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اسماعیلمهدویراد

کـ ــالم

آیینها و نمادهای تشرف؛

تاری ـ ــخ

شریعتی؛ از شک تا یقین؛

میرچا الیاده؛ مانی صالحی عالمه؛ تهران:

احمد راسخی لنگرودی؛ تهران :نشر علم.1392 ،

نیلوفر1392 ،

ش���ریعتی در سراس���ر عم���ر کوت���اه خ���ود همچ ��ون

مجل ��ه المن ��ار و أثره ��ا ف���ی قضای���ا الفک���ر
االسالمی فی العصر الحدیث؛
ج���وده احمد جوده؛ قاهره :دار بالل ابن رباح و،...
.1334

مجل ��ه «المنار» در ذهن و زب ��ان عالمان متفکران

ً
درغ���رب عمدت���ا برخ�ل�اف جوامع س���نتی مراس���م کاوش���گران ح���وزه معرف���ت کوش���ید ت���ا در مس ��یر
ً قبیل ��ه اه ��ل قل ��م ب ��ه وی ��ژه کس ��انی ک ��ه فراین���د
مهم و معنیداری برای تش���رف انجام نمیش���ود؛ حقیقتجوی���ی و شناس���ایی ب���ه بنی���اد کام�ل�ا
جریانه ��ای فرهنگ ��ی ،سیاس ��ی و عقیدت ��ی را در
ب���ا ای���ن ح���ال ش���کلهایبیش���ماری از مراس���م یقینی دس���ت یابد که به موجب آن ریش ��ه خطا و
روزگار معاص ��ر و ای ��ن ص ��د س ��ال اخی ��ر پیگی ��ری
تش���رف وج���ود دارد و هم���ه جوامع قب���ل مدرن ،نادرس���تی و هرگونه تعصب و تحجر و خاماندیشی
میکنند آش ��ناتر از آن اس ��ت که نیازمند توضیحی
اهمیت بنیادینی برای اصول اعتقادی و روشها را در پهندش���ت معرف���ت بخش���کاند .از ای� �نرو
فزونتر باشد.
و فنون رازآموزی و تش���رف قائ���ل بودند .از طریق ش���ک عالمان���ه را برگزی���د و آن را موت���ور مح ��رک
مراس���مهای تش���رف ،ف���رد نوآم���وز ب���ا س���نتها و بازجس���تهای نظری خود قرار داد .ش ��ریعتی در نق ��ش «المن ��ار» در ایج ��اد ،گس ��ترش و رش ��د
روای���ات اس���اطیری قبیلهاش آش���نا میش���ود .در این مس���یر تا میتوانس���ت پرس���ید و جامعه زمان بس ��یاری از جریانه ��ای فک ��ری ،انکارنا کردن ��ی
واق���ع او به همی���ن اعتبار با تاری���خ مقدس جهان خویش را با پرس���شهای بیش���مار آش���نا ساخت اس ��ت .این مجله بیش از س ��ه دهه نش ��ر یافت و
آش���نا میشود و به همین دلیل رازآموزی و تشرف و در پ���ی آن ،س���اختاری نوین بنا ک���رد که کانون در تم ��ام ابعاد گونهگون تمدن اس�ل�امی ،مقاالت
بس ��یاری ب ��ه چاپ س ��پرد .مجل ��ه المن ��ار میدان

آیینی از اهمیت بس���یاری برای ش���ناخت انس���ان توجه موافق و مخالف بود.
پسامدرن برخوردار است.

کت���اب حاضر مجموعهای از مقاالتی اس ��ت که در

کتاب حاضر در شش فصل تدوین شده است که دهه هفتاد در نش���ریات کشور چاپ شده است و
ً
عبارتند از :اسرار تش���رف آیینی در ادیان ابتدایی؛ عمدتا به همی���ن موضوع؛ یعنی حقیقتجویی و
آزمونه���ای آیین تش���رف؛ از آیینه���ای قبیلهای پرسشگری شریعتی میپردازد.
تا آیینهای پرس���تش س���ری؛ آیینهای تش���رف
ف���ردی و انجمنه���ای س���ری؛ آیینهای تش���رف
و رازآم���وزی حماس���ی و ش���منی؛ نمونههای آیین
تشرف و رازآموزی در ادیان پیشرفته .در پژوهش
حاضر مهمترین گونههای مراس���م تش���رف آیینی
بحث و از دیدگاه تاریخ دینی این مس���ئله بررسی
میشود .همچنین کتاب مقدمهای بسیار دقیق
ب���رای تببین کل���ی مباحث کت���اب دارد که ا گرچه
کوتاه؛ اما دقیق و پرمطلب است.

باز و بس ��یار گس ��تردهای ب ��ود برای همه کس ��انی
ک ��ه میاندیش ��یدند و اندیش� �هها را ب ��ه خام���ه
میسپردند؛ از دگراندیشترین کسان تا پاسداران
و مدافعان سنتی و  ....آموزههای دین نویسنده
کتاب بهگس ��تردگی از این نقشآفرینی و اثرگذاری

کت���اب ش���امل ش���ش مقاله اس���ت ک���ه عبارتند از :سخن گفته است.
ش���ریعتی؛ از ش���ک تا یقین؛ آزادی و مردمساالری
رش ��یدرضا ،خان ��واده او ،رش ��د و بالندگ ��ی او،
در اندیش���ه ش���ریعتی؛ ش���ریعتی طالیهدار نقادی
اس ��تادان و ش ��ا گردان او ،آثاری که به خامه آورده
در عرصه س���نت؛ شریعتی و رس���الت روشنفکران؛
اس ��ت ،المنار و اهداف آن و عالمانی در صفحات
آسیمیالس���یون از منظ���ر ش���ریعتی؛ ش ��ریعتی و
آن مقال ��ه مینوش ��تند ،مباح ��ث مقدماتی کتاب
نقادی فلسفه تاریخ هگل.
اس ��ت .آنگاه ب ��اب اول کت���اب اس ��ت و انع ��کاس
در پایان کتاب نمایه کاملی نیز آورده ش ��ده است بحثهای عقیدتی و ایمانی در المنار .این بخش
که دس���تیابی موضوعات مدنظر خواننده کتاب را بسیار گسترده است و بحثهای مختلف مرتبط
آسان میکند.
با قضا و قدر ،مالئکه ،جن ،رویةاهلل و . ...
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ب���اب دوم نق���ش المن���ار اس���ت در موضوع���ات و اش���ارات پرا کنده مؤلف به تن���ی چند از صحابیان اوج گرفته ب ��ود که چون در نف ��وذ حیرتآور خبر،
مسائل سیاس���ی ،جریانهای نو در اسالمخواهی و فرزن���دان آنه���ا در بخ���ارا و مرو نش���انگر آن اس ��ت پدیده یا جریانی را میخواس ��تند مبالغه کنند ،به
و اسالمگس���تری ،س���یدجمالالدین افغان���ی ک���ه این دی���ار از دیرب���از پذیرای تازی���ان از مهاجر و نقد و ش ��عر مانن ��د میکردند و میگفتند «= اس���یر
و محم���د عب���ده و جای���گاه آن���ان در تفک���ر نوی���ن فرزن���دان صحاب���ه و خلفا بوده اس���ت .دیگر اینکه من الش ��عر» .پیش ��وایان الهی ،پیروان پا کنهاد و
اس�ل�امی ،موض���وع خالقی���ت حکوم���ت و دی���ن ،آ گاهیه���ای نویس���نده از چهرهه���ای برجس ��ته برن ��ادل خوی ��ش را در بهرهگیری از ای ��ن ابزار مهم
قضیه فلسطین و مسائل مرتبط با آن .باب سوم جه���ان اس�ل�ام ک���ه فقاه���ت را ب���ا تص ��وف توأمان علیه سیهدالن وتیرهروانان بسی بر میانگیختند
عهدهدار مس���ائل اجتماعی اس���ت ،مانند مسئله داشتهاند ،نشانگر همسویی این دو جریان با هم و تش ��ویق میکردن ��د .نمونهه ��ای ف ��راوان آن را
آزادی ،تعدد زوجات و ب���اب چهارم از موضوعات درخراس���ان است .اطالعات او از برخی موارد مکه میتوان در بزرگواریهای رس ��ول اهلل(ص) از حسا
فرهنگ���ی س���خن میگوی���د و ب���اب پنج���م درب���ارۀ و مدینه نیز بس���یار ش���ایان توجه اس���ت؛ از جمله ب ��ن ثابت ک ��ه متأس ��فانه در گ ��ذر زمان ب ��ر صراط
مسائل اقتصادی است.
کت���اب «مجل���ه المن���ار »...نمونه عینی پژوهش���ی
اس���ت بس���یار گس���ترده و دقی���ق در می���ان
پژوهشهای میدانی .کتابی خواندنی ،دیدهگشا
و بس���یار آموزن���ده .ما در جامعه خ���ود به اینگونه

زیارت���ی مهم که ب���ه هنگام یادکرد آن بدینس ��ان مس ��تقیم نمان ��د و امامان از کمیته ��ا ،دعبلها
و  ...در صفحات زرین دانش ��نامه سترگ «معمار

نوشته است:

 ...و چون به قبه حس���ن بن علی رس ��د بایستد و مدینه الغدیر  -تعبیرانه اس ��تاد عالمه محمدرضا
بگوید :السالم علیکم یا اهل البیت النبوه و معدن خلیل ��ی اس ��ت»  -عالمه امینی دی ��د« .مناقب آل
ابیطالب» ابن ش ��هر آش ��وب از منابع بسیار مهم،

الرساله( ....ص .)208

پژوهشه���ا نیازمندی���م ،از جمله درب���اره «مکتب حضرت جعفریان که ا کنون سالهاست از جمله
اس�ل�ام و نق���ش آن» و «مکت���ب تش���یع» ،گرچ���ه دلمش���غولیهایش ،تصحیح و نشر سفرنامههای
دوستی مستعجل داشت.

مختلف حج اس���ت ،کت���اب را بر پایه تنها نس ��خه
موجود تصحیح کرده اس���ت و افزون بر مقدمهای

ارجمن ��د و کارآمد س ��یره معصومان اس ��ت و یکی
از ابعاد مهم آن س ��رودههای ش ��اعران درباره «آل
اهلل» .مؤل ��ف این کتاب ش ��اعرانی را که ابن ش���هر
آش ��وب در «مناق ��ب» از آنان ش ��عری آورده اس���ت

تطائف االذکار للحضار و السفار فی
المناسک و االداب (کهنترین متن پارسی
آورده و ش ��رح حالش را با تکیه ب ��ر منابع و مصادر
پانوشتها تمام نقلها و حتی اشارتهای مؤلف
در شناخت راه حج از بخارا تا مکه؛
دیگ ��ر بیان کرده اس ��ت .کتاب اثری اس ��ت ادبی،
را بر پایه متون کهن اس���تخراج و ثبت کرده است.
عالمان���ه و پرم���اده و نمای���ان محت���وای کتاب ،در

ابوجعفر شمسالدین محمد بن عمر بن عبدالعزیز
بن مازه ()566 - 511؛ تصحیح و حواشی رسول
جعفریان؛ تهران :علم1392 ،

این س���طور به هیچ روی بازنمای���ی ارج و جایگاه
کتاب در میان س���فرنامههای ح���ج و آ گاهیهای
بس���یار او در حوزهه���ای ش���رح حالن ��گاری،

س���فرنامهها ب���ه عن���وان گون���های از نگاش���تهها و اعتقادی ،جغرافیایی و ...نیست .باید در فرصتی
میراث مکتوب در تمدن اس�ل�امی از فواید بس���یار بس���نده به کتاب پرداخ���ت و از چگونگیهای آن
برخوردارند .در میان س���فرنامهها ،سفرنامههای سخن گفت.
ح���ج از ویژگیه���ای مهم���ی برخوردارن���د.
آ گاهیهای���ی که اینگونه س���فرنامهها به دس���ت

ب ��ه ترتیب ح ��روف الفب ��ا تنظیم کرده ،اش ��عار او را

تاریخی ،آیینی و ارجمند.

تفسیر و علوم قرآن
نظریه و روش تفسیر سیاقی قرآن؛
سیدحسن کنعانی؛ مشهد :نشر عروج اندیشه،
1391

«سیاق» در تفسیر متن نقش بسیار مهم و شگرفی

ادبیـ ـ ـ ــات

دارد .مفس ��ران قرآن کریم بدون اینکه از تعریف و

میدهند گاه منحصربهفرد اس���ت و بس���یار مهم .شعراء اهلالبیت الطاهرین فی مناقب آل
ً
ً
اما کتاب مورد گفتگو حقا و انصافا از «لونی» دیگر
ابیطالب،
مرحله تفس ��یر فراوانی از آن بهره بردهاند .نگاهی
تفسیر «سیاق» با دقت و تأمل سخن بگویند ،در

اس���ت ،از یکسو متنی اس���ت بسیار کهن به زبان
پارس���ی و از سوی دیگر در مسیری مقدس و راهی
معنوی به خامه آمده اس���ت و باالخره نویسنده،
بر پای���ه آ گاهیهایی که عرض���ه میکند ،از دقت و
تأمل و توجیهی بلیغ به موضوع برخوردار اس���ت.
مول���ف در جایج���ای کت���اب و به هنگام گ���ذار از
ش���هرها ،آن دیارها را گزارش کرده اس���ت و در این
گزارش گاه آ گاهیهای ویژهای دارد.

آیتاهلل العالمه السید عبداللطیف القریشی

گ ��ذرا به تفس ��یر مهم «طب ��ری» با عن ��وان «جامع

الکوهکمری؛ اعداد :علی الصدرایی الخویی؛

البی ��ان عن تأوی ��ل القرآن» نش ��ان خواهد داد که

ساری :شلفین1392 ،

این مفس ��ر بزرگ چ ه س ��ان از «سیاق» در تبیین و

«شعر» در هماره تاریخ از مهمترین عوامل انتقال
فرهن���گ ،اندیش���ه و دان���ش بوده اس ��ت .از ش ��عر
مردم���ان در مفاخرهه���ا و برکش���یدن جایگاهه ��ا و
فروافکن���دن موضعها بهره میبردند .در آس ��تانه

تفس ��یر آیات بهره برده اس ��ت ،ارج این بهرهگیری
و کارب ��رد را بای ��د در اس ��تفادههای هوش ��مندانه،
روش ��مند و دقی ��ق عالم ��ه طباطبای ��ی در تفس���یر
بیبدیل «المیزان» دید.

ن���زول قرآن بهرهگیری از «زبان ش���عر» بدان س ��ان نویس ��نده در ش ��ش فص ��ل از معن ��ای لغ ��وی و
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اصطالحی سیاق ،ساختار سیاق ،جایگاه سیاق و دایرةالمعارف فقه ش���یعه درمی���ان پژوهشهای االج ��ازة الکبی ��رة العالم���ه الحج���ه الس���ید
پیوند آن با چگونگیهای آیات درسورهها ،پیوند فقه���ی ،جای���گاه خال���ی پژوهش���ی فرابنی ��ادی ،حس ��ن الصدر( ،م  )1354للش���یخ آقابزرگ
آن ب���ا «ن���ص» ،داللته���ای س���یاقی و مفهومی و س���ودمند ،کارآمد و بس���یار مهم را پر کرده اس ��ت الطهرانی (م )1389؛
باالخره نقش س���یاق در مباحث تفسیری و علوم و این���ک  -س���پاس خ���دای  -را که نش���ر مجلدات
قرآنی س���خن گفتهاند .تبیین و تفس���یر «س���یاق» آن ش���تاب گرفته اس���ت و ا کنون در فاصله بسیار

تحقیق الشیخ عبداهلل دشتی؛ قم :منشورات مکتبة
العالمه المجلسی.1334 ،

و نق���ش آن در فه���م مت���ن ب���ه ویژه آیات ق���رآن در کم���ی پ���س از جلدهای اول ش���اهد نش���ر جلد 28
پژوهشه���ای قرآنی ادب پارس���ی هن���وز گامهای آن هس���تیم ،در تدوین بخشی از حرف (ت) .این اجازه حدیث در روزگاران کهن در انتقال ،پاالیش
آغازین را برمیدارد و نیازمند تالشهایی است در مجلد با «مدخل» «تصادم» میآغازد و با مدخل و استوارس ��ازی «حدی ��ث» نق ��ش بس ��یار مهم ��ی
«تعریف» میفرجامد .گس���تردهترین مدخلهای داشته است .عالمان بزرگ و محدثان جلیلالقدر
خور این روش در پژوهش.

فرهنگ تفسیری قرآن مجید (بر اساس
نسخه دانشگاه کمبریج)؛
رضا اشرفزاده؛ مشهد :سخنگستر1392 ،

آن عبارتن���د از :تصدیق ،تصوی���ر ،تطوع ،تعارض ،ب ��دان اهتمام ��ی بلی ��غ داش ��تند .اجازه اف ��زون بر
ً
لغة و دقت در نقل و حراست در انتقال استوار و صحیح
تع���دد ،تعدی .در تم���ام مدخلها عن���وان،
ً
اصطالحا تعریف میش���ود و ابعاد موضوع با دقت متون حدیثی ،از فواید بسیاری دیگر نیز برخوردار
و گستردگی کاویده میشود.

رویک���رد ایرانی���ان ب���ه تفس���یر ق���رآن مجی���د بس���ی

حــدی ــث

اس ��ت .اجازهه ��ا گاه مفصل و دیگرگاه متوس ��ط و
باالخره کوتاه هستند .اجازههای مفصل در واقع

جایگاه کتابی مفرد را دارند ،مانند لولوة البحرین،

که���ن و دیرین���ه س���ال اس���ت .عالم���ان ،فاضالن،
متفکران و مفسران بزرگی آیاتی االهی را به پارسی مبانی و منهج حدیثی عالمه س ��ید عبداهلل بحرانی ،اجازه کبیره سیدعبداهلل جزائری و . ...

برگرداندهاند و یا افزون بر آن تفس���یری به پارس���ی شبر،
در توضیح و تفس���یر کالماهلل رقم زدهاند .اینگونه
آث���ار اف���زون ب���ر جنبهه���ای اعتق���ادی ،کالم���ی،
تفسیری به لحاظ ادبی نیز شایان توجه هستند.
آنچ���ه ا کنون در پی���ش روی داری���م ،واژهنمای اثر
ارجمن���د مکتوب���ی اس���ت در آس���تانه ق���رآن کری���م
ش���هره به «تفس���یر کمبریج» .حضرت استاد دکتر
رض���ا اش���رفزاده «فرهن���گ تفس���یری» واژهه���ای
متن یادش���ده را تنظی���م کردهاند و ب���ا مقدمهای
سودمند درباره «تفس���یر کمبریج» و چگونگی آن
در ای���ن مقدمه از جمله درب���اره ویژگیهای زبانی
تفسیر سخن گفتهاند و با قرائن تأ کید کردهاند که
باید مؤلف خراس���انی باشد .از نکات شایان توجه
دیگر روایات تفس���یر است و از جمله نقل «حدیث
کس���ا» که گویا کهنترین مورد نقل آن در تفاس���یر
فارسی اس���ت .واژ گان بر پایه ساختار کلمات و به
ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است.

فقـ ــه
موس���وعة الفقه االس�ل�امی؛ طبق ��ا لمذهب
اهل اهلالبیت (ج )38؛

اج ��ازه م ��ورد گفتگ ��و از نوع «مفصالت» اس ��ت که

محمدمهدی مسعودی ،مشهد :بنیاد پژوهشهای آیتاهلل سیدحس ��ن صدر آن را برای عالمه ش ��یخ
آقاب ��زرگ طهرانی مرقوم داش ��تهاند .آیتاهلل صدر
اسالمی آستان قدس رضوی.1392 ،
ً
اج ��ازه را لغ ��ة و اصطالحا تفس ��یر کردهان ��د و آنگاه
روششناس���ی عالم���ان ،فقیه���ان ،مفس ��ران و
قواعدی دهگان ��ه برای اجازه رقم زدهاند ،جایگاه
متفکران بزرگ اس�ل�امی دیری است که در میدان
اج ��ازه در نق ��ل حدی ��ث را وا گفتهان ��د و س ��پس
پژوهشه���ای نوآئی���ن رخ نم���وده اس���ت و آث ��ار
اش ��کاالت بر اج ��ازه را آورده و نقد کردهاند .پس از
شایس���تهای ب���ر جای نهاده اس���ت .این ش ��یوه را
آن طبقات محدثان را تا ده طبقه برش ��مردهاند و
س���الیانی اس���ت دراز که مؤلفان و محققان جهان
در ادامه آن مشایخ مؤلف است و طرق اجازه آنها
ً
ع���رب درب���اره آث���ار مکت���وب که���ن و بعض ��ا معاصر
به مؤلف و اجازه مؤلف به ش ��یخ آقا بزرگ و آ کنده
پیش���ه س���اختهاند که س���ودمندی و کارآمدی آن
از فواید شر ححالنگارانه ،کتابشناسانه و فوایدی
انکارنا کردنی اس���ت .مؤلف در این اثر تالش کرده
دیگ ��ر .کت ��اب از تعلیق ��ات و باریکبین ��ی عالمان
اس���ت مبانی و روش حدیثی عالمه س���یدعبداهلل
بزرگی چون عالمه سیدصادق بحرالعلوم ،آیتاهلل
ش���بر را ب���کاود و عرضه کند .کت���اب در پنج بخش
سیدموس ��ی ش ��بیری زنجان ��ی ،محق ��ق عالیق ��در
به خام���ه آمده اس���ت بخش اول کلیات اس ��ت با
حجتاالسالموالمس ��لمین حاج سیدمحمدرضا
موضوعات���ی چونان شناس���ایی ش���خصیت س ��ید
جاللی حس ��ینی برخوردار اس ��ت که برسودمندی
و آث���ار او ،ش���ا گردان و اس���تادانش .در بخش دوم
کتاب افزوده است.
دیدگاههای حدیثش���ناختی شبر به بحث نهاده
ش���ده اس���ت ،مانند حجی���ت خبر واح���د .جایگاه
پژوهشه���ای رجال���ی ،ش���رایط راوی و منش ��أ
اخت�ل�اف درروایات امامیه .بخش س���وم عهدهدار

ً تبیین مبانی فقه الحدیثی شبر است مانند توجه
ق���م :موسس���ه دای���رة المع���ارف فق���ه اس�ل�امی طبقا
به فه���م عرفی زبان در تحلیل روایات ،نقش عقل

لمذهب اهلالبیت(ع).1334 ،

در فهم شریعت ،تقدم نقل قطعی بر عقل.
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