قرآن در ایران معاصر، 

اعجاز قرآن و خاورشناسان.

تفسیر تنزیلی )به ترتیب نزول(؛ 
عبدالکریم بهجت پور؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسالمی، 1392.

تفس���یر از ش���ریف ترین دانش های اس���المی است 
ک���ه همزمان با فرودآمدن نخس���تین آیات ش���کل 
گرف���ت. ای���ن عل���م در ط���ول تاری���خ س���یر تطول و 
تکام���ل را پیم���ود. یک���ی از س���بک های تفس���یری 
رعایت ترتیل نزول س���وره ها هم���گام با فرودآمدن 

بررس���ی می شود. فصل شش���م به آرایه های بیانی 
در قرآن اختصاص دارد و در فصل هفتم آرایه های 

ترتیبی قرآن بررسی می شود.

کت���اب حاضر حاصل بیش از ده س���ال پژوهش در 
نکته و ظرایف زیباشناسی قرآن است. 

دانش تفسیر در سنت یهودی ـ مسیحی؛
 فهیم عزیز؛ ترجمه علی نجفی راد؛ قم: دانشگاه 

مفید، 1392.

کن���ون دورانی  ادی���ان ابراهیم���ی از زمان ش���روع تا
گذران���ده و تحوالت مهم���ی را به خود  طوالن���ی را 
آس���مانی  کتاب ه���ای  برخ���ی  در  اس���ت.  دی���ده 
کرده  تحوالت به تغییرات الفاظ و معانی س���رایت 
گ���ذر زم���ان تفس���یر دگرگون  اس���ت و در برخ���ی در 
ح  شده اس���ت و روش های تفس���یری متعدد مطر
که این تحوالت همچنان ادامه دارد.  شده است 
پژوهش���گران برای درک حقیق���ی محتوای متون 
دین���ی باتوجه ب���ه فاصله زمانی و ای���ن دگرگونی ها 
نیازمن���د برخ���ورداری از روش صحی���ح مواجهه با 

متون دینی هستند.

کتاب های مربوط به روش  امروز ب���رای درک قرآن 
تفسیری قرآن اهمیت  زیادی یافته است و اولین 
گام در ورود به تفس���یر متون مقدس دینی، پاسخ 
به س���ؤاالتی از قبیل روش تفس���یر و مبانی تفسیر 
اس���ت. این مس���ئله اختصاص به مفسران ندارد، 
بلک���ه در س���نت یهودی � مس���یحی عه���د قدیم و 
کامل تر و دقیق ت���ر نیازمند  جدید نی���ز برای فه���م 
اط���الع از روش ه���ای تفس���یری، مبان���ی تفس���یر و 
تاریخچه تفس���یر عهدین هستند. پژوهش حاصر 
نوش���ته فهی���م  عزیز در این زمینه بس���یار راهگش���ا 
اس���ت و برای محققان در زمینه ادیان یهودیت و 
کریم اشارات و تنبیهات  مس���یحیت و تفسیر قرآن 

فراوانی دارد.

کتاب در چهار بخش تبویب ش���ده است: 1. تاریخ 
کتاب مقدس، 2. قواعد عمومی  و مکاتب تفس���یر 
کتاب مقدس، 3. تفس���یر خاص: روش ها  تفس���یر 
گام های  کتاب مقدس، 4.  و ش���یوه های تفس���یر 

عملی در تفسیر.

است که عبارتند از: شرح حال و آثار، گفتگو، منطق، 
فلسفه، عرفان، تعلیم و تربیت، پزشکی، موسیقی، 
نسخه شناسی و مطالعات تطبیقی. مقاالت دارای 
چکیده انگلیسی هستند که از مزایای کتاب است. 
برخ���ی از عناوی���ن مق���االت این مجموع���ه: بوعلی 
سینا از آغاز تا انجام، رابطه و نسبت حکمت نظری 
و عملی در اندیش���ه ابن سینا، دیدگاه های منطقی 
ابن سینا به روایت شهرستانی، برگ هایی از شرحی 
کهن بر اشارات بوعلی، سرشت، درون مایه و انتقال 
حکم���ت مش���رقی ابن س���ینا، پورس���ینا و پ���رورش 
کودک، نسخه هایی از آثار ابن سینا در هند، بررسی 
کوینی درباره  و مقایس���ه آرای ابن س���ینا و توماس آ

جوهر.

تفسیر و علوم قرآن
زیبایی شناسی قرآن از نگاه بدیع؛ 

حسن خرقانی؛ مشهد: انتشارات دانشگاه 
رضوی، 1392.

از سلس���له مباح���ث  پژوه���ش حاض���ر دفت���ر دوم 
زیبایی شناسی قرآن است که در انتشارات دانشگاه 
رضوی چاپ می ش���ود. در دفتر نخست به زیبایی 
و زیبایی شناس���ی از نگاه فیلس���وفان زیبا ش���ناس 
کریم پرداخته ش���ده اس���ت و در این دفتر  در ق���رآن 
زیبایی های قرآن با تکیه بر علم بدیع و دانش های 
کتاب  مرتبط ب���ا آن پرداخته می ش���ود. نویس���نده 
باتوج���ه به دش���واری  تبیین زیبایی ه���ای قرآن در 
قالب مشهود و تکراری با طرحی برگرفته از ساختار 
خود قرآن به بررسی نکته های زیبایی شناختی در 

کتاب آسمانی می پردازد. این 

کتاب درآمدی بر زیبایی شناس���ی ادبی  فصل اول 
قرآن و مقدمه ای برای دیگر فصل هاس���ت. فصل 
کریم  گانی در قرآن  دوم به بحث همگونی های واژ
که این فصل به پنج محور بخش بندی  می پردازد 
ش���ده اس���ت. در فص���ل س���وم هماهنگ���ی می���ان 
کریم از منظر متوازی، مطرف،  فواص���ل آیات قرآن 
متوازن، متقارب و متفاوت بررسی می شود. فصل 
چهارم ش���امل تکراره���ای هنری در قرآن اس���ت و 
جنبه های زیبایی ش���ناختی این تکرارها بررس���ی 
می ش���ود. در فص���ل پنج���م تضاده���ا و تقابل های 
ادبی در س���ه موضوع تض���اد، تضادنمایی و تقابل 
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تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

سیـــــــره
 جریان شناسی سیره پژوهی در غرب

کید بر دیدگاه های   با تأ
 ویلیام مونتگمری وات؛ 

سیدمحمد موسوی مقدم؛ تهران: دانشکده علوم 
قرآنی، 1392.

در  مه���م  بس���یار  موضوع���ات  از  نب���وی  س���یره 
پژوهش های غربیان راجع به اس���الم اس���ت. در دو 
سده اخیر این پژوهش ها رشد چشمگیری داشته 
و جریان ه���ای مختلفی را رقم زده اس���ت. پژوهش 
حاضر ضمن اش���اره ب���ه تاریخچه س���یره پژوهی در 
کنون، ب���ه تحلیل  غ���رب از س���ده نه���م می���الدی تا
سیره پژوهی غربیان در دوره معاصر پرداخته است. 
گرفته می ش���ود: اول  در این تحلی���ل دو هدف پی 
جریان شناس���ی پژوهش غربیان در س���یره نبوی و 
دوم بررسی جایگاه سیره پژوهی ویلیام مونتگمری 
وات در جریان های معاصر سیره پژوهی. این کتاب 
در مورد اول به معرفی س���ه جریان پرداخته است: 
جریان سنت گرا، جریان تجدیدنظر طلب و جریان 
کلیه آثار وات  انتقادی. در مورد دوم نیز با بررس���ی 
سه هدف دنبال شده است: 1. تبیین جایگاه وات 
در میان جریان های سیره پژوهی معاصر، 2. تبیین 
روش شناسی، مبانی و منابع مورد استفاده وات و 
کالم رهیافت وات در س���یره پژوهی، 3. نقد  در یک 

و بررسی برخی آرا و اندیشه های وات.

گرچ���ه پژوهش���ی دقی���ق و مفصل اس���ت.  کت���اب ا
که  مؤل���ف در پایان مقدمه خود چند مورد دیگر را 
ح را بیان  به نظ���ر او ضرورت پژوهش در آنه���ا مطر
کیت نوین خاورشناس���ان  می کن���د: بررس���ی ش���کا
در م���ورد پیامب���ر، جری���ان  س���یره پژوهی پیامبر در 
آثار خاورشناس���ان و اندیش���مندان غربی، جریان 
و  خاورشناس���ان  آث���ار  در  پیامب���ر  حدیث پژوه���ی 

اندیشمندان غربی و مواردی دیگر.

که به ترتیب  کتاب در پنج فصل سامان یافته است 
عبارتن���د از: جریان شناس���ی س���یره پژوهی در غرب، 
ویلیام مونتگمری وات و سیره پژوهی، روش شناسی 
مبانی و منابع وات در سیره پژوهی پیامبر، مهم ترین 
دیدگاه ه���ای وات پیرام���ون وح���ی، نق���د و بررس���ی 

دیدگاه های وات در سیره پژوهی پیامبر.

کرم اس���ت. تفاوت جوه���ری این  آنه���ا بر پیامب���ر ا
س���بک تفس���یری با تفس���یرنگاری های مرس���وم، 
تالش مفسر در دستیابی به سامانه نزول سوره ها 
و آیات در فرآیند تدریجی 23 س���ال رسالت پیامبر 
کرم اس���ت. نیز این س���بک تفس���یری به انسجام  ا
مجموع���ه آی���ات ه���ر س���وره و معن���اداری روابط و 
عناص���ر و پنه���ان آی���ات درون���ی س���وره و س���یاق و 

تناسب میان آنها توجه ویژه می کند.

مول���ف ب���ا بح���ث درب���اره ای���ن م���وارد در ادامه دو 
ح ش���دن تفسیر به ترتیب  دلیل را برای تأخیر مطر
ن���زول برمی ش���مارد: 1. ع���دم نیاز به تغییر س���بک 
هماهنگ ب���ا چینش مصحف عثمانی، 2. نگرانی 

از شکستن وحدت امت اسالمی درباره قرآن.

که  کتاب در پنج فصل اصلی س���امان یافته اس���ت 
کلیات، مبانی، اصول تفس���یر تنزیلی،  عبارتن���د از: 
قواعد تفسیر به ترتیب نزول و فواید تفسیر تنزیلی.

کتاب فهرس���ت مفصل و نمایه ه���ای دقیقی دارد 
کتاب را آسان تر می کند. که بهره گیری از 

آیات العقائد؛ تقریرات دروس آیت اهلل س���یدجعفر 
س���یدانی؛ تحقیق: مدرس���ه علوم دین���ی حضرت 

ولی عصر)عج(، مشهد: انتشارات والیت، 1392.

سلس���له  از  دوم  مجل���د  داری���م  پی���ش  رو  آنچ���ه 
بحث ه���ای تفس���یری حض���رت آی���ت اهلل س���یدان 
کریم«، پیش���تر جلد  اس���ت از »آی���ات عقائد ق���رآن 
که با اس���تقبال شایس���ته  اول آن نش���ر یافت���ه بود 
کنون  جس���تجوگران مع���ارف ق���رآن روب���رو ش���د و ا
چ���اپ س���وم آن را در اختی���ار داری���م. جل���د اول 
که با تفسیر آیه  مش���تمل بود بر تفسیر هش���ت آیه 
»ه���واالول و االخر...« آغاز می ش���د و با تفس���یر آیه 
»وال ت���دع مع اهلل الها آخ���ر...« پایان می پذیرفت. 
ک���ه با  جل���د دوم تفس���یر دوازده آی���ه را در ب���ر دارد 
کبالمرصاد...« آغاز می ش���ود و  تفس���یر آیه »ان���ک 
با تفس���یر آیه »انا عرضنا االمانة علی الس���ماوات و 

االرض...« پایان می پذیرد.

که  س���بک تفس���یر مؤلف ارجمند بدین گونه است 
کاوی مفردات آن و س���پس  ابت���دا آی���ه را در پرتو وا
ب���ا توجه ب���ه اص���ول و مقدم���ات تفس���یر و روایات 
معصوم���ان تفس���یر می کنن���د و آن گاه دیدگاه های 

فیلس���وفان، عارفان، صوفی���ان و تأویل گرایان را از 
گ���زارش می کنن���د و در پرتو آنچه پیش���تر آمده  آیه 
اس���ت، به نقد و بررسی آنها می پردازد. امیدواریم 
مجلدات دیگر نیز با فاصله هایی اندک نش���ر یابد 
که بی گمان با نشر این مجموعه جستجوگر معارف 
قرآنی نقد و تحلیل و بررسی متین و استواری را از 

گون در اختیار خواهند داشت. گونا جریان های 

فلسفه
تاریخ فلسفه و تصوف؛

 علی نمازی شاهرودی؛ مشهد: والیت، 1392.

آی���ت اهلل ش���یخ عل���ی نم���ازی از فقه���ا و عالم���ان 
گردان آیت اهلل میرزا  برجس���ته عصر حاضر و از ش���ا
کت���اب حاضر ب���ه صورت  مه���دی اصفهان���ی بود. 
پرس���ش و پاس���خ س���امان یافت���ه اس���ت. بخ���ش 
نخست با عنوان شریعت و طریقت، به روش های 
صوفیه و ریاضت های ایشان پرداخته و تنافی آن 

با روش دین اسالم بررسی شده است.

بخ���ش دوم ب���ه بررس���ی حقیق���ت وح���دت وجود 
می پ���ردازد. در ای���ن بخ���ش از حقیق���ت وح���دت 
وجود نزد فالس���فه سخن به میان آمده و سخنان 
ب���زرگان ای���ن دو مکتب و ش���واهد آنها بر س���خنان 
آن بیان ش���ده است. بخش س���وم روش شرایع را 
در هدایت بش���ر م���ی کاود. در این بخش به هدف 
بعث���ت پیامب���ران اله���ی و روش آنه���ا در هدای���ت 
انس���ان ها و تبای���ن آن ب���ا روش فالس���فه و عرف���ا 
اش���اره شده اس���ت. همچنین از برخی مکاشفات 

شیطانی صوفیه سخن آورده شده است.

کت���اب معرف���ت فط���ری  موض���وع بخ���ش چه���ارم 
کتاب در رد فالس���فه و  خداس���ت و بخ���ش پنج���م 
کتاب  صوفیه نگاش���ته شده اس���ت. بخش پایانی 
کتاب و س���نت در تمام  نیز ب���ه ضرورت رج���وع به 
مع���ارف دین���ی اختص���اص دارد و در انته���ا فطری 
ب���ودن معرف���ت خ���دا و منش���اء پیدای���ش معرفت 

ح شده است. نظری خدا مطر

در این تحقیق همچنین مدرک یابی موارد ناقص، 
کتابنامه و نمایه ه���ا، افزودن ترجمه  اضافه ک���ردن 

عبارات عربی و ویرایش متن انجام شده است.


