
سال بیست و دوم،مشــــــاره دوم، خــــــرداد و تری 1390  122

تازه های ناگرش و نشرمعریفگزاریش

الت( قرآن و حقوق )مجموعه مقا
محسن عباس نژاد، غالمرضا رئیسیان، حمید فغفور مغربی، 

مجتبی زاهدیان، حسنعلی موذن زادگان، شجاع احمدوند؛ چاپ 
اول، تهران: بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه، دانشگاه 

عالمه طباطبایی، 424 ص.

کت���اب حاض���ر، مجموع���ه ای اس���ت از ده مقال���ه درباره 
یر  ین آنها ب���ه شرح ز حق���وق بشر در ق���رآن است ک���ه عناو
یربنایی حق���وق بین الملل  می باش���د: اصول و قواع���د ز
ی���م / محمدرض���ا ضیای���ی بیگدلی؛  در آیین���ه ق���رآن کر
یم و  نق���ش توب���ه در سق���وط مج���ازات از دیدگاه ق���رآن کر
حقوق کیفری / حسنعلی مؤذن زادگان؛ جایگاه جهاد 
در ق���رآن / شعب���ان حق پرس���ت؛ تعامل کت���اب و سنت 
در نس���خ، اص���اح و انساء احکام شرع���ی از دیدگاه قرآن 
ی���م / اقبالعلی میرزایی؛ مباحث���ی از مالکیت در قرآن  کر
یم /  / ج���واد ایروانی؛ معاه���دات بین المللی و ق���رآن کر
سیدمحمدحسن موسوی خراسان���ی؛ نگاهی به میزان 
ی؛ جایگاه و قلمرو  مه���ر از آیینه وحی / عباسعلی حیدر
فق���ه و قرآن در حقوق موضوعه ایران / علیرضا یزدانیان؛ 
ی تا  یس���ت، انسان مح���ور حق���وق بین المل���ل محیط ز
خالق مهدی / ستاه ذباح؛ و بازکاوی حقوق مشتری در 

قرآن و حدیث / محمود امامی.

دولت اسالمی و نظام توزیع درآمد
وهاب قلیچ؛ چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق؟ع؟، 408 ص.

در پژوه���ش حاضر با تکیه بر مناب���ع اسامی چون: قرآن، 
روای���ات، تفاسی���ر عالم���ان جه���ان تشی���ع و همچنین با 
استف���اده از نتایج و دستاورده���ای اقتصاد متعارف، به 
شناسایی و معرفی اقدامات و سیاست های الزم دولت 
اسامی، ب���رای کاهش سط���وح نابرابری های درآمدی و 
یع عادالنه درآم���د در جامعه، پرداخته شده  ی توز برقرار
اس���ت. ای���ن پژوه���ش ب���ا بیان���ی از مفاهی���م و معیارهای 
یع���ی و جایگ���اه و نقش دول���ت در اقتصاد،  عدال���ت توز
کمی���ت و  اث���رات تعدی���ل ان���دازه دول���ت در دو بع���د حا
ی���ع درآمد،  تصدیگ���ری را ب���ر شاخص های منتخب توز

مورد بررسی قرار داده است.

کالم
ایمان، خرد، دانشگاه: تأملی درباره سخنرانی »پاپ 

بندیکت شانزدهم« پیرامون اسالم
به اهتمام: عبدالحسین فخاری؛ چاپ اول، تهران: موسسه 

انتشاراتی نبا، 188 ص.

اظهارات جنجالی پاپ »بندیکت شانزدهم« در اهانت 
کرم؟ص؟ و اسام، اعتراض���ات، راهپیمایی ها  ب���ه پیامبر ا
و پیامده���ای مختلف���ی را در جه���ان اس���ام ب���ه دنب���ال 
داشت. کتاب حاضر نیز بر مبنای پاسخ دهی علمی به 

تفسیر
تفسیر علمی قرآن کریم: مبانی و اصول
تهیه و تنظیم: محسن عباس نژاد، محمدجعفر جهانگیر 
فیض آبادی، محمدعلی رضایی اصفهانی، محمدحسن رستمی، 
حمید فغفور مغربی، عبداهلل غالمی؛ چاپ اول، تهران: موسسه 
نشر شهر، 632 ص.

بردارندۀ  کتاب حاضر که در هفت فص���ل تدوین شده، در
تی درب���ارۀ تفسیر و تفسیر علمی ق���رآن کریم است که  مقاال
ب���ه مناسبت برگ���زاری دومین همایش مل���ی پژوهش های 
قرآن���ی ح���وزه و دانشگ���اه به چ���اپ رسیده اس���ت. از جمله 
مقاالت مندرج در کت���اب، می توان به این موارد اشاره کرد: 
ضرورت تفسیر علمی / سیدمهدی قریشی؛ تفسیر علمی 
ق���رآن / زهرا رحمتی؛ زبان ق���رآن / بی بی طاهره رحمن پناه؛ 
مکت���ب تفسی���ری اجتهادی � علم���ی / علی اکب���ر بابایی؛ 
التفسیر العلی القرآن الکریم شاهدا ولیس هدفا / عبداالمیر 
سلیمانی؛ اصول و شرایط تفسیر علمی / لیا باقرزاده؛ نقد 
و تحلیل���ی بر دیدگاه های تفسیر علمی قرآن کریم / مهدی 
سلطانی و کفایت ها و کاستی های تفسیر علمی / مهدی 

بیات مختاری.

فقه
ثر آن در عقود حقوق مدنی قبض و ا
محمدجواد صفار؛ چاپ اول، تهران: جنگل، جاودانه، 176 ص.

موض���وع کت���اب حاض���ر قب���ض و اث���ر آن بر عق���ود است. 
نگارنده بیان می کند که اص���ل در عقود و معامات، آن 
است که به صرف توافق دو اراده به شرط مقرون بودن به 
چیزی که دالل���ت بر آن کند، حاصل می گ���ردد؛ اما این 
ین عقود نظیر حبس، هبه، رهن،  اصل در برخی از مهم تر
وق���ف و ... ب���ا استثنا مواج���ه گردیده و در کن���ار ایجاب و 
قب���ول ب���ه عنص���ر سوم���ی ب���ه عن���وان »قب���ض«، احتیاج 
اس���ت. اما اینک���ه قبض م���ورد معامله چه اث���ر و نقشی را 
در عق���د ایفا می کند، موض���وع بحث برانگیزی است که 
در ای���ن کتاب ب���ه آن پرداخته ش���ده اس���ت. مطالعه آرا 
ی���ات دانشمن���دان فق���ه و حقوق در ای���ن کتاب که  و نظر
ی���ن مطالب نظری دربارۀ عقود و  یف تر مباحث آن از ظر
قراردادهاست، ضمن تقوی���ت مبانی فکری مخاطب، 

عمق و گسترۀ مباحث مرتبط را آشکار می سازد.

تازه های ناگرش و نشر
معریفگزاریش
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الدی���ن« و »جواهرالقرآن« برای استفاده همگان نوشته و 
اهل تحقیق را در مباحث کتاب کیمیای سعادت به دو 
کتاب یادشده ارجاع می دهد. کتاب حاضر به توضیح 
ی  ی های لغ���وی کیمیای سعادت، اعراب گذار دشوار
و درج شماره آیات و احادیث که غزالی در متن اثر بسیار 

به کار برده، اختصاص دارد.

تاریخ
گذری در دیار عیاران

سیدمحمدرضا قیاسیان؛ چاپ اول، تهران: شاپورخواست، 524 ص.

ی  ی���خ عیار نگارن���ده در کت���اب حاضر، ب���ا سیری در تار
و جوانم���ردی و ش���رح آیی���ن عی���اران در روزگ���اران قدی���م 
زش  و همچنی���ن در آیی���ن اس���ام و بررس���ی پیشینی���ۀ ور
باستان���ی و پهلوان���ی در ای���ران قدیم، به معرف���ی برخی از 
پهلوان���ان، عی���اران و لوطی ه���ای ای���ران و ته���ران قدیم و 
است���ان لرست���ان پرداخته است که از می���ان آنها می توان 
به: طیب خان؛ مصطفی زارع���ی؛ حاج اصغر مستوفی؛ 
طاه���ر ذوالیمینی؛ حیدر قصاب؛ رضاقل���ی تهرانی و ... 
اشاره ک���رد. همچنین در این کت���اب آیین جوانمردی از 
دی���د شعرا به نظ���م و در کتاب ه���ای داستانی به وصف 
یری از  درآم���ده است. الزم به ذکر است کت���اب، با تصاو

پهلوانان ایران به همراه است.

عقل و عرفان و سیری در زندگی حضرت شیخ 
محمدبهاری و شیخ محمدباقر بهاری و ...

سیدمحمد اصغری؛ چاپ اول، تهران: اطالعات، 484 ص.

کت���اب حاضر از دو بخ���ش عمده تشکی���ل شده است. 
ی���ف عرف���ان و خاستگاه  نخس���ت، کلیات���ی چ���ون: تعر
آن؛ سرچشمه ه���ای عرف���ان اسامی؛ اومانیس���م؛ رابطه 
یق���ت و ...، بررس���ی ش���ده اس���ت. سپس  یع���ت و طر شر
بح���ث عرف���ان و مسئولی���ت اجتماع���ی ب���ا نگاه���ی ب���ه 
اندیشه ه���ای بزرگان���ی چ���ون: علی؟ع؟؛ شفی���ع بلخی؛ 
عی���ن القضات همدان���ی و هانری برگس���ون مطرح شده 
اس���ت. در ادام���ه، ب���ه سی���ری در زندگان���ی ع���ارف نامی 
ی پرداخته شده اس���ت و در نهایت،  شیخ محمد به���ار
ی به  ضمن بیان نظ���رات دیگر بزرگان درباره عارف بهار
بازگوی���ی اندیشه های وی در کت���اب تذکره المتقین که 
تنها یادگار وی برای مردم جهان است پرداخته و درباره 
زادگ���اه به���ار، یعن���ی شهرستان به���ار نیز اطاعات���ی ارائه 
ز  شده است. همچنی���ن در پایان این کتاب از فقیه مبار
ی، معروف به حاج شیخ  آیت اهلل شیخ محمدباق���ر بهار
ی سخن به میان  و سای���ر فقیهان، عالمان و واعظان بهار
یری از بزرگان عارف، ضمیمه شده است. آورده و تصاو

دچ���ار پدیده مهمی به نام »بحران معنی در امر سیاسی« 
نموده است. از جمله مقاالت مندرج در کتاب، می توان 
این م���وارد را برشم���رد: دولت و تفک���ر، چارچوب نظری؛ 
درآم���دی ب���ر روش شناسی اندیش���ه سیاس���ی در تمدن 
اسام���ی؛ درآم���دی ب���ر »فقه سیاس���ی«؛ ف���رد و دولت در 
فرهنگ سیاسی اسام؛ مشکات نظری طرح آزادی در 
اندیشه اسامی؛ مبانی فقهی مشروطه خواهی از دیدگاه 
آخون���د خراسان���ی؛ امام خمین���ی؟حر؟ و تج���دد اسامی؛ 
مفه���وم انسان در اندیشه ام���ام خمینی؟حر؟ و حوزه علمیه 

قم و علم سیاست.

پیدایش طریقت علوی - بکتاشی در آناتولی
فهیمه مخبر دزفولی؛ چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و 

فرهنگی، 192 ص.

یقت عل���وی � بکتاشی  در اث���ر حاض���ر، دوره پیدایش طر
در آناتول���ی و زمینه های شکل گی���ری آن، به همراه اسناد 
ب���وط بررسی می ش���ود. قی���ام »بابابیان« در  ی���ر مر و تصاو
اوای���ل قرن هفت���م ه����، نخستین صحن���ه ظه���ور علویان 
آناتول���ی بود. رهبران این قی���ام دو شیخ صوفی بودند که 
علی���ه حکومت سلجوقیان روم ب���ه پا خاستند، اما حاج 
یقت »بابا  »بکتاش ولی خراسانی« که از وابستگان به طر
الیاس« بود خ���ود را از قیام دور نگه داشت و در روستای 
»صولوچه )ی( قراهوبوق« در ظاهر گوشه عزلت گرفت، 
ول���ی در عم���ل ب���ه تبلیغ افک���ار صوفیان���ۀ خ���ود در میان 
یقت علوی � بکتاش���ی را پیروان  ترکمنان پرداخ���ت. طر
یقت  حاج بکت���اش ولی، تأسیس و ادامه دادند. این طر
ی���ان، یعنی  در قرن ه���ای نه���م و ده���م تحت تأثی���ر دو جر
نهضت »حروفیه« و تبلیغات شیوخ صفویه واقع شد و از 
یقت علوی  آن پس شعارهای شیعی در آداب و رسوم طر

-بکتاشی گسترش یافت.

اخالق
کیمیای سعادت

محمدبن محمد غزالی؛ مقدمه: بهاءالدین خرمشاهی؛ چاپ اول، 
تهران: موسسه انتشارات نگاه، 914 ص.

کت���اب »کیمیای سع���ادت« اثر امام »محم���د غزالی« از 
شاهکارهای مسلم نثر فارس���ی و اثری اخاقی و عرفانی 
اس���ت. غزالی در این کت���اب، حقیق���ت مسلمانی را در 
چهار رکن دسته بندی کرده است؛ دو رکن ظاهر و دو رکن 
باطن. دو رکن ظاهر عبارتند از: گزاردن فرمان حق تعالی 
و معام���ات )نگاه داشت���ن ادب در حرک���ات و سکنات 
و معیش���ت( و دو رک���ن باط���ن ک���ه عبارتن���د از: مهلکات 
)پرهی���ز از اخ���اق ناپسن���د چ���ون خش���م و حس���ادت( و 
منجی���ات )آراست���ن دل به اخاق پسندی���ده چون صبر 
و محب���ت(. غزال���ی ای���ن کتاب را پ���س از »احی���اء علوم 

ین شده و مشتمل بر دو بخش فارسی  این سخنرانی تدو
و انگلیس���ی است. بخش فارس���ی کتاب از شش مقاله، 
مت���ن سخنرانی پاپ و نامه سرگش���ادۀ آیت اهلل سبحانی 
بردارندۀ  ب���ه وی تشکیل ش���ده و بخش انگلیسی نی���ز در
مت���ن سخنرانی پاپ و نامۀ آیت اهلل سبحانی به این زبان 
ین مق���االت مندرج در کت���اب، عبارتند از:  است. عناو
شناخ���ت ساخت���ار واتیک���ان و آشنایی ب���ا شخصیت و 
یس���ی؛ نق���د و بررسی  دیدگاه ه���ای پ���اپ / عب���داهلل ادر
سخنان پاپ »بندیک���ت شانزدهم« / دکتر عبدالرحیم 
یستی اقلیت ه���ای دینی در ایران /  گواه���ی؛ تجربه همز
یان؛ روابط می���ان مسلمانان با پیروان سایر  رابرت بیگلر
یشه های  ادی���ان / دکت���ر سیدمصطفی محقق دام���اد؛ ر
مسئل���ه اسام ستیزی در غرب در رون���د جهانی شدن / 
دکت���ر محمد نهاوندی���ان و تأملی درب���اره سخنرانی اخیر 

پاپ / دکتر همایون همتی.

بیعت در فقه سیاسی شیعه
علی شیرخانی؛ چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 212 ص.

پ���س از گذش���ت چهارده ق���رن از ظه���ور اس���ام در ایران، 
ی آن  حکومت���ی اسامی تشکیل شده ک���ه مبنای محور
»والی���ت فقی���ه« است. والی���ت فقیه در حقیق���ت نیابت 
ی انق���اب  از ام���ام معص���وم؟مهع؟ اس���ت. پ���س از پی���روز
اسامی با تشکیل حکومت مذهبی در مباحث کامی 
و فقه���ی شیعیان، بحث نقش بیع���ت و رضایت مردمی 
در    شکل گی���ری حکوم���ت مطرح گردی���د و پرسش های 
فراوان���ی درباره نقش بیع���ت در امامت ام���ام منصوص 
و منص���وب و نق���ش بیعت در والیت فقی���ه عادل، مطرح 
گردید ک���ه فقهای شیعه درصدد پاسخ ب���ه آنها برآمدند 
و در پ���ی آن مبحث���ی ب���ا عن���وان »بیعت در فق���ه سیاسی 
شیعه« پدیدار شد. نگارن���ده در کتاب حاضر، درصدد 
است که بحث والیت فقی���ه را از منظر آموزه های شیعی 
بررس���ی کن���د و آن را باتوجه به فقه سیاس���ی شیعه که در 

پی بیان احکام ظاهری شیعیان است، تبیین نماید.

دین و دولت در عصر مدرن: 
دولت اسالمی و تولیدات فکر سیاسی
خ داد نو، 384 ص داود فیرحی؛ چاپ اول، تهران: ر

ی���ج  جوام���ع اسام���ی، از ابت���دای ق���رن بیست���م ب���ه تدر
نشانه هایی از جنبش های سیاس���ی، نوگرایی و ورود به 
ن مبتنی بر قانون اساس���ی را تجربه کردند و  دولت م���در
بدی���ن سان درگیر معمایی در ح���وزه ذهن و عمل شدند 
کنون به تأخیر افت���اده است. کتاب حاضر  ک���ه حل آن تا
ک���ه از چه���ارده مقال���ه تشکی���ل ش���ده تاش���ی اس���ت در 
یابی وج���وه مختلف این مسئله اساسی که  ز راستای ار
پارۀ انس���ان مسلمان معاصر را  ذه���ن دوگانه اندیش و دو



سال بیست و دوم،مشــــــاره دوم، خــــــرداد و تری 1390  124

تازه های ناگرش و نشرمعریفگزاریش

دو شع���ر نیمایوشی���ج »سیولیش���ه« و »شب پ���ره ساح���ل 
یفات���ر؛ بررس���ی و  نزدی���ک« براس���اس رهیاف���ت مایک���ل ر
یان ه���ای شع���ری نیمایوشی���ج و رمزک���اوی  تحلی���ل جر
بن مایه ه���ای »مفه���وم زندگی« در اشع���ار نیما )بر اساس 

یافت(. یه در نظر

درآمدی بر زبان شناسی زبان های هند و اروپایی
رابرت بیکس؛ مترجم: اسفندیار طاهری؛ چاپ اول،

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 506 ص.

در کت���اب حاض���ر نخست، مطالب���ی درب���اره زبان های 
پایی آورده شده، سپس به شناخت فرهنگ و  هند و ارو
خاستگاه سخن گویان زبان مشترکی که همه زبان های 
پای���ی بازمان���ده آن اند پرداخته ش���ده است.  هن���د و ارو
پ���س از آن دگرگونی ه���ای زبانی شام���ل آوایی؛ ساختی؛ 
واژگان���ی و ساخت���ار جمل���ه ی���ک ب���ه ی���ک بررس���ی شده 
اس���ت. در ای���ن رهگ���ذر سع���ی شده اس���ت در ه���ر مورد 
توضیحات���ی با بیان نمونه هایی هم���راه باشد. در ادامه، 
ب���ه توصیف روش من���د یافته های���ی پرداخت���ه شده که 
کن���ون در اختیار ما  پایی تا تطبی���ق زبان ه���ای هن���د و ارو
نه���اده اس���ت. در پایان کت���اب نیز چندی���ن پیوست به 
ی���ر آمده اس���ت. مختص���ری درب���اره آواشناسی؛  شرح ز
کتاب شناس���ی اختصاص���ی زبان ه���ای مختلف هند 
ی���ری درباره زبان ه���ای مختلف و نیز  پای���ی و تصاو و ارو

تعدادی نقشه.

ابتدانامه
محمدبن محمد سلطان ولد؛ چاپ اول، تهران: خوارزمی، 412 ص.

ای���ن کت���اب، مثن���وی ای است بال���غ بر ده ه���زار بیت که 
ن الهی نامه  توسط سلطان ولد فرزند ارشد مولوی و بر وز
ی که  سنایی سروده ش���ده است. وی در دیباچه منثور
یخ ش���روع آن را اول  ب���ر مثن���وی خویش نوشته اس���ت، تار
بی���ع االول سنه تسعی���ن و ستماه )690 ه����( آورده و  م���اه ر
می گوی���د که آن را در ظرف چهارماه یعنی تا آخر جمادی 

االخر 690 به پایان برده است.

عرفان و ادب در عصر صفوی
احمد تیمم داری؛ چاپ اول، تهران: حکمت، 628 ص.

کوشش���ی ش���ده پیش زمینه ه���ای  کت���اب حاض���ر،  در 
شکل گی���ری مباح���ث عرفانی و حکم���ی دوران صفوی 
بررسی شود و در خال آن، به معرفی آثار حکمی، عرفانی 
و ادب���ی عارف���ان و شاع���ران ای���ن دوره پرداخت���ه ش���ود. 
دودم���ان صف���وی از س���ال 907 ق در ای���ران فرمانروای���ی 
کرده ان���د. پادشاهان ای���ن سلسله دوازده ت���ن بودند که 
فرمانروای���ی آنه���ا ت���ا س���ال 1163 ق ادامه یاف���ت. در این 
دوران گست���رش فرهنگ ادبی پدید آمده است. در شعر 
و ادب ای���ن دوران عشق، عرفان، اخاق و مذهب تشیع 
ب���ه هم آمیخت و سبک هن���دی در سرایش اشعار در این 
ینی، وحشی بافقی، سید  دوران رواج یافت. واع���ظ قزو
یزی، رفیقی دکنی، طالب آملی  قطب الدین محمد نیر

از شعرا و عارفان نامی آن دوره هستند.

تا صبح دمان: 
الت همایش ملی علمی، مجموعه مقا

پژوهشی نیمایوشیج
ساری: شلفین؛ چاپ اول، 264 ص.

آنچه نیم���ا را نسبت به دیگر شاعران هم عصرش متمایز 
یختن طرحی نو در روند  می کند، این است که عاوه بر ر
شع���ر فارسی، فرهنگ بومی و زب���ان و گویش زادگاه خود 
را در سط���ح وسیعی از آث���ار خود گست���رش داد. بنابراین 
نیما را می توان شاعری ب���ا ظرفیت های جهانی و موثر در 
عرصه های بین المللی دانست. همایش تا صبح دمان 
ت���اش تازه ای است ب���رای ادای دین مدی���ران فرهنگی 
است���ان و عاقه مندان فرهنگ و هنر به نیمایوشیج. این 
مجموع���ه شامل ی���ازده مقال���ه علمی � پژوهش���ی دربارۀ 
شعره���ا و نوشته ه���ای نیم���ا، هم���راه با روزشم���ار زندگی 
و وصیتنام���ه  زندگی نام���ه خودنوش���ت  نیمایوشی���ج، 
یزی در اشعار نیما و نقش  اوس���ت. بررسی انواع هنجارگر
یان فکری او؛ نقد و تحلیل داستان ها  آنه���ا در بازتاب جر
و قصه ه���ای کوت���اه نیم���ا یوشی���خ؛ نق���د نشانه شناسی 

امام حسین؟ع؟ و نهضت جاوید کربال
محمود حکیمی؛ چاپ اول، تهران: مهر تابان، 384 ص.

سرچشم���ۀ  و  یبایی ه���ا  ز هم���ه  مظه���ر  حسی���ن؟ع؟ 
نیکی هاست. او تبلور ایمان، تجسم دین و تحقق عینی 
یدی از ابعاد شگفتی  حق است و حماس���ۀ همیشه جاو
برخ���وردار اس���ت. امام؟ع؟، زمان���ی نبرد خ���ود را با ظلم و 
کمیت ام���وی، یکه تاز میدان شده  ست���م آغاز کرد که حا
یاد رعدآسای آنان  ی فر ی از بزرگان که روزگار بود و بسیار
کنون سر در  ل���رزه بر اندام شرک و مشرک���ان می انداخت، ا
گاهان خودفروش  ک خود ف���رو برده بودند و عالمان و آ ال
ب���ه ج���ای بیدارک���ردن مردم���ان، مشغول توجی���ه اعمال 
حکومت وقت بودند. قیام حسین بن علی؟ع؟ و سپس 
شه���ادت مظلومانه او و یارانش، چه���رۀ واقعی حکومت 
ید را روشن ساخت و از همین رو تا جهان باقی است،  یز
مسلمانان و مخصوصًا شیعی���ان می بایستی خاطره آن 
ی متین زنده  یخی را ب���ا انجام مراس���م سوگ���وار قی���ام تار
نگ���اه دارند. آنچه گذش���ت، بخش های���ی از پیشگفتار 
کتاب حاضر است که پیرامون نهضت امام حسین؟ع؟ 
ب���ه نگارش درآم���ده و مشتمل بر دو گفتار ب���ا عنوان های 
نهض���ت حسین���ی و شاع���ران ب���زرگ پارسی گ���وی و در 
آن غ���روب و ده فص���ل ب���ا نام ه���ای حسی���ن؟ع؟ ادام���ه 
دهن���دۀ راه انبی���ا؛ عوام���ل زمینه ساز نهض���ت حسینی؛ 
ی���د؛ آغاز نهض���ت؛ نبرد با ستمگ���ران؛ پس  حکوم���ت یز
یارت؛  از عاش���ورا؛ سخنانی کوتاه از ام���ام حسین؟ع؟؛ ز
گفت وگو هایی با خادم فرهنگ عاشورا و مقاالت است.

ادبیات
در ستایش داستان: مقاله ها و گفت وگوها
حسن عابدینی؛ چاپ اول، تهران: چشمه، 65000 ریال.

ی���ن ش���ده اس���ت  کت���اب حاض���ر، در س���ه بخ���ش تدو
ک���ه  گفت وگوهای���ی اس���ت  بردارن���ده مق���االت و  و در
نگارن���ده در مج���ات و روزنامه ه���ا در زمین���ه داست���ان و 
داستان نویس���ی داشت���ه اس���ت. از جمل���ه مندرج���ات 
کت���اب، می ت���وان ب���ه ت���داوم سنت روای���ی سع���دی در 
داستان نویس���ی معاصر؛ تخی���ل مکالم���ه ای و داستان 
ای���ران؛ نویسن���ده ب���ه مثاب���ه منتق���د ادب���ی؛ جمال���زاده: 
خاموش���ی بان���گ خ���روس سح���ری؛ در رث���ای ص���ادق 
چوبک ؛ گشت���ی در جهان داستان ب���ه آذین؛ گلشیری: 
ن؛ ادبیات  س���ی سال تاش ب���رای تثبیت ادبیات م���در
داستان���ی ایران، رش���دی کند در عرص���ه تجربه های نو؛ 
ی���م؛ قهرمان  در رمان نویس���ی دست���اورد چشم گیری ندار
سانسورش���ده و درب���اره فرهنگ داستان نویس���ان ایران، 

اشاره کرد.


