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معریفگزاریشتازه های ناگرش و نشر

اسالم یا مارکسیسم به ضمیمه افسانه 
اسالم چپ

مصطفی محمود؛ مترجم: سیدهادی 

خسروشاهی؛ چاپ اول، تهران: احسان، 144 ص.

کت���اب، مقایس���ه اس���ام و عقای���د  موض���وع ای���ن 
سوسیالیست���ی ب���ه همراه ارائه تعریف���ی از »اسام 
از  مجموع���ه ای  حاض���ر،  کت���اب  اس���ت.  چ���پ« 
چهار مقال���ه درباره برتری اسام ب���ر مارکسیسم و 
تاش های نویسن���ده در رد عقاید سوسیالیستی 
و اثب���ات تناقض ه���ای موجود در آن ب���ا توجه به 
گیر  اندیشه ه���ای جهان شم���ول و ایدئولوژی فرا
که خ���ود اندیشمندی  اسامی اس���ت. نویسنده 
ب���وده و در سال ه���ای بسی���اری از عم���ر  لیب���رال 
گرایش داشته، پس از  خویش به ساحت م���ادی 
یک تح���ول فکری � فلسفی عظیم، به اسام روی 
که از  کن���ون با شناخ���ت دقیقی  آورده اس���ت. او ا
مارکسیس���م و اس���ام دارد، ب���ه مقایس���ه این دو، 
ح واقعیت  ه���ای تلخ جامع���ه سوسیالیستی،  شر

کـــالم
اسالم و تمدن معاصر

یوسف قرضاوی؛ مترجم: عبدالعزیز سلیمی؛ چاپ 

اول، تهران: احسان، 274 ص.

کت���اب حاض���ر، ارتباط اسام و تم���دن غربی و  در 
گرای���ش غرب به اسام تحلیل شده است.  موانع 
که  در ای���ن نوشت���ار ت���اش ش���ده ت���ا ثابت ش���ود 
اندیشه مسلمان���ان نه تنها درهم کوبیدن تمدن 
معاصر نبوده، بلکه سعی در ارائه راهکارهایی در 
ل  حمایت از آن و نجات جامعه جهانی از اضمحا
کتاب  و ناب���ودی ب���وده اس���ت. نگارن���ده در ای���ن 
ح  ماهیت تم���دن معاصر و مبانی فکری آن را شر
داده و پ���س از برشمردن آفت ه���ای این تمدن، 
کرده  پیامدهای آن بر زندگی انسان ها را مطالعه 
اس���ت. وی سپ���س نظریه ه���ای اندیشمن���دان و 
دانشمن���دان غ���رب درب���اره از بین رفت���ن رویکرد 
دینی در زندگی انس���ان معاصر را بررسی و تمدن 
گی ه���ای آن را  آرمان���ی جهانی���ان را تشری���ح و ویژ
کرده است. در این راست���ا، جامعه اسامی  بی���ان 
ک���رده و آن را مظهر تم���دن مطلب  را نی���ز تعری���ف 
برشم���رده اس���ت. وی همچنی���ن در بخش هایی 
کت���اب، پ���س از بی���ان اه���داف سیاس���ی زندگی  از 
گرایش جوامع غربی ب���ه اسام را  انس���ان، موان���ع 
تح���ت عناوین خ���وی استکب���اری و غ���رور غرب، 
روح صلیبی گ���ری، ه���راس از اس���ام، توطئه های 
صهیونیس���م جهانی و ضع���ف مسلمانان بررسی 

کرده است.

امساعیل مهدوی راد

تازه های ناگرش و نشر
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از عب���ادت، آی���ات توحی���دی و والی���ت ائم���ه)ع(، 
واسط���ه ب���ودن ائمه)ع(، دع���ا با ن���ام امامان)ع( 
و شف���ای ترب���ت ام���ام حسی���ن)ع( 3( توحی���د در 
ربوبیت ب���ا عناوینی چون نسبت رب و امام، نقد 
و بررس���ی ادعای قفاری در ... حلول جزء الهی در 
ائم���ه 4( توحی���د در اسم���اء و صفات ب���ا عناوینی 
چ���ون تجسی���م، تعطی���ل و نق���د ادعا قف���اری در 
موضوع توصیف امام���ان )ع( به اسماء و صفات 
اله���ی 5( ایم���ان و ارک���ان آن، بحث���ی در مفه���وم 

ایمان و ارکان ایمان.

که در بحث ه���ای مرتبط با  قف���اری ادعا می کن���د 
شیع���ه به مناب���ع اصیل و معتبر شیع���ی و روایات 
ک���رده اس���ت و مؤلف  م���ورد قب���ول آن���ان استناد 
ک���ه این ادعا  ب���ا تأمل و دقت نش���ان داده است 
فریب���ی ب���زرگ و دروغ���ی آشک���ار اس���ت و او هرگ���ز 
چنین نکرده است، بل با تقطیع نقل ها، استناد 
کرده است  به روای���ات موضوع و مجعول ت���اش 
کند و چنین است  »گندم نمایی و ج���و فروشی« 

شیوه این حضرات محقق نما.

اخالق و عرفان
رساله لقاء اهلل

جوادبن شفیع ملکی تبریزی؛ چاپ اول، قم: 

اندیشه موالنا، 252 ص.

ح  ش���ر و  اله���ی  روی���ت  حاض���ر،  کت���اب  موض���وع 
مسایل���ی درب���اره خداشناسی اس���ت. در ابتدای 
ح ح���ال مختص���ری از زندگی،  کت���اب حاضر، ش���ر
کتاب آمده است.  گردان نویسنده  تألیفات و شا
ح  کت���اب در شش فصل تنظیم ش���ده است و شر
معنای لقای اهلل، توب���ه و توشه راه، از محورهای 
اصل���ی اثر است. زبان اث���ر، متکلفانه و عربی مآب 
است و مناسب بح���ث، از آیات و روایات فراوانی 
کتاب، بیان  استف���اده شده است. ه���دف نهایی 
مطالبی درباره سیر و سلوک در راه شناخت خدا 

و رسیدن به لقای پروردگار است.

دقی���ق بحث ها، تحلی���ل، تحقیق مسائ���ل و نقد 
گ���اه مخالف غالب  آراء، عرض���ه اندیشه های نو و 
عالم���ان و اصولی���ان و فقیه���ان اه���ل سن���ت، از 
جمله نق���د »عدالت مطلق صحاب���ه« را می توان 
کت���اب دانست. از این  گی ه���ای واالی این  از ویژ
روی »المستصف���ی« توج���ه عالم���ان را ب���ه خ���ود 
ح نوشته اند و  معط���وف داشت، کسانی بدان شر
گماشته اند و برخی  گزینش آن هم���ت  برخی ب���ه 
ب���ا تکیه بر نکته های مه���م آن بخش های دشوار 
کرده ان���د. )مقدمه، محق���ق 17 � 18(  آن را تبیی���ن 
کن���ون چاپ محقق، پیراسته و استواری  کتاب تا
ک���ه اینک هم���ت دکت���ر محمدسلیمان  نداش���ت 
االشقر چه���ره ای زیبا، هیئتی چشم ن���واز و متنی 
کت���اب را  ک���رده اس���ت. او  متق���ن از آن را عرض���ه 
کرده است  براس���اس دو نسخه مقابله و تصحیح 
و اف���زون بر »تخری���ج« مصادر حدیث م���واردی را 

کرده است. ح و تعلیق  شر

توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت 
)بررسی و نقد افترائات دکتر قفاری بر 

مذهب شیعه(

 احمد عابدی؛ تهران: موسسه فرهنگی نشر

 مشعر، 1390

کین ورز علیه شیعه و  دکتر قفاری از نویسندگ���ان 
کتاب  از است���ادان بلندآوازه وهابیان است. او در 
ک���ه به انگیزه  »اصول مذه���ب الشیعه االمامیه« 
نقد اندیشه های بنیادی���ن شیعه نگاشته است، 
یکس���ر دست به تحریف منابع زده و با آنچه خود 
پنداشت���ه شیعه را به باورهایی سخت نااستوار و 
کتاب یادشده بخش  دروغ متهم ساخته است. 
گویا مهم ترین بخش  که  »توحید و ش���رک« آن را 
که  کتاب است به نقد کشیده است. منبع بخش 
گرفته است،  ه���ر بخشی از فص���ول متعدد شک���ل 
بی پایگ���ی بحث ه���ا و نااستوارب���ودن مستندات 

قفاری را نشان داده است.

کلیات در  کت���اب بدین گونه است: 1(  بخش های 
آشنای���ی با ابن تیمیه، ناصبی بودن او و آشنایی 
ب���ا محمدب���ن عبدالوه���اب و آراء او 2( توحید در 
الوهی���ت یا توحی���د عب���ادی و در ضمن آن بحث 

برشم���ردن تناقض های موج���ود در اندیشه و رد 
فلسف���ه نهفته در پش���ت آن پرداخته و برتری های 
اس���ام را برشم���رده اس���ت. وی در بخ���ش پایانی 
کت���اب نی���ز نظریه »اس���ام چپ« را تحلی���ل و نقد 

کرده است. گوشزد  کاستی های آن را  کرده و 

بی بهائی باب و بهاء: اعترافاتی پس از 15 
سال بهائی بودن

محمدعلی خادمی؛ چاپ اول، تهران: راه نیکان، 

284 ص.

ح و نق���د عقاید بهائیان  کتاب، شر موضوع ای���ن 
و رد بابیگری و بهائیگ���ری است. نویسنده در اثر 
حاض���ر، در باب ترفنده���ای شیطانی علی محمد 
شی���رازی، مدعی فرقه بابی���ت و حسینعلی نوری 
کودتا علیه  که ب���ا  پ���ادوی سفارت روسی���ه تزاری 
ک���رده  بابی���ان، بهائی���ت را شک���ل داد، صحب���ت 
کرده و با  است. وی عقاید این دو فرقه را بررسی 
استدالل هایی منطق���ی و باتوجه به علوم دینی 
به رد نظریه های ای���ن دو مسلک بدلی پرداخته 
ح نیات و اهداف شوم  کت���اب با هدف شر است. 
بهائی���ان، یعن���ی ناب���ودی هوی���ت دینی م���ردم و 
مس���خ ارزش ه���ای دینی � مل���ی ایرانی���ان تدوین 
کت���اب، مطالع���ه تاری���خ  ش���ده اس���ت. مشخص���ه 
بابیت و بهائیت از ابتدای شکل گیری، بازخوانی 
اعتقادات منحط این دو مسلک و رد نظریه های 
موجود در آنها با تتبع در آیات، احادیث و اصول 

فقهی مسلمانان است.

المستصفی من علم االصول

لالمام ابی حامد محمدبن محمد الغزالی 

الطوسی؛ تحقیق و تعلیق: محمدسلیمان االشقه؛ 

موسسة الرساله، بیروت، 1431

غزالی و جایگاه اندیشه های او در تمدن اسامی 
کید نیست.  روشن اس���ت و نیازمند توضی���ح و تأ
گستره ابعاد فرهنگ اسامی را درنوردیده  آث���ار او 
گون���ی وی دیدگاه ه���ا و آراء  گونا و در بخش ه���ای 
گ���اه اثرگ���ذار دارد. او در  دان���ش »اص���ول  مه���م و 
ک���ه مهمترین آنها  فقه« هف���ت اثر رقم زده است 
کتاب از جهات مهمی  »المستصفی« است. این 
شای���ان توج���ه اس���ت. نظ���م و ترتی���ب منطقی و 



141 ـــری 1391 134سال بیست و سوم،مشارۀدوم، خــــــردادو تــ

معریفگزاریشتازه های ناگرش و نشر

کمه سقراط: اوتیفرون، دفاعیه  محا
کریتون سقراط، 

گلستان؛ چاپ اول، تهران:  افالطون؛ مترجم: لیلی 

مرکز، 128 ص.

کت���اب حاض���ر، بازخوان���ی اندیشه های  موض���وع 
سقراط ب���ه وسیله دفاعی���ه وی در دادگاه است. 
ک���ه مشتمل بر سه بخ���ش اونیفرون،  کتاب  این 
گرینون است با هدف شناخت  دفاعیه سقراط و 
معیاره���ای اخاق���ی، تق���وای واقع���ی و عمی���ق و 
احت���رام سقراط ب���ه قوانین شه���ری تدوین شده 
کت���اب، روایتگر  گردآمده در  گفتگوی  است. س���ه 
آخرین روزه���ای زندگی سق���راط و بیانگر دفاعیه 
ی���ا »اپول���وی« سق���راط در براب���ر قض���ات هستند. 
افاط���ون، ب���ا احت���رام به شک���ل و محت���وای این 
سخنران���ی، آن را با نوعی ستای���ش واقعی نسبت 
ب���ه است���ادش نوشت���ه  واقعیات دف���اع سقراط را 
کم���ی بعد از  که  کرده اس���ت. »اوتیف���رون«  بی���ان 
»آپول���وژی« و در 396 ق.م نوشت���ه شد، مشتمل 
ب���ر مطالب���ی در جه���ت اثب���ات تق���وای واقع���ی و 
عمیق سقراط و بیهودگی نهضت های پیشوایان 
که  مذهب���ی به وی است. در آخر »کریتون« است 
تصوی���ر فیلسوف را ب���ا نشان دادن احت���رام او به 
که خود شاهد به وجود آمدن آن  قوانین شهری 

کامل می کند. بود، یعنی شهر آتن، 

تاریخ
خورشید دیوژن: اندیشمندان یونان 

باستان

کریسل؛ مترجم: طاهره امیری تهرانی زاده؛  فرانسواز 

چاپ اول، تهران: نشر نگاه معاصر، 104 ص.

از  چندت���ن  معرف���ی  حاض���ر،  کت���اب  موض���وع 
اندیشمن���دان و فاسف���ه بنام یون���ان باستان به 
که مجلدی  مخاطب نوجوان است. این نوشتار 
از مجموع���ه »حکم���ت ب���رای هم���ه« اس���ت، ب���ا 
ه���دف آشنای���ی بیشت���ر مخاطب با مه���د فلسفه 
جه���ان و زندگ���ی و سرگذشت برخ���ی از فاسفه و 
اندیشمندان یونان باستان تدوین شده است. 
کتاب سعی دارد ت���ا با استفاده  نگارن���ده در ای���ن 

کتاب حاضر، مشتمل بر شش مقاله درباره فلسفه 
ک حس���ی و نظریه  های موج���ود در آن است.  ادرا
کتاب، با ه���دف آشنایی بیشت���ر محاطب با  ای���ن 
ک حسی و  مباح���ث فلسف���ی معاص���ر درب���اره ادرا
ایجاد زمینه های پژوهشی در این حیطه تدوین 
کتاب،  ج در  شده است. نگارندگان مقاالت مندر
عاوه ب���ر بحث درباره دو دیدگاه مهم »داده های 
ک حس���ی«،  حس���ی« و »واقع گرای���ی درب���اره ادرا
ک حسی و محتواهای  درباره معرفت شناسی ادرا
کرده و ب���ه موضوعاتی  تجرب���ه حسی نی���ز صحبت 
انفصال گرای���ی،  حس���ی،  داده  ه���ای  همچ���ون 
محتواه���ای  و  حس���ی  ک  ادرا معرفت شناس���ی 
ک���ی پرداخته و آخرین دیدگاه های مربوط به  ادرا
ه���ر موضوع را به شیوایی معرفی می کند. عناوین 
کت���اب، عبارتند از: مسئله  ج در  مقاله ه���ای مندر
کرب���ن؛ داده ه���ای حس���ی،  ک حس���ی، تی���م  ادرا
ک  مایک���ل هویم���ر؛ نظری���ه انفصال���ی درب���اره ادرا
حس���ی، میشو سرتوی���و؛ مسائ���ل معرف شناختی 
ک حس���ی، الرن���س بنج���ور، معرفت شناس���ی  ادرا
ک  ک حسی؛ ذیی اوبرایان و محتواهای ادرا ادرا

حسی، سوزانا سیگل.

قلب فلسفه اسالمی: در جستجوی 
خودشناسی در تعالی افضل الدین 

کاشانی.

ویلیام چیتیک؛ مترجم: شهاب الدین عباسی؛ 

کاشان: مروارید، 560 ص. چاپ اول، 

کت���اب حاضر، تبیین آموزه های فلسفی و  موضوع 
کاشان���ی« است. نویسنده  اخاق���ی »افضل الدین 
در این اث���ر ابتدا، شرحی از اص���ول و مبانی فلسفه 
باب���ا افضل و بحث ه���ای تطبیقی را بی���ان می کند 
اصل���ی  و  مه���م  بخش ه���ای  از  متن���ی  سپ���س  و  
ح و توضیح می دهد.  نوشته های باباافضل را ش���ر
کتاب، معرفی درون مایه های اصلی  هدف اصلی 
فلسفه اسلمی است. تاش نویسنه، معرفی فلسفه 
که ب���ه طور ج���دی درگیر  اسام���ی اس���ت، آن گونه 
مباح���ث فکری و عقلی اساسی اس���ت. زبان اثر در 
بخ���ش اول، روان و علمی و بخ���ش دوم ادیبانه و 

همراه با اصطاحات فلسفی و حکمی است.

سیبی و دو آینه: در مقامات و مناقب 
عارفان

 قاسم هاشمی نژاد؛ چاپ اول، تهران: 

مرکز، 786 ص.

کت���اب حاض���ر، بیان ح���االت و مقامات  موضوع 
و سرگذش���ت عارف���ان تاریخ تصوف ای���ران است. 
کلی تنظیم شده و در هر بهره،  کتاب در دو به���ره 
دیدگاه عرفا درباره توحید بیان شده است. زبان 
و سبک نگ���ارش اثر، ادیبان���ه و نزدیک به سبک 
نگارش آث���ار عرفان���ی متصوفه اس���ت. در ابتدای 
کوتاه���ی از  مقام���ات ه���ر شخصی���ت، سرگذش���ت 
کل���ی اث���ر، یافتن  زندگ���ی او آم���ده اس���ت. ه���دف 
کشف س���ر وح���دت در میان  حقیق���ت توحی���د و 
کثرت عارفان و سالکان راه حقیقت و رسیدن به 
گی  کث���رت نام هاست. ویژ ک���ام در میان  وحدت 

شاخص اثر، نگاه تازه و بدیع به موضوع است.

فلسفه
ک حسی فلسفه ادرا

ویلیام فیش؛ مترجم: یاسر پوراسماعیلی؛ چاپ 

اول، تهران: حکمت، 280 ص.

کت���اب حاضر درب���اره نظریه ه���ای تحلیلی معاصر 
ک حس���ی، انگیزه ه���ا و مشکات  با موض���وع ادرا
آنها نوشت���ه شده است. این معرف���ی زمینه های 
کرده و در عین  تاریخی بحث های مربوطه را ارائه 
حال به صورت بندی های جدیدتر از نظریه های 
مسی���ر  ای���ن  در  اس���ت.  پرداخت���ه  نی���ز  مختل���ف 
ک دی���داری، نق���ش سای���ر حواس  ع���اوه ب���ر ادرا
کتاب  نی���ز بررسی ش���ده اس���ت. موضوعات ای���ن 
ک حس���ی و  عبارت ان���د از: اص���ل پدی���داری، ادرا
ک حسی و محتواء، داده های  توه���م حسی، ادرا
حس���ی، قیدگرایی و ایده آلیس���م، انفصال گرایی و 
ربط گرای���ی و ... . شای���ان ذکر اس���ت در هر فصل، 

خاصه و منابع بحث نیز ارائه شده است.

ک حسی در  مسائل و نظریه های ادرا
فلسفه معاصر

تیم کرین، الرنس بنجور؛ مترجم: یاسر پوراسماعیلی؛ 

چاپ اول، تهران: حکمت، 336 ص.
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تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

کاویده  بحث های مرتبط با فهم و نقد حدیث را 
کلیات  اس���ت. مؤل���ف در درس اول و ب���ا عن���وان 
حوزه ه���ای متف���اوت حدیث  پژوه���ی را بررسیده 
اس���ت و در دو درس بع���دی، نق���ش واژه شناسی 
گ���ان و توج���ه ب���ه سی���ر تط���ور  کالبدشکاف���ی واژ و 
کرده  گ���زارش  معنای���ی واژه ه���ا را در فهم حدیث 
اس���ت. لزوم بازیاب���ی خانواده حدی���ث و به دیگر 
سخ���ن توجه به تم���ام احادیث ی���ک موضوع در 
دستیاب���ی استوار ب���ه مفهوم حدی���ث و فوائد آن 

کتاب است. بخش مهمی دیگر از بخش های 

که بخش مهمی  آسیب شناسی پژوهش حدیثی 
کت���اب را ب���ه خ���ود وی���ژه ساخته اس���ت بسیار  از 
ک���ه در ضم���ن آن از »ادراج«،  تأمل کردن���ی اس���ت 
»تقطی���ع« و »اخت���اف الحدی���ث« سخ���ن رفت���ه 
اس���ت. مبان���ی و مقدم���ات و اصول نق���د حدیث 
ب���ا عناوینی چون ل���زوم عرضه حدیث ب���ه قرآن ، 
کتاب را  سنت قویم، عقل و ... بخش های پایانی 
کتاب نیازمند معرفی و تحلیل  تشکیل می دهد. 

که امیدواریم انجام شود. گسترده است 

گونه شناس���ی روایات تفسی���ری، صحت  قرآن���ی، 
روای���ت تفسی���ر و باالخره آسیب شناس���ی روایات 
گونه های  کتاب اس���ت. بحث  تفسی���ری عناوین 
روای���ات تفسی���ری و صحب���ت روای���ات تفسی���ری 

کتاب است. بحث های قابل توجه و تأمل 

حدیث
معانی االحرف السبعه

عبدالرحمن بن احمد بن حسن الوازی، تحقیق و 

تعلیق و مقدمه حسن ضیاءالدین عتر؛ دمشق: 

دارالنوادر، 1433.

که  در روای���ات نب���وی و بعض���ًا جز آن آم���ده است 
»ن���زل القرآن عل���ی سبعه احرف« و ی���ا اینکه »ان 
جبرئی���ل اتان���ی، فقال: ان رب���ک یام���رک ان تقرا 
ک���ه به  عل���ی سبع���ة اح���رف« و .... .  ای���ن سخ���ن 
گونه های متعددی نقل شده است، از کهن ترین 
روزگ���اران ذه���ن و زب���ان عالمان و مفس���ران را به 
خود معط���وف داشته اس���ت و عالم���ان در »فقه 
گفته اند. متأسفانه  الحدی���ث« از آن بسیار سخن 
برخ���ی از عالمان بی���ن این حدی���ث و »قرائتهای 
هفت گان���ه« پیوند زدند و بدین سان بر دشواری 
که قطع���ًا چنین پیوندی  فه���م م���راد آن افزودند 
کتاب یادشده نخستین  کژراهه ب���ود.  ناصواب و 
گزارش طرق  کهن تری���ن اثر مکتوب در نق���ش و  و 
مختل���ف حدی���ث و تحلی���ل و توضی���ح مف���اد آن 
که با همت آقای دکت���ر حسن ضیاءالدین  اس���ت 
کتاب مهمی را رقم  که خود در ای���ن موضوع  عتر 
گونه ای دقیق، استوار تصحیح و تحلیل  زده، ب���ه 
شده اس���ت. آقای عت���ر افزون ب���ر تصحیح دقیق 
متن در مقدم���ه ای درازدامن و سرشار از نکته ها 
کتاب، مؤلف، موضوع و چگونگی  و یافته های از 

گفته اند. آن سخن 

منطق فهم حدیث

سیدمحمدکاظم طباطبایی؛ قم: انتشارات 

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1390

و  دقیق تری���ن  از  یک���ی  می ت���وان  را  اث���ر  ای���ن 
عالمانه ترین پژوهش های حوزه حدیث شناسی 
کرد. مولف در ضمن هفده درس مهم ترین  تلقی 

از قال���ب داست���ان و روایت، اندیشه ه���ا، نظرات، 
زنگ���دی، اخاق و یافته ه���ای فلسفی ده ها تن از 
شخصیت ه���ای مذکور را با حفظ حالتی شاعرانه 
گف���ت وگو ب���ه مخاطب  کی���د ب���ر روح  و زن���ده و تأ
زن���ده  را در وی  و روح پرسش گ���ری  شناسان���ده 
نمای���د و به این وسیل���ه او را برای قدم نهادن در 

کند. دنیای واقعیت  ها و علوم فلسفی آماده 

ادبیات

شناخت  نامه و مجموعه مقاالت دکتر 
جعفر شعار

محمدرضا ناصرنصیر، مقصود شعار؛ چاپ اول، 

تهران: قطره، 528 ص.

ح زندگی نامه،  کتاب حاض���ر، معرفی، شر موضوع 
افک���ار و آث���ار »دکتر جعف���ر شعار« محق���ق و استاد 
کتاب در پنج فصل تنظیم  عرصه ادبی���ات است. 
ح زندگی، دیدگاه دیگر استادان،  شده است. شر
گردان ایشان، مجموعه مقاله  ها و  دوستان و شا
سخنرانی  ه���ا، معرفی تألیفات ایشان و تصاویری 
از دست نوشته ه���ا و یادبوده���ای به جامان���ده از 
کت���اب هستند. هدف  ایش���ان، محورهای اصلی 
کل���ی اثر، به دست دادن شناخت���ی دقیق تر و بهتر 
از شخصی���ت، منش و اخاق پژوهشی، آثار »دکتر 
گ���ردآوری مق���االت چ���اپ ش���ده از  شع���ار« و نی���ز 
کتاب ب���ه همت فرزندان دکتر  ایشان است. این 
گی  شاخ���ص آن،  شع���ار چاپ ش���ده اس���ت و ویژ
تازه بودن موضوع و شناسایی یکی از چهره های 

ارزشمند علمی و ادبی سرزمین ایران است.

تفسیر
درآمدی بر تفسیر جامع روایی

محمد محمدی ری شهری، قم: سازمان چاپ و 

نشر دارالحدیث.1390.

کتاب در ضم���ن هفت فصل مباحث مهمی  این 
کرده است. جایگاه  ح  را درباره تفسیر روایی مطر
ق���رآن در ح���وزه مع���ارف دین���ی، مبان���ی، قواعد و 
گرایشه���ای تفسی���ر، جایگ���اه علم���ی اهل بیت در 
تفسی���ر قرآن���ی، نقش عمل���ی اهل بی���ت در تفسیر 


