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تازه های ناگرش و نشر
معریفگزاریش

اسماعیل مهدوی راد

االعتق���اد« نوشت���ۀ عالم���ه حل���ی، موض���وع ای���ن کت���اب 
یر  ید الکالم فی تحر اس���ت که خود شرحی است بر »تجر
العقای���د االسالم« اث���ر »خواجه نصیرالدی���ن طوسی«. در 
این کت���اب امهات مباح���ث کالمی با عبارات���ی مؤجز و 
یخ،  در عی���ن حال فنی مطرح ش���ده و از این رو در طول تار
علمای بزرگ شیعه و سنی شرح هایی بر آن نگاشته اند. 
ی���ن ش���رح شناخته اند.  محققی���ن ش���رح حاض���ر را بهتر
مطال���ب کتاب کاماًل فنی ب���وده و در قالب های علمی و 
ب���ا شیوه های منطق ارسطویی عرضه شده اند؛ بنابراین 
استفاده از آن برای مبتدیان مشکل است. بر این اساس 
ین���ش اصطالحاتی روان و آسان فهم،  شارح کتاب با گز

به حل مشکالت این کتاب پرداخته است.

پژوهشی در آیین وهابیت: گفتار صادق
محمدصادق درگاهی؛ چاپ اول، تهران: تنزیل، 1390،  116 ص.

موضوع کتاب حاضر، توضیحاتی دربارۀ آیین وهابیت 
و دفاعیه ه���ا و ردیه های���ی ب���ر اص���ول مبان���ی اعتق���ادی 
بردارن���ده اطالعات���ی اس���ت  آن اس���ت. ای���ن کت���اب در
در زمین���ه کج فهمی ه���ا و تندروی ه���ا و برداشت ه���ای 
انحراف���ی از اصل دی���ن اسالم و به اصط���الح قرائت های 
خودساخت���ه از ای���ن آیین که باعث تضعی���ف و تفرقه در 
مذهب می ش���ود. نگارنده ضمن بررسی پیشینه و علل 
پیدایش فرقه وهابیت، دربارۀ اعتقادات و مبانی فکری 
این دسته توضیحاتی می دهد و با آوردن نمونه هایی از 
عملکرده���ای آنها در عرصه مذه���ب و اعمال مذهبی، 
آرای آنها را رد و تحلیل و نقد می کند. این کتاب با هدف 
آشنایی و نقد آرای وهابیون و ارائۀ تصویر واقعی این فرقه 

ین شده است. تهیه و تدو

عرفان
بازشناسی و نقد تصوف

گزلو؛ چاپ اول، تهران: سخن، 1390، 746 ص. کاوتی قرا علیرضا ذ

کت���اب حاض���ر، تالش���ی اس���ت در راست���ای بازخوان���ی و 
یاب���ی، نق���د و تفسی���ر این  ز مطالع���ه علم���ی تص���وف و ار
مسل���ک، کت���اب مشتم���ل ب���ر دو بخش و ی���ک ضمیمه 
اس���ت و از جمله مباحث من���درج در آن، می توان به این 
م���وارد اشاره کرد: پدیدۀ تص���وف؛ از زهد تا صوفی گری؛ 
به���ان بقلی؛ نگاهی  نکت���ه نکته از ش���رح شطحیات روز
ب���ه شرح فصوص الحکم؛ عرفان شناسی ابن فارض؛ در 
مسلخ عش���ق؛ فلسفه و تصوف؛ نق���د صوفیه بر صوفیه؛ 
صوفی���ۀ نخستین و تشیع؛ صوفی���ه از دید علمای شیعه 

در قرن گذشته و معرفی چند کتاب.

حکمت هایی از برترین حکیم تاریخ، حضرت علی)ع(: 
 برگزیده سخنان حکیمانه

 حضرت علی)ع( در نهج البالغه
گروه معارف کتاب سبز؛ چاپ اول، تهران: کتاب سبز، 1390، 120 ص.

یده هایی از سخنان  موض���وع کتاب حاضر، شام���ل برگز
حکیمان���ه و کلم���ات قص���ار حضرت عل���ی)ع( در نهج 
بی و ترجمه  بردارندۀ مت���ن عر البالغ���ه است. کت���اب در
حض���رت  آن  قص���ار  کلم���ات  و  حکمت ه���ا  فارس���ی 
ت���ی که م���ردم در زم���ان حیات  اس���ت. همچنی���ن سؤاال
ایش���ان پرسیده ان���د و جواب ه���ای حکمت آمی���ز ایشان 
نی���ز از محتوی���ات کت���اب اس���ت. مفاهی���م مط���رح شده 
ای���ن آموزه ه���ا، عمومًا ح���ول محور مسائ���ل اخالقی نظیر 
صداق���ت،  دوراندیش���ی،  ی،  بردب���ار راست گوی���ی، 
جوانمردی، وفای به عه���د، آداب دوستی، ترس از خدا 
ی مسائل  ی است. از دیگر موضوعات محور و پرهیزکار
ی���ن عکس العمل ها در  حکومت���ی و سیاس���ی نظیر، بهتر
هنگ���ام فتن���ه، آداب حکوم���ت و فرمانروای���ی و عدالت 
است. این کتاب با ه���دف آشنایی و معرفی آموزه های 

ین شده است. حضرت علی)ع( تدو

حقوق
 تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران،

 فقه امامیه
سیدمصطفی مصطفوی؛ چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق، 

1390، 186ص.

موض���وع کتاب حاض���ر، قوانین حقوقی و مق���ررات ایران 
در زمین���ه خسارت اس���ت. از آنجا که صورت های تعدد 
گ���ون است  عوام���ل، موج���ب خسارت مختل���ف و گونا
و هرک���دام حک���م خاص���ی دارن���د، الج���رم تقسیم بندی 
ضابطه من���د آنه���ا الزم است. در این نوشت���ار سعی شده 
است ح���االت تعدد عوامل خسارت از یکدیگر تفکیک 
ش���ود و باتوجه ب���ه احکام مختل���ف تقسیم بندی و برای 
ی���ک ضابط���ه ای تعیین ش���ود و بع���د از تعیین ضامن  هر
ی���ا ضامن ه���ا، احک���ام آنه���ا باتوج���ه ب���ه قوانی���ن موجود 
)قانون مدنی، قانون مسئولی���ت مدنی، قانون مجازات 
اسالم���ی( و همچنی���ن باتوج���ه ب���ه منابع فقه���ی تعیین 
شود و نظرات مختلف موج���ود دربارۀ میزان مسئولیت 

ایشان، طرح و بررسی شود.

کالم
ح کشف المراد شر

علی محمدی؛ چاپ اول، تهران: اندیشه موالنا، 1390، 500ص.

ی���د  شرح���ی ب���ر کت���اب »کش���ف الم���راد ف���ی ش���رح تجر

حدیث
سیری در رساله حقوق امام سجاد)ع(
سیدمحمد یثربی؛ چاپ اول، تهران: سیب سبز، 1390، 594 ص.

کت���اب حاضر، جلد دوم از مجموعه سه جلدی »سیری 
در رساله حقوق امام سجاد)ع(« )38-94ق( می باشد 
بی«،  ک���ه باتوج���ه ب���ه سلسل���ه گفتاره���ای »آی���ت اهلل یثر
یر درآمده اس���ت. در این مجلد به  تنظی���م و به رشتۀ تحر
شرح و تفسیر سیزده مبح���ث اخالقی و اجتماعی از این 
رسال���ه یعنی: ح���ق مالکیت و رعیت؛ ح���ق دانش آموز؛ 
حق همسر؛ ح���ق برده؛ حق مادر و پ���در؛ حق فرزند؛ حق 
ب���رادر؛ حق موال بر بنده آزاد ش���دۀ و برعکس حق احسان 

کننده و حق مؤذن، پرداخته شده است.
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پذیری  موضوع این کتاب، بررسی و تحقیق پیرامون تأثیر
حاف���ظ و سلم���ان ساوج���ی از یکدیگ���ر اس���ت. کت���اب 
حاض���ر، تالش���ی اس���ت در راست���ای بررسی کام���ل شعر 
حافظ و سلمان ساوجی در زمینه های تشابهات لفظی 
ی، بیان، بدیع و همانندی های  و معن���وی، نقد ساختار
ن و قافیه. نگارنده نخست، به شرح احوال و آثار حافظ  وز
پرداخته و در فص���ل دوم، آثار و احوال سلمان ساوجی را 
بررسی کرده است. وی سپس در چهار فصل هنر این دو 
ین این  شاعر نامدار را مقایسه و بررسی کرده است. عناو
ن و ردی���ف و قافیه در شعر حافظ و  فص���ول عبارتند از: وز
سلمان؛ صور خیال در شع���ر حافظ و سلمان؛ آرایه های 
ادب���ی در شعر حاف���ظ و سلمان؛ شباهت ه���ای لفظی و 

معنوی در شعر حافظ و سلمان.

پیش درآمدی بر نظریه ادبی
تری ایگلتون؛ مترجم: عباس مخبر، تهران: نشر مرکز، 1390، 372 ص.

کت���اب حاض���ر، جل���د چه���ارم از مجموعه »ج���ان کالم« 
 Literari Theory:« است که در آن برگردان فارسی کتاب
Avory short in troduction« نوشت���ه جانات���ن کالر به نثر 
درآم���ده است. کالر در این کت���اب، به معرفی و توصیف 
ی���ق جنبش های کلیدی مؤثر در  ی های ادبی از طر تئور
این ح���وزه پرداخته است. بدین ترتیب در کتاب پس از 
ی و ادبیات به تحلیل نقش ادبیات  یفی از تئور بیان تعر
در مطالعات فرهنگی پرداخته می شود و در ادامه نقش 
معن���ا، فن بالغ���ت، شعر در ادبیات و نی���ز مطرح ساختن 
ی روایت  ی ادبی بررسی می شود. همچنی���ن تئور تئ���ور
ی ادبی با شرح ساختارهای روایی آن در بخشی  در تئور
دیگ���ر از کتاب م���ورد توجه قرار می گی���رد. در پایان درباره 
ی���ک همچون: ساختارگرایی یا  مکتب ها و جنبش  تئور
شالوده شکنی، توضیحات���ی آورده شده است. گفتنی 
یر  اس���ت نویسنده به منظور تفهیم بهت���ر مطالب از تصاو

ی نیز بهره جسته است. یکاتور کار

اخالق
دانش و دینداری

یوسف قرضاوی؛ مترجم: عبدالعزیز سلیمی؛ چاپ اول، تهران: 

احسان، 1390، 254 ص.

رس���ول  دیدگاه ه���ای  بررس���ی  کت���اب،  ای���ن  موض���وع 
ک���رم)ص( در ارتب���اط ب���ا عل���م و دان���ش اس���ت. کتاب  ا
ی���ن گردیده  حاض���ر، ب���ا توجه ب���ه منابع اه���ل سنت تدو
و مشتم���ل بر پنج فص���ل است. نگارن���ده، در این نوشتار 
می کوش���د باتوج���ه ب���ه احادی���ث نبوی و سی���ره حضرت 
یه ه���ای ایش���ان در م���ورد عل���م  محم���د دیدگاه ه���ا و نظر
ی���ن فص���ول  ی را مطالع���ه نمای���د. عناو و دانش ان���دوز

ی بر آن، خدیجه مقدس زاده؛ علم خدا  خواجگی شیراز
ن���زد ابن سین���ا و انتقاد خواجه نصیرالدی���ن طوسی به او، 
فاطمه فن���ا؛ خواج���ه نصیرالدین طوس���ی زبان شناسی 
کری، و تأثیر خواجه نصیر در ایجاد  برجسته، مصطفی ذا

مکتب علمی مراغه، یوسف بیگ باباپور.

ادبی
جامع التمثیل

محمدعلی حبله رودی؛ چاپ اول، تهران: معین، 1390،  980 ص.

زنامه های نث���ر فارسی قرن  موض���وع کتاب حاض���ر، اندر
یازده���م قمری با محتوای اخالق اسالمی است. کتاب 
»جامع التمثی���ل« از جمله کتاب ه���ای قدیمی امثال و 
ین تمثیل های ایرانی است که طی چهار  حاوی ناب تر
ین کتاب ه���ای اخالقی و داستانی  ق���رن از پرخواننده تر
ب���وده اس���ت. این کتاب با آمیختن مث���ل و تمثیل با آیه و 
حدی���ث و شعر، مفاهیم اخالقی را در قالب پند و موعظه 
ب���ه خوانن���ده انتق���ال می ده���د. ای���ن کت���اب باتوجه به 
کنون به  بی و سنگی فراوانی که داشته، تا چاپ های سر
شیوه ای مصلحح و منقح چاپ نشده است. در کتاب 
در ه���ر داستان مناسب با درون مایه اشخاص آن، نامی 
ی���ده ش���ده و نیز آیات و احادی���ث و اشعار مأخذیابی  برگز
ش���ده اس���ت. کتاب ب���ا هدف عرض���ه فرهن���گ اصیل 
ین  ی���ج آثار ادبی در می���ان فارسی زبانان تدو ایران���ی و ترو

شده است.

قند مکرر پارسی: هیجده گفتار ادبی و تاریخی
نذیر احمد؛ مترجم: سیدحسن عباس؛ چاپ اول، تهران: بنیاد 

موقوفات دکتر محمود افشار، 1390،  490 ص.

کتاب حاضر، حاوی برگردان فارسی هجده گفتار ادبی 
یخی از نذیر احمد )1915 - 2008 م( می باشد که در  و تار
س���ه بخش شعرا و ادبا، کتاب ها و نسخه ها و رساله های 
یر شده است. در این  منثور و مشهور »ملک قم���ی«، تحر
گفتارها، شاع���ران و نویسندگانی چون: سنایی غزنوی؛ 
ی و کتاب ه���ا و نسخه هایی  باقر کاش���ی؛ انجوی شیراز
چ���ون: »مون���س االح���رار«؛ »خالص���ة االشع���ار« و »زب���دة 
االفکار«، معرفی ش���ده است. در بخش پایانی نیز ضمن 
ارائ���ۀ ش���رح حال���ی از مل���ک قمی، ب���ه معرف���ی و توضیح 
ساخت���ار رساله ه���ای منث���ور وی همچ���ون: »دیباچ���ه 
ن���ورس«؛ »دیباچ���ۀ گلزار ابراهیم« و نیز بی���ان احوال و آثار 
تقی اوح���دی، نویسنده »عرفات العاشقی���ن« پرداخته 

شده است.

تأثیرپذیری و مقایسه سبکی اشعار حافظ و سلمان 
ساوجی

سعیده جعفری؛ چاپ اول، یزد: نیکوروش، 1390، 516 ص.

فلسفه
ی فلسفه در دادگاه ایدئولوژ
رضا داوری؛ چاپ اول، تهران: سخن، 1390، 274 ص.

کت���اب حاض���ر مشتم���ل ب���ر هفت مقال���ه ی���ا یادداشت، 
درب���ارۀ حقیقت فلسفه و دف���اع از آن و نیز پاسخ به برخی 
از اشکال ها، اعتراض و نزاع های به ظاهر فلسفی است. 
در ای���ن مقاله توجه بیشتر، بر آثار و آرای فارابی بوده است 
و در آن مباحث���ی چون: رابطۀ فلسفه با سیاست؛ نسبت 
فلسف���ه با مصلح���ت و مصلحت اندیش���ی؛ امکان پذیر 
ک آرای همگانی  بودن ی���ا نبودن سنجش فلسفه با م���ال

و مواردی از این دست بررسی شده است.

تاریخ فلسفه قرن هجدهم
امیل بریه؛ مترجم: اسماعیل سعادت؛ چاپ اول، تهران: هرمس، 

1390، 378 ص.

کت���اب حاضر، جل���د پنج���م از مجموعه هف���ت جلدی 
ی���ه« )1876 - 1952 م( است که  یخ فلسفۀ اصل بر »تار
در آن ب���ه شرح زندگی، معرف���ی آثار و تحلیل اندیشه های 
ک؛  فیلسوف���ان و اندیشمن���دان جه���ان، نیوت���ن؛ جان ال
یستیان  کل���ود بوفیه؛ بارکل���ی؛ آرتو کولیر؛ الیبنیت���س؛ کر
ک؛ شارل بونه؛  یک���و؛ مونتسکو؛ کندیا وولف؛ باتیستا و
گ؛ دی���درو؛ داالمتبر؛ ولتر؛  دیوید هارتل���ی؛ هیوم؛ روژنا
ک روسو؛ سن مارتن و کانت پرداخته شده است.  ژان ژا
بدین ترتیب باتوجه به اندیشمندان معرفی شده در این 
مجل���د، از می���ان اندیشه های مطرح می ت���وان به اخالق 
ی���ت؛ اخالق و  ی���ه رو مبتن���ی ب���ر احس���اس درون���ی؛ نظر

یه قرارداد اجتماعی و ... اشاره کرد. سیاست؛ نظر

کلیات
 خواجه پژوهی 
تی به قلم گروهی از نویسندگان( ال )مجموعه مقا
عبداهلل صلواتی؛ چاپ اول، تهران: خانه کتاب، 1390، 808 ص.

کت���اب حاض���ر، ش���رح سرگذش���ت خواج���ه  موض���وع 
نصیرالدی���ن طوسی و نقد و تفسیر عقاید وی است. این 
کت���اب، مشتمل ب���ر س���ی ودو مقاله درب���ارۀ شخصیت، 
زندگ���ی، و آراء این دانشمند اس���ت که در هفت فصل با 
ین شرح حال و گ���زارش آثار، منطق؛ کالم، فلسفه،  عناو
اخالق و عرفان، ادبیات، و علوم و فنون دسته بندی شده 
اس���ت. از جمل���ه مقاله های مندرج در کت���اب، می توان 
به این م���وارد اشاره کرد: خواج���ه نصیرالدین طوسی به 
ی، علی اوجبی، فهرست نسخ خطی آثار  روایت اشکور
خواج���و، سیدمسع���ود اسماعیلی؛ تأمل���ی در ابتکارات 
کبر فایدئی؛ رسال فصول و شرح  منطقی خواجه نصیر، ا
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اسالمی یعنی »صوفی نقشبندی« بر زندگی اجتماعی، 
یژه چچن ها و  مذهب���ی و سیاسی مردم شمال قفقاز، به و
داغستانی ها در نیمۀ نخست ق���رن نوزدهم بوده است. 
در ای���ن مقال رهبران برجسته صوف���ی معرفی و نقش آنها 

در تحوالت نیمه قرن نوزدهم بررسی شده است.

روابط خارجی در حکومت نبوی
محمدقاس���م احم���دی؛ چ���اپ اول، ته���ران: موسس���ه آموزش���ی و 

پژوهشی امام خمینی)ره(؛ 1390، 240 ص.

نویسنده در این کتاب پس از شرح موقعیت جغرافیایی 
ی���ره عربست���ان، ب���ه بررس���ی دوران  یخ���ی شبه جز و تار
زندگان���ی حضرت محم���د)ص( پرداخته است. بدین 
ترتی���ب در کت���اب چگونگی والدت رس���ول خدا)ص(؛ 
شمایل ازدواج؛ چگونگی رسیدن به نبوت؛ جنگ های 
ب���ه وقوع پیوسته در دوران زندگ���ی؛ چگونگی فتح مکه؛ 
چگونگی رحل���ت و ... بررسی شده است. همچنین در 
کتاب درب���ارۀ معجزه ه���ای پیامبر)ص( و نی���ز بیانات و 
زش آن، مطالبی کوتاه  دیدگاه های ایشان درباره کار و ار

آورده شده است.

اوضاع اقتصادی فارس در عصر ایلخانان
مسعود فرشیدنیا؛ چاپ اول، جهرم: مصلی، 1390، 158 ص.

کت���اب حاض���ر، ب���ه اوض���اع اقتص���ادی شه���ر ف���ارس در 
عص���ر ایلخان���ان و در مقط���ع زمان���ی سال ه���ای 656 ت���ا 
725 قم���ری پرداخت���ه است. بدین ترتی���ب در کتاب با 
یژگی های  دیدی انتقادی و توصیف���ی مباحثی چون: و
یخی شهر ف���ارس؛ چگونگی  جغرافیای���ی طبیع���ی و تار
هج���وم ق���ول مغ���ول ب���ه ف���ارس و وضعی���ت سیاس���ی و 
اقتص���ادی والیت ه���ای مختل���ف آن و وضعیت روابط 
ایلخانان با حکومت های محلی در آن دوره؛ نقش امرا و 
دیوان س���االران در سیاست مالی ایلخانان؛ پیامدهای 
کمیت امرای ایلخانی همچون:  سیاسی اقتصادی حا
مل���ک شمس الدی���ن؛ انگیاتو و ... بر والی���ت فارس مورد 

بررسی قرار گرفته است.

شیرازنامه
احمدب���ن ابی الخی���ر زرک���وب شی���رازی؛ چ���اپ اول، شی���راز: موسس���ه 

فرهنگی و پژوهشی دانشنامه فارس، 1390، 358 ص.

کت���اب  کت���اب حاض���ر ح���اوی مت���ن تصحیح ش���ده 
»شیرازنام���ه«، نوشت���ه معین الدین احمدب���ن ابی الخیر 
رک���وب« در س���ال 745 ه-.ق  ی، مع���روف ب���ه »ز شی���راز
یخی  است. محت���وای این کت���اب به بیان ح���وادث تار
ف���ارس در دوران اسالم���ی و معرف���ی ع���ده ای از بزرگان و 
دانشمن���دان این دی���ار اختص���اص دارد و در سه بخش 
تنظی���م شده است. در بخش نخست پس از دیباچه ای 
ادیبان���ه درب���اره علل نگ���ارش کت���اب، به نق���ل روایاتی 

کالم النور نور الکالم سلسله مباحث تفسیری: تفسیر 
سوره یونس

سیدمحمد ضیاءآبادی؛ پاپ اول، تهران: بنیاد خیریه الزهراء، 1390، 

770 ص.

موض���وع کتاب حاضر تفسیر س���وره یونس است. در این 
بی، ترجمه  کت���اب عالوه بر متن اصلی آیات ب���ه زبان عر
ه���ر آیه به فارسی و بعد از آن تفسیر آیه به طور مفصل آمده 
اس���ت و در این مسی���ر به آیات سوره ه���ای دیگر مرتبط با 
آیۀ موردنظر، داستان های قرآنی و نیز توضیحات مرتبط 
با کلمات و ح���روف مقطعه نیز اشاره شده است. عالوه 
ب���ر این، نکته ه���ای نحوی تأثیرگ���ذار در معنای تفسیری 
بعض���ی آیات بیان شده و سواالت و متشابهات پیرامون 
آی���ات با استناد ب���ه متن آیات و تفاسیر ش���رح داده شده 
اس���ت. همچنی���ن نک���ات مهمی ک���ه مبان���ی اعتقادی 
اس���الم را تشکی���ل می ده���د در بعضی آیات ش���رح داده 
شده است. این کتاب با هدف معرفی و شرح موضوعی 

ین شده است. آیات قرآن تدو

جریان شناسی تفاسیر فقهی: تاریخ، تطور و نمونه ها
محمدعلی مهدوی راد، علی اصغر ناصحیان، محسن نورایی، علی 

راد، جهانگیر فیض آبادی؛ چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم اسالمی 

رضوی، 1390، 506 ص.

یان شناس���ی  کت���اب »جر کت���اب حاض���ر، جل���د دوم از 
تفاسی���ر فقه���ی« می باش���د ک���ه در آن به معرف���ی جمعی 
از مفس���ران فقه���ی و کتاب ه���ای برجسته آنه���ا پرداخته 
شده است ک���ه از آن میان می توان به: »الجامع االحکام 
الق���رآن«، نوشت���ه قرطبی؛ »کن���ز العرف���ان«، نوشته مقداد 
ئد  ی؛ »مش���رق الشمسی���ن« نوشته بهای���ی؛ »قال سی���ور
ر«، نوشت���ه جزایری و ... اشاره کرد. گفتنی است در  الدر
این معرف���ی زندگی نامه نویسنده ارائ���ه و شیوه نگارش، 
روش تفسیری و ساخت���ار کلی هر کتاب نیز مورد بررسی 

قرار گرفته است.

تاریخ
جنبش اسالمی در قفقاز سمالی: در جستجوی خدا 
کنش های صوفیان به پیشروی روسیه در  و آزادی، وا

قفقاز شمالی.
آنا زلکینا؛ مترجم: الهه کوالیی، محمدکاظم شجاعی؛ چاپ اول، 

تهران: نشر علم، 1390، 320 ص.

نویسن���ده در ای���ن کتاب به رابطۀ میان ح���وزۀ اندیشه ها 
ی���ژه اینکه چگون���ه یک دین  و گست���رۀ واقعیت ه���ا، به و
زش ها، نظ���ام اجتماع���ی و فرهنگ حقوقی  می توان���د ار
ی���ک جامعه را دگرگ���ون کن���د، می پ���ردازد. در این مسیر 
ی���ژۀ ای���ن کتاب ب���ه تأثی���ر ی���ک حلق���ۀ عرفانی و  توج���ه و

یر اس���ت: جایگ���اه دانش و  پنجگان���ه کت���اب به ش���رح ز
بی؛  دانشمندان؛ دیدگاه رس���ول خدا در مورد علوم تجر
فرهن���گ و آداب عالم���ان و دانشمن���دان؛ آداب و روش 

زش های تعلیم و آموزش. تعلیم و آموختن؛ و آداب و ار

نسبی گرایی اخالقی
 نیل لوی، مترجم: اسفندیار زندپور؛ چاپ اول، تهران:

 امیرکبیر، 1390، 180 ص.

کت���اب حاض���ر جل���د س���وم از مجموع���ه »حکم���ت و 
یۀ  یف���ی از نظر دین پژوه���ی« اس���ت ک���ه در آن ب���ا ارائه تعر
نسبی گرای���ی اخالق���ی - که وجود قان���ون مطلق اخالقی 
یه  را رد می کن���د. تمامی ادل���ه موافق و مخال���ف این نظر
بررس���ی ش���ده اس���ت. ای���ن بررس���ی از تبعاتی ک���ه برای 
ی انسان و  اخالقی���ات دارد گرفت���ه تا نقشی ک���ه بیول���وژ
زش های فرهنگ���ی از رفتارهای  ی ار ی جداس���از دشوار
بی  ذات���ی دارد، انج���ام ش���ده و همچنی���ن شواه���د تجر
ب���وط ب���ه نسبی گرای���ی مطالع���ه ش���ده اس���ت. در آخر  مر
نویسن���ده ب���ر آن است ت���ا راه���ی میانه بی���ن نسبی گرایی 
ی���ق اثبات کند  و مطلق گرای���ی ترسی���م کن���د و از این طر
ک���ه م���وارد مثبتی در ح���وزه اخالق مطرح اس���ت که همه 
نظام ه���ای اخالق���ی بای���د آن را ب���ه رسمی���ت بشناسند. 
گفتن���ی است نویسن���ده به منظور توضی���ح بهتر مطالب 
نمونه ه���ای م���وردی را از مناب���ع مختل���ف، از آزتک ه���ا تا 

بومیان استرالیا مطالعه کرده است.

تفسیر و علوم قرآن
تفسیر سوره قصص
محسن قرائتی؛ چاپ اول، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 

1390، 120 ص.

موض���وع کتاب حاض���ر، تفسیر سوره قص���ص است. در 
ای���ن مختصر، هر ی���ک از آیات سوره قص���ص در گام اول 
به فارسی ترجمه شده و در ادامه پیام های آیه به صورت 
مختص���ر و عنوان گون���ه بیان ش���ده است. ای���ن سوره که 
88 آی���ه دارد و قب���ل از هجرت در مکه ن���ازل شده است، 
ب���ه مناسب���ت ورود کلم���ه »قص���ص« در آیه، ب���ه این نام 
خوان���ده ش���ده است که ب���ه معنای »بی���ان سرگذشت« 
است. آیات 3 تا 46 این سوره به طور مفصل به ماجرای 
حض���رت موسی و فرعون اش���اره دارد و آیات انتهایی آن 
نیز به داست���ان قارون می پردازد و ب���ه سرنوشت صابران 
نیکوک���ار و فاسدان گناهکار اش���اره می کند. این کتاب 
ب���ا هدف گست���رش فرهن���گ مطالعه تفسیر ق���رآن تهیه و 

ین شده است. تدو
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معرفی ش���ده در ای���ن جل���د می توان ب���ه این اف���راد اشاره 
ی���ر  ی���ران دول���ت م���اد؛ بزرگمه���ر وز ک از وز پ���ا ک���رد: هار
ی���ر هارون  انوشی���روان ش���اه؛ یحیی بن خال���د برمکی وز
یر مأم���ون؛ ابوالعباس فضل  الرشید؛ فض���ل بن سهل وز
ی���ر سلط���ان محم���ود غزن���وی؛  ب���ن احم���د اسفراین���ی وز
کوخان؛  یر هال زمی وز امیرسیف الدین بیتکچ���ی خوار
میرزامحمدتقی اعتم���اد الدوله صدراعظم شاه عباس 
دوم و می���رزا عل���ی اصغرخان، مشهور ب���ه امین السلطان 
صدراعظم ناصرالدی���ن، مظفرالدین و محمدعلی شاه 
قاجار. گفتن���ی است در پای���ان، شجره نامه و نقشه های 
کم بر ای���ران قبل از اسالم و بعد  سیاس���ی سلسله های حا
یران  یر برخی وز یه، به همراه تصاو از اسالم تا پایان قاجار

بنام ایرانی ضمیمه شده است.

باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین
حس���ن طالی���ی؛ چاپ اول، ته���ران: سازم���ان مطالع���ه و تدوین کتب 

علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، 1390، 240 ص.

نویسن���ده در ای���ن کت���اب ک���ه آن را ب���ه منظ���ور مطالع���ۀ 
دوره ه���ای  در  باستان شناس���ی  رشت���ۀ  دانشجوی���ان 
ک���رده، ب���ه  ی���ن  کارشناس���ی ارش���د تدو کارشناس���ی و 
دنب���ال آن بدی���ن پرس���ش پاسخ ده���د که »آی���ا می توان 
ی���ن را باتوج���ه ب���ه واقعیت ه���ای  ی���ت بین الهنر محور
جغرافیای���ی و داده ه���ای باستان شناسی ب���ه دوره های 
ین���ه سنگ���ی  پار ی���ژه دوره ه���ای  به و ی���خ،  تار از  پی���ش 
میان���ی، نوسنگ���ی و مس سنگ���ی قدیم تعمی���م داد؟«. 
از ای���ن رو وی در کت���اب پ���س از مطالع���ۀ به هم تنیدگ���ی 
یخ، جغرافی���ا و نیز پیشینۀ شبه  فرهنگ ه���ای پیش از تار
ین، به  باستان شناس���ی و باستان شناس���ی در بین النهر
بررس���ی باستان شناس���ی در سه دوره مذک���ور در پرسش 
مطرح ش���ده، می پ���ردازد. نتیجه حاص���ل از این بررسی 
ینه سنگی و نوسنگی  آن ب���وده است که دوران ه���ای پار
گ���رس مرکزی که بخش شمال  بی زا در کوهپایه های غر
ی���ن را تشکیل می ده���د، شکل گرفته و  شرق���ی بین النهر
ین جلگ���ه ای نداشته  در نهای���ت ارتباط���ی ب���ا بین النهر
است. همزمان با پای���ان دوره نوسنگی و تشکیل جوامع 
ی���ن  ی در بین النهر م���س سنگ���ی الگوه���ای استق���رار
ی افزایش  تغییر ک���رده و تمای���ل ب���ه مکان یابی استق���رار
یافته اس���ت. از این رو جمعیت ه���ای انسانی در مناطق 
جلگ���ه ای افزایش یافته و منجر به پیدایش شهرها و خط 
یری  و کتابت ش���ده است. گفتنی است کتاب با تصاو
از یافته ه���ای باستان شناسی از سه دوره مذکور، مستند 

شده است.

یخ���ی است که ب���ا هدف ارائ���ه اطالعات  سیاس���ی، تار
ین  یخی ای���ران در زمان انقالب تهی���ه و تدو سیاس���ی تار

شده است.

سهند در گستره آذربایجان )سهندشناسی(
بهروز خامه چی؛ چاپ اول، تبریز: یاران، 1390، 400ص.

نویسن���ده در این کت���اب، ضمن پرداختن ب���ه موقعیت 
ی ک���ه  جغرافیای���ی »سهندآب���اد« در تقسیم���ات کش���ور
یت  ی���ز و در شهرست���ان »بستان آب���اد« به مرکز در شه���ر تبر
روست���ای »قره چ���ای حاجی عل���ی«، واقع ش���ده است، 
ی سهن���د پرداخت���ه و  ب���ه زمین شناس���ی و ژئومورفول���وژ
یخی موج���ود در قلمرو آن را معرف���ی کرده است.  آث���ار تار
همچنی���ن وضعی���ت اقتص���ادی کوچ نشین���ان عشای���ر 
سهن���د، بررسی و نقش زنان در این اقتصاد تحلیل شده 
اس���ت. در پایان کتاب، ضمن اش���اره به اشعار و نثرهای 
برجای مان���ده در ادبی���ات دربارۀ سهن���د و توصیف آن، 
ب���ه معرف���ی برخی از اصطالح���ات روستای���ی و عشایری 
سهن���د، پرداخت���ه ش���ده اس���ت. گفتنی اس���ت کتاب 
ی���ری از مردم���ان و روستاه���ای سهن���د، مستند  ب���ا تصاو

گردیده است.

سفرنامه ناصیری: ناصرالسلطنه میرزا نصراهلل 
طباطبایی دیبا )1281 - 1352 ق(

محقق: رسول جعفریان؛ چاپ اول، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز 

اسناد مجلس شورای اسالمی، 1390، 378 ص.

موض���وع کت���اب حاض���ر، تصحی���ح کت���اب »سفرنام���ه 
ناص���ری« تألی���ف می���رزا نص���راهلل ناصرالسلطن���ه است. 
یر  ی و وز نگارن���ده این سفرنامه از کارگزاران دولت قاجار
راع���ت مظفرالدین ش���اه است که در  خالص���ه جات و ز
یم���ت حج کرد  س���ال 1317 - 1318 در 37 سالگ���ی عز
و ای���ن سفرنام���ه را نگاش���ت. سفرنامۀ حاض���ر در واقع دو 
سفرنام���ه است. یک���ی سفرنامه مکه، دیگ���ری سفرنامه 
فرن���گ، آن ه���م در ی���ک س���ال. وی در سفرنام���ه مکه، از 
پیاده شدن در بند ینب���ع تا سوارشدن به کشتی در جده 
پایی از رفتن به بلغارستان  را می نویس���د و در سفرنامه ارو
یز را شرح می دهد.  ت���ا بازگشت به دربند و از آن جا ب���ه تبر
یف���ی و  مقایس���ه ای���ن دو سفرنام���ه در واق���ع مقایس���ۀ تعر
توصیف���ی دو جامعۀ متفاوت است که بسیار مهم و قابل 

توجه است.

نخست وزیران ایران: از سپیده دم تاریخ تا مشروطه
محسن رجبی؛ چاپ اول، تهران: سایه بان، 1390، 322 ص.

کت���اب حاض���ر نخستی���ن جل���د از مجموع���ۀ دوجلدی 
ک���ه در آن زندگ���ی  ای���ران« اس���ت  ی���ران  »نخس���ت وز
ی���خ ت���ا انق���الب  ی���ران ای���ران از ابت���دای تار نخست وز
ی���ران  ی���ح و بررس���ی می ش���ود. از می���ان وز مشروط���ه تشر

یخ���ی در فضای���ل ف���ارس و فارسی���ان و تقسیم���ات و  تار
مزای���ای جغرافی���ای این شه���ر و چگونگی اح���داث شهر 
شی���راز، پرداخته شده اس���ت. همچنی���ن در این بخش 
اوض���اع سیاسی منطق���ه از عص���ر »عمادالدوله بویهی« 
ز الویل محمدب���ن مظفر« به شیراز،  تا هنگ���ام نزول »مبار
ش���رح داده شده است. در بخش پایانی کتاب نیز برخی 
از س���ادات عظام و طایفه ای از اه���ل بیت نبوت؟مهع؟ که 
ب���ه شیراز سف���ر کرده اند و همچنین مشای���خ و مشاهیری 
یک از  ک���ه مدفن آن���ان در شیراز است معرف���ی و دربارۀ هر
آنها، شرح حالی کوتاه ارائه شده است. گفتنی است در 
یری از نسخه دستنویس  ین کتاب تصاو صفحات آغاز

شیرازنامه آورده شده است.

تاریخ اصفهان: سلسله سادات و شجرات و 
مسطحات )انساب و نسب امامزاده های اصفهان(

جالل الدین همایی شیرازی اصفهانی؛ چاپ اول، تهران: پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390، 680 ص.

یخ���ی سلسله سدات  موضوع کت���اب حاضر بررسی تار
و انس���اب امام زاده ه���ای شهر اصفهان اس���ت. نگارنده 
ی���ح اصطالحات فقه���ا و علمای  ضم���ن توضی���ح و تشر
یخ���ی و سی���ر ظه���ور امام زاده ه���ا و  نساب���ه ب���ه بررس���ی تار
س���ادات شه���ر اصفه���ان می پ���ردازد. وی همچنی���ن 
اطالعاتی در زمینه شعائ���ر و رسوم قبایل سادات مرتبط 
یک از  ب���ا زمان خ���ود ارائه می ده���د. نسب نامه ه���ای هر
س���ادات و شخصیت ه���ای مرتب���ط ب���ا آنه���ا و نی���ز وقایع 
یخی و اتفاقات تأثیرگذار بر هر قبیله و تغییر و تحوالت  تار
هر سلسله نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این 
کتاب با هدف معرفی و شناساندن فرهنگ دینی و ارائه 
اطالعات���ی جامع درباره انس���اب مذهبی و سادات شهر 

ین و ارائه شده است. اصفهان تدو

درد و درد )خاطرات سیدرضا میرمحمد صادقی(
تدوین: رضا مختاری اصفهانی؛ چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقالب 

اسالمی، 1390، 488 ص.

موضوع کتاب حاضر، خاطرات رضا میرمحمد صادقی 
یخی و سیاسی ایران در زمان پهلوی، انقالب  از وقایع تار
اسالم���ی و بع���د از انقالب است. نگارن���ده این مجموعه 
گفته های اصفه���ان و تحوالت انقالبی  روایت���ی ت���ازه از نا
یان���ات انحراف���ی آن ارائ���ه می ده���د. راوی از  آن و جر
خان���دان قدیم���ی اصفهان اس���ت که خاط���رات خود را 
از ای���ام نهض���ت ملی ش���دن صنعت نفت ت���ا سال های 
تثبیت انقالب اسالمی به زبان روان بازگفته است. این 
ی���ن از تالش های نیروهای  خاط���رات روایاتی تلخ و شیر
زش ه���ای اسالم���ی در ای���ران  مذهب���ی ب���رای استق���رار ار
اس���ت. این کت���اب همراه با عکس ها و م���دارک و اسناد 


