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معریفگزاریشتازه های ناگرش و نشر

کرده  موض���وع دیگر از نگاه عرف���ان و تصوف بحث 
اس���ت. آنچ���ه پی���ش روی داری���م و اندک���ی درب���اره 
کتاب جیالنی اس���ت.  گفتی���م، ترجمه  آن س���خن 
ترجم���ه متون���ی بدی���ن س���ان حقًا دش���وار اس���ت 
و نیازمن���د نکات���ی مه���م؛ از جمل���ه مقدم���ه ای در 
که به  کتاب و جای���گاه آن در موضوعی  چگونگ���ی 
کوتاه و  که این مهم ب���ا مقدمه  خامه آمده اس���ت 
خواندن���ی ناش���ر جبران ش���ده اس���ت. توضیحات 
روش���نگر فرات���ر از ترجم���ه، مترج���م، پاورقی هایی 
که س���ودمند اس���ت و موارد بیشتری از  افزوده اند 
کوش���ش مترجم و ناش���ر  آن نیازمن���د. ب���ه هرحال 
گویا  برای عرضه متنی بدین سان دشوار به زبانی 

ستودنی است. 

 نیایش، پژوهشی در تاریخ و
روان شناسی دین؛

فریدریش هایلر؛ ترجمه شهاب عباسی؛ چاپ 

اول، تهران: 1392.

پژوه���ش حاض���ر، پایان نام���ه مؤل���ف این اث���ر برای 
کتاب  دریافت درجه دکترا است. پژوهشگر در این 
ب���ه تش���ریح اس���تقرایی یک���ی از پدیده ه���ای اصلی 
کتاب در س���ال 1917 میالدی  دین می پردازد. این 
کمتر  که  انتشار یافت و چنان پراهمیت و موثر بود 
کتاب���ی را می ت���وان در تحلی���ل و بررس���ی و نیای���ش 
کتاب هایلر نگرفته باش���د؛ برای  که تأثیری از  یافت 
مث���ال میتوان ب���ه دای���رة المع���ارف دین الی���اده یا 
دایرة المعارف بریتانیکا اشاره کرد. این کتاب چنان 
کتاب او  که الی���اده از  در جامعه علمی مقبول ش���د 
گس���ترده ترین  ب���ا این عب���ارت یاد می کند: »ش���اید 

پژوهش تطبیقی راجع به دعا و نیایش«.

که با عناوین ریزتر  باطنی، سفرظاهری و باطنی« 
و باتوج���ه به مت���ون عرفانی س���امان یافته اس���ت 
خوان���د و تنبه آفری���ن. مانن���د آداب س���فر باطن یا 
سفر دل، آداب خاص در شروع سفر باطن، موانع 
و حجاب ه���ای س���ر راه در س���فر باط���ن و ... فصل 
پایان���ی، بررس���ی س���فرهای نمادین و س���مبلیک 
اس���ت با عناوین���ی چون س���فر حج، س���فر آخرت، 

اسفار اربعه، سفر روح.

کتاب با تکیه بر منابع اسالمی و مهم ترین منابع و 
متون تصوف و عرفان به خامه آمده است.

کامل در معرفت اواخر و اوائل؛ انسان 

کامل عبدالکریم جیلی؛ ترجمه و  عارف واصل و 

توضیحات حسینی آملی؛ قم: آیت اشراق، 1392.

عبدالکری���م ب���ن ابراهی���م مع���روف ب���ه عبدالکریم 
ب���ه  ملق���ب  جیالن���ی،  ی���ا  و  جیل���ی  ی���ا  گیالن���ی 
»قطب الدی���ن« از چهره ه���ای بلن���دآوازه عرفان و 
تص���وف اس���ت. زندگان���ی جیالنی چندان روش���ن 
کار و بار،  گسترده ای درباره  گاهی های  نیس���ت و آ
میراث و آثار، س���وانح و فراز و فرود زندگانی اش در 
کامل« از مشهورترین آثار  اختیار نداریم. »انس���ان 
کتاب، اثری با این عنوان  اوست و درباره موضوع 
گویا این تعبیر  گویا آغازین اثر شناخته شده است. 
که جیالنی  را اولین بار ابن عربی بهکار برده است 
از مس���تفیدان درس اوس���ت. در البالی صفحات 
کت���اب، درب���اره خداون���د س���بحان، مطل���ق  ای���ن 
اس���م، مطلق صفت، احدیت و واحدیت، رحمت 
رحمانی و رحمت رحیمی، تنزیه و تش���بیه، تجلی 
صف���ات، درباره عل���م االهی، لوح محف���وظ، الواح 
هفتگان���ه حضرت موس���ی، درباره انجی���ل و ده ها 

تصوف و عرفان
سفر در تصوف و عرفان؛

کرم علی بخشی؛ قم: آیت  ناصر محسنی نیا، ا

اشراق، 1392.

»س���فر« در فرهن���گ اس���المی و ادبی���ات دین���ی و 
عرفان���ی جای���گاه بلن���دی دارد. نویس���ندگان این 
کوش���یده اند تا بخش���ی از میراث اجتماعی،  کتاب 
معنوی و عرفانی تمدن اس���المی را دربارۀ سفر در 
کتاب در پنج فصل ش���کل  کت���اب بازتابانند.  این 
که در  کلیات بحث است  گرفته اس���ت. فصل اول 
کتاب، اهمی���ت موضوع و  ضم���ن آن از چگونگ���ی 
گفته اند. آن گاه فصل دوم  شیوه پژوهش س���خن 
اس���ت با عنوان سفر در اس���الم و با عناوینی چون: 
سفر در اس���الم و قرآن، سفر در روایات و احادیث. 
ان���واع س���فر در اس���الم: س���فر عب���ادی، س���فر برای 

عبرت اندوزی و ... احکام سفر و لوازم سفر.

فصل س���وم اهمیت و جایگاه س���فر را در تصوف و 
عرفان به بحث نهاده اس���ت. بازتاب سفر در شعر 
عرفانی فارس���ی و عربی یک���ی از عناوین این فصل 
است و نیز تناسب اصطالحات عرفانی با مفاهیم 
که در ضمن آن از عناوینی چون:  مربوط به س���فر 
س���الک، مس���افر، س���الم و ... س���خن رفته است. 
آداب س���یر و س���لوک در ن���گاه ابوس���عید ابوالخی���ر 
س���لوک از نگاه مولوی، اهداف و انگیزه های س���فر 
در تص���وف و عرف���ان عناوی���ن بع���دی ای���ن فصل 
اس���ت. فص���ل چه���ارم پژوه���ش در انواع س���فر در 
تص���وف و عرفان را بهعهده دارد، با عناوینی چون 
»س���فر اختیاری و اضطراری، س���فر ظاهری، س���فر 

اسماعیل مهدوی راد

معــــــــــرفـــــــــــــی گــــــــزارشـــــی
تازه های ناگرش و نشر
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قران���ی به روایات نی���ز پرداخته و در تنقیح بحث از 
کهکشانها  روایات نیز بهره برده اند. هفت آسمان، 
از ن���گاه آیات و روایات، آفرینش آس���مانها و نظریه 
کهکشان،  انفجار بزرگ، جدیدترین سخن درباره 
بزرگ تری���ن تلس���کوپ جه���ان و ... از بحث ه���ای 

دیگر بخش اول است.

آسمان های ملکوت که بخش دوم کتاب عهده دار 
برخ���وردار  وی���ژه ای  دق���ت  از  اس���ت،  آن  تبیی���ن 
کاوی واژه »ملک���وت« و  از وا پ���س  اس���ت مول���ف 
گ���زارش آیات، بحثی تحلیل���ی از عالمه طباطبایی 
می آورن���د و نتیجه بحث را درب���اره ملکوت از بیان 
گزارش می کنند: پس معلوم شد  آن بزرگوار چنین 
که ملکوت همان »وجود« اش���یا اس���ت، از جهت 
که  که به خدای سبحان داشته و قیامی  انتسابی 
ک���ه چنین امری  ب���ه ذات او دارند و معلوم اس���ت 
قابل ش���رکت نبوده و ممکن نیس���ت چیز دیگری 

با خداوند در آن شرکت داشته باشد )ص 133(.

کتاب بر روی هم اثری است خواندنی، سودمند و 
گاه دارای مطالب »بدیع« و ارجمند.

کریم؛  درآمدی بر تفسیر بیانی قرآن 
کریم؛  رویکرد زبانی به آیات قرآن 

فاضل صالح سامرایی، ترجمه حمیدرضا 

میرحاجی؛ چاپ اول، تهران: سخن، 1392.

کت���اب حاضر در زمینه اعجاز ادب���ی قرآن و ادبیت 
ح  کری���م اس���ت. هم���واره ای���ن س���ؤال مط���ر ق���رآن 
کتاب  که می گوین���د اعجاز اس���الم در ی���ک  اس���ت 
ک���ه قرآن  نمایان ش���ده اس���ت یعنی چ���ه؟ از آنجا 
کریم س���خنان خداوند را در قالب زبان بش���ری به 
م���ا ارائ���ه داده اس���ت؛ توجه ب���ه محوره���ای ادبی 
و زیبایی شناس���ی ب���رای دریاف���ت معن���ی ضروری 
و اساس���ی اس���ت. در هر متنی ع���الوه بر خود متن 
کلیدهای دیگری هم  کلید اصلی فهم اس���ت،  که 
کالم، علت صدورکالم،  مانند زمان و مکان صدور 
کم ب���ر متن و  گی ه���ای مخاط���ب، فرهنگ حا ویژ
کم بر خود متن هم موثر اس���ت. دراین  فضای حا
بحث نگاه عالمه طباطبایی هم شایان ذکر است 
که در  که روایت آیه را معنی نمی کند، بلکه فضایی 
که  آن آیه نازل ش���ده را تبیین می کن���د. رویکردی 

آنجا سرچشمه می گیرد. این تناسب بین پرسش 
گلشن راز محقق  و پاس���خ امری اصیل اس���ت و در 
کتاب چیزی است  گی های این  شده اس���ت از ویژ
کتاب  کمیاب اس���ت،  کت���ب امروز  ک���ه تا حدی در 

بسیار خوشخوان است.

تفسیر و علوم قرآن
آسمان و ستارگان در قرآن؛

 حجت االسالم دکتر علی زمانی قمشه ای؛ قم:

 آیت اشراق، 1392

کریم، آموزه ه���ای بلند آن  از جمل���ه معارف ق���رآن 
کتاب الهی درباره هستی، خلقت، زمین و آسمان 
و آنچ���ه در آنهاس���ت. دعوت قرآن ب���ه تفکر و تدبر 
درباره این مجموعه نش���انگر وجود حقایقی است 
دیده گش���ا، بیدارگ���ر، تنبه آفری���ن و ایم���ان زا: أولم 
کیف بینه���ا وزینها و  ینظ���روا الی الس���ماء فوقه���م 

مالها من فروج...

که  مگر به آس���مان باالی سرش���ان ننگریس���ته اند 
چگونه آن را س���اخته و زینتش داده ایم و برای آن 
گستردیم و  هیچ گونه ش���کافتگی نیست و زمین را 
کریم  کوه ها فرو افکندیم. در قرآن  در آن لنگرآس���ا 
گونه  از »آسمان« به معنای امر فوقانی و باالسر دو 
سخن رفته است:1( برفضا و امور فضایی همچون 
کهکشانها، نورها  ستارگان، سیارات، ابرها، اقمار، 

که در جهان ملک آنها را می نگریم. و ... 
2( بر آس���مان و آس���مانهای ملکوت یعنی حقایق 
نامحسوس به حس ظاهر و ناپیدای با چشم سر 
ک���ه با نگ���رش قلب قابل احس���اس و با چش���م دل 

توان دید.

کت���اب در دو بخ���ش ب���ه خام���ه آمده  بدین س���ان 
دوم(  بخ���ش  و  آس���مان  اول(  بخ���ش  اس���ت: 

آسمان های ملکوت.

در بخ���ش اول از س���یاره زمی���ن، حرک���ت زمی���ن، 
گی هایزمین، نشانه ها و قرائنی از حرکت زمین  ویژ
در قرآن، توضیح جواز نگاه فیزیک جدید، آسمان 
گردبادها، ابر باران، خاس���تگاه ابر، آس���مان  و باد، 
صاعق���ه و ... س���خن رفت���ه اس���ت. در تم���ام ای���ن 
بحث ه���ا افزون ب���ر آیات و تأمل ه���ا و دریافت های 

که  کت���اب در س���یزده فص���ل س���امان یافته اس���ت 
عبارتند از:

نیای���ش ب���دوی؛ نیای���ش آیین���ی؛ نیای���ش در دین 
کمال مطل���وب؛ نیایش  تمدن���ی یونانی؛ نق���ادی و 
دین���ی  تجرب���ه  در  نیای���ش  فلس���فی؛  دراندیش���ه 
ش���خصیت های بزرگ؛ ویژگی های عمومی عرفان 
و دی���ن پیامبرانه؛ نیایش در عرف���ان؛ تنوع نیایش 
عرفانی؛ نیایش در دین پیامبرانه؛ نیایش شخصی 

بزرگان و نیایش در پرستشگری های همگانی.

کتاب مقدمه ای درازدامن  از مزایای ارزشمند این 
که خود حاوی نکات  ج به قلم مترجم است  و پرار
کتاب چون���ان دیگر آثار  مفیدی اس���ت. همچنین 
نشر نی از آراستگی و زیبایی باالیی برخوردار است.

گلشن راز؛ راز راز؛ تفسیر دکتر دینانی از 

کریم فیضی؛ چاپ اول، تهران: اطالعات، 1392.

کریم فیضی اما این بار با  گفتگوی���ی بلند باز هم از 
گلش���ن راز، اثر ش���یخ  دکتر ابراهیم دینانی و درباره 
گلش���ن راز، رازنامه اس���راری  محم���ود شبس���تری. 
که در تفس���یر فلسفی یک فیلسوف  عرفانی است 
گش���وده می ش���ود.  گون���ه ای دیگر  عقل مح���ور ب���ه 
گلشن راز را همچون متنی جاودانه  استاد دینانی 
نوی���ن و  تأم���الت  نیازمن���د  می بیندک���ه ش���رحش 
کریم فیض���ی در این  اندیش���ه های جدید اس���ت. 
گفتگ���وی بلن���د و پرنکت���ه ب���ه دنبال ای���ن تأمالت 

نوین و اندیشه جدید می گردد.

گلش���ن  کتاب خود در اهمیت  دینان���ی در مقدمه 
گلشن راز در میان  راز چنین می نویسد: »منظومه 
آثار شبس���تری رنگ و بوی دیگری دارد و از جهت 
گس���تردگی معن���ا، از همه آث���ار او برتر و باالتر  ژرفا و 
کند، به آسانی  گلشن راز تأمل  کسی در  گر  است. ا
ک���ه شبس���تری در هنگام س���رودن آن  درمی یاب���د 
حال و هوای ویژه ای داشته و از وقت مخصوصی 

برخوردار بوده است«.

که این منظومه در حقیقت پاسخ به  گفتنی است 
که  پرس���ش های عرفانی میرحس���ین هروی است 
گرفته اس���ت و این خود  برای پاس���خ ب���دان انجام 
نی���ز در به ثمر نشس���تن اث���ر موثر بوده اس���ت؛ زیرا 
که پرس���ش از  که همواره پاس���خ از جایی برمی آید 
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س���یره امام، راههای رس���یدن به تعیی���ن، عوامل و 
موانع مش���اهده ملکوت، زمینه های زدایش انواع 
پلیدی ها و ... درفصول ابتدایی کتاب آمده است.

که زمینه و بس���تر  که آمد  فصل پنجم پس از آنچه 
ک���رده بود، ب���ه مفه���وم عصمت،  بح���ث را آم���اده 
گستره آن، چگونگی شکل گیری و تحقق عصمت 
پرداخته اس���ت. فص���ل پنجم را باید بنیاد بس���یار 
که پس از آن »اراده  کرد  مه���م بحث عصمت تلقی 
و نق���ش و جای���گاه آن« در دس���تیابی ب���ه عصمت 

کاویده شده است.

ادامه فصل ه���ا بحث از اهل بی���ت و مفهوم عینی 
و واقع���ی آن در ادبی���ات قرآنی مس���تند به روایات 
گویا از آیه تطهیر و پاسخ به  بسیار و آنگاه تفسیری 

شبهه ها و عصمت تمامت امامان)ع(.

گزیده نگاری بحثی اس���توار و خواندنی از  کت���اب با 
»عصمت« را سامان داده است.

 درجات فضیلت )اثبات االمامة(؛
 احمد بن ادهم نیشابوری؛ 

کت؛ چاپ  ارزینه الالنی؛ ترجمه محمدحسین سا

اول، تهران: نگاه معاصر، 1392.

چالش برانگیزتری���ن  از  یک���ی  امام���ت  و  خالف���ت 
مباحث در تاریخ عقیدتی و سیاس���ی مس���لمانان 
و  فاطمی���ان  آم���دن  کار  روی  ب���ا  اس���ت.  ب���وده 
گس���ترده و بی دری���غ آن���ان از دان���ش و  پش���تیبانی 
گران بهای���ی درب���اره امام���ت  ادب، نگاش���ته های 
و ام���ام ب���ه ن���گارش درآم���د. در این می���ان احمد 
بن ابراهیم نیش���ابوری نویس���نده اثب���ات االمامه، 
لی، عقل���ی و  ب���ا بهره گی���ری از روش ه���ای اس���تدال
منطقی، پیش���ینی و برتری امام علی)ع( را بر دیگر 
کرده اس���ت. او  همگن���ان مدع���ی خالفت اثب���ات 
با پرداخ���ت و پروران���دن نظریه درج���ات فضیلت 
ی���ا پل���کان برتری، شایس���تگی ، برتری و بایس���تگی 
امیرمؤمنان را به جانش���ینی پیامبر)ص( و رهبری 
جامعه مس���لمان آن روز به اثبات رس���انده است. 
کت���اب را خان���م ارزین���ه الالنی از  مت���ن تازی ای���ن 
روی چند دست نگاش���ت با ویرایش تازه و نگارش 
کرده  دیباچه ای س���ودمند ب���ه انگلیس���ی ترجمه 
اس���ت و عن���وان انگلیس���ی »درج���ات فضیل���ت یا 

در دنی���ا پ���س از مباح���ث یادش���ده آم���ده اس���ت. 
در فص���ل از رابطه موج���ود میان اعمال انس���ان و 
حوادث طبیعی س���خن رفته اس���ت ت���ا نقش علل 
کاوی���ده  م���ادی در پیدای���ش ح���وادث طبیع���ی وا
گردد.  ش���ود و جایگاه تق���وی در این همه روش���ن 
گزارش ش���ده  آث���ار تقوی در آخرت در فصل هفتم 
کس���ب  اس���ت و آن گاه بحث های���ی درباره راه های 
تقوی، راه رس���یدن به عش���ق االهی است و پایان 
کتاب بس���یار  گی های تقوی پیش���گان.  کت���اب ویژ
گاهی بخ���ش اس���ت به وی���ژه آنک���ه  خوش���خوان و آ
پیوند اس���توار بین تقوی و آث���ار آن در همین دنیا 

ایجاد شده است.

کالم
عصمت در قرآن،

سیدکمال حیدری، تهران: سخن، 1392.

»عصمت« از جمله موضوعات بسیار مهم ادبیات 
ک���ه عالمان و متکلمان و مفس���ران از  دینی اس���ت 
روزگاران کهن بدان توجه ویژه ای داشته اند. جان 
که سفیران االهی و پیام آوران  سخن در این است 
گسترش دهندگان ابعاد  وحی و مفس���ران وحی و 
که س���نگین ترین مس���ئولیت ها  روحی، از آن روی 
گرانبارترین رس���التها را بر عه���ده دارند و هدایت  و 
انس���ان به قله ه���ای مقصد و مقص���ود را به فرمان 
االهی پیشه س���اخته اند و برای راهنمایی انسان 
در جهت رهایی از زشتی ها، پلیدی ها و ناروایی ها 
کیها و ارجمندیها و بایس���تگی ها و  و همراهی با پا
شایستگی های انس���ان برانگیخته شده اند، خود 
ک تری���ن، س���الم ترین، اس���توارگام ترین در  بای���د پا
مس���یر هدایت باشند، نلغزند، سکندری نخورند، 
سره را از ناسره تش���خیص دهند. همان حقیقتی 
ک���ه از آن در ادبی���ات دین���ی ب���ه »عصم���ت« ی���اد 
می شود. حضرت آیت اهلل س���یدکمال حیدری در 
گاهی های  کتاب ب���ر پایه آموزه های ق���رآن و آ این 
گاه فلسفی  کالمی و  گس���ترده دینی و معرفت های 
کاویده اند. در مقدمه از نبوت  ابعاد این بح���ث را 
و امامت و اس���تمرار نبوت در قالب امامت، »عهد 

االهی امامت« و جایگاه آن سخن رفته است.

ام���ام از ن���گاه ق���رآن، جای���گاه تعیین و صب���وری در 

در این پژوهش موردتوجه بوده اس���ت، رویکردی 
زبانی اس���ت. در رویکرد زبانی هر چن���د محور قرار 
لت های جانبی در جریان  دادن زبان، به همه دال
معنی یاب���ی توجه می ش���ود. در واقع هدف نهایی 
کت���اب چگونگ���ی اس���تفاده از ابزار زب���ان در فرایند 

معنی یابی است.

کت���اب عبارتن���د از: تغیی���ر بیانی،  برخ���ی از فصول 
ابزاره���ای الزم ب���رای تفس���یر بیان���ی، مش���ابهت و 
اخت���الف در تعابیر قرآنی، تفس���یر دو س���وره فلق و 

ناس و ... .

 تقوی در قرآن 
)پژوهشی درباره آثار فردی و اجتماعی(؛

کمال حیدری؛ تهران: سخن، 1392. سید 

انسان در مسیر زندگی و در راه رسیدن به قله های 
مقص���ود فرازه���ا و فروده���ای فراوان���ی دارد. راه���ی 
ک���ه در پیش روی اوس���ت آمیخته به دش���واری ها، 
گرفتاری ها و سنگالخ هایی است که گاه انسانی را به 
»س���کندری خوردن« و از مسیر منحرف شدن و ... 
که انسان را  آفریده  تهدید می کند خداوند سبحان 
است، نقش���ه راه را نیز برای او در جهت رسیدن به 
هدف رقم زده اس���ت. »تقوی« ب���رای راهیان نور و 
حرکت کنن���دگان در مس���یر ح���ق، مهم ترین عامل 
دس���تیابی به »روشنایی« و رهایی از »بن بستها« و 

گره هاست. چیره شدن و برگشودن 

که از فقیهان  حضرت آیت اهلل سیدکمال حیدری 
کتاب  و مفس���ران بلند آوازه روزگار ماس���ت در این 
موضوع یادش���ده، یعن���ی »تقوی« را ب���ر پایه آیات 
کت���اب در ده فصل به  االه���ی به بح���ث نهاده اند. 
کتاب عهده دار توضیح  خامه آمده است. مقدمه 
این حقیقت اس���ت: دنیا س���رای آزمایش اس���ت و 
خداوند با هدایت انسانی به »صراط مستقیم« و 
راهنمایی او در جهت دس���تیابی به ایمان صعود 
»زمینه را آماده می سازد برای بحث های بعدی«.

کریم سخن  در فصل اول از اهمیت تقوی در قرآن 
رفت���ه اس���ت و نق���ش توحی���د و قانون م���داری در 
ش���کل گیری آن. آن گاه فصل دوم و س���وم است با 
بح���ث درباره مراتب و درجات تقوی و آثار و نتایج 
تقوا در دنی���ا. آثار منفی قانون ش���کنی و تبهکاری 
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رسول خدا؟ص؟؛ مناسبات پیامبر؟ص؟و یهود و....

گفت و شنود گار،   گردونه روز
 با دکتر شیرین بیانی؛

کریم فیضی؛ چاپ اول، تهران: اطالعات، 1392.

ح و تفس���یر زندگ���ی، س���وانح و  گردون���ه روزگار ش���ر
تالش های یک اس���تاد تاریخ اس���ت. اس���تاد دکتر 
ش���یرین بیانی تاریخدان و دانش���مند برجسته ای 
گفتگویی بلن���د زندگی، دانش و  کتاب در  ک���ه این 
کتاب در  گفتگ���وی این  عقاید ایش���ان را می کاود. 
طول دو س���ال انجام ش���ده اس���ت و حاوی نکات 
بس���یار و ارزشمندی است از جمله شیوه پژوهش 
گفته های زندگی ایش���ان از جمله  دکت���ر بیان���ی، نا
استادیاری ایش���ان در سن 26 سالگی. همچنین 
عقاید و نوع نگاه ایش���ان به زندگی و به ویژه نهاد 
خان���واده با وج���ود داش���تن جایگاه پژوهش���گری 

فرهیخته حقیقتًا تأمل برانگیز است.

گی ه���ای خ���اص  کت���اب از جمل���ه ب���ه ویژ در ای���ن 
گ���و  پژوهش���ی دکت���ر بیان���ی اش���اره ش���ده اس���ت. 
اینک���ه ایش���ان در مطالعات تاریخی خ���ود نگاهی 
از  مطالعات���ی  س���یر  در  و  داش���ته اند  همه جانب���ه 
جغرافی���ا، عرف���ان، ادبی���ات و تص���وف و مطالعات 
گویای  اس���المی دری���غ نمی ورزیدن���د و این خ���ود 
نگاه جامع االطراف ایشان بوده است. دکتر بیانی 
با وجود اینکه از استادان و پژوهشگران سنتی به 
ش���مار می رود؛ اما در نوش���ته هایش دغدغه های 
که خ���ود می تواند  جه���ان جدی���د نیز وج���ود دارد 

شاخص دیگری در مسیر مطالعاتی ایشان باشد.

گفتگوها مواردی با عن���وان: از خانه به  در بخ���ش 
کودکی تا تاریخ؛ دانشگاه و تاریخ؛ ادامه  جهان؛ از 
ج؛ یاد س���فرکردگان؛ درباره س���فر؛  تحصیل در خار
که دوستش می دارم؛ درباره زندگی  تهران شهری 
و ... به چشم می خورد. همچنین در بخش دوم 
پیوس���تی خواندنی با عنوان یادبودهای ش���یرین 
که از  کتاب آمده اس���ت  و در نهای���ت یک ترجم���ه 
کریم  گفتگوی  کتاب اس���ت.  جمله جذابیت های 
گفتگوهای  فیض���ی و دکت���ر بیانی همچ���ون دیگ���ر 

کشش و خواندنی است. ایشان بسیار پر 

گسترده ترین بحثی است  اهلل قطعًا مفصل ترین و 
ک���ه درباره اس���تخاره س���امان یافته اس���ت. بحثی 
دقیق، باتوجه به نصوص، تمامت دیدگاه ها، نقد 
و تحلیل و باتوجه به ل���وازم و ملزومات پژوهش و 
نه صرف نقل. بخش بعدی این جلد بحثی است 
خواندن���ی درباره جهاد ابتدای���ی و پایان بخش آن 
سبک شناس���ی درس ه���ای حوزه ه���ای علمیه در 
که ب���ه لحاظ  مراح���ل عال���ی یعن���ی س���طوح عالیه 
ش���ناخت ابع���اد موض���وع و پژوهش���ی میدان���ی و 
آش���نایی با چگونگی ه���ای درس های ح���وزوی و 
نظ���ام تعلیم و تعلم، پژوهش���ی اس���ت خواندنی و 

سودمند.

تاریخ و سیره
 حیات، حکمت و حکومت

 پیامبر اعظم؟ص؟؛

کوشش حمیدرضا مطهری؛ چ 1، قم: نشر  به 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 1392.

کت���اب حاض���ر نگاه���ی دارد ب���ه زندگ���ی و حی���ات 
گ���ذری دارد بر  پرب���ار خاتم پیامب���ران و همچنین 
کرم)ص(.  ش���یوه های حکومت و مش���ی رس���ول ا
تحقیق حاضر برآن بوده اس���ت تا نگاهی متفاوت 
به ش���خصیت و س���یره رس���ول اهلل داش���ته باشد و 
ب���ه همین س���بب ب���ا تقس���یم بندی موضوعی زیر 
چنی���ن مقاالتی طراحی ش���ده اس���ت. در ابتدای 
کت���اب ب���ا دو مقال���ه ب���ه قل���م علیرض���ا واس���عی ب���ا 
عنوان »فرازمندی حی���ات نبوی تا عصر مدنی« و 
»پیش���رفت حیات نبوی در عه���د مدنی« با اطالع 
اجمال���ی اززندگ���ی پیامبر آش���نا می ش���ویم. پس از 
آن ب���ا مقاالت مختلف بناس���ت با س���یره پیامبر و 
جبنه ه���ای مختلف زندگی ایش���ان آش���نا ش���ویم. 
پس از آن ه���م در مقاالت دیگری اصول حکومت 
ک���رم بررس���ی و تحلیل می ش���ود. عناوین  پیامب���را 

برخی از مقاالت عبارتند از:

پیامب���ر؟ص؟ و ق���رآن؛ دگرگونی سیاس���ی، اجتماعی 
کم  و فرهنگی ش���هر مک���ه تا عصر نب���وی؛ اصول حا
بر سیاس���ت خارج���ی پیامب���ر؟ص؟؛ نقش زن���ان در 
حکوم���ت پیامبر؟ص؟؛ س���یره نظام���ی پیامبر؟ص؟؛ 
س���یره امنیتی رس���ول خ���دا؟ص؟؛ حج���اب در عصر 

پلکان برتری؛ رس���اله ای درباره رهبری در اسالم« 
را ب���دان داده اس���ت. نویس���نده در ای���ن پژوهش 
ترجمه اثر را از زبان انگلیس���ی انج���ام داده و البته 

تمام پاورقی های خانم الالنی را آورده است.

کتاب اف���زون بر مقدم���ات ارزش���مند و نمایه های 
شایسته دارای فصول زیر است:

پیامبری و پیش���وایی: پیش���وایی؛ ش���الوده دین؛ 
بایس���تگی  پیشوایی و پیش���وایان برابر خرد و نهاد 
ه���ر دی���ن؛ پذیرش پیش���وا از ن���گاه نیاز انس���ان ها 
عنصره���ای  نابراب���ری  آفرین���ش؛  عنصره���ای  و 
کان ها؛  چهارگانه؛ ش���ریف ترین اقلیم ه���ا و برترین 
گیاه���ان و رس���تنی ها،  چ���کاد و برتری���ن در می���ان 
جان���داران و انس���ان؛ نظری���ه درج���ات فضیل���ت؛ 

بایستگی پیشوایی از دیرین تا امروز.

کت���اب آمده  همچنی���ن متن ت���ازی رس���اله نیز در 
کاری نیکوست. که  است 

فقه
 دراسات فی الفقه االسالمی المعاصر

 )الجز الرابع(؛

حیدر حب اهلل؛ قم، بی نا، 1343.

آق���ای ح���ب اهلل از فاض���الن، محقق���ان و فقیهان 
آث���اری  س���ختکوش و پ���رکار روزگار م���ا هس���تند و 
کتاب با  خواندن���ی و س���ودمند رق���م زده اند. ای���ن 
عن���وان »الج���ز الراب���ع« ادامه سلس���له بحث هایی 
اس���ت درباره موضوعاتی فقهی، روزآمد و درگیر در 
کت���اب موضوع  ح���وزه زندگان���ی دینی. بخش اول 
که  »اس���تخاره« ب���ه خ���ود اختص���اص داده اس���ت 
ش���گفتی  جای���گاه  متدین���ان  زندگان���ی  در  ام���روز 
کرده اس���ت. در بحث اول ب���ه معنا و مفهوم  پیدا 
فقه���ی  جای���گاه  آن گاه  پرداخته ان���د.  اس���تخاره 
اس���تخاره اس���ت ب���ا پرداختن ب���ه دیدگاه »ش���یخ 
ک���ه معتقد ب���ه حرم���ت آن بود و  محم���ود ش���لتو« 
ح مس���ئله ش���رعیت استخاره  نقد آن. س���پس طر
کید بر اینکه »شرعیت آن نظریه مشهور  است با تأ
گزارش نصوص  گونه های استخاره،  فقها« است. 
مرتبط با »استخاره« بر پایه منابع فریقین، احکام 
اس���تخاره، ح���دود و ابع���اد آن و ف���روع مرتب���ط آن 
مبحث پایانی این بخش اس���ت، بحث آقای حب 
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کات فراطبیعی،  روشن ش���دن ارزش شناختی ادرا
ح درب���اره ره آورد ادیان،  ش���بحات اعتقادی مط���ر
نیازمن���دی انس���ان عص���ر حاض���ر ب���ه معنوی���ات و 
کشف حقایق باطنی، رش���د حیرت انگیز جریانها، 
گروهه���ا و اف���راد مدع���ی ارتب���اط ب���ا عوال���م غیب، 
آسیب شناسی فرایند و برآیند این گونه موضوعات 
کات، پژوهش ه���ای ج���دی، دقیق و بدون  و ادرا
س���هل انگاری را در ای���ن حوزه معرفت شناس���انه، 
کت���اب از یک  ضروری جل���وه می دهد. نویس���نده 
گاه���ی دارند و از س���وی  س���وی ب���ه این ض���رورت آ
که عماًل  دیگر به دش���واری پژوه���ش در این زمینه 
پژوهش���ی میان رشته ای و وابس���ته به حوزه های 
گونه گون عرفان، فلسفه، روانشناسی و ... است.

کت���اب را ب���ا مقدم���ه ای آغاز می کن���د برای  مؤل���ف 
تبیی���ن ضرورت بح���ث، ابع���اد آن، دش���واری ها و 
که خواندنی  گره های بحث و روش پژوهش در آن 

و سودمند است.

کات  ادرا فراطبیع���ی،  ش���هودات  از  پیش���ینه ای 
فراطبیع���ی در ادی���ان، )= عهد عتی���ق و قرآن( ابن 
س���ینا و تحلیل فلسفی رویای صادقه، بحث های 
دیدگاه ه���ای  اس���ت.  پژوه���ش  ای���ن  مقدم���ات 
ش���یخ  مانن���د  عارفان���ی  متفک���ران،  فیلس���وفان، 
اش���راق، صدرالمتألهین، مح���ی الدین ابن عربی، 
عالءالدوله س���منانی، ش���کل دهندۀ بدن���ه اصلی 
که مؤلف در ذیل هرکدام از این  کتاب اس���ت  این 
کرده است. ح  عناوین بحث های بسیاری را مطر

گس���ترده و دقیق در اندیشه ها  پس از جس���تجوی 
و نگاه های عالمان یادش���ده بر پایه آثار و مآثر مهم 
که مؤلف نتایج به دس���ت  آنها، نوبت آن می رس���د 
ک  گاهی و تقسیم ادرا گزارش کند، سطوح آ آمده را 
گاهی ها  طبیع���ی را برنمایان���د و آنگاه در پرت���و این آ
شرایط و عالئم، صحت و سقم مکاشفات را تحلیل 
کن���د. در ضمن این بح���ث ظرافت های  گ���زارش  و 
ش���ایان توجه���ی ب���ه خام���ه آم���ده اس���ت: تفس���یر 
گاه دیده ه���ا،  گاه دیده ه���ا، تفس���یر ناخ���ودآ خ���ودآ

مراحل فهم فارق وحی الهی و مکاشفه صحیح.

پژوهش دستور توصیفی براساس واحدهای زبان 
کنون دستورهای  فارسی با این نگاه انتقادی که تا
توصیفی زبان فارسی تقلیدی از روی دستور عربی 
ب���وده، به انجام رس���یده اس���ت. در ای���ن اثر تجربه 
نگارنده در طول بیس���ت س���ال به ی���اری اش آمده 
کرده با رویکرد و دستور توصیفی  اس���ت و او تالش 
آوردن  از  راس���تا  ای���ن  در  و  رود  پی���ش  هم زمان���ی 
کرده و  مثال های���ی از مت���ون ادب���ی و ش���عر پرهی���ز 

مثال هایی از زبان امروز آورده شده است.

در فصل نخس���ت به جمله پرداخته شده و ضمن 
تعریف آن، ارکانش نیز توصیف ش���ده است. البته 
گسترده  که بس���یار  به بحث معنی شناس���ی جمله 
اس���ت ورود نشده است. در فصل دوم واحد زبانی 
گروه های فصلی، اسمی،  گروه بحث ش���ده است و 
صفتی، قی���دی و ح���رف اضافه دار توصیف ش���ده 
اس���ت. در این بخش بیش���تر تالش ش���ده مسائل 
گروه ها برجس���ته ش���ود.  مرب���وط به ح���وزه نق���ش 
در فصل س���وم به واحد زبانی واژه پرداخته ش���ده 
اس���ت. این فصل ش���امل ش���ش بخش به قرار زیر 
اس���ت: فصل، اس���م، ضمیر، قید، صفت و حرف. 
ک���ه در اغلب  مقول���ه زبان���ی ش���به جمله و ص���وت 
دستورها، یک مقوله دستوری دانسته شده است 

در بخش مربوط به اسم و جمله آمده است.

فصل چهارم در بررس���ی تکواژ و انواع و اقس���ام آن 
کوچکترین واحد زبانی  اس���ت. درفصل پنجم نیز 

یعنی واج بررسی شده است.

از جمله معیارهای این پژوهش پرهیز از تقلیدهای 
س���نتی، عدم بهره گیری از زبان ادب و تکیه بر زبان 

امروز و توجه به ماهیت زبان فارسی است.

فلسفه
 حقیقت مکاشفات

 )معرفت شناسی مکاشفه(؛ 

مهدی افتخار؛ قم: آیت اشراق، 1392.

تحلی���ل  فراطبیع���ی،  کات  ادرا از  س���خن 
معرفت شناس���انه آنها، سرچش���مه ها و جان مایه  
کن���ون از جمله بحث های  کات فراطبیع���ی، ا ادرا
ل���زوم  اس���ت.  معرفت شناس���ی  ح���وزه  ج���دی 

در جستجوی قانون، زندگی و اندیشه 
میرزا یوسف خان مستشارالدوله؛

غالمعلی پاشازاده؛ چاپ اول، تهران: علم: 1392.

میرزا یوسف خان مستش���ارالدوله از اندیشمندان 
ق���رن نوزده���م می���الدی اس���ت. وی در وزارت امور 
از جمل���ه در  گون���ی  گونا خارج���ه مس���ئولیت های 
روس���یه، فرانسه و ش���هرهای تبریز و مشهد داشت 
 به وزارت خارجه برگش���ت. ب���ا وجود آزار 

ً
و مج���ددا

که می ش���د هی���چ وق���ت از اب���راز عالقه به  و اذیت���ی 
وطنش دس���ت نکش���ید و س���الها زندان و تبعید را 
کش���ور ش���کوه داشت  کرد. او از نابس���امانی  تحمل 
و هم���واره راه هایی برای ترق���ی مملکت می داد. در 
کیدش بر  کلم���ه و تأ ح���ال حاضر او را با رس���اله یک 
قانون می شناسند. اما با این همه ارزیابی درستی 
از جایگاه او به عمل نیامده است. برخی او را مقلد 
میرزا ملکم خان ناظم الدوله می دانند و برخی او را 
در گروه آشتی دهندگان مبانی تمدن غرب با اصول 
اس���الم قرار می دهند. پژوهش���گر در ای���ن پژوهش 
کرده اس���ت مسائل اساسی زندگی و اندیشه  تالش 

کند. کاوی  میرزا یوسف خان مستشارالدوله را وا

پژوهش���گر ب���رای انج���ام ای���ن پژوه���ش از اس���ناد 
کتابخان���ه مل���ی و وزارت ام���ور خارج���ه اس���تفاده 
کرده اس���ت. همچنین ش���خصیت اندیش���مندان 
دوران عثمان���ی دقیق ت���ر ش���ده و بدی���ن تریب در 
اندیش���ه های مستش���ارالدوله بررس���ی دقیق تری 
کرده اس���ت. مت���ن پژوهش براس���اس سال ش���مار 
زندگ���ی میرزایوس���ف خ���ان اس���ت؛ ام���ا اندیش���ه 
سیاس���ی او در تمام اثر بررس���ی ش���ده است بدون 
اینکه به سالش���مار اثر خدشه ای وارد شده باشد.

کتاب در نه فصل سامان یافته است:
در قلمرو تزار؛ والیت آزادی؛ تالش برای قانون گذاری؛ 
بازگش���ت به وزارت امور خارجه؛ تبعید به مش���هد؛ 
اندیش���ه اص���الح خ���ط و تربی���ت مل���ت؛ مأموری���ت 

بمبئی؛ واپسین تالش ها و یاران و همراهان.

ادبیات فارسی
 دستور توصیفی بر اساس واحدهای

 زبان فارسی؛

عباسعلی وفایی؛ چاپ اول، تهران: سخن، 1392.


