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آشن���ا  »روایت شناخت���ی«  دیدگ���اه  از  داستان���ی 
کتاب وجوه تخیلی  می شوند. همچنی���ن در این 
گونه شناختی  کم ب���ر داستان، انواع نظری���ات  حا
کسونی، آلمانی،  در چهارگوش���ه جه���ان )آنگلوسا
گونه شناس���ی روایی  چک و ش���وروی(، اه���داف 
کتاب هم  و ... نی���ز بررسی شده اس���ت. در پایان 
الگ���وی نظ���ری رمان زن���ان مشه���ور فرانسوی اثر 
روبر شال ترسیم شده است. در این ترسیمگری 
گون���ه روایی  هف���ت داستان آن رم���ان بر اساس 
گفتن���ی  »ه���م اندرون���ی« تحلی���ل ش���ده اس���ت. 
کتاب ب���ه منتق���دان ادبی،  اس���ت مطالع���ه ای���ن 
دانشجوی���ان و دانش پژوه���ان عرص���ه ادبیات و 

نقد و تلحیل متون توصیه می شود.

متون ایرانی )از آغاز دوره اسالمی تا پایان 
عصر تیموری( مجموعه رساله های فارسی 

و عربی از دانشوران ایرانی

کتابخانه، موزه و  جواد بشری؛ چاپ اول، تهران: 

مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1391، 600 ص.

اث���ر حاض���ر، دفت���ر اول از مجموع���ه مت���ون ایرانی 
که دربردارندۀ مجموعه رساله های فارسی  است 
و عرب���ی از دانش���وران ایران���ی اس���ت. رساله هایی 
گ���ردآوری ش���ده اس���ت شامل  ک���ه در ای���ن دفت���ر 
رساله ه���ای آغ���از دوره اسالم���ی ت���ا پای���ان عص���ر 
تیم���وری اس���ت و مشتمل بر دو بخ���ش است. در 
بخ���ش اول هف���ت متن تصحیح شده ب���ا عناوین 
که���ن از جزء پنج���م قرآن،  رضی نام���ه، ترجم���ه ای 
رسال���ه در معرفت خواص احجار و جواهر، قصیده 
در علم ع���روض، دیوان اسماعیل بن بابا قزوینی، 

ادبیات
گویش های خراسان زبان ها و 

کتاب مرجع، 1391،  آرزو نجفیان، چاپ اول، تهران: 

118 ص.

مجموع���ۀ  اس���الم  جه���ان  دانشنام���ۀ  کتابخان���ه 
منتخب���ی از مقاله ه���ای تحقیق���ی در زمینه های 
گ���ون شام���ل ق���رآن، حدی���ث، فق���ه، عرفان،  گونا
ک���الم، زب���ان و ادبیات، تاری���خ، جغرافیا،  فلسفه، 
تاریخ اجتماعی، هنر و تاریخ علوم و جهان اسالم 
کت���اب حاضر جلد چهلم   در دورۀ معاص���ر است. 
ک���ه در آن در چشم اندازی  ای���ن مجموعه اس���ت 
منطق���ه  گویش���ی   - زبان���ی  تح���والت  تاریخ���ی، 
گام  خراسان بررسی شده است. بدین ترتیب در 
کتاب به ریشه شناس���ی واژه خراسان  نخس���ت از 
گویشی این  پرداخت���ه و سپس تحوالت زبان���ی - 
ح  منطق���ه در س���ه دوره باست���ان، میان���ه و نو شر
گی های زبان  داده ش���ده است. در ادامه ب���ه ویژ
کنونی -  شناخت���ی زبان ه���ای رایج در خراس���ان 
عربی، ترکی، کردی - اشاره شده و نیز گویش های 
کولیان و ...  متنوعی نظیر: تاتی، هزارگی، بلوچی، 
ک و  توصیف شده اس���ت. در پایان وج���وه اشترا
گویش های خراسانی در نظام های آوایی  افتراق 

و ساخت واژی ارائه شده است.

گونه شناسی روایت  رساله ای در باب 
نقطه دید: نظریه و تحلیل

ژپ لینت ولت؛ مترجم علی عباسی، نصرت 

حجازی؛ چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی 

و فرهنگی، 1391، 456 ص.

کتاب حاضر درب���ارۀ »گونه شناس���ی روایت نقطۀ 
دی���د در داستان نویس���ی« نوشته ش���ده است. از 
این رو در کتاب به معرفی جدیدترین دستاوردها 
در زمین���ۀ عل���م روایت شناس���ی پرداخت���ه شده و 
ح تئوری های موجود تا به امروز و و  سپس با طر
مقایسۀ آنها با نظرات نویسنده، الگوهای نظری 
کاربردی ارائه شده است. در این  با تحلیل های 
نوشتار مخاطب���ان با چگونگی انج���ام مطالعات 
منتقدانه و علمی در رابطه با تحلیل یک دنیای 

امساعیل مهدوی راد

تازه های ناگرش و نشر
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منطق���ه ای،  تاریخ ه���ای  ادواری،  تاریخ ه���ای 
طبقات���ی و ترجمه های تاریخ ه���ای ادبی بررسی 
شده ان���د. این اث���ر از سوی بنی���اد موقوفات دکتر 
محم���ود افشار منتش���ر شده و ه���دف اصلی این 

بنیاد، تعلیم زبان فارسی است.

علوم قرآن
هرمنوتیک و تفسیر قرآن

سیده زهرا طه حسینی؛ چاپ اول، تهران: دفتر 

علم، 1391، 96 ص.

کت���اب حاض���ر درب���اره مح���دودۀ هرمنوتی���ک در 
تفسی���ر و تأویل قرآن نوشته شده است. از این رو 
ح برخ���ی دیدگاه ه���ای  کت���اب ب���ا ه���دف ط���ر در 
ک���ه به عرصه معرف���ت دینی و قرآنی  هرمنوتیک���ی 
گشته ان���د و بی���ان مشترکات برخ���ی نظرات  وارد 
هرمنوتیک���ی ب���ا تفسی���ر و تأوی���ل ق���رآن، نخست 
مفه���وم هرمنوتی���ک و تأویل در لغ���ت و اصطالح 
بررس���ی و سپس ضمن اشاره ب���ه ارتباط تفسیر و 
گرایش های تفسیر  تأویل ب���ا یکدیگر، روش ه���ا و 
ق���رآن معرف���ی و ب���ه دنب���ال آن اص���ول و مبان���ی 
هرمنوتی���ک قرآن���ی از نظ���ر یک مسلم���ان موحد 
تببی���ن ش���ده اس���ت. در ای���ن نوشت���ار برخ���ی از 
اختالف های تفسیر اصیل با هرمنوتیک آشکار و 
وج���وه تشابه تأوی���ل و هرمنوتیک نیز بیان شده 
اس���ت. در پایان آث���ار مثبت و منف���ی هرمنوتیک 
گفتنی است  در تفسیر قرآن بررسی ش���ده است. 
در ای���ن مطالعه به ص���ورت هم زمان ب���ه دیدگاه 
مفس���ران شیعه و سنی و نظریه پردازان غربی )در 

کتاب( توجه شده است. رابطه با موضوع 

بررسی مبانی و روش شناسی انوار 
درخشان در تفسیر قرآن

سیده عاطفه قرشی؛ چاپ اول، تهران: سپاس، 

1391، 208 ص.

بررس���ی و تحلی���ل روش  کت���اب،  ای���ن  موض���وع 
»تفسیر ان���وار درخشان« اثر عالم���ه آیت اهلل سید 
کت���اب حاضر،  محم���د حسین���ی همدان���ی است. 
با ه���دف بررس���ی مبان���ی و پیش فرض های مهم 
مفس���ر در تفسیر ق���رآن و روش وی تکیه بر منابع 

کت���اب،  معرف���ی  کتابشناس���ی،  ایران شناس���ی، 
نسخ���ه خطی، نق���د، نشریات، مباح���ث تاریخی، 
اجتماع���ی، جغرافیای تاریخ���ی، ادبیات فارسی، 
خاطره و رساله  های پشتیبان را شامل می شود.

دلیل الجنان و رکن االیمان فی وقایع 
الجمل و الصفین و النهروان

عباس ناسخ ترک، صابر امامی؛ چاپ اول، تهران: 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 

اسالمی، 1391، 1382 ص.

منظوم���ه حاض���ر، یک���ی از مت���ون ق���رن یازده���م 
ک���ه ب���ا موضوع  هج���ری ب���ه زب���ان فارس���ی است 
تاریخ ص���در اسالم و جنگ ه���ای جمل و صفین 
و نه���روان توس���ط »عب���اس ناسخ ت���رک« سروده 
ش���ده است. این مجموعه، یک���ی از آثار ارزشمند 
کتابخانه ملجس  که توس���ط  عصر صف���وی است 
ش���ورای اسالم���ی منتشر ش���ده است. ب���ه اعتقاد 
مصحح، این منظوم���ه دایرة المعارفی از عقاید و 
کتاب با  جان فشانی ه���ای تشیع اس���ت. مطالب 
کشته شدن عثم���ان و هجوم مردم به خانه امام 
عل���ی)ع( ب���رای بیعت ب���ا او آغاز می ش���ود. سبک 
اشع���ار این منظومه ب���ه سبک عراق���ی و با زبانی 
رسم���ی و ادبی اس���ت و بسیار متأث���ر از شاهنامۀ 

فردوسی است.

کتاب های تاریخ ادبیات  نقد و بررسی 
فارسی در شبه قاره

محمد شریف؛ چاپ اول، تهران: بنیاد موقوفات 

دکتر محمود افشار یزدی، 1391، 370 ص.

شبه قاره در پدیدآوردن آثاری مربوط به ادبیات 
فارسی از جهات بسی���اری پیشگام بوده و توجه 
ب���ه تاریخ نویس���ی ادبی���ات فارسی یک���ی از وجوه 
امتی���از محققان شبه ق���اره در منطق���ه است. اثر 
حاض���ر، نگاشت���ه یک���ی از اساتید زب���ان و ادبیات 
کستان است. نویسنده از نخستین  فارس���ی در پا
تاریخ ه���ای ادب���ی، یعن���ی »شع���ر العج���م شبل���ی 
کتاب »نح���و نثر فارسی در شبه قاره  نعمانی«، تا 
کرده  در دوره تیموری���ان متأخ���ر« را تحلیل و نقد 
است. مطالب اثر در شش فصل تنظیم شده و در 
آن تاریخ ه���ای عمومی ادبی، تاریخ های صنفی، 

سخن���ان بایزید بسطامی و فکاه���ات و مضاحک 
آمده است. بخش دوم شامل دو چاپ عکسی از 
»امالی« و »اخالق معزی« است. در این مجموعه، 
که در حوزه تمدن ایران پس از اسالم  هر رساله ای 

در هر علم و زبانی منتشر شده، ارائه می شود.

کتاب کلمه تا  از 

محمدرضا حکیمی؛ چاپ اول، قم: نور مطاف، 

1391، 264 ص.

مروری بر برخ���ی از بایسته های تألیف و پژوهش 
در عرصه ه���ای دینی و رعایت ام���ور ادبی در این 
قبی���ل از مت���ون به وی���ژه در زمینه ترجم���ۀ متون 
دین���ی اس���ت. در ای���ن نوشت���ار از اوض���اع نش���ر و 
کنونی  تدوی���ن آث���ار و نوشته های دین���ی در عصر 
گرفت���ه و برخی  ب���ه وی���ژه در ایران انتق���اد صورت 
کتاب های  ک���ه بای���د در زمینه انتش���ار  از ام���وری 
گرفته  کید قرار  دینی به آنها توج���ه نمود، مورد تأ
است. نویسنده رعای���ت اصول فصاحت و بالغت 
در تألی���ف متون دین���ی و همچنین رعایت قواعد 
ادبی در آنها را ضروری خوانده و معتقد است در 
عرصه انتشار این آثار نباید سودجویانه به قضیه 
نگریس���ت و جنبه ه���ای مختل���ف تعه���د شرعی و 
اخالقی در انتشار این قبیل از آثار را رعایت نمود. 
کتاب های دینی در زمان اخیر  وی سست بودن 
را یک���ی دیگ���ر از آسیب ه���ای پی���ش روی انتشار 
کت���اب در ای���ن عرص���ه دانسته و خط���ر انحراف و 

انحطاط در این زمینه را هشدار داده است.

گفتار از ایرج افشار هفتاد 

میالد عظیمی؛ چاپ اول، تهران: بنیاد موقوفات 

دکتر ایرج افشار یزدی، 1391، 1010 ص.

اثر حاض���ر، دربردارندۀ مجموع���ه ای از مهمترین 
گون و در  گونا ج افشار ب���ا موضوعات  مق���االت ایر
ج افشار«  حوزه ه���ای مختلف اس���ت. استاد ای���ر
زمینه ه���ای  در  کشورم���ان،  ب���زرگ  محقق���ان  از 
گ���ون مرتبط ب���ا فرهنگ و زبان ای���ران زمین  گونا
از خ���ود  آث���ار ارزشمن���د و بااهمیت���ی  مق���االت و 
گذاشته اند. یک���ی ازمهم ترین آث���ار ایشان  به ج���ا 
»فهرس���ت مقاالت فارسی«، اس���ت. در سایه این 
آثار ب���زرگ، بسیاری از مق���االت موضوعاتی چون 
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مراجع فهرست نسخه های خطی 
کتابخانه شخصی موریتانی: سیره نبوی، 

تفسیر و بالغت

علی بهرامیان، سیدعلی موجانی؛ چاپ اول، قم: 

کتابخانه بزرگ آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی، 

1391، 332 ص.

معرفی نسخه های خطی در موضوع سیره نبوی، 
کتابخانه  عل���م تفسی���ر و بالغت موج���ود در ی���ک 
شخصی در کشور موریتانی است. در این اثر سعی 
شده است برخی از نسخه های خطی موجود در 
کتابخانه های شخصی در موریتانی در  بعض���ی از 
موضوعات مختل���ف اعتقادی، عرفانی، تفسیری 
گ���ردآوری شده و اطالعات مأخذشناسی  و ادبی 
گردد. مبنای معرفی  کتابها ارائ���ه  مرب���وط به این 
کت���ب و نس���خ خط���ی در ای���ن اث���ر ب���ه ترتی���ب ب���ا 
کات���ب، تاریخ  بی���ان نام نسخ���ه، نام مول���ف، نام 
کتابت، ابعاد نسخ���ه، تعداد صفحات، نوع خط، 
رن���گ قلم ه���ای به کارگرفته شده، تع���داد سطور، 
کتابخانه و یا خاندانی  گی های ظاه���ری، نام  ویژ
که نسخه خطی موردنظر در آن مخزن نگه داری 
می شود و سرانجام با بیان قسمتی از متن آغاز و 

فرجام نسخه ادامه یافته است.

فلسفه
فلسفه انتقادی تاریخ

سی���د ابوالفضل رضوی؛ چ���اپ اول، تهران: سازمان 

انتش���ارات پژوهشگ���اه فرهنگ و اندیش���ه اسالمی، 

1391، 360 ص.

کت���اب حاضر در روایتی پژوهش���ی درباره ماهیت 
و تاریخچ���ۀ فلسف���ه انتق���ادی تاری���خ و مباح���ث 
و مباح���ث تأثیرگ���ذار در ای���ن ح���وزه نوشته شده 
ای���ن پژوه���ش  م���ورد مطالع���ه در  اس���ت. روش 
توصیف���ی - تحلیل���ی ب���وده و ه���دف از انجام آن 
کتاب درسی ب���رای دانشجویان رشته های  تهیه 
مقاط���ع  در  اسالم���ی  تم���دن  تاری���خ  و  تاری���خ 
کارشناس���ی ارش���د اس���ت. بدی���ن  کارشناس���ی و 
ترتیب در ای���ن پژوهش مباحثی چون: عینیت و 
جایگ���اه امر به وقوع پیوست���ه در تاریخ، علیت در 
تاری���خ، تبیی���ن در تاریخ، تعمی���م قانونمندی در 

گسترش اخالق پژوهش  برخی از الزامات و موانع 
اشاراتی نموده است.

از نسخه های استانبول: دستنویس هایی 
کالم و عرفان در فلسفه، 

سیده زهرا طه حسینی؛ چاپ اول، تهران: دفتر 

علم، 1391، 96 ص.

تحقیق���ی  گ���زارش  ب���ر  مشتم���ل  حاض���ر،  کت���اب 
در  ارزشمن���د  دستنوی���س  مت���ن  چن���د  درب���اره 
نظ���ری  عرف���ان  و  ک���الم  فلسف���ه،  موضوع ه���ای 
و  پاسداش���ت  ه���دف  ب���ا  کت���اب،  ای���ن  اس���ت. 
سواب���ق  و  ادب  فرهن���گ،  تاری���خ،  شناخ���ت 
علم���ی ایرانیان تدوی���ن شده اس���ت. در این اثر، 
گ���زارش بررس���ی نگارن���ده از نسخه ه���ای ترجم���ه 
»که���ن المل���ل و النح���ل« شهرستان���ی، »حدائق 
کشی، »چه���ار دانشنامه  الحقای���ق« زی���ن الدین 
فلسف���ی« از اثیرالدی���ن ابه���ری، نسخه های���ی از 
ح اشارات«  »نهای���ة االق���دام« شهرستان���ی، »ش���ر
ح اش���ارات« نصیرالدین  فخرالدی���ن رازی، »ش���ر
نصیرالدی���ن  »المحص���ل«  تلخی���ص  طوس���ی، 
طوس���ی، »اعج���از البی���ان« صدرالدی���ن قونوی و 
که  کاشانی  ح فصوص الحک���م« عبدال���رزاق  »ش���ر
کالم و عرف���ان هستند و  در موضوع���ات فلسف���ه، 
کتابت شده و  در ق���رون ششم تا هشتم هج���ری 
کتابخانه های »استانبول«  کن���ون اصل آنه���ا در  ا
ج شده است. در توصیف  نگه���داری می شود، در
ک���ه مت���ن آنها ب���ه چ���اپ رسیده و  نسخه های���ی 
که شناخت���ه شده و مشهورند، به مباحث  آثاری 
و فوائ���د نسخه شناس���ی بسنده ش���ده است؛ اما 
ک���ه متن آنها منتشر نشده  ح نسخه هایی  در شر
کمتر شناخته ش���ده، به تناسب از  یا مولف آنه���ا 
کت���اب و مول���ف نیز صحب���ت شده اس���ت. در آغاز 
معرف���ی هر دست نویس به ترتی���ب، به عنوان اثر، 
ن���ام مجموع���ه دارای نسخ���ه، شم���اره نسخه در 
مجموع���ه مذکور، زب���ان اثر، خط  نسخ���ه، تعداد 
کتابت آن بی���ان شده و در پایان  برگ ه���ا و تاریخ 
کتابخانه  نش���ان دستیابی ب���ه تصویر نسخ���ه در 

»سلیمانیه« شهر استانبول آمده است.

مورد استفاده اش تدوین شده است. در ابتدای 
کت���اب، شرح���ی از زندگ���ی آی���ت اهلل سیدمحم���د 
حسین���ی همدانی به عن���وان مولف تفسی���ر انوار 
درخش���ان ارائ���ه ش���ده، سپس در بخ���ش معرفی 
کلی ب���رای آشنایی مخاطب با  تفسی���ر، اطالعاتی 
تفسی���ر بیان شده و انگیزه تألیف و شیوه نگارش 
بیان ش���ده و در قسمت بعد، مبان���ی و پایه های 
فکری مفسر در تفسی���ر آیات و میزان تأثیرگذاری 
آن در شکل گی���ری شی���وه تفسی���ر بررس���ی ش���ده 
بع���د، مناب���ع و روش تفسی���ر  اس���ت. در بخ���ش 
گرایش  مذکور، معرفی شده و مطالبی مشتمل بر 
که براساس عقاید،  مفسر و صبغۀ تفسی���ری وی 
علم���ی اش  تخص���ص  و  سلیق���ه  و  ذوق  نیازه���ا، 
ج ش���ده و باالخ���ره در بخش  شک���ل می گی���رد، در
ح علوم قرآنی در تفسیر انوار  پایانی، مباحث مطر

گردیده است. درخشان بررسی 

کلیات
کنده: جستارهایی در  نوشتن در جزایر پرا
اخالق پژوهش

سیدحسن اسالمی؛ چاپ اول، تهران: نور مطاف، 

1391، 216 ص.

بررس���ی بایسته ه���ای پژوه���ش و رهیافت ه���ای 
اخالق���ی در م���ورد آن اس���ت. در ای���ن اث���ر ابت���دا 
آن  پیشین���ه  و  پژوه���ش  در  اخ���الق  سرش���ت 
اش���اره ش���ده و سپ���س فلسف���ه اخ���الق پژوهش 
و رهیافت ه���ای مختل���ف آن بی���ان ش���ده است. 
نویسن���ده ضمن بیان ضواب���ط اخالقی تحقیق و 
کلیه فرآیندهای پژوه���ش، به بیان فقر  تألی���ف و 
علم���ی یا ضع���ف اخالقی موج���ود در ای���ن زمینه 
ک���رده و بایسته های اخالقی  در جامع���ه ما اشاره 
پژوه���ش مانند رعای���ت حقوق م���ادی و معنوی 
کرده اس���ت. وی در ادامه به  پژوهشگ���ران را ذکر 
پیامدهای منفی ع���دم توجه به حقوق پژوهش 
و انجام سرقت های علمی در سطوح دانشگاهی 
ک���رده و ب���ه  و پژوهشکده ه���ای مختل���ف اش���اره 
ض���رورت تدوین قوانینی متقن و ضوابط اجرایی 
و همچنی���ن پرهیز از سهل انگ���اری در این زمینه 
کرده است. نویسن���ده در همین رابطه به  کی���د  تأ
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گویا و  اس���ت. زب���ان و سبک نگ���ارش اثر فصی���ح، 
روان اس���ت و نمونه خوبی از زبان فارسی درسی 
در آغاز قرن هشتم در هندوستان است. مطالب 
کتاب به مطالعه نحوه تعلیم و تربیت صوفیان و 

رفتار شیخ با خاصان و مریدان پرداخته است.

تاریخ
اسناد روحانیت )دوره هفتم تا نهم مجلس 

شورای ملی(

فرین���از متشرعی، ن���دا شهماری؛ چ���اپ اول، تهران: 

ش���ورای  مجل���س  اسن���اد  مرک���ز  و  م���وزه  کتابخان���ه، 

اسالمی، 1391، 316 ص.

کتاب حاض���ر، بررسی اسن���اد مربوط به  موض���وع 
روحانی���ت شیع���ه در دوره هفتم ت���ا نهم مجلس 
شورای ملی است. این اثر، بیست و یکمین دفتر 
از مجم���وع اسناد بهارستان اس���ت و مطالب آن 
کتاب مصور  در هفت بخش تنظی���م شده است. 
است و زب���ان نگارش اسناد عرب���ی مآب و اداری 
کمیسیون ها  اس���ت. اسن���اد روحانی���ت، اسن���اد 
و انتخاب���ات نمایندگ���ان روحان���ی در دوره ه���ای 
هفت���م، هشتم و نهم محور اصلی پژوهش حاضر 
ب���ر روی اسن���اد و م���دارک اس���ت. ای���ن اسناد در 
کتابخان���ه مجلس ش���ورای اسالمی  مرک���ز اسن���اد 
پژوه���ش،  اصل���ی  ه���دف  نگه���داری می شون���د. 
شناسان���دن هرچه بهت���ر روحانیت ب���ه جامعه و 

نقش سیاسی و اجتماعی آنهاست.

بهاییت و رژیم پهلوی

لیال چمن خواه؛ چاپ اول، تهران: نگاه معاصر، 

1391، 268 ص.

کت���اب حاض���ر مشتمل ب���ر نتای���ج پژوهشی است 
ک���ه درچهارچ���وب جامعه شناس���ی سیاس���ی و ب���ا 
کوت���اه ب���ر رویک���رد تاریخ���ی و در موضوع  تمرک���زی 
فرآین���د اقلیت س���ازی در ایران و اوض���اع سیاسی 
و اجتماع���ی اقلی���ت دین���ی بهائی���ت نوشته شده 
اس���ت. از ای���ن رو ابت���دا نظریه ه���ای مرب���وط ب���ه 
اقلیت ه���ا و دولت ها بررس���ی و سپس سیر تکوین 
بهائی���ت از آغ���از شکل گی���ری در عصر قاج���ار تا به 
ح داده شده است.  ق���درت رسی���دن رضاشاه ش���ر

درباره تصوف و جریان آن در شمال آفریقا است. 
ای���ن مجموع���ه با ه���دف معرف���ی جری���ان زنده و 
کشور انقالبی تونس و مصر  پویای تص���وف در دو 
منتش���ر شده اس���ت. زبان اث���ر س���اده، روان و به 
روش علم���ی - تحلیل���ی است. عناوی���ن مقاالت 
ج در ای���ن مجموع���ه عبارتن���د از: »تصوف  من���در
در شم���ال آفریق���ا«، »گزارش���ی از جایگ���اه تصوف 
در تون���س«، »صوفیان مص���ر، از خانقاه تا دنیای 
گردآورندگ���ان  سیاس���ت«، و »تص���وف در مص���ر«. 
کرده اند ب���ا تبیین جایگاه  ای���ن مجموعه، ت���الش 
تصوف در شمال آفریقا، با اشراف علمی بیشتری 
کشورهای  به تحلیل حرکت بی���داری اسالمی در 

مصر و تونس دست یابند.

دفتر دانایی

محمدبن علی ابن عربی؛ مترجم سعیده رحیمیان؛ 

چاپ اول، تهران: نگاه معاصر، 1391، 272 ص.

گزیده و خالص���ه ای از  کت���اب حاض���ر دربردارن���دۀ 
کتاب، »المعرفه«  آرای ابن عربی است. نام اصلی 
است و ابن عرب این رساله  را زبده عقاید محققان 
ح شده  از عرف���ان دانسته اس���ت. موضوعات مطر
در ای���ن نوشت���ار عب���ارت اس���ت: معرفت شناسی، 
وجودشناس���ی، خداشناس���ی، جه���ان شناس���ی، 
انس���ان شناسی، مباحث تأویل���ی و عرفان عملی. 
کتاب، در قال���ب 296 مسئل���ه و به زبان  مطال���ب 
ادیبان���ه و نزدیک ب���ه سبک نگ���ارش متن اصلی 
تدوین شده است. این اثر مدخلی مناسب برای 
کتاب های مفصل ت���ری مانند فتوحات  مطالع���ه 

است و از این لحاظ قابل اهمیت است.

فواید الفواید: ملفوظات حضرت خواجه 
نظام الدین اولیا

محمدبن علی نظام الدین اولیا؛ چاپ اول، تهران: 

موسسه انتشارات عرفان، 1391، 376 ص.

کت���ب تصوف  نوشت���ار حاض���ر، یک���ی از مهم ترین 
ک���ه در قرن هشت���م هجری  فرق���ه چشتی���ه است 
توسط خواجه نظام الدی���ن اولیا« نگاشته شده 
کت���اب، بسیاری از  ج در  است. ب���ا اطالعات مندر
مطال���ب مربوط به تصوف اسالمی در هند روشن 
می ش���ود. مطالب اثر در پن���ج مجلد تدوین شده 

تاری���خ، تفسی���ر در تاریخ، روش شناس���ی تاریخی 
و جایگ���اه رویکردهای مختلف���ی از قبیل رویکرد 
تاری���خ  در  »هرمنوتیک���ی«  و  »پوزیتوینیست���ی« 

مطالعه شده است.

کیهان در فلسفه رنسانس فرد و 

کاسیرر، مترجم: یداهلل موقن؛ چاپ اول،  ارنست 

تهران: ماهی، 1391، 360 ص.

کتاب حاضر در رویکردی تاریخی - تحلیلی درباره 
فلسف���ه رنسان���س و آرا و اندیشه ه���ای »نیکوالس 
کوزان���وس« نوشت���ه شده است. نویسن���ده در این 
که  کت���اب با بینشی هنرمندانه نش���ان داده است 
در دوره رنسان���س، فلسفه، زبان، هنر و علم با هم 
وابستگی متقابل داشته ان���د. او همچنین درباره 
کرده  گاه���ی ف���رد از خ���ود در ای���ن دوره صحب���ت  آ
کتاب موض���وع جب���ر و اختیار  کاسی���رر در  اس���ت. 
و مسئل���ه س���وژه - اب���ژه را در فلسف���ه رنسان���س 
ک���رده است. ه���دف از این مطالع���ه ارائه  مطالعه 
سمت گی���ری  و  سیستماتی���ک  کلی نگ���ر  دیدگ���اه 
سیستماتیک���ی به فلسف���ه رنسانس ب���وده است. 
که  گفتن���ی اس���ت مترج���م عالوه ب���ر مقدمه خ���ود 
ح و بیان نهض���ت اومانیس���م پرداخته، به  به ش���ر
تأثی���ر واربورگ و پانومنسکی بر شیوه تاریخ نگاری 
کاسیرر نیز پرداخته است. دو ضمیمه نیز به کتاب 
افزوده که یکی به قلم خود کاسیرر با عنوان »چند 
نکت���ه درب���اره پرس���ش نوبودگی رنسان���س« است 
و دیگ���ری مقاله ای اس���ت به قلم ج���ان راندال با 
که  کاسیرر درباره تاریخ«، آن چنان  عنوان »نظریه 
در بررس���ی او از اندیشه رنسانس ارائه شده است. 
که مقال���ه اخیر به  بی���ان این نکته ض���روری است 

کاسیرر می پردازد. ارزیابی شیوه تاریخ نگاری 

عرفان
تصوف در شمال آفریقا: مجموعه مقاالت

سیدحسن عصمتی بایگی، سیدمحمد صدر 

هاشمی، پروانه عروج نیا، سیدسعید هاشمی 

 نسب؛ چاپ اول، تهران:

 بین المللی هدی، 1391، 132 ص.

کت���اب حاض���ر، دربردارن���ده مجموع���ه مقاالت���ی 
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گفتگویی ب���ا جمع���ی از اساتید ح���وزه و دانشگاه 
درب���اره رابطه و مقایس���ه فقه و حق���وق و تداخل 
این دو علم با یکدیگر در داشتن مسائل مشترک 
و مبان���ی نزدی���ک ب���ه هم اس���ت. در ای���ن نوشتار 
دیدگاه ه���ای برخی از صاحب نظ���ران عرصه های 
فقه و حقوق در زمینه روابط بین فقه و حقوق در 
منابع و روش و اعتبار هریک از آنها منعکس شده 
گفتگوی انجام شده با اساتید موردنظر  است. در 
ک ها و اعتبار منابع  به بحث در م���ورد مبانی، مال
و روش ها در فقه و حقوق پرداخته شده و منابع 
کریم، سنت، عقل، عرف  هریک از آنها اعم از قرآن 
و اجماع و منابع مشترک و اخصاصی آنها بررسی 
کارکردها  ش���ده و ماهیت هری���ک از این مناب���ع و 
و حجی���ت آنها و جایگ���اه این مناب���ع مورد بحث 
گرفت���ه است. در ادام���ه به مقایسه  و بررس���ی قرار 
ک���ار در فقه و حق���وق از منظر  ای���ن منابع و روش 
صاحب نظران ای���ن دو رشته علمی اشاره شده و 
جایگ���اه و مبان���ی روش های علوم نقل���ی از لحاظ 
ح  معنای���ی، مص���داق و پیش فرض ه���ا م���ورد شر
گرفت���ه و دیدگاه های  و بررس���ی ای���ن اساتید ق���رار 
فقه���ای شیعه و اهل سن���ت در مورد منابع فقه و 

حقوق نیز عنوان شده است.

بایدهای نماز به ضمیمه خالصه ای از سه 
عامل انحراف دانشمندان در حوزه دین

محمدعباس عطایی اصفهانی؛ چاپ اول، قم: 

حضرت عباس، 1391، 196 ص.

مجموع���ه مباحثی در مورد ابعاد فقهی، اخالقی، 
کتاب در  تربیت���ی و عرفان���ی نماز اس���ت. در ای���ن 
قال���ب سوال و ج���واب به بیان مسائل���ی در مورد 
نماز با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومین 
پرداخت���ه شده است. در ای���ن مسایل به اموری 
مانند عل���ت واجب بودن خواندن نم���از به زبان 
عرب���ی، ذکر ب���ودن آن، بازدارندگی نم���از از فحشا 
و منک���رات، منظ���ور از به یاد خدا ب���ودن در حال 
نماز، چگونگی تحصیل خضوع و خشوع در نماز، 
ک دنیوی و اخروی ترک نماز، آثار  تبع���ات خطرنا
معن���وی نماز و نسبت بین عبودیت با نماز اشاره 
شده و برخی از شبهات رایج امروزی در مورد آن 

پاسخ داده شده است.

گفت���ه و در دو فصل بع���دی، خاطراتی را از  سخ���ن 
برخی شخصیت های معاصر همچون امام موسی 
ک���رده است. فصل  ص���در و شه���دای محراب بیان 
کت���اب، ب���ه وقایع بع���د از انق���الب و دوران  پایان���ی 
امامت جمع���ه راوی در ماهشهر، سوسنگرد و ایام 

دفاع مقدس اختصاص دارد.

 تاریخ اسالم و ادبیات عرب
 در اندلس )اسپانیا(

عبدالمهدی یادگاری؛ چاپ اول، تهران: ژرف، 

1391، 136 ص.

کتاب حاضر، بررسی تاریخ دین اسالم و  موضوع 
کشور اسپانیا است. این  جایگاه ادبیات عرب در 
نوشتار، با هدف شناسایی دقیق تاریخ اسالم در 
کشور اروپای���ی اسپانیا و درک اوض���اع فرهنگی و 
ادبی آن سام���ان در دوران سلطه اعراب تدوین 
ش���ده است. نگارن���ده در این اث���ر، نخست تحت 
عن���وان آشنایی با اندل���س، موقعیت جغرافیایی 
گ���ذاری اندلس از  منطق���ه را تشری���ح و عل���ت نام 
ک���رده اس���ت. وی در  س���وی مسلمان���ان را بی���ان 
ادام���ه، دوره های زندگی اع���راب و مسلمانان در 
اسپانی���ا را تقسیم بن���دی نم���وده و آغ���از جنبش 
فرهنگی و پیدایش شعر عربی در آندلس را بررسی 
گی های لهجه عربی  ک���رده و در بخش دیگری ویژ
م���ردم آن سامان را تشریح نم���وده است. سپس 
کارشناس���ان و متخصصان  ضمن معرف���ی برخی 
زب���ان و ادبی���ات ع���رب آنلس���ی در جه���ان عرب و 
اس���الم، زندگ���ی شاعران ع���رب ن���ام آور در اندلس 
ح داده و چهره ه���ای تمدن���ی در منطقه را  را ش���ر
کتاب،  برشمرده است. وی در بخش های پایانی 
براساس »طبق���ات االطباء و الحکماء« حکیمان 
و طبیب ه���ای آندل���س را معرف���ی نم���وده و شهر 
قرطبه را به اجمال به مخاطب شناسانده است.

فــقـــــــــــــــــه
مقایسه منابع و روشهای فقه و حقوق: 
گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه

سیف اهلل صرامی؛ چاپ اول، تهران: پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسالمی، 1391، 540 ص.

در این مقال چگونگی تأثیرات متقابل متغیرهای 
کم، بازیگران  مهمی چون: دین، نظام سیاسی حا
خارج���ی و نح���وه تعام���ل اقلیت با نظ���ام سیاسی 
کثری���ت متمایز و در  ک���ه به واسطه آنه���ا بهایت از ا
نتیج���ه طرد ش���د، تحلی���ل می شود. آنگ���اه عقاید 
و آرای بهایی ه���ا ب���ه همراه چگونگ���ی شکل گیری 
نهاده���ای سازمان���ی و اداری آنه���ا مطالع���ه شده 
گست���رش تدریجی  اس���ت. در ادام���ه علل رش���د و 
بهائی���ت در ای���ران دوران رضاش���اه و اوایل دوران 
محمدرضا شاه تشریح و رویکرد رژیم شاه نسبت 
به اقلیت بهایی در فاصله سالهای 1322 - 1357 
شمس���ی تحلیل ش���ده است. در پای���ان نیز دالیل 
شکل گی���ری بنیان ه���ای سیاس���ی اقلیت ها ذیل 
عنوان هایی چون »عرفی گرایی«، »تمرکزگرایی« و 
»رفتار اقلیت« مورد بحث واقع شده است. گفتنی 
کتاب با تصاوی���ری از اسناد مرب���وط به آن  اس���ت 

دوره مستند شده است.

خاطرات حجت االسالم و المسلمین 
محمد افشاری

کروندی؛ چاپ اول، تهران: مرکز  محمد افشاری 

اسناد انقالب اسالمی، 1391، 352 ص.

خاط���رات  مجموع���ه  ب���ر  مشتم���ل  کت���اب،  ای���ن 
حجت االسالم محمد افشاری از دوران مبارزه علیه 
کنار حض���رت امام خمینی است.  رژی���م پهلوی در 
اث���ر حاضر، با ه���دف روشن نمودن عل���ل و عوامل 
چرای���ی و چگونگی نهضت عظی���م انقالب اسالمی 
ل خاط���رات نگارن���ده تدوین ش���ده است.  از خ���ال
کتاب به دلیل  ج در ای���ن  اهمیت خاط���رات مندر
کنار امام خمینی)ره( در نجف،  حض���ور نگارنده در 
فرانس���ه و بعد از انقالب در ای���ران است. فصل اول 
کتاب، به زندگی نامه، معرفی خانواده و تحصیالت 
راوی اختص���اص دارد. در فص���ل دوم، شخصی���ت 
ام���ام خمینی و خاطرات مرب���وط به حضور ایشان 
ح داده ش���ده است. در فصل بعدی،  در نج���ف شر
نهض���ت ام���ام)ره( و مسائل سیاس���ی پیرامون آن 
بررس���ی شده و فص���ل چهارم، به خاط���رات دوران 
حضور امام در نوفل لوشاتو اختصاص یافته است. 
راوی در فص���ل پنج���م از خاط���رات حض���ورش در 
کستان و کشمیر  ط���ی چند سفر به هندوستان، پا
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شرح حال
رایت دین: بررسی اندیشه و رفتار سیاسی 

آیت اهلل العظمی بروجردی

کبر عالمیان؛ چاپ اول، تهران: مرکز اسناد  علی ا

انقالب اسالمی،  1391، 530 ص.

ح تدوین  کت���اب حاضر، یک���ی از موضوعات »ط���ر
ک���ه در مرکز اسناد  تاری���خ انق���الب اسالمی« است 
انق���الب اسالمی تهیه شده و موض���وع آن بررسی 
العظم���ی  آی���ت اهلل  سیاس���ی  رفت���ار  و  اندیش���ه 
ک���اوی  بروج���ردی اس���ت. ای���ن اث���ر ب���ا ه���دف وا
اندیشه، زوای���ا و ابعاد زندگی آی���ت اهلل بروجردی 
به وی���ژه مواض���ع سیاس���ی ایش���ان، باتوج���ه ب���ه 
مدارک موجود و مستندات تاریخی منتشرشده 
کل���ی و با  کت���اب در پن���ج بخش  اس���ت. مطال���ب 
زبان���ی س���اده و روان تدوی���ن ش���ده و در پای���ان 
کت���اب از مباح���ث و تحلیل ه���ا نتیجه گیری شده 
که نشانگر نقش و اهمیت جایگاه آیت اهلل  اس���ت 

بروجردی در عرصه سیاست است.

شیخ آقابزرگ تهرانی: نامه ها، مقاالت و 
آثاری از شیخ آقابزرگ، و مباحث و مطالبی 

درباره وی

کبر صفری؛ چاپ اول، قم: موسسه  علی ا

کتابشناسی شیعه، 1391، 880 ص.

مروری ب���ر زندگ���ی، شخصیت علم���ی و پژوهشی 
و آث���ار علمی شی���خ آقابزرگ تهران���ی است. دراین 
در  معاص���ر  علم���ای  از  برخ���ی  دیدگاه ه���ای  اث���ر 
م���ورد شخصی���ت علمی شی���خ آقاب���زرگ تهرانی و 
تالش های علمی ایش���ان در عرصه های مختلف 
به وی���ژه درزمین���ه تراج���م و معرفی آث���ار و علمای 
ب���زرگ شیعه و تالش ه���ای شیخ آقاب���زرگ تهرانی 
کتاب شناس���ی و تاری���خ عل���وم اسالمی  در زمین���ه 
گردآوری شده است. نویسنده مجموعه مقاالتی 
در م���ورد ابع���اد مختلف شیخ آقاب���زرگ تهرانی به 
گ���ردآوری شده است.  زبان ه���ای فارسی و عربی 
در این مق���االت اشعاری در م���دح شیخ آقابزرگ 
تهرانی، زندگانی علمی ایشان، مراتب علمی وی، 
سیره اخالقی و معنوی ایش���ان، سفرهای علمی 
کشورهای اسالمی  وی ب���ه نقاط مختلف ایران و 

حک���م حکومت���ی، ضوابط صدور حک���م حکومتی 
و قلم���روی آن اش���اره و الزام���ات فقه���ی، قضایی، 

کرده است. سیاسی و اجرایی آن  را بیان 

تعارض اخالقی و دانش اصول فقه: 
بازخوانی ظرفیت های اصول فقه در حل 

تعارضات اخالقی

حسن بوسیلکی؛ چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم 

و فرهنگ اسالمی، 1391، 296 ص.

کتاب ب���ا دو هدف به انج���ام رسیده است:  ای���ن 
نویسن���ده نخس���ت ب���ه ارائ���ه بحث���ی تفصیل���ی از 
ابع���اد مسئل���ه تع���ارض اخالق���ی و رویکرده���ای 
مختل���ف فیلسوف���ان اخالق ب���ه موضوع شناسی 
و حکم شناس���ی این مسئله مه���م در حوزه تفکر 
اخالقی پرداخته و سپس به تبیین جستارگشایی 
جغرافی���ای  برپای���ه  اخالق���ی  تع���ارض  مسئل���ه  از 
مباحث اصول فقه شیعه و ارایه بحثی تطبیقی و 
مقایسه ادبیات اصول فقه و نوع مواجهه علمی 
اصولیان ما ب���ا مساله های مشاب���ه در چارچوب 
علم اصول پرداخته اس���ت. نویسنده سعی دارد 
گزاره ه���ای اخالقی  در تشخی���ص خ���وب از بد در 
گرفته و به عنوان  از قواع���د علم اصول فقه به���ره 
مثال از قاعده اجتماع امر و نهی مسئله حسن و 

قبح عقلی به تفسیر این مسائل بپردازد.

حدیث شناس جامع )مروری بر زندگی و 
آثار عالمه مجلسی(

حسن طارمی؛ چاپ اول، تهران: همشهری، 1391، 

164 ص.

کت���اب حاضر، مروری بر زندگی، احوال و  موضوع 
افک���ار و آثار عالمه مجلسی اس���ت. این اثر، سی و 
ششمین دفتر از مجموع���ه »اندیشمندان ایران 
که با ه���دف آشنایی نسل جوان  و اسالم« است 
با بنیان گذاران ایرانی و اسالمی فرهنگ و تمدن 
بش���ری منتشر می شود. مطالب این دفتر در پنج 
گ���زارش تقویمی  که طی آن  فص���ل تدوی���ن یافته 
کارنامه  از زندگ���ی عالمه، روزگار و زادگاه مجلسی، 
ح  ش���ر و  گ���ردان  شا و  آث���ار  اجتماع���ی،  و  علم���ی 
بحاراالن���وار تبیی���ن و بررس���ی ش���ده اس���ت. زبان 

نگارش اثر، روان و علمی - تحلیلی است.

تقیه از منظر فقاهت، تاریخ و سیاست

 علی بنایی؛ چاپ اول، قم: نور مطاف،

 1391، 296 ص.

رویک���ردی فقه���ی، تاریخ���ی و سیاسی ب���ه مساله 
»تقی���ه« اس���ت. انگی���زه اصل���ی نگارن���ده در ای���ن 
پژوه���ش، بررس���ی فقه���ی و تاریخی تقی���ه و ارایه 
پیامدهای سیاسی آن برای جامعه دینی است. 
کاوی ریشه- کتاب، ضمن وا در بررسی های این 

ه���ای اجته���ادی تقی���ه، وج���وه مختل���ف آن نیز 
بررسی ش���ده اس���ت. ضرورت ه���ا و ظرفیت های 
کتاب است. در فصل  تقیه موضوع فصل نخست 
دوم پ���س از بررس���ی مفه���وم لغ���وی و اصطالحی 
تقی���ه، دیدگاه های علم���ای شیع���ه و سنی مورد 
گرفته است. در فصل سوم اقسام تقیه  توجه قرار 
بررس���ی ش���ده و در فصل چه���ارم تقی���ه از دوران 
انبی���ای بزرگ تا دوره معاصر بیان شده است. در 
ک ها و احکام مختلف  فصل پنجم ادله تقیه، مال
ح شده است. در فص���ل ششم از احکام  آن مط���ر
کالمی  تقیه و در فصل هفتم چند مسئله فقهی و 
بح���ث شده است. در فصل پایان���ی تقیه در عصر 

کاوش شده است. حاضر 

احکام حکومتی

نعمت اهلل یوسفیان؛ چاپ اول، قم: زمزم 
هدایت، 1391، 104 ص.

بررسی ابعاد فقهی حکم حکومتی و اختیارات ولی 
فقی���ه در این زمینه است. در ای���ن نوشتار ضمن 
بررسی معنای حکم و اقسام آن، به ماهیت حکم 
حکومت���ی و تف���اوت احک���ام اولیه و ثانوی���ه با آن 
گی های حک���م حکومتی مانند  اش���اره شده و ویژ
والیی بودن آن، مصلحت محوری، تغییرپذیری، 
گستردگ���ی ح���وزه شم���ول، الزم االجراء ب���ودن آن 
کمیت داشت���ن حکم حکومتی بر  ب���ر همگان و حا
گردیده است. در بخش اصلی  سای���ر احکام بیان 
کت���اب نویسنده ب���ه تبارشناسی حک���م حکومتی 
کرده و نمونه هایی از صدور چنین حکمی  اشاره 
در زم���ان معصومین ارائه نم���وده و بدین وسیله 
مشروعی���ت و مبان���ی دینی و قانون���ی آن را تبیین 
نم���وده اس���ت. وی در ادام���ه ب���ه مبان���ی فقه���ی 
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انسان���ی و نقد مبانی مربوط به آن منعکس شده 
که آنان ب���رای اسالمی کردن علوم  و راهکارهای���ی 
ج کردن مبانی فک���ری غرب از این  انسان���ی و خار
کرده اند بیان ش���ده است. در همین  عل���وم ارائه 
گفتگوهایی با برخ���ی از این اندیشمندان  راست���ا 
در م���ورد نقش���ه راه تولید عل���وم انسانی اسالمی، 
بررس���ی جایگ���اه علم دین���ی، اسالمی سازی علوم 
گی ه���ای  ویژ ای���ران،  انسان���ی در دانشگاه ه���ای 
ی���ک محق���ق در عرصه پژوه���ش در زمین���ه علوم 
انسان���ی اسالم���ی، بررسی حقیق���ت جامعه و نقد 
اومانیس���م در علوم اجتماع���ی، چگونگی برخورد 
اندیشمن���دان جامع���ه اسالمی با عل���وم انسانی، 
گرای���ش سک���والر در عل���وم انسانی، بررس���ی ورود 
عل���وم انسان���ی غرب ب���ه ای���ران و چیست���ی علوم 

گرفته است. اجتماعی و انسانی صورت 

گفتمان مهدویت کنگره  مجموعه مقاالت 

جمعی از نویسندگان؛ چاپ اول، قم: چلچراغ، 

1391، 580 ص.

مجموعه مقاالتی در مورد ابعاد مختلف مهدویت 
گفتمان مهدوی���ت ارائه شده  کنگره  ک���ه در  است 
اس���ت. در ای���ن مق���االت ب���ه موضوعات���ی مانن���د: 
آسیب شناسی جامع���ه منتظر، فرقه های انحرافی 
در زمین���ه مهدویت، بررسی پدی���ده توقیت درباره 
انتظار موع���ود، رشد اخالقی بش���ر در زمان ظهور، 
مقایس���ه شخصی���ت موع���ود مسیح���ی و شیع���ی، 
عالقه هالی���وود به سوژه مهدوی���ت، دکترین های 
سیاس���ی و اجتمامع���ی در موضوع ام���ام مهدی، 
آسیب شناسی فرهنگ زمانه در موضوع مهدویت، 
گی ه���ای شخصیت مدعیان مهدویت  بررسی ویژ
و زمینه ه���ای پیدای���ش آنان درجامع���ه، چیستی 
گی های  و چرای���ی سالم���ت در عصر مه���دوی، ویژ
عصرظه���ور، آموزه مهدوی���ت و نسبت آن با پدیده 
جهانی شدن و تحلیل از برخی از دروغ پردازی ها 

در این زمینه اشاره شده است.

اس���ت. در همی���ن راستا مباحث���ی در مورد سطح 
عینیت پذی���ری مشروعی���ت در قانون نگ���اری در 
فق���ه سیاس���ی شیع���ه، ت���الش مشروطه خواه���ان 
کارآمدی  برای تأمین مشروعیت حکومت، سطح 
نظ���ام اسالم���ی در ایفای مسئولیت ه���ا و پذیرش 
انواع تصدی های دولت���ی، مفهوم قدر و مقدور و 
کاربرد مفهوم ق���در و مقدور در  مراتب آن، ح���وزه 
فق���ه سیاس���ی شیعه، سی���ر تکامل جامع���ه ایران 
درسایه مکتب تشیع و مواجهه آن با غرب مدرن، 
رابط���ه استعمار با مدرنیته و نتای���ج تجدد از نوع 
ح ش���ده و مقاالتی در  غرب���ی در دنیای امروز مطر

این موضوعات به نگارش درآمده است.

اسماعیلیان آقاخانی

گرمارودی؛ چاپ اول، تهران:  سیدمحسن موسوی 

امیرکبیر، 1391، 344 ص.

تاری���خ  ح  ش���ر حاض���ر،  مص���ور  کت���اب  موض���وع 
تحلی���ل  و  بررس���ی  و  امامانش���ان  و  اسماعیلی���ه 
که در دو قرن اخیر امامت  تاری���خ آقاخان هاست 
اسماعیلی���ان نزاری را عه���ده دار بودن���د. بررسی 
سیاس���ی،  مذهب���ی،  نظ���ر  از  آقاخان ه���ا  زندگ���ی 
سیره نویس���ی و تاریخ نگ���اری اهمیت دارد. زبان 
و سبک نگارش اث���ر روان و تحلیلی است. بخش 
کتاب به تاری���خ اسماعیلیه از ابتدا  اول مطال���ب 
تا عصر آقاخان ها اختص���اص دارد. نویسنده، در 
ک���رده تاریخ اسماعیلی���ه  را به  ای���ن بخش تالش 
کند. در بخش دوم زندگی نامه  طور مختصر بیان 
و احوال و سرگذشت آقاخان ها به صورت جامع 
ح داده شده است. هدف از نگارش  و مفصل شر

این اثر، شناخت اسماعیلیان آقاخانی است.

گفتگوهای همایش مبانی فلسفی علوم 
انسانی

محمود نمازی؛ چاپ اول، قم: موسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی، 1391، 264 ص.

گفتگوهای���ی با برخی از اندیشمن���دان معاصر در 
م���ورد بایسته ه���ای اسالمی سازی عل���وم انسانی 
و تولی���د عل���وم انسان���ی اسالم���ی اس���ت. در ای���ن 
اث���ر دغدغه ه���ای برخ���ی از صاحب نظ���ران علوم 
عل���وم  تنگناه���ای  م���ورد  انسان���ی در  و  اسالم���ی 

گ���ردآوری اطالع���ات علم���ی در م���ورد  ب���ه جه���ت 
زندگ���ی علمای شیع���ه و آثار آن���ان، معرفی برخی 
کت���اب »الذریعة  کتاب ه���ای ایش���ان ب���ه وی���ژه  از 
ال���ی تصان���ف الشیع���ه«، اج���ازات علم���ی ایشان، 
گرفته بر آثار  رساله های وی، تقریض های صورت 
ایشان و مطال���ب متفرقه دیگری در مورد شأن و 

شئون این عالم شیعی ارائه شده است.

شیخ بهایی مخزن اسرار سیر و سلوک

علی صدرایی خویی؛ چاپ اول، قم: خویی، 1391، 

208 ص.

کاوی  مروری بر زندگی و شخصیت شیخ بهایی و وا
زوایای مختلف فکری و شیوه های علمی و عملی 
ایش���ان در عل���وم مختلف اسالمی اس���ت. در این 
نوشتار با مراجعه ب���ه آثار مختلف شیخ بهایی به 
کالم،  بررسی روش شناسی ایشان در فقه، تفسیر، 
حدیث و عرف���ان پرداخته ش���ده و ابعاد مختلف 
گردیده است. نویسنده معتقد  فکری وی معرفی 
که شی���خ بهای���ی افق های جدی���دی را در  اس���ت 
ک���رد و دیدگاه های ابتکاری  عل���وم مختلف ایجاد 
در ریاضی���ات، مهندس���ی، معم���اری و سایر علوم 
که جای  طبیعی، عقلی و نقلی ارائه نموده است 
گست���رده ای در این زمینه  آن دارد پژوهش ه���ای 
از سوی عالم���ان مسلمان در رشته های مختلف 
گرفته و زوایای علمی ایشان مورد  اسالمی صورت 

گیرد. شناسایی دقیق قرار 

کـــالم
تشیع و مدرنیته در ایران معاصر

گروه تاریخ و اندیشه معاصر؛ چاپ اول،  تدوین 

قم: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی 

امام خمینی، 1391، 320 ص.

مجموع���ه مقاالت���ی در زمین���ه نسب���ت بین تشیع 
و مدرنیت���ه در دنیای مدرن ام���روز است. در این 
نوشت���ار ضم���ن مطالع���ه نظ���ام سیاس���ی شیع���ه 
و قوانی���ن آن، ب���ه مقایس���ه ای���ن قوانین ب���ا ابعاد 
مختلف مدرنیزاسیون پرداخت���ه شده و مقاالتی 
فلسف���ه  ح���وزه  در  صاحب نظ���ران  از  برخ���ی  از 
گردی���ده  ارائ���ه  ای���ن زمین���ه  فق���ه سیاس���ی در  و 


