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کرده انــد.  گام نهــاده و قلم فرســایی  ایــن ســاحت 
کــه در حــوزه نفــس  از جملــه مهم تریــن مســائلی 
همــواره مــورد محــور بحــث و نظــر بــوده، می توان 
بــه حقیقــت نفــس، ابعــاد وجــودی نفــس، قــوا و 
توانایــی نفــس و نیــز رابطــه نفــس بــا بــدن اشــاره 
گزارشــی اجمالی از  کــرد. در نوشــتار پیــش رو ابتدا 
ح در زمینه نفس شناسی،  مهم ترین مباحث مطر
ارائه شده و آن گاه به قوا و توانایی نفس انسانی از 

منظر فلسفه اشاره شده است.

 »من« و جز »من«
غالمحسین ابراهیمی دینالی، ویراستار: 
علی اوجبی، تهران: مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفه ایران، 352ص

مســأله مــن و جــز مــن یکــی از مســائل عمــده و 
کــه انســان قبــل از هر چیــز دیگر با  بنیــادی اســت 
کار دارد. این مسأله به صورت های دیگر  آن سر و 
ح بوده اســت. با  همــواره در میــان افراد بشــر مطر
کمتر توجه شــده  ایــن همه بــه محتــوای ژرف آن 
است. سرنوشت شرک و توحید به بررسی درست 
گره خــورده اســت. به همیــن دلیل،  ایــن مســأله 
گفــت اندیشــیدن در مــورد ایــن مســأله  می تــوان 
از اهمیــت فوق العــاده ای برخــوردار اســت. دکتــر 
کتاب حاضر به بررســی این  ابراهیمــی دینانــی در 

مسأله پرداخته است.

اســت.  رضــوی  ملــی حدیــث  شــده در همایــش 
در  رضــا  امــام  عصــر  کالمــی  گفتمان هــای  تأثیــر 
چگونگــی  ایشــان،  تفســیری  جهت گیری هــای 
مواجهه امام رضا با فرقه های انحرافی بازشناسی 
تأثیــر جریان هــای فکــری بــر میــراث حدیثــی امام 
کالمــی به  رضــا)ع(، بازشناســی تأثیــر جریان هــای 
میــراث حدیثــی امــام رضــا)ع(، بازشناســی تأثیــر 
کالمــی بــر میــراث حدیث  جریان هــای سیاســی - 
امام رضا)ع(، امام رضا و رازگشایی جایگاه هدایتی 
در  فرقــه ای  اندیشــه های  بازتــاب  امامــت،  نهــاد 
بیانات امام رضا)ع(، عنوان های برخی از مقاالت 

کتاب هستند. این 

فلسفه
سیر تطور نفس از دیدگاه حکمت 

 متعالیه و حکمت مشاء
مهری چنگی آشتیانی، تهران: 

آرمان نگار، )وابسته به شرکت داده های 
رایانه ای البرز(، 98 ص.

اندیشــه وران و متفکران عرصه اخالق و فلســفه از 
صــدر تــا ذیل و از شــرق تا غرب، همه بــه نوعی به 

کلیات
 فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه
ویراستار: یوآخیم ریتر، کارلفرید 

گروندر، گتفرید گابریل، سیدمحمدرضا 
حسینی بهشتی، بهمن پازوکی؛ تهران: 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 

ایران - 484 ص.

گزیــده مفاهیــم فلســفه اخــالق، ســومین جلــد از 
فرهنگ نامــه تاریخــی مفاهیــم فلســفه اســت. بــر 
اســاس فهرســت این فرهنگ نامــه از میان 3712 
مدخــل ارائــه شــده در آن، 322 مدخل بــه تاریخ 
تطور مفاهیم فلســفی در حــوزه اخالق اختصاص 
یافته اســت. ضرورت آشــنایی با مفاهیم فلســفی 
در حوزه اخالق و تطورات تاریخی آن ها در فضای 
کشــور، انگیزه ای بــرای تدوین این  اندیشــه ورزی 

مجموعه بوده است.

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی 
 سیره و معارف رضوی

ویراستار: علی کشاورز، زیر نظر: عباس 
جوارشکیان، مشهد: بنیاد فرهنگی و 

هنری امام رضا)ع( - 328 ص.

کتــاب حاضــر، مشــتمل بــر مجوعــه مقــاالت ارائه 

زارشی
ُ
معرفی گ

اسماعیل مهدوی راد
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التوحید الخالص الجلی و نسف قواعد 
 الشرک الخفی

عبدالکریم عقیلی، قم: دار التفسیر، 
496 ص

کتــاب حاضر برخــی از ابعاد توحید و ارتباط آن  در 
ح شــده اســت. زبان  بــا والیت اهــل بیت)ع( مطر
کتــاب عربــی اســت. در ایــن نوشــتار، ضمن  ایــن 
بیــان برخی از مفاهیم توحید و ابعاد و مراتب آن، 
ح  ماننــد توحیــد در ذات، صفــات و افعال، به شــر
مفهــوم برخــی از اســماء و صفــات الهــی پرداختــه 
شــده و ارتباط این اســما و صفات با اهل بیت)ع( 
که  گردیــده اســت. نویســنده معتقــد اســت  بیــان 
اهل بیت)ع( تجلی اسماء و صفات الهی هستند و 
بدون شناخت ابعاد والیی امکان پذیر نیست. در 
کتاب، احادیث بیستم تا بیست  مجلد ســوم این 
گردیده است. برخی از موضوعات  ح  و هشتم مطر
مطروحــه در جلد ســوم عبارتنــد از: تباین صفات 
خالق و مخلوق، ناتوانی در شناخت خدا، توحید 
کامل،  افعالی، مقامات رسول خاتم)ص(، انسان 
جایگاه رســول اعظم)ص( در عالم، حقیقت مقام 

حضرت محمد)ص( مقام انسان و ...

بدعت در نگاه قرآن: ویرایش دین و 
 ویرایش گران آن

علی محمد یزدی؛ تهران: پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی، 396ص.

کریــم مورد  کتــاب حاضــر بدعــت از نــگاه قــرآن  در 
گرفته اســت. ابتدا مفهوم واژه بدعت  بررســی قرار 
و مشــتقات آن در قرآن آورده شــده اســت. سپس 
مفهــوم بدعت با مفاهیمی چون دروغ، خرافات، 
نــوآوری، غلو، افترا، ســنت، تفســیر باطــل از دین 
انــواع  بــه  ادامــه  در  اســت.  شــده  مقایســه   ... و 
چهــار  در  بدعت ســتیزی  و  شــده  اشــاره  بدعــت 
انحــراف توســعه توهمــی بدعت، توســعه حقیقی 
تفــاوت  مصلحت اندیشــی،  و  تســاهل  بدعــت، 
رفتــار و عمــل آسیب شناســی شــده اســت. نقــش 
گفته شــده  قــرآن در برچیــده شــدن بدعت ها نیز 
بیــان  و زمینه هــا و زمینه نماهــای بدعت گــذاری 
شــده و نمونه های بدعت هــای اعتقادی و عملی 
معرفی شــده اســت. در ادامــه ســیر بدعت گذاری 

کرومانیون و دین  انســان نئاندرتال، دین انســان 
ح شــده اســت.  انســان ها در عصــر نوســنگی مطــر
گی های عمومی ادیــان ابتدایی مانند  ســپس ویژ
مانا، شــمنیزم، تابو، توتم پرســتی، آنیمیسم و ... 

بیان شده است.

در ادامــه در خصــوص منشــاء دیــن هفــت نظریه 
گرفته اســت. در بخــش بعدی  مــورد بررســی قــرار 
ادیــان ابتدایــی در جوامــع امــروزی شــامل ادیان 
بومــی آفریقــا، آمریــکا، اقیانــوس آرام و... معرفــی 
که به ادیــان خاموش  شــده اند. در ادامــه ادیانــی 
موســوم هســتند، در بین النهریــن، مصــر قدیــم، 
یونان باســتان، امپراتــوری روم و قاره آمریکا مورد 

گرفته اند. کاوی قرار  وا

علوم قرآن
بررسی تطبیقی اعجاز قرآن از دیدگاه 

 عالمه طباطبایی و آلوسی
نسرین حسن پور؛ ویراستار: جمشید 

عزیزی،  اهواز: کردگار، 114ص

قــرآن معجــزه جاویــد اســالم اســت و اعجــاز آن از 
کس را توانایــی آوردن  که هیــچ  ایــن جهت اســت 
گــر  ســوره ای هماننــد ســوره های قــرآن نیســت و ا
تمــام دانشــمندان و متفکــران عالــم جمع شــوند 
و عقــول خــود را روی هــم بریدنــد هرگــز نخواهنــد 
توانســت جمالتــی مانند یک ســوره از ســوره های 
کتاب حاضر در سه فصل نگاشته  قرآن را بسازند. 
که فصل نخســت درباره اعجاز قرآن و فصل  شــده 
ســوم  فصــل  در  اســت.  قــرآن  اعجــاز  وجــوه  دوم 
دیــدگاه عالمــه طباطبایــی، مفســر بزرگ شــیعه و 
آلوســی، از مفســرین اهل ســنت، پیرامــون وجوه 

اعجاز قرآن بررسی شده است.

ادیان
 علم و دین

عبدالحمید آکوچکیان، قم: دفتر نشر 
معارف )وابسته به نهاد نمایندگی مقام 

رهبری در دانشگاه(، 340ص

کتــاب حاضــر دفتــر پنجــاه و چهــارم از مجموعــه 
پرســش ها و پاســخ های دانشــجویی بــا موضــوع 
علم و دین اســت. این اثر به همت اداره مشــاوره 
و پاسخ معاونت آموزش و پژوهش نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه تهیه شده است.

در ایــن اثــر چهــل و هفــت پرســش در قالــب ســه 
بخــش پاســخ داده شــده اســت. در بخــش اول با 
عنوان مرزشناســی علم و دین در رابطه با معنای 
علم و دین، رابطه علم و دین، فلسفه علم، رابطه 
عقل و دین، پیوند دین و سیاست، راست آزمایی 
کارویژه هــای معرفتــی دین، نقش  علــوم تجربــی، 
دیــن در ســاحت علم و بالعکس و مــواردی از این 
ح شــده است. سپس  دســت، پرســش هایی مطر
در بخش بعدی، نســبت علم و دین بررسی شده 
اســت. در این خصــوص تعامل، تمایــز، تعارض و 
ح شــده اســت. در  کارکــرد میــان علــم و دیــن مطر
گونی  گونا کارکردهای علم و دیــن از زوایای  ادامــه 
بررســی شــده، از جملــه می تــوان بــه ایــن مــوارد 
کــرد: مدیریــت فقهــی، علم ســکوالر، علوم  اشــاره 
داروینیســم،  هســتی،  قوانیــن  معصومیــن)ع(، 

شبیه سازی، معجزات، طالع بینی و...  .

 ادیان ابتدایی و خاموش
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم: 

کتاب طه )وابسته به مؤسسه فرهنگی 
طه(، 208ص

و  ابتدایــی  ادیــان  کتــاب حاضــر در خصــوص  در 
اثــر،  ایــن  اســت.  ارائــه شــده  خامــوش مباحثــی 
کتاب هــای مطالعــات فــرق، مذاهــب و  از ســری 
ادیــان اســت. ابتــدا مطالبــی در خصــوص دیــن 
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کالم و عقاید
دالئل الصدق لنهج الحق

محمدحسن مظفر، قم: آل البیت)ع( 
الحیاء التراث - 568 ص

دالئــل الصــدق لنهــج الحــق تألیف محمدحســن 
کتابــی بــه زبانــی عربــی در اثبــات عقایــد  مظفــر، 
کتاب نهج الحــق و نقد و رد  شــیعی عالمــه حلیــدر 
کتاب  دیدگاه هــای فضل ابن روزبهــان خنجی در 
کتــاب  ابتــدای  الباطــل اســت. مظفــر در  ابطــال 
مقدمــه ای نســبتًا مفصــل در بــاب نقــل روایــات 
آورده و طی آن به بررســی صحاح سته اهل سنت 
پرداخته اســت. در ادامه نقل عالمه حلی را آورده 
آورده و در  را  روزبهــان  بــن  قــول فضــل  و ســپس 
نهایــت بــه تبییــن و توضیــح می پــردازد. مؤلف در 
شــکل گیری این اثر از منابع مهم اهل ســنت بهره 
کرده است. مؤلف از نگارش  برده و به آنها استناد 
کتــاب در ســال 1350 ق فراغــت یافته اســت  ایــن 
که  و دالئــل الصــدق را از این جهت نوشــته اســت 
احقــاق الحــق قاضی نوراهلل شوشــتری را مفصل و 
طوالنی یافته است. محمدحسن مظفر با نگاهی 
کتاب را با بیانی جدید  کتاب یاد شده، این  به سه 
و نیز نقل و رد برخی از سخنان ابن تیمیه نگاشته 
اســت. او در هر مبحث ابتدا ســخنان عالمه حلی 
گفته های روزبهان  با عبارت قال المصنــف، آنگاه 
را بــا عبــارت و قــال الفضــل نقــل می کند و ســپس 
خــود مطالبــی در توضیــح و تبیین بیشــتر مســأله 
کتــاب، مقدمــه ای  می افزایــد. مظفــر در ابتــدای 
نســبتًا مفصل در باب نقل روایات آورده و طی آن 
به بررسی صحاح سته اهل سنت پرداخته است. 
که ادامه مباحث امامت اســت، در  در ایــن مجلد 
که  خصــوص خلیفه بعــد از پیامبــر و جریان هایی 
ح  بعــد از وفــات پیامبر اتفاق افتــاد، مباحثی مطر

شده است.

نظریــات فقهــی آیــت اهلل العظمی یوســف صانعی 
ح شــده اســت. یکــی از موضوعــات فقهی ای  مطر
کــه بین عامه و خاصــه در آن اختالف وجود دارد، 
شــوهر  امــوال  از  زن  بــردن  ارث  کیفیــت  مســأله 
بحــث  موضــوع  ابتــدا  کتــاب  ایــن  در  می باشــد. 
ح شــده و اقوال شــش گانه فقها در این زمینه  مطر
ارائه شــده است. ســپس اشــکاالت و استدالالت 
هــر یــک بیــان شــده و بدان هــا پاســخ داده شــده 
کدام یک از ماترک  اســت. در ادامه اینکه زوجه از 

ح شده است. زوج محروم است، مطر

 انتخاب از نگاه فقه

روح هللا شریعتی؛ ویراستار: 
محمداسماعیل انصاری، قم: پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسالمی، 392ص.

بــا روش اجتهــادی بــه بررســی فقهــی  اثــر حاضــر 
انتخابات عرصه های مختلف نظام سیاسی اسالم 
پرداختــه اســت. ابتــدا مفهیم فقه، فقه سیاســی، 
انتخابات، رفراندوم، مشورت، بیعت، دموکراسی، 
ســپس  اســت.  شــده  تبییــن   ... و  مردم ســاالری 
پیشــینه و تاریخچــه انتخابــات، انــواع مشــارکت، 
گســتره  اشــکال انتخابــات، نظام های انتخاباتی و 
گفته شــده است. در ادامه مبانی فقهی  انتخابات 
انتخابــات در ســه محــور بیعت، شــورا و مشــورت و 
کثریت مطرح شده است. پس از بررسی  اعتبار رأی ا
مبانــی فقهــی انتخابــات، الزم اســت عرصه هــای 
گردد. امروزه از انتخابات بیشتر  مختلف آن بررسی 
در مواردی مثل تعیین نوع نظام سیاســی، تعیین 
تکلیــف در موضوعــات مهــم، انتخــاب قانون گذار، 
کــم و ... نگاه فقه سیاســی اســالم و با  انتخــاب حا
اســتفاده از مســتندات فقهــی، مشــروعیت آنهــا از 
نــگاه فقــه بررســی شــده اســت. در نهایت مســائل 
انتخابات مانند: شــرایط انتخاب کنندگان، شرایط 
انتخاب شــوندگان و فروعاتی از انتخابات از دیدگاه 

گفته شده است. فقه 

بیــان شــده و نمونه هــای بدعت هــای اعتقادی و 
عملی معرفی شــده و ســیر بدعت گذاری در اعصار 
و مکاتــب مختلــف عنوان شــده اســت. در نهایت 
نحــوه برخــورد با بدعت هــا و احــکام فقهی بدعت 

آورده شده است.

حدیث
ضیاء الشهاب: شرح فارسی شهاب 

 االخبار قاضی قضاعی
محصح: جویا جهانبخش، حسن 

عاطفی، عباس بهنیا، تهران: مؤسسه 
نشر میراث مکتوب، 1022 ص.

کتاب شهاب األخبار  کتاب حاضر شــرحی اســت بر 
کــه احتمــااًل در حــدود ســده  اثــر قاضــی قضاعــی 
هفتــم بــه نــگارش درآمــده اســت. متأســفانه نــام 
گفــت  ح آن مشــخص نیســت، امــا می تــوان  شــار
کــه از دانشــمندان اهــل تســنن بــوده و در حدیث 
پژوهشی و حدیث شناسی دستی داشته و شرح او 
برتری های آشکار فنی بر سه ترجمه و شرح پارسی 
از  همچنیــن  ضیاءالشــهاب  دارد.  شــهاب  دیگــر 
گان و ســاختارهای  جهت برخورداری از پاره ای واژ

کهن و نادر واجد اهمیت است. دستوری 

فقـه
ارث زوجه: از منظر فقیه اهل بیت 

عصمت و طهارت)ع( حضرت آیت هللا 
العظمی صانعی )مدظله العالی(

گردآورنده: فخرالدین صانعی، قم: فقه 
الثقلین. 132ص

از  کتــاب حاضــر مبحــث ارث زوجــه، برگرفتــه  در 
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المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص(، 
554 ص.

کتــاب حاضر ســیری در احواالت علمــی و اخالقی 
کوه کمــری  آیــت اهلل العظمــی ســید محمدحجــت 
)1310 - 1372 ق.9 دارد. ابتــدا تبــار و نســب نامه 
ح حال زندگی  این فقیه بزرگوار بررســی شــده و شر
ایشــان از والدت تــا هجــرت بــه نجــف، بازگشــت 
دوبــاره بــه تبریــز، ســکونت در حــوزه علمیــه قــم، 
مســافرت ها، اجــازات، آثــار و تألیفــات، تقریظ ها، 
گفتــه شــده اســت.  گردان  نامه هــا، تدریــس و شــا
آیــت اهلل  فرهنگــی  و  اجتماعــی  خدمــات  ســپس 
کوه کمری مانند افتتاح مدرســه حجتیه  العظمــی 
تشــریح شده است. در ادامه خصوصیات اخالقی 
بــه طــور مفصــل بررســی شــده اســت. از  ایشــان 
جملــه خصوصیــات اخالقــی ایشــان می تــوان بــه 
کثرت مطالعه، شــّم فقاهت، زهد  صبر، ســکوت، 
کــرد. فعالیت هــای سیاســی آیــت اهلل  و ... اشــاره 
ح شــده و  کوه کمــری نیــز در ادامــه مطــر العظمــی 
در خصــوص وفــات و بازماندگان ایشــان مباحثی 
ارائه شده است. در نهایت مصاحبه هایی با آیات 
عظام درباره ایشــان، اسناد و تصاویری از آیت اهلل 

کوه کمری آورده شده است. العظمی 

عرفــان

انسان کامل در متون عرفانی اسالم

سید ابوالحسن موسوی؛ تهران: 
دانشگاه بین المللی اهل بیت)ع(، 606 

ص.

کــه در آن  کتــاب حاضــر تحقیق و پژوهشــی اســت 
کامل در  مؤلف به بررســی مفهوم و جایگاه انسان 
کتاب شامل  متون عرفان اسالمی می پردازد. این 
کــه بــاب اول پیرامــون تعاریــف  ســه بــاب اســت 

در ایــن راســتا مباحثــی در خصوص علل تشــکیل 
حــزب، چگونگــی فعالیت حزب و شــخصیت های 
کتاب، ســنت، اجتماع و  که شــامل  حزب التحریر 
ح شده و در ادامه اندیشه های  قیاس است، مطر
کالمــی  کالمــی حــزب بررســی شــده اســت. روش 
گفتــه شــده و چیســتی عقیــده اســالمی و  حــزب 
ایمــان از منظــر حــزب توضیــح داده شــده اســت. 
دیــدگاه حزب التحریر در خصوص توحید، نبوت، 
خالفت و معاد نیز تشــریح شــده اســت. در نهایت 
سایت شناســی توصیفــی و قانون اساســی جریان 

حزب التحریر ارائه شده است.

ح حال شر
صدر اندیشه: سیری در زندگی، را و 

اندیشه های شهید سید محمدباقر صدر

عبدهللا نصری، تهران: دفتر نشر فرهنگ 
اسالمی، 732 ص

ســید محمدباقر صــدر یکی از اندیشــمندان بزرگ 
جهــان اســالم و از مصادیــق بــارز یــک عالــم دینی 
اســت. صدر در عمر چهل و هشــت ساله خود آثار 
که نشــانگر نبوغ اوســت.  گذاشــته  بزرگــی بر جای 
گــون نظــری و عملــی او از وی چهره ای  گونا ابعــاد 
کم نظیــر در تاریــخ تفکــر معاصــر اســالمی ســاخته 
کــه تفکــر را جــدی می گرفت، بــه عنوان  اســت. او 
که  یــک اندیشــمند مســلمان هرگــز ادعا نداشــت 
همه اندیشــه های درســت از آن متفکران اسالمی 
کــرده تا  کتــاب پیــش رو تالش  اســت. نگارنــده در 
زندگی، اندیشه ها و آرای شهید محمدباقر صدر را 

مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

حجت فقیهان: سیری در حاالت علمی 
و اخالقی آیت هللا العظمی سیدمحمد 
حجت کوه کمری )1310 - 1372 ق(

محمد الوانساز خوئی، قم: مرکز بین 

سیاست
بایدها و نبایدهای دین و سیاست

یوسف قرضاوی؛ مترجم: عبدالعزیز 
سلیمی، تهران: احسان، 282 ص؛ زبان 

اصلی: عربی.

ارتبــاط  در  پژوهشــی  دارنــده  دربــر  کتــاب حاضــر 
بخــش  پنــج  در  کــه  اســت  سیاســت  و  دیــن  بــا 
سامان دهی شده است. بخش نخست به تعریف 
مفاهیم و مبانی مربوط به دین و سیاســت از نظر 
لغــوی و اصطالحــی اختصــاص دارد و سیاســت را 
گرایش هــای متفاوت  از نــگاه فقیهــان بــا توجه به 
مذهبی آنان مورد بررسی قرار می دهند. در بخش 
دوم بــه بررســی پیونــد میــان دیــن و سیاســت از 
نگاه اســالمی ها و ســکوالرها پرداخته شده است. 
پیونــد میان دیــن و دولت، از نگاه اســالم گرایان و 
ســوالرها، بررســی اندیشــه سکوالریســم و تحلیــل 
در  مســلمان  اقلیت هــای  دخالــت  موضــوع 
کشــورهای اروپایــی در امــور سیاســی، محورهای 

کتاب است. دیگر مورد بحث در این 

مبانی معرفتی و کالمی جریان حزب 
التحریر

سید وحید کاشانی، قم: مرکز 
بین المللی ترجمه و نشر 
المصطفی)ص(، 448 ص.

کالمــی جریان  کتــاب حاضــر مبانــی معرفتــی و  در 
گرفتــه  حــزب التحریــر مــورد بحــث و بررســی قــرار 
اســت. حــزب التحریر، حزبی سیاســی - اســالمی 
شــیخ  توســط  م.   1953 ســال  در  کــه  اســت 
گردید. این حزب با  تقی الدیــن النبهانی تأســیس 
الهــام از آموزه هــای قرآنی و از طریــق فعالیت های 
سیاســی در صــدد احیــاء خالفــت اســالمی واحــد 
ابتــدا  می باشــد.  اســالمی  جهــان  ســر  تــا  ســر  در 
کامل معرفی شــده اســت.  حــزب التحریــر به طور 
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بلند اســت. این منظومه هــا عبارتند از بیژن نامه، 
پتیــاره،  داســتان  بیــان،  ببــر  کوه زادنامــه  کک 
رزم نــاه  بلنــد،  تهمینه نامــه  کوتــاه،  تهمینه نامــه 
کوه. ایــن هفت منظومه هــا همگی جزء  شــکاوند 
منظومه هــای پهلوانــی بــه شــمار می آینــد و برای 
که به صورت مســتقل انتشار  نخســتین بار اســت 
از  تقلیــد  بــه  منظومه هــا  ایــن  گرچــه  ا می یابنــد. 
آن هــا  اهمیــت  امــا  شــده اند،  ســروده  شــاهنامه 
بــرای برخــی پژوهش های اســاطیری - حماســی 
و بررســی ســیر تاریخی حماسه ســرایی در ادبیات 

فارسی درخور توجه است.

 فرهنگ نامه اعالم جغرافیایی
 در شاهنامه با محوریت بخش 

 اساطیری و پهلوانی
 )بر اساس شاهنامۀ چاپ مسکو(

سودابه خداکرمی، همدان: فراگیران 
سینا، 288ص.

گشودن  که با هدف  کتاب حاضر پژوهشــی اســت 
دریچــه ای تــازه رو بــه ســوی شــناخت اســاطیر و 
حماســه های ایرانی از طریق شــناخت جغرافیای 
اساطیری و حماسی نگاشته شده است. شناخت 
جغرافیای اساطیری و حماسی، یکی از مهم ترین 
و فوری طریق لوازم راه بردن به دنیای فرهنگی و 
کهن بشــری است. این پژوهش به روش  اندیشه 
گردآوری، تلفیق، تحلیل  کتابخانه ای و بر اســاس 
و نتیجه گیــری از مطالــب و منابــع متعــدد صورت 
کار، بــر ســاختن تصویری از  گرفتــه اســت. اســاس 
که ایرانیان به آن  جغرافیای جهان است برانسان 

که بر واقعیت ها است. باور داشتند، نه تصویری 

خیام نیشابوری در شعر معاصر عراق: 
بررسی دیوان اشعار عبدالوهاب البیاتی

اکرم روشنفکر، ثریا رضایی فر؛ 
ویراستار: علی الغر فیروزجائی، رشت: 

کتیبه گیل. 142ص.

فراخوانــی »خیــام« در  رویکــرد  بــا  کتــاب حاضــر، 
اشــعار »عبدالوهــاب البیانــی« نخســتین تألیفــی 
که به بررســی مجموعــه اشــعار »البیانی« با  اســت 
رویکــرد خیــام پژوهشــی پرداختــه اســت. ســبک 

ســنتی دیــن بــا فلســفه زندگــی و هنرهــا همــراه و 
همــزاد اســت. جهان بینی های متفــاوت تأثیرات 
و  دارنــد  جامعــه  رفتــار  و  فرهنــگ  در  مختلفــی 
کلیه فعالیت ها، به  بی شــک آرمان های انسانی بر 
ویژه آثار هنری - مذهبی آن ها ســیالیت می یابد. 
کرده تا با آشــکار  کتــاب حاضــر تالش  نویســنده در 
گون به واســطه مســتندات  گونا کــردن اعتقــادات 
هنــری و قالب هــای معمــاری بــه این نکته اشــاره 
که اعتقادات مذهبی نقش محوری در زندگی  کند 
انســان ها در طول تاریخ داشته و این حقیقت در 
توجــه بشــر بــه ایجــاد هنــر و معمــاری مذهبــی در 

گذشته و حال بارز است.

ادبیـات
 استعاره در بالغت اسالمی

به اهتمام: محمدمهدی مقیمی زاده، 
تهران: طهورا، 128 ص.

یکــی از مباحــث اصلــی در بالغت اســالمی، بحث 
توجــه  مــورد  آغــاز  همــان  از  کــه  اســت  اســتعاره 
بالغت دانــان بود. در طول تاریــخ بالغت، تعاریف 
گرفته و انواع فراوانی  متعددی از اســتعاره صورت 
که ممکن است  را برای آن برشــمرده اند، تا حدی 
موجــب آشــفتگی و پریشــانی پژوهشــگر شــود در 
که ســیر مفهوم استعاره  این پژوهش تالش شــده 
در بالغــت اســالمی بر اســاس آثــار مهم ایــن حوزه 

ترسیم شود.

 هفت منظومه حماسی
)بیژن نامه، کک کوه زادنامه، ببر بیان، 
پتیاره، تهمینه نامه کوتاه، تهمینه نامه 

بلند، رزم نامه شکاوند کوه(

محقق: رضا غفوری، تهران: مؤسسه 
نشر میراث مکتوب، 468ص

کوتاه و  کتــاب حاضــر دربردارنــده هفــت منظومــه 

کامل در مکاتب و  اســت. باب دوم نظریه انســان 
ادیان قبل از اســالم را تشــریح می کند. باب ســوم 
کامــل در متــون عرفانــی  بــه بررســی یــک انســان 
شــخصیت ها، محققان عرفانی می پردازد. از آنجا 
کتــاب دربــر دارنــده آراء شــخصیت های  کــه ایــن 
 از اهل ســنت هســتند، لذا 

ً
کثرا که ا عرفانی اســت 

کتاب  کــه از آن ها بــرای تدویــن این  کثــر منابعی  ا
استفاده شده از علمای اهل سنت است.

مجالس عارفان: بیست و دو مجلس 
نویافته از ابوسعید ابوالخیر - خواجه 

یوسف همدانی و عارفی ناشناخته

اکبر راشدی نیا، تهران: فرهنگ معاصر، 
332ص

گنجینــه ادب  مجالــس عارفــان بخــش اندکــی از 
که پیــش از این بــرای ما  و معرفــت پارســی اســت 
کــه بــرای نخســتین  کتــاب  ناشــناخته بــود. ایــن 
از  مجلــس  دو  و  بیســت  می شــود،  منتشــر  بــار 
مجالس پرشــور و عارفانه شیخ ابوسعید ابوالخیر، 
خواجــه یوســف همدانــی و عارفــی ناشــناخته را 
در خــود جــای داده اســت. مجالــس عارفان یکی 
کهن تریــن و لطیف تریــن متون ادبیات فارســی  از 
که ما را در شــناخت بهتر ادبیات و فرهنگ  اســت 

ایران اسالمی یاری می کند.

هنــر
هنر و معماری در ادیان جهان

 لسلی راس؛ مترجم: علی عسگری، 
پروین سالمی؛ مصحح: سید مهدی 

هاشمی کاشانی، فرزاد اسدی؛ 
ویراستار: مریم پرستش، معصومه 

تراز، تهران: مارلیک، 508ص.

ادیــان در جهــان ســنتی به عنوان عنصــر غالب در 
تعییــن خــط فکــری و آداب و منش هــای جوامــع 
گســترش  ح بــوده و در شــکل گیری و نحــوه  مطــر
کــه در جهان  هنرهــا تأثیر ژرف داشــته، به طوری 
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تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

نــزاع دو قــدرت بزرگ ایــران و روم باســتان بود. با 
اســالمی،  و قدرت گیــری حکومــت  اســالم  ظهــور 
کمــات نیــز به جمــع مدعیــان تملک این  ایــن حا
ســرزمین زیبــا و رؤیایی پیوســتند. نویســنده این 
نوشــته های  از  بهره گیــری  بــا  دارد  تــالش  کتــاب 
یکــی از نویســندگان ارمنــی معاصــر بــا ایــن مقطع 
گزارش هــای دیگــر  از درگیری هــا و مقایســه آن بــا 
نویســندگان معاصــر بــه ابعــاد تــازه ای از حــوادث 
در  اســالمی  ســرزمین های  کمــان  حا فتوحــات 
دهه هــای میانــی قــرن اول هجــری دســت یابــد. 
کشــور  در این راســتا ابتــدا در خصوص جغرافیای 
ح شــده و خاســتگاه قوم  ارمنســتان مباحثی مطر
گفته شــده اســت. ســپس تاریخ اجتماعی  ارمنی 
و  شــده  بررســی  ارمنســتان  سیاســی  تاریخــی  و 
خ ارمنی، ســبه ئــوس و همچنین  زندگی نامــه مور
در  اســت.  شــده  گفتــه  وی  تاریخ نــگاری  شــیوه 
ادامه ســرآغاز روایت ســبه ئــوس از فتوحات، نبرد 
گذاشــته  اجنادیــن، یرمــوک و قادســیه بــه بحــث 
کلــی  شــده اســت. فتــح ارمنســتان نیــز بــه طــور 
تشــریخ شــده اســت. نزاع دینــی میان ارمنســتان 
و بیزانــس، پیمــان صلــح ارمنســتان، لشکرکشــی 
مجــدد بیزانــس بــه ارمنســتان و پیوســتن دوباره 
ارمنســتان به قلمرو اســالمی از دیگــر مباحث این 
کتاب اســت. در نهایت پیوســتی دربــاره فتوحات 
اســالمی در ارمنســتان قبل از انعقاد پیمان صلح 

میان مسلمانان و ارمنیان آورده شده است.

که برای رفتن  ســرد و یخ زده صبحگاهــی، مردمی 
کار و محل تحصیل از خانه هایشان بیرون  به ســر 
کشــیده  گلولــه  زده انــد بــه ســمت محــل شــلیک 
سرپاســبان  آن،  از  قبــل  لحظاتــی  می شــوند. 
گشــت انتظامی مرکز  »محمدرضا یونســی« مأمور 
- مســتقر در خیابــان اســتخر - بــه فــرد ناشــناس 
کــه در پیــاده رو ضلــع غربــی خیابــان  و غریبــه ای 

استخر در حال تردد بود، ظنین شده بود«.

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار 
)از ربیع االول 1308 الی ربیع الثانی 

1309 ق.(

مصحح: مجید عبد امین، نسرین 
خلیلی، تهران: پژوهشگاه میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
404 ص.

مجموعــه  از  کتــاب  نخســتین  حاضــر،  کتــاب 
خاطرات روزانه ناصرالدین شــاه قاجار، مربوط به 
ســال های پایانــی حیــات وی، موجــود در مخــزن 
در  کــه  اســت  گلســتان  مــوزه  کاخ  اســناد خطــی 
کتــاب چاه هایــی بــا ترکیب زمانی به رشــته  قالــب 
کتاب شــامل خاطرات  تحریــر درآمده اســت. این 
روزانــه ناصرالدیــن شــاه از ربیع االول ســال 380،1 
در  اســت.  قمــری  هجــری   309،1 ربیع الثانــی  تــا 
کتاب آمده است: »در سفر فرنگستان  شــروع این 
گرفته، روزنامه نوشتم،  کتابچه دست  ثالث، ســه 
کتابچه آخری را از خروج از بوداپســت مجارســتان 
گرفتم تا به طهران رسیدیم و بعد نوشتیم  دســت 
که از  تــا ســنه 1308 »بارس ئیل«، اواســط میــزان 
شــهر ســتانک برگشــتیم به ســلطنت آباد و از آنجا 

رفتیم شکار ورجین«.

2104. ارمنستان در جبهه بیزانسی 
فتوحات اسالمی: به روایت سبه ئوس 

مورخ ارمنی

فایز نجیب اسکندر؛ ویراستار: 
محمداسماعیل انصاری قم: پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسالمی، 200ص.

در کتاب حاضر کشور ارمنستان در جبهه بیزانسی 
گرفته اســت.  فتوحات اســالمی مورد بررســی قرار 
که از دیرباز مورد  کهن است  ارمنســتان سرزمینی 

رباعیــات  مضامیــن  ســلجوقی،  عصــر  بینابیــن 
حکیــم عمــر خیــام، دانــش حکیــم عمــر خیــام، 
محیــط  و  زمــان  خیــام،  رباعیــات  گی هــای  ویژ
پــرورش عبدالوهــاب البیاتی، مطالعه این شــاعر، 
دل بستگی های عبدالوهاب البیاتی، سفر البیاتی 
گرایشــات حزبــی عبدالوهــاب البیاتی،  بــه ایــران، 
جذابیــت رباعیات خیام برخی از موضوعات مورد 

کتاب هستند. بررسی این 

یخ تار
تاریخ کشیک خانه همایون

محمدشریف کاشانی،  مصحح: اصغر 
دادبه، مهدی صدری، تهران: مؤسسه 

نشر میراث مکتوب. 588 ص.

کــردن  کتــاب حاضــر در حقیقــت بازگــو  موضــوع 
کــه در ایام  منتخبــی از خاطــرات »نجیــب« اســت 
کــه وی بــه عنــوان مصاحــب و مؤنــس از  کشــیکی 
ســوی شــاه »ســلیمان صفــوی« بــرای »ســلطان 
کبــر« مأمور شــده بود تــا در روزهای  جالل الدیــن ا
شــنبه و چهارشــنبه از صبــح تــا شــام هم نشــین و 
مونــس و هم صحبــت شــاهزاده هنــدی باشــد و 
مطالب و موضوعات مطروحه از ســوی او را همراه 
گویــد و نیــز بــا ســخنان خــود با  بــا توضیــح پاســخ 

عنوان ملک شعرا او را سرگرم سازد.

مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقالبی

انوش صالحی، تهران: شرکت نشر 
قطره، 482 ص

ح زندگی و مبارزات  در کتاب حاضر، نگارنده به شر
بخــش  در  می پــردازد.  شــعاعیان«  »مصطفــی 
کتــاب می خوانیــم:  »روایــت شــهادت« از همیــن 
صــدای   1354 بهمــن   16 پنجشــنبه  روز  »صبــح 
واقــع در محــدوده  اســتخر  گلولــه ای در خیابــان 
مرکزی شــهر تهران طنین انداز می شود. در هوای 


