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تازه های ناگرش و نشر
معریفگزاریش

اسماعیل مهدوی راد

ادبیات
غزل نو: بررسی و تحلیل غزل نو در شعر معاصر ایران

علی اصغر بشیری؛ چاپ اول، تهران: نسل آفتاب، 434 ص.

در اث���ر حاض���ر ابتدا کلیات���ی از شعر و غ���زل و شعر نیمایی 
بررس���ی و سپ���س ب���ه پیشگامان غ���زل ن���و پرداخته شده 
اس���ت. پ���س از آن چهار شاعر برتر غزل ن���و، یعنی سیمین 
بهبهانی، حسی���ن منزوی، محمدعل���ی بهمنی و قیصر 
امین پور و اشعار آنها بررسی شده است، افزون بر تحلیل 
و بررسی زندگ���ی و آثار این چهار شاعر، نمونه  هایی هم از 
اشع���ار آنها هم���راه با نقد و بررسی آورده ش���ده و در برخی 
م���وارد توضیح برخی از ابی���ات و مصراع ها در پاورقی هم 
آمده است. این توضیحات از آن روست که در شعر این 
گون بررسی  چه���ار شاعر تأثیرگذار، غزل ن���و از زوایای گونا
یژگی های غ���زل نو که در  ین و می گ���ردد. برخ���ی از مهم تر
ی بودن  این کتاب از آنها یاد شده بدین قرار است: امروز
ی؛ پیراستگی زبان؛ استفاده از  مفاهیم؛ شکل نوشت���ار

قابلیت های وزنی و روایت.

در سایه سار مثنوی
علیرضا نبی لو؛ چاپ اول، رشت: دهسرا، 146 ص.

کت���اب حاض���ر درب���ارۀ بررسی ابع���اد مختل���ف علمی و 
ادبی کتاب »مثنوی معن���وی« اثر مشهور مولوی است. 
در ای���ن اث���ر ابت���دا از منظ���ری جامعه شناختی ب���ه تبیین 
آموزه ه���ای مندرج در کت���اب مثنوی معن���وی پرداخته 
ش���ده و مباحث���ی از قبیل ک���ار و ت���اش، حرفه ها، قاضی 
صوفی���ه، طبقات اجتماعی م���ردم، مسائل خانوادگی، 
زنان، کودکان، دین و مذهب و سایر مباحث اجتماعِی 
یه و تحلیل قرار  مطرح شده در مثنوی معنوی م���ورد تجز
یخ���ی مطرح شده در  گرفت���ه اس���ت. آنگ���اه مباح���ث تار
یخ ص���در اسام، معراج پیامبر  مثنوی معنوی مانند تار
ی���خ زندگان���ی پیامبران اله���ی  و حکایاتی  ک���رم؟ص؟، تار ا
در م���ورد آن���ان، داستان های���ی در مورد صحاب���ه پیامبر 
اس���ام، اصح���اب که���ف و شرح ح���ال برخ���ی از عرفا و 
مشای���خ صوفیه مورد بحث واق���ع شده و از لحاظ ادبی، 
روان شناس���ی، علمی، تفسیری، کامی و فلسفی، مفاد 

مثنوی معنوی مورد شرح و بررسی قرار گرفته است.

دهخدا، چراغی که خاموش شد: »گزیده مقاله  ها«
به اهتمام ولی اهلل درودیان؛ چاپ اول، تبریز: آیدین، 412 ص.

ت���ی اس���ت از اف���راد  ی���ده مقاال کت���اب حاض���ر ح���اوی گز
مختل���ف درب���ارۀ دهخ���دا. در هریک از ای���ن مقاالت به 
ابع���اد مختل���ف شخصی���ت وی اشاره ش���ده است. در 
مقال���ه »جهان���ی ک���ه خاموش ش���د« به کوش���ش محمد 
معین به حاالت استاد دهخدا در روزهای آخر عمر اشاره 
می شود. دکتر معین در این مقاله می نویسد: »روز پنجم 
اسفن���د 1334 با یکی از دوستان به عیادت استاد رفتم. 
چراغ���ی بود که رو ب���ه خاموشی می رف���ت. مصداق این 
مصراع خود او بود )پوست بر استخوان ترنجیده( حضور 
دهخدا در جنبش مشروطیت و پیشگامی وی در قلمرو 
شع���ر و نثر و پژوهش در ادب جدید ایران و نگارش آثار در 
زمین���ه طنز سیاسی و اجتماع���ی و واردکردن عامل لحن 
در قصه نویس���ی پارسی، ب���ه وی شخصیتی چندبعدی 
و چهره ای درخش���ان بخشیده است. از این رو شناخت 

وی نیازمند تاش گسترده است.

رودکی نامه )بررسی احوال و اشعار پدر شعر فارسی(
ایوب هاشمی؛ چاپ اول، تهران:
 بنیاد فرهنگی و هنری رودکی، 408 ص.

نویسن���ده در این کت���اب، به بررسی اح���وال و اشعار پدر 
بن محمد رودکی، شاعر قرن چهارم  شعر فارسی، جعفر
پرداخت���ه اس���ت. از ای���ن رو نخس���ت، اطاعات���ی کوتاه 
ی در آن  دربارۀ سلسلۀ سامانی���ان و تشکیل ادبیات در
عهد، داده اس���ت و پس از شرح زندگی رودکی، برخی از 
آث���ار او چون »کلیله و دمن���ه« و »سندبادنامه« را معرفی و 
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نحوۀ شکل گی���ری دولت سلجوقی اش���اره شده است. 
آن گاه، نحوۀ تسل���ط سلجوقیان بر دو کشور ایران و عراق 
بازگ���و و جنبه ه���ای مختل���ف تم���دن در دورۀ سلجوقی 
پاشی دولت  تحلیل ش���ده است. در پایان نیز نح���وۀ فرو

ساجقه در ایران و عراق، بررسی شده است.

نهضت آزادیستان و شهید شیخ محمد خیابانی
سیده���ادی خسروشاه���ی؛ چ���اپ اول، ته���ران: مرک���ز اسن���اد انق���اب 

اسامی، 408 ص.

این کتاب، شامل شرح زندگی »شیخ محمد خیابانی«، 
زات  بیان نق���ش وی در انقاب مشروطه و چگونگی مبار
سیاس���ی او است که به منظور ترسیم اهداف و چگونگی 
یابی قیام شیخ محمد  ز زات و زندگی سیاس���ی و ار مب���ار
خیابان���ی در هفت فص���ل تدوین شده اس���ت. نگارنده 
در فص���ل نخست، ب���ه شرح زندگی خیابان���ی از والدت تا 
نمایندگ���ی در مجل���س پرداخت���ه اس���ت. در فصل های 
بع���دی فعالیت ه���ای وی را بع���د از تعطیل���ی مجل���س 
یژه در دورۀ جنگ جهانی اول، مخالفت  شورای ملی به و
ب���ا عثمانی ه���ا و بلشویک ه���ا و قی���ام آزادی خواهانۀ وی 
ت���ا زم���ان شهادت بی���ان ک���رده و مبحثی را نیز ب���ه بازتاب 
شهادت محمد خیابانی اختصاص داده است. وی در 
ادام���ه به بررسی علت های شکست نهضت آزادیستان 
کارنام���ه  پرداخت���ه و افک���ار و اندیشه ه���ای خیابان���ی و 
فرهنگ���ی و اجتماعی نهضت را شرح داده است. بخش 
پایانی کتاب نی���ز به گزیده ای از نطق ها و سخنرانی های 

خیابانی اختصاص یافته است.

جنبش مشروطه
ی���وش رحمانی���ان؛ چ���اپ اول، ته���ران: کان���ون اندیشه جوان،  دار

224 ص.

ی���خ  کت���اب ب���ه ش���رح و بررس���ی تار نویسن���ده در ای���ن 
انق���اب مشروط���ه )1324 - 1327ق( پرداخت���ه است. 
بدی���ن منظور نخس���ت زمینه ه���ای جنب���ش مشروطه با 
ط���رح مباحث���ی چ���ون اصاح���ات عب���اس می���رزا و ورود 
کو و  اندیشه ه���ای سیاس���ی جدید به ای���ران؛ جنبش تنبا
کشته شدن ناصرالدین شاه بیان می شود. سپس با شرح 
ماجرای مهاج���رت صغرا و مهاجرت کب���را، نحوۀ صدور 
فرمان مشروطیت بازگو می شود. در ادامه، واقعۀ کودتای 
شاه علیه مشروطه و موضع علمای مشروطه خواه نجف 
در برابر کودتا و استبداد صغیر توصیف و به ماجرای فتح 
تهران و سقوط استبداد صغیر پرداخته می شود. در پایان 
نیز چگونگی شکست مشروطه خواهان و سقوط انقاب 

مشروطه تبیین می گردد.

بی  دادوستده���ای گست���رده میان ادبی���ات فارسی و عر
یژه در  شده ان���د. این پژوه���ش نشان می دهد زب���ان، به و
ک قابل  بی ب���ه تنهایی م���ا ح���وزه ادبیات فارس���ی و عر
اعتمادی برای تعیی���ن مرز ادبیات ملل نیست و باید به 
مقوله های فرهنگ���ی، هویت ملی یا روح ملی آثار، بیش 

از صورت زبانی )آوای ملفوظ( آنها توجه شود.

ای زبان پارسی )دربرگیرنده پنجاه گفتار(
به اهتمام میاد عظیمی؛ چاپ اول، تهران: بنیاد موقوفات دکتر 

محمود افشار، 538 ص.

این کتاب با موض���وع ادبیات فارسی، مشتمل بر پنجاه 
مقاله و پژوه���ش از استادان فقی���د ادب پارسی پیرامون 
ادبی���ات و مسائل مرتبط با آن اس���ت. این مقاله ها ذیل 
س���ه عن���وان »کلیات���ی درب���اره زن���ان فارس���ی وشناخت 
گذشت���ه آن«؛ »نگاهبانی زب���ان فارسی« و »ای���ران، زبان 
فارس���ی و وحدت ملی« دسته بن���دی و ارائه شده اند. از 
یاتشان در کتاب درج شده است،  جمله بزرگانی که نظر
کبر  ین���ی، علی ا می ت���وان به حسن تق���ی زاده، محمد قزو
یز نات���ل خانل���ری، جعفر  دهخ���دا، سعی���د نفیس���ی، پرو
شهیدی، غامحسین یوسفی، عباس اقبال آشتیانی، 

ذبیح اهلل صفا و شاهرخ مسکوب اشاره کرد.

تارىݬݬݔخ
طبقات ساطین اسام

با جداول تاریخی و نسب های ایشان به انضمام 
مقدمات تاریخی راجع به هر سلسله

استانلی لین پول؛ چاپ اول، تهران: اساطیر، 400 ص.

نویسن���ده در این کت���اب در قالب سالشم���ار و به ترتیب 
الفبای���ی، به معرفی طبق���ات ساطین اس���ام پرداخته 
یخ جلوس و وف���ات ساطین  اس���ت. در این معرف���ی تار
مسلم���ان به همراه شرح حالی کوت���اه آورده شده است. 
خلف���ای راشدین، امرای حمودی، بن���ی عامر، ایوبیان، 
بن���ی نج���اح، اتابک���ان ش���ام، ساطی���ن خلج���ی و ...، از 
ساطی���ن معرفی شده در کت���اب هستند. گفتنی است 
یک از  یخی و نسب ه���ای هر در کت���اب جدول ه���ای تار
یخی دربارۀ هر سلسله  ساطین به انضمام مقدمات تار

نیز ارائه شده است.

ایران و عراق در عصر سلجوقی
عبدالنعیم محمدحسین؛ چاپ اول، تهران:

جهاد دانشگاهی، 200 ص.

یخی سلجوقیان  نویسن���ده در این کتاب، ب���ه بررسی تار
)429 - 590 ق( پرداخت���ه اس���ت. بدی���ن ترتی���ب زمینۀ 
بح���ث ب���ا معرف���ی خاف���ت سن���ی مذه���ب عباس���ی و 
دولت ه���ای وابسته به آن در آستانۀ ظه���ور سلجوقیان و 
نیز خافت شیعه مذه���ب فاطمی آغاز شده و سپس به 

نقد کرده اس���ت. در ادامه سبک و شیوۀ سرایش رودکی 
یباشناختی شعر او نظی���ر مثل، هجو،  و نی���ز جنبه ه���ای ز
طن���ز و تصوی���ر را مورد توج���ه قرار داده اس���ت. در پایان نیز 
ی���دۀ آموزه های اشع���ار رودکی را بیان ک���رده و به شرح  گز

شخصیت او در آینه دیگران پرداخته است.

شاعر لحظه های ناب 
)نقد، تحلیل و گزینه ی شعرهای دکتر قیصر امین پور(
به اهتمام مهدی  قاسم نیا؛ چاپ اول، تهران: زبان امروز، 184 ص.

موض���وع ای���ن کتاب نق���د و بررس���ی برخ���ی سروده های 
شادروان »قیصر امین پور« است. کتاب حاضر، تاشی 
اس���ت در راستای بازخوان���ی شعرهای امین پ���ور و نقد و 
ینۀ اشعار  تحلی���ل آنها. کت���اب در دو بحش نقده���ا و گز
ی���ن ش���ده اس���ت. بخش نخس���ت، شام���ل نقدها،  تدو
گفت وگوها و گزارش هایی است که در ماه های ابتدایی 
فقدان امین پور به منصۀ ظهور رسیده اند. در بخش دوم 
گه���ان، گل ها  ی از سه مجموع���ۀ آینه های نا نی���ز اشع���ار
زب���ان عش���ق، انتخ���اب  هم���ه آفتاب گردانن���د، و دستور

شده است.

شعر معاصر ایران )تا انقاب اسامی(
صابر امامی؛ چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 
انسانی دانشگاهها )سمت(، 172 ص.

نگارن���ده در کت���اب حاض���ر، در چه���ار فص���ل ب���ه نق���د و 
تفسی���ر شعر شاع���ران ایرانی پرداخته اس���ت. او در فصل 
یخ���ی و اجتماع���ی شع���ر معاص���ر را  اول زمینه ه���ای تار
بررس���ی و در فصل دیگ���ر به شعر شاع���ران دوره مشروطۀ 
نوگرا پرداخته است. سپس شع���ر شاعران حوزه انقاب 
اسام���ی را بررس���ی ک���رده و نق���د و تفسیری از شع���ر آنها را 
ارائه کرده اس���ت. ایرج میرزا؛ الهوت���ی؛ میرزاده عشقی؛ 
ی���دون مشی���ری؛  ی���ن اعتصام���ی؛ فر نیمایوشی���ج؛ پرو
سی���اوش کسرای���ی؛ احم���د شامل���و؛ سه���راب سپهری؛ 
احمدرض���ا احمدی و قیصر امین پ���ور از جمله شاعرانی 

هستند که اشعار آنها مورد نقد و بررسی گرفته است.

مبانی نظری ادبیات تطبیقی )فارسی - عربی(
ابراهیم محمدی؛ چاپ اول، بیرجند: قهستان، 260 ص.

کت���اب حاضر پژوهشی اس���ت در ح���وزۀ مباحث نظری 
ب���ی( ک���ه در دو بخش  ادبی���ات تطبیق���ی )فارس���ی - عر
زمینه ه���ای  تطبیق���ی در  ادبی���ات  نظ���ری  مبان���ی  ب���ه 
بی تا ق���رن هفتم هجری  ادبی���ات تطبیقی فارس���ی - عر
اختص���اص یافته است. در بخش نخست، موضوعاتی 
یف، شاخه ها و مکاتب برجستۀ  یخچ���ه، تعر از قبیل تار
ادبی���ات تطبیق���ی، ادبی���ات مل���ی، ادبی���ات عمومی و 
ادبی���ات جهانی بررسی ش���ده است. در بخ���ش دوم به 
یدادهای  عوامل���ی مانن���د جنگ ه���ا، مهاجرت ه���ا، رو
سیاس���ی و روابط���ی پرداخت���ه شده است ک���ه زمینه ساز 
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نوشت���ار، ارائ���ه مطال���ب تحلیل���ی، روان ب���ودن مطلب، 
مخاطب شناس���ی، کوتاه نویس���ی، رعای���ت عفت قلم و 
کید ق���رار داده و به روش شناسی  ی را مورد تأ امان���ت دار
ین آنها،  ی اطاعات و تدو مقال���ه و تعیین روش گ���ردآور
یابی  ز بیان اجزای مقاله، ارجاع دادن مطالب، مراحل ار
یات علمی پرداخته است. و نشر مقاله در مجات و نشر

عرفان
پیدایی تصوف

محمد منصوری؛ چاپ اول، تهران: آفرینش، 304 ص.

موضوع این کتاب، بررسی مسیر تصوف و عرفان است. 
نگارن���ده در این نوشت���ار می کوشد، اس���اس شکل گیری 
تص���وف و عرف���ان ایران���ی - اسام���ی را بررس���ی کند. وی 
در ای���ن راستا درب���ارۀ روابط واجب الوج���ود و عالم بحث 
ک���رده و اس���اس حکم���ت را در تص���وف مورد بررس���ی قرار 
داده اس���ت. سپس باتوجه به این نکته که مذهب بودا و 
مذهب وحدت وجود هندی و ایرانی در تصوف اسامی 
تأثیر بسزایی داشته ان���د، هریک از این موارد را شرح داده 
ردشتی پرداخته است.  و به جستجوی تصوف در آیین ز
وی در ادام���ه، پیدای���ی تص���وف در غ���رب و تص���وف در 
نوافاطونیان را مطالعه ک���رده و در پایان نیز به مقوله های 
تص���وف و اس���ام، ادبیات عرفان���ی در اس���ام، عرفان در 

ایران و معرفت عارفان مصلوب پرداخته است.

هنر و زیبایی در عرفان ایران: 
الت درباره هنر و زیبایی در نشریه عرفان ایران مجموعه مقا

گردآورنده: الدن اعتضادی؛ چاپ اول، تهران: حقیقت، 346 ص.

در ای���ن کت���اب، ب���ه بررس���ی تأثی���ر متقاب���ل عرف���ان و هنر 
پرداخت���ه ش���ده اس���ت. کت���اب حاض���ر، مجموع���ه ای 
یبای���ی و تأثیر آن  اس���ت از بیس���ت مقاله پیرام���ون هنر و ز
در عرف���ان ک���ه بناب���ر موض���وع در پنج فص���ل طبقه بندی 
یبایی«؛ »عرفان، هنر و پیشه«؛  شده اند. »عرفان، هنر و ز
»عرف���ان، شع���ر و موسیق���ی«؛ »عرف���ان و هن���ر هنره���ای 
ی« پنج مبح���ث عمده این  بص���ری« و »عرف���ان و معمار
مقاله ها هستند. از مقاله های مندرج در کتاب می توان 
یته���وف شوئ���ون و معنای  ب���ه این م���وارد اشاره ک���رد: »فر
یبایی / دکت���ر سعید بینای مطل���ق«؛ »هنر، صنعت و  ز
دی���ن / فوبیون بائ���رز«؛ »تاملی در ب���اب معنای روحانی 
ک���ار / سیدحسن آذرک���ار«؛ »شعر عارفان���ه محض و شعر 
رندان���ه و عاشقانه در ثنای نعمت اهلل ولی / دکتر نصراهلل 
پورج���وادی«؛ »بررس���ی م���واردی از آداب صوفی���ه از نظر 
ی«؛ »هنر خوش نویسی و نسبت آن  فقهی / علی آقان���ور
ی  یاسب دادبه« و »معمار با موسیقی اصی���ل ایرانی / آر
کران���ه: یادداشتی در مناسبات عمل���ی ذکر با معمار و  ذا

ی / دکتر مهرداد قیومی بیدهندی«. فصل معمار

کتاب از نظرگ���اه اندیشمندانی چون ام���ام خمینی)ره(، 
شهید مطهری، مارکس و هایدگر بهره گرفته است.

سرگذشت تقریب: یک فرهنگ، یک امت
محمدتقی قمی؛ مترجم: سیدهادی خسروشاهی؛ چاپ اول، 

تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی، 562 ص.

ی���ب مذاه���ب و وحدت  در ای���ن کت���اب، ب���ه مسئلۀ تقر
اسام���ی پرداخته شده است. کتاب حاضر، مشتمل بر 
مجموعه ای از مقاله ه���ای و مصاحبه های عامه شیخ 
یب«  محمدتق���ی قمی در ارتباط با هدف های »دارالتقر
اس���ت. در ای���ن نوشت���ار، ع���اوه ب���ر تبیی���ن اندیشه های 
یب���ی و ضرورت بسط آنها در می���ان امت واحدی که  تقر
یب  دارای یک فرهن���گ واحد هستن���د، سرگذشت تقر

یب شرح داده شده است. و هدف از تأسیس دارالتقر

تفسیر 
آسمان در آینه: تجلی قرآن کریم بر دیوان کبیر موالنا
علیرضا مختارپور قهرودی؛ چاپ اول، تهران: امیرکبیر، 704 ص.

تردی���دی نیست ک���ه مهم ترین متن دینی ک���ه آثار عمیق 
و گست���رده ای ب���ر شخصی���ت و زندگ���ی موالن���ا داشت���ه، 
ی���م اس���ت. ای���ن کت���اب آسمان���ی چن���ان تأثی���ر  ق���رآن کر
شگفت آوری بر سروده ه���ای موالنا گذارده که در سراسر 
دی���وان کبیر مشه���ود است. تحقیق حاضر ب���ه گردآوری 
ابیاتی از سروده های موالنا اختصاص یافته که مستقیم 
و غیرمستقیم از آیات و مفاهیم قرآن کریم بهره گرفته شده 
است. در این پژوهش، به بیش از دوهزار بیت اشاره شده 
که شامل ذکر کلمات، اصطاحات، نام سوره ها، ترجمه 
آیات و بی���ان مضامین و مفاهیم و تعابی���ر قرآنی می شود. 
همچنین در مقدمه مفصل کتاب، تأثیرات قرآن کریم بر 

دیوان کبیر موالنا تجزیه و تحلیل شده است.

کلیات
شیوه مقاله نویسی

محمدعلی قاسمی، ولی اهلل علیزاده؛ چاپ اول، تهران: مرکز فقهی 
ائمه اطهار، 148 ص.

بوط  ی بر روش »مقاله نویسی« و مؤلفه های مهم مر م���رور
ب���ه آن اس���ت. در این پژوهش ضمن بی���ان معنای مقاله 
و رابط���ه آن ب���ا تحقیق و پژوه���ش، به بیان ان���واع مقاله به 
اعتبار موضوع و اعتبار نش���ر آن پرداخته شده و انواع نقد 
و اص���ول و مبانی مقاالت انتقادی بی���ان گردیده است. 
در ادام���ه نویسن���ده به اصول نویسندگ���ی و رسالت مهم 
ی مانند انسجام  نویسندگان اشاره ک���رده و رعایت امور
برد زب���ان علمی،  درون���ی و نظ���م منطق���ی مطال���ب، کار
ی، صداقت،  ی و عامت گ���ذار رعایت نک���ات دستور
تن���وع، ورود و خ���روج مناس���ب در نوشت���ار، ب���ه کارگیری 
چارچ���وب و ساخت���ار مطل���وب، وح���دت روش در ط���ی 

یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی؛ 
الول 1322 قمری( )26 شوال 1321 - 28 ربیع ا
ج افشار؛ چاپ اول، تهران: علم، 504 ص. به اهتمام: ایر

کتاب حاضر، حاوی یادداشت های روزانه محمدعلی 
فروغی متخلص به »ذکاء الملک« )1294ق - 1321ش( 
بیع االول 1322ق است. در کنار  از 26 شوال 1321 تا 28 ر
ای���ن یادداشت ها اطاعات���ی درباره زندگ���ی خانوادگی 
فروغی؛ وضع فرهنگی و سیاس���ی ایران طی دوره مذکور 
یعن���ی سالی پیش از صدور فرمان مشروطیت؛ شناخت 
عام���ه محم���د قزوین���ی در دوران جوانی و می���زان ارتباط 
زوه���ای فرهنگی فروغی و  ایش���ان با فروغ���ی و تعلق ها و آر
ی���خ و ادب ایرانی به دست می آید.  قزوینی نسبت به تار
گفتن���ی اس���ت در پای���ان کت���اب تصاوی���ری از فروغ���ی و 

خانواده اش آورده ضمیمه شده است.

آغازی بر یک پایان: انقاب اسامی و پایان انتظار
سیدمرتضی آوینی؛ چاپ اول، تهران: واحه، 184 ص.

کت���اب حاض���ر، مجموع���ه ای اس���ت از هج���ده مقاله از 
ینی که در چهار بخش تنظیم شده اند.  شهید مرتضی آو
این مقاالت نمایانگر وجهۀ اعتقادی و سیاسی نگارنده 
هستن���د. بخش اول مقاله ه���ا، مشتمل ب���ر نوشته هایی 
در س���وگ حضرت ام���ام خمین���ی)ره( و تبیی���ن جایگاه 
یخ حیات باطنی انسان است. بخش دوم،  ایشان در تار
تی درباره مبانی حکومت دینی و نظام والیت فقیه  مقاال
ب���ه خص���وص در تقابل با نظ���م سیاسی غال���ب در عالم 
ب���ر می گیرد. بخش س���وم کتاب،  ب���ی را در متج���دد و غر
به فاجع���ۀ نسل کشی مسلمان���ان در بوسنی اختصاص 
یافت���ه و تشکی���ل »امت متح���د اسامی« ب���ه مثابه راهی 
یکای���ی بر جهان  ب���رای مواجه���ه با سیطرۀ نظ���م نوین آمر
پیشنهاد شده است. بخش پایانی کتاب نیز مشتمل بر 
مقاله ای دربارۀ انق���اب اسامی است. نگارنده در این 
یلی بر سپری شدن  نوشتار، انقاب اسامی را داللتی تأو
تم���دن غ���رب برشم���رده و بش���ارت می دهد که ت���ا ظهور 

موعود زمان کوتاه باقی مانده است.

روحانیت و سیاست: مسائل و پیامدها
عبدالوهاب فراتی؛ چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسامی، 288ص.

نویسنده در این کتاب با تکیه بر روش تحلیل سیستمی 
به موضوع آسیب شناسی روحانیت و سیاست پرداخته 
اس���ت. بدین ترتیب نویسنده ساختاره���ا را در سه دسته 
وظای���ف و کارکرده���ای سنت���ی و اصی���ل؛ کارکرده���ای 
موقعی���ت ض���د و کارکرده���ای غیررسم���ی روحانیت در 
عرص���ه سیاس���ت م���ورد بررس���ی ق���رار داده و آسیب های 
دخالت و مشارکت روحانیت در قدرت سیاسی را تبیین 
ک���رده است. گفتن���ی اس���ت در راستای تبیی���ن مطالب 
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نومینالیسم و فلسفه صدرایی
سیدعلی علم الهدی؛ چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق؟ع؟، 

266 ص.

نویسن���ده در ای���ن کت���اب ب���ه بررس���ی نسب���ت فلسف���ه 
ذات گرایی و نومینالیس���م در فلسفه »محمدبن ابراهیم 
ی« مع���روف به »ماص���درا« )979  صدرالدین���ی شی���راز
- 1050ق( پرداخت���ه اس���ت. بدی���ن ترتی���ب نخس���ت 
اص���ول و مبان���ی ای از فلسف���ۀ ماص���درا ک���ه در بحث از 
ماهی���ت نقش مؤثری ایفا کرده ان���د، آورده شده و سپس 
ماهی���ت در اندیشه برخی متفکران مسلم���ان تا پیش از 
یژگی های  ماص���درا بیان ش���ده اس���ت. در این مسی���ر و
ماهی���ت از دو بع���د وجودشناس���ی و معرفت شناخت���ی 
موردتوج���ه قرار گرفت���ه است. در ادامه بح���ث ماهیت از 
دو بعد معرفی ش���ده از نگاه ماص���درا بازکاوی می شود 
کید می گ���ردد ک���ه در فلسف���ه اصالت  و ای���ن فرضی���ه تأ
ی برای تحصیل عل���م و معرفت یقینی  وجود هی���چ ابزار
ب���ه عال���م خارج وجود ن���دارد و از همین رو ای���ن فلسفه به 
لح���اظ معرفت شناختی دچار نومینالیسم شده است. 
در پای���ان نی���ز ل���وازم معرفت شناخت���ی ب���ه نومینالیسم و 
یبانگیر این فلسفه خواهد بود، توضیح  تی که گر مشکا

داده شده است.

فق��ه
معاهدات بین المللی در اسام: نظریه و عمل از دیدگاه 
حقوق بین الملل اسامی در مکاتب اهل تسنن
لبیب احمد بسول؛ مترجم: مهدی شفیعیان؛ چاپ اول، تهران: 
دانشگاه امام صادق؟ع؟، 352 ص.

در ای���ن کتاب به بی���ان برخی قرارداده���ای بین المللی و 
حقوقی از دیدگاه اس���ام پرداخته شده است. نویسنده 
در ای���ن پژوه���ش ب���ر آن است ک���ه نظریۀ قان���ون در حقوق 
بین المل���ل اسامی را باتوجه به قراردادهای منعقد شده 
با غیرمسلمانان و براساس مکاتب اهل سنت شرح داده 
و همچنی���ن برخ���ی از قراردادهایی که ب���ه لحاظ نظری و 
یخی مورد توجه بوده اند را بررسی کرده است. کتاب،  تار
مشتم���ل بر چهار فصل است. در فصل نخست، موضوع 
حقوق بین الملل اسامی معرفی گردیده و خاصه ای از 
یخی و اهمیت آن به همراه اندیشه های فقها  گسترش تار
در این زمینه بیان شده است. فصل دوم کتاب به تبیین 
رواب���ط مسلمان ذمی و مسلم���ان مستأمن در زمینه های 
مختل���ف پرداخت���ه شده و فصل سوم ب���ه بحث پیرامون 
نظریۀ حق���وق اسامی درب���ارۀ قرارداده���ای بین المللی 
به ویژه ح���دود، مفاد، مدت و انقض���ای آنها اختصاص 
ی���ن فص���ل ب���ه تفصیل  یافت���ه اس���ت. پژوهشگ���ر، در آخر
یخی بحث نموده و پس  دربارۀ پنج ق���رارداد منتخب تار
از ش���رح چگونگی عق���د قرادادهای پیش گفت���ه، به بیان 

پیامدهای خاص آنها پرداخته است.

فلسفه
نظام فیض از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
 )پیدایش عوالم هستی از منظر حکیمان مشایی، 
اشراقی و حکمت متعالیه(
عین اهلل خادمی؛ چاپ اول، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید 
رجایی، 320 ص.

موض���وع این کتاب شناخت هست���ی و شرح نظریه نظام 
فی���ض از منظر فلسفۀ اسامی است. نگارنده در راستای 
ی���ۀ فی���ض و یافت���ن پاس���خ این س���وال که  شناخ���ت نظر
»چگونه ممکن است از خداوند با حفظ وحدتش، عوالم 
کثیر و موج���ودات متعدد صادر شود؟« ب���ه مطالعۀ آرای 
فارابی، بوعلی، شیخ اشراق و عامه طباطبایی پرداخته 
اس���ت و دیدگاه های ایشان را ب���ا یکدیگر مقایسه نموده، 
تأثرات هر یک را دربارۀ نظام فیض بیان کرده و در نهایت 

به پاسخ پرسش نخست خود دست یافته است.


