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تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

درآمدی بر فلسفه سیاسی 
صدرالمتألهین؛ خلیل الرحمان طوسی؛ 
قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 

224 ص.
نگاهــی بــه مبانی، اصول و شــاخص های فلســفه 
سیاست از منظر مالصدرای شیرازی است. در این 
نوشــتار ســعی شــده اســت با مطالعه بخش هایی 
از حکمــت متعالیــه مالصــدرا، بــه تبییــن دیــدگاه 
وی در زمینــه حکمــت و عملــی پرداختــه شــده و 
نظریــات وی در زمینه جامعه، عدالت اجتماعی، 
شــرایط  مطلــوب،  حکومــت  فاضلــه،  جامعــه 
کمان و وظایف بین مردم و حکومت برجســته  حا
شــود. نویســنده نخســت بــه جایــگاه سیاســی در 
اندیشــه مالصدرا اشاره نموده و رابطه بین اخالق 
و سیاســت، شــریعت و سیاســت، عرفان و مسائل 
بررســی  متعالــی  حکمــت  در  را  انسان شــناختی 
کرده اســت. آن گاه نگارنده بــه تبیین دیدگاه های 
مالصــدرا در زمینــه راه هــای تحقــق عدالت فردی 
و اجتماعی اشــاره نمــوده و معنای عدالت، رابطه 
آن بــا آزادی و اخالق، اهمیــت متابعت از قانون و 
مســئله حقوق برابر انســان ها را از این منظر بیان 
کتاب نویســنده  کــرده اســت. در بخش دیگــری از 
بــه بیان دیــدگاه صدرالمتألهین شــیرازی در مورد 
گی هــای مدینه فاضله و رئیــس آن پرداخته و  ویژ
جایــگاه شــریعت، عدالت و مــردم را در این مدینه 
کــرده و نقــش امــام و نبــی و نیز فقهــا را در  بررســی 

مدیریت کردن جامعه فاضله آورده است.

رابطه هست و باید؛ علیرضا ناصری؛ 
قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر 

المصطفی، 146 ص.
رابطــه  مهــم  مــوارد  بررســی  زمینــه  در  پژوهشــی 
کارکردهــای  بایــد و هســت در فلســفه اســالمی و 
آن در حــل مســائل اخالقــی دیــن اســالم اســت. 
کتاب ابتــدا به تبیین و تحلیــل مفاهیم و  در ایــن 
جمــالت اخالقــی و بررســی انــواع مفاهیــم در این 
زمینــه پرداخته شــده و پــس از آن معیارهای الزم 
بــرای ارزشــی بودن یــا اخالقی بــودن یــک فعــل و 
غیرارزشــی بودن آن با توجه به آموزه های فلســفه 
اخالق به ویژه مســئله حســن و قبح عقلی و ذاتی 

اســالمی را از دو منشــأ هنــد و یونــان می دانــد و بر 
کــه مســلمانان بــرای دریافــت تصوف از  آن اســت 
کرده انــد: »مکتب  یونــان و هنــد ســه مســیر طــی 
کــه بیــش از دیگــران  حســین بــن منصــور حــالج 
بی واســطه از تفکر هند بهره برده است«، »مکتب 
جندی شاپور« و »مکتب اخوان الصفا«. نویسنده 
در هــر ســه مــورد به اختصــار بحــث می کنــد. نظــر 
حــالج را دربــاره وحــدت وجــود توضیــح می دهد، 
مکتــب »جنــدی شــاپور« را معرفــی می کنــد و بــه 
که از اندیشــه  های  بررســی مکتب »اخوان الصفا« 
گرفته است می پردازد. در  نوافالطونی سرچشــمه 
عیــن حال تاریخچــه ای از نظریه وحدت وجود در 
اندیشــه اســالمی به دســت می دهد. او همچنین 
توضیــح  را  عقل گرایــان  و  تجربه گرایــان  روش 
بــه روش تصــوف می پــردازد.  می دهــد و ســپس 
در پایــان عمده تریــن مســائل تصــوف را بــه چهــار 
مســئله منحصر می کند: جبر و اختیار، علم الهی، 
حــدوث جهــان و جوهــر فرد. مؤلــف آخرین فصل 
کتــاب را بــه پرآوازه ترین طرفدار وحــدت وجود در 

اسالم، حالج وقف می کند.

فلسفه چیست؟؛ ژیل دولوز، فلیکس 
گتاری؛ مترجم: محمدرضا آخوندزاده؛ 

تهران: نی، 328 ص.
فلســفه  تعریــف  و  مفهــوم  بــه  حاضــر  کتــاب  در 
کتــاب بیان می شــود  پرداختــه می شــود. در ایــن 
کــه هر مفهومــی رخــداد را به روش خــودش برش 
می زند. عظمت هر فلســفه ای بر حســب طبیعت 
که مفاهیم آن  رخدادهایــی اندازه گیری می شــود 
فلســفه ما را بــه آن فرا می خوانند یا آن فلســفه ما 
کردن آن در مفاهیم می ســازد. پس  را قــادر به رها
کــه پیوند یکتــا و انحصــاری میان  مقتضــی اســت 
مفاهیــم و فلســفه بــه مثابــه رشــته ای آفریننده با 
ظریف تریــن جزئیاتــش مــورد بررســی و ســنجش 
گیرد. مفهوم از آن فلســفه اســت و به چیزی  قــرار 
ح صفحــه  جــز فلســفه تعلــق نــدارد. مفهــوم، طــر
درون مانی، شــخصیت های مفهومی، ژئوفلسفه، 
عمل نماها و مفاهیم، چشم داشــت ها ومفاهیم، 
از »خائــوس« تــا مغز از موضوعات مورد بررســی در 

کتاب هستند. این 

فلسفه
تفکر: درآمدی جذاب به فلسفه؛ 
سایمون بلک برن؛ مترجم: مریم 

تقدیسی؛ تهران: ققنوس، 336 ص.
کتــاب مســائل عمــده زندگی اســت:  موضــوع ایــن 
گاهــی، ایمــان، خــدا، حقیقــت، خوبــی  دانــش، آ
کســانی بــه نگارش  کتــاب حاضــر بــرای  و عدالــت. 
گاه انــد، اما  کــه از وجــود چنیــن مســائلی آ درآمــده 
نمی داننــد چگونــه بــه آنهــا بپردازند. نویســنده در 
ابتــدا اســتداللی متقاعدکننــده در تأییــد مطالعــه 
فلســفه به دســت می دهد و در ادامه خواننده را با 
کانت  نحــوه نگرش فیلســوفان بزرگی چــون هیوم، 
و ویتگنشــتاین بــه مضامیــن عمــده فلســفه آشــنا 
می ســازد. هــر یــک از فصــول بــه تبییــن موضوعــی 
محوری اختصاص دارد و راهنمایی مســتقل برای 
که فیلســوفان مورد بحث قرار  آشــنایی با مســائلی 

داده اند فراهم می کند. 

تاریخ نظریه وحدت وجود؛ ابوعبدهللا 
زنجانی؛ مصحح: یوسف نوظهور؛ تهران: 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 180 ص.

ح  کتــاب حاضر مؤلــف ژرف تریــن مباحث مطر در 
کــرده، منابع و مصادر تصوف  در تصوف را بررســی 

 معرفی 
ـُزارشی گ
اسماعیل مهدوی راد
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از مــرگ، تبییــن مســئله شــرور، رســتگاری نهایی 
کاربردهای عملــی آن بیان  انســان و نیــز برخــی از 
شده و دالیل ارایه شده از سوی قائلین به تناسخ 
ح شــده اســت. در ادامه ادله منکران تناسخ  مطر
از لحــاظ عقلــی و نقلی بیان شــده و دالیــل قرآنی 
وروایی مبتنی بر بطالن تناســخ و عدم تناســب با 

نظام معرفتی اسالم تبیین شده است.

عرفان
رهواری و رستگاری )از میراث معنوی 
سهروردی، بابا افضل و عطار(؛ محمد 

کریمی زنجانی اصل؛ قم: مجمع ذخایر 
اسالمی؛ 208 ص.

شــهاب الدین  از  عرفانــی  متــون  کتــاب  ایــن 
کاشــانی و فریدالدین عطار  ســهروردی، باباافضل 
نیشــابوری اســت. در ابتدای این اثر دیدگاه شیخ 
اشــراق دربــاره نیایــش و ارتبــاط آن با رســتگاری و 
ســعادت انســان بیــان، جنبه هــای نــوری دعــا از 
نیایش هــای  از  نمونه هایــی  و  تفســیر  وی  منظــر 
عارفانــه وی آورده شــده اســت. در همیــن زمینــه 
نویســنده ماهیت نور و صفات بارز آن را از دیدگاه 
کارکردهــای  و  بررســی  ســهروردی  شــهاب الدین 
ح داده  مختلــف و معنــوی نــور را از ایــن منظر شــر
و توصیفــی از شــخصیت عرفانــی وی ارائــه نموده 
کاشــانی  اســت. آن گاه متنــی عرفانــی از باباافضل 
ج  در رســتگاری  بــا  آن  ارتبــاط  و  دانــش  دربــاره 
کرامت انســانی، مبدأ و  شــده و دیدگاه وی درباره 
معــاد، لــزوم تالش علمــی و معنوی بــرای نجات و 
رســتگاری، آفــات علم و تفکر، ماهیــت افعال خیر 
و چگونگی ایمن شــدن از فنا بیان شــده و حاالت 
کاشــانی  عرفانــی و شــخصیت معنــوی بابــا افضل 
معرفی شــده است. در بخش پایانی این اثر متنی 
عرفانی از فریدالدین عطار نیشــابوری ارائه شده و 
رابطــه بین رواداری و رســتگاری از منظر وی بیان 
شــده اســت. آن گاه اخالق پارسایان از دیدگاه وی 
توصیــف شــده و توصیفــی از شــخصیت معنــوی 
کتاب  برخی از عارفان و صوفیان نام برده شده در 

تذکرة االولیاء ارائه شده است.

از  دیگــر  برخــی  نوشــتار  ایــن  از  دوم  جلــد  در 
دیدگاه های فلســفه غرب در مورد مسایل مربوط 
بــه خداشناســی و ماهیــت و اوصــاف خــدا از نظــر 
ح شــده است. نویسنده  اندیشــمندان غربی مطر
یــا  نهیلیســم  از  تعریفــی  ابتــدا  راســتا  همیــن  در 
ضدیــت  و  نمــوده  ارائــه  خداونــد  نیســت انگاری 
برخــی از اندیشــمندان فلســفی غــرب بــا دیــن و 
گرایش آنان به الحاد و انکار وجود  دینداری و علل 
کرده است. وی در همین راستا به  خدا را بررســی 
غلبه کــردن افکار نهیلیســتی فالســفه ای همچون 
نیچــه پرداختــه و دیدگاه هــای او را در مــورد انــکار 
اســت.  قــرار داده  ارزیابــی  و  نقــد  مــورد  خداونــد 
وی در ادامــه بــه مســیحیان در مــورد پیامدهای 
درخواســت  آنــان  از  و  داده  هشــدار  نهیلیســم 
نموده اســت در ایــن زمینه و پیامدهــای اخالقی 
و اجتماعــی آن بیشــتر تأمــل نماینــد. وی معتقد 
کــه اعتقــاد بــه نیســت خداانگاری، موجب  اســت 
گســترش بی اعتمادی در بین افراد جامعه به ویژه 
نســل جوان شده و مبانی فکری و رفتاری جامعه 

را با بن بست مواجه می کند.

کالم
تناسخ، گذشته و امروز؛ علی موحدیان 

عطار؛ قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 
228 ص.

پژوهشــی در زمینه معنای تناســخ، ادله آن و نقد 
دالیل ذکرشــده برای آن با اســتناد بــه آموزه های 
از  تعریفــی  اثــر  ایــن  ابتــدای  در  اســت.  اســالمی 
تناســخ و ارتبــاط آن بــا مقولــه معــاد ارایــه شــده و 
بررســی  آن  بــه  مربــوط  مباحــث  پیچیدگی هــای 
شــده اســت. آن گاه تاریخچــه ای از بحــث در ایــن 
زمینــه و پیشــینه اعتقــاد بــه آن در میــان برخی از 
ادیــان و مذاهــب ارایــه شــده و بــاور به تناســخ در 
میــان یونانیــان باســتان، هندوهــا، مســلمانان، 
زرتشــتیان و برخــی از ادیــان و مذاهــب امــروزی، 
مانند مســیحیان و یهودیان مورد بحث و بررســی 
گرفته و اندیشــه های هر یــک از این  تاریخــی قــرار 
ادیــان و مذاهب در ایــن زمینه به صورت اجمالی 
کارکردهــای تناســخ  بیــان شــده اســت. در ادامــه 
باوری در زمینه تبیین سرگذشت روح انسان پس 

گرفتــه اســت.  افعــال مــورد بحــث و بررســی قــرار 
نویســنده دیدگاه عالمان اسالمی معاصر را در این 
کرده و معتقد است بحث در مورد  زمینه منعکس 
هســت و باید و نســبت بین آن دو، در زمینه دفاع 
از ارزش هــای اخالقــی و پاســخ دادن بــه شــبهات 
کاربرد فراوانی دارد؛ زیرا هجوم انواع  مربوط به آن 
شــبهات و القائات فکری از ناحیه فلســفه غرب از 
گرفته است. وی در همین  این ناحیه سرچشــمه 
زمینــه بــه مقایســه دیدگاه های فالســفه اســالمی 
بــا فالســفه غــرب پرداختــه و رابطــه باید و هســت 
را از منظــر متفکرانــی همچــون: مرتضــی مطهــری 
و عالمــه سیدمحمدحســین طباطبایــی بررســی 
نمــوده و نحــوه اســتفاده آنــان از ایــن موضــوع در 
تبییــن ارزش هــای اخالقــی و اثبــات عینی بودن و 

واقعی بودن آنها را منعکس نموده است.

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب؛ هانس 
کونگ؛ مترجم: حسن قنبری؛ قم: 
دانشگاه ادیان و مذاهب، 352 ص.

مــورد  در  غــرب  بــر دیدگاه هــای فالســفه  مــروری 
ابتــدای  در  اســت.  آنــان  نــزد  آن  مفهــوم  و  خــدا 
ایــن اثــر بــه بررســی دیدگاه های فالســفه غــرب در 
مــورد چندســاحتی بودن انســان پرداختــه شــده 
و ماهیــت وجــود انســان و رابطــه بیــن وجــود او با 
وجــود خــدا از منظــر آنــان بیــان شــده اســت. در 
همیــن زمینــه نویســنده بــه تبییــن دیدگاه هــای 
مارتیــن هایدگــر و لودویــک ویتگنشــتاین در مورد 
کلیســای  رویکردهــای  و  پرداختــه  خــدا  مفهــوم 
کاتولیک و پروتستان را در مورد مباحث الهیات و 
وجود خدا منعکس نموده اســت. وی به اختالف 
کاتولیک هــا در مــورد الهیات  نظــر پروتســتان ها و 
طبیعی و مفهوم وجود خدا اشاره نموده و براهین 
اثباتی و نفی کننده وجود خدا در میان فیلسوفان 
کانت را در این زمینه آورده  غربــی مانند ایمانوئل 
اســت. وی در ادامــه بــه دیــدگاه فالســفه دینــدار 
شبه سکوالر غربی در مورد اعتقاد به وجود خدا از 
لحاظ عقلی و واقع انگاری وجود آن اشــاره نموده 
که مســیحیت ارائه  و تحلیل آنان در مورد خدایی 
کرده و دیدگاه آنان را در مورد  نموده است را بیان 

کرده است. خدای یگانه و سه گانه برجسته 
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و در ادامــه فهرســتی از آثار انتشــار یافتــه وی ارائه 
کرده است. این مجموعه شامل 35 نوشتار است 
گفتگوها  که در سه بخش مقاالت و درس گفتارها، 
ارائــه می شــود. در بخــش نخســت،  و مناظــرات 
دوازده مقالــه و درس گفتــار و در بخش دوم نوزده 
گفتگو و در بخش پایانی چهار مناظره آمده است. 
گردآمده در این مجموعه، هر یک در  نوشتارهای 
فضای زمانی خاص خود منتشر شده است. »جبر 
و تفویــض«، »میــزان شــناخت«، »نقــد تفکیک«، 
»درآمــدی بــر اصــول در مکتب تفکیــک«، »قلمرو 
تبلیغــات دینــی«  و »کاوشــی در  عقــل در دیــن« 
گفتگوهاست. عنوان های برخی از این مقاالت و 

کــه شــامل 35 نوشــتار  کتــاب دوم ایــن مجموعــه 
گفتگوهــا  اســت. در ایــن دفتــر شــامل دو بخــش 
تفکیــک«،  »مکتــب  اســت.  ایشــان  مناظــرات  و 
بــه  »نگاهــی  کــرد«،  انــکار  را  عقــل  »نمی شــود 
معرفتــی  و روش  »راه  الفرقــان«،  بیــان  تعلیقــات 
اهالی تفکیک«، »مکتب مشهد«، »نسبت عقل و 
وحی از دیدگاه مکتب وحی و فالســفه«، »نســبت 
عقل و وحی از دیدگاه فلسفه« و »مکتب تفکیک« 

گفتگوها و مناظرات است. عنوان های برخی از 

نقد نقد: روایتی آموزنده؛ تزوتان 
تودورف؛ مترجم: اکرم آیتی، راضیه 

حجتی زاده، اصفهان: جهاد دانشگاهی، 
256 ص.

کتــاب حاضــر دورنمایــی اســت از جریــان نقــد در 
قرن بیســتم و تحلیلی اســت از ســیر اندیشــه های 
بالنشــو،  ســارتر،  همچــون  منتقدانــی  نظــری 
کوبســن، باختین، بارت، فرای  دوبلن، برشــت، یا
کتــاب را بایــد روایــت آموزنــده، اما  و بنیشــو. ایــن 
پایان نیافته ای دانست که نویسنده در آن از عشق 
و ناامیدی های خود را در طول بیســت وپنج سال 
گفتگویی«  اخیر سخن می گوید. برنامه ای از »نقد 
کتاب را تبیین می کند و در دو  کــه فصول هفتگانه 
مصاحبه شــونده  نویســندگان  آن،  پایانــی  فصــل 
هــر یــک به نوبت ســخن می گویند. این اثــر را باید 
که  پاســخی بــه نزاع هــای فکــری معاصــر دانســت 
در تضــاد بــا جزم گرایــی تعصب آلــود اندیشــه های 
گرفته اســت و  کالســیک و نســبی گرایی نویــن قرار 

بــرای  کتــاب حاضــر پژوهشــی در معنــای وجــود 
که به نمادهای عالم اســالم و  خوانندگانــی اســت 
مســیحیت عالقه مند هســتند. چنیــن اثری یکی 
که در زمینه  کتاب های اســت  از جملــه مهم ترین 
نمادها به زبان انگلیســی نوشــته شــده اســت. به 
طور کلی این کتاب می گوید که انسان می تواند به 
کهن الگویی( اشــیاء  مــدد نماد به صورت ازلی )یا 
و در نتیجــه بــه نمــاد ازلــی خویــش دســت یابــد. 
لــت و اهمیــت نمادهای  در صــورت توجــه بــه دال
ارائه شــده، خواننــده قــادر خواهــد بــود معنــی و 
ماهیــت زندگــی و هــدف از آن را درک نمایــد. این 
کتــاب جنبه هایــی از نمادگرایی را نشــان می دهد 
که با مفاهیم خدا، سلسله مراتب نظام آفرینش و 

نیز وظیفه انسان در این راستا سروکار دارد.

اسالم و وحدت مبانی،کثرت ظهور 
)فصلی از جامعه شناسی تاریخی و 

فرهنگی اسالم(؛ به اهتمام عبدالمجید 
شرفی، عبدهللا ناصری طاهری، تهران: 

شفیعی، 1032 ص.
کــه پــس از بودیســم و مســیحیت،  اســالم دینــی 
قاره هــای  تمــام  در  وگســترده  دیــن  بزرگ تریــن 
جهــان اســت، بــه حوزه هــای فرهنگــی و تمدنــی 
که ضمن تمایــز حوزه ها  متعدد تقســیم می شــود 
کتاب  کلی وحــدت دارد.  بــا یکدیگــر، در یک نگاه 
حاضــر برگــردان فارســی شــش مجلــد از مجموعه 
« اســت  بیســت مجلدی »اســالم واحــداً و متعدداً
کــه در انجمــن عقل گرایــان عــرب و زیــر نظــر دکتــر 
ایــن  اســت.  گرفتــه  شــکل  شــرفی  عبدالمجیــد 
برگــردان شــش تصویــر از اســالم را ارائــه می دهــد: 
ج، اســالم بادیه، اسالم  اســالم عربی، اســالم خوار

قاره سیاه، اسالم انقالبی و اسالم نوگرایان.

کلیات
معارف وحیانی: مجموعه مقاالت، 

درس گفتارها، گفت وگوها و مناظرات؛ 
جعفر سیدان؛ دفتر اول و دوم، قم: 

دلیل ما، 414 ص و 984 ص.
که  کتــاب حاضــر دفتــر اول از این مجموعه اســت 
در آغــاز به اجمــال از زندگانی علمی و مبانی فکری 
گفته  و روشــی آیت اهلل ســیدجعفر سیدان ســخن 

شــرح کتاب النجاه البن ســینا: قســم 
المنطــق؛ محمدبــن علــی اســفراینی 
محمدی،  مقصود  نیشــابوری؛ مصصح: 
عــزت الملوک قاســم قاضــی؛ تهران: 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 558 ص.
کتــاب حاضــر دربردارنده شــرحی بــر بخش منطق 
کتــاب النجاه، اثر فیلســوف بزرگ اســالمی ابوعلی 
که توسط فخرالدین اسفراینی نوشته  ســینا است 
شــده اســت. بخــش منطــق نجاه بــا تقســیم علم 
بــه تصویــر و تصدیــق آغــاز می شــود و بــا مباحــث 
ح این اثر از نظر توضیح  مغالطه پایان می یابد. شر
کتــاب  ابهامــات عبــارات و تفســیر محتــوای متــن 
ح هفت فصل  کامل و جامع است، اما شار شرحی 

کتاب را از قلم انداخته است. کوتاه از اواسط 

کرشمه عشق: مقاالتی در عرفان 
نوحالجی ایران؛ نصرهللا پورجوادی؛ 

تهران: فرهنگ نشر نو، 304 ص.
کتــاب حاضــر مجموعــه مقــاالت عرفانــی دربــاره 
اســت؛  عاشــقانه  تصــوف  و  نوحالجــی  مذهــب 
که از لحاظ عقاید و زبان تا حدودی متأثر  تصوفی 
از آثار حسین بن منصور حالج است. مؤلف تالش 
کند  کــرده اســت تا در این اثر بــه موضوعاتی توجه 
گرفته اســت و مهم ترین  کمتر مــورد توجه قرار  کــه 
که حــالج در تفکر،  ایــن موضوعــات تأثیری اســت 
اســت.  داشــته  خــود  از  پــس  ادبیــات  و  عرفــان 
که در عرفان و فلســفه، حالج  مؤلــف بیان می کند 
که توســط دیگران بســط داده  ایده هایی داشــته 
شــده و در شــکل ادبی در زبان فارســی بیان شده 
که  اســت. ایده های حالج مانند مواد خامی بوده 
توســط عرفا، اندیشــمندان و ادیبان مــا پرداخته 
شــده و در تاریــخ اندیشــه و ادب مــا مانده اند. به 
عنــوان مثــال مقاله اول دربــاره قطعه ای اســت از 
که در آن از عشق به عنوان یکی از صفات  »حالج« 

ذات الهی یاد شده است.

دین
نمــاد و کهن الگو: پژوهشــی در معنای 
وجود؛ مارتین لینگز؛ مترجم: سیدرحیم 
اهواز:  امام؛  ســیدعباس  موســوی نیا، 
دانشگاه شهید چمران اهواز، 164 ص.
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نوشــتار در دو بخش مجزا برخی از منابع نگاشــته 
شــده در زمینــه پدیده تکفیــر و افراطی گری برخی 
کینه  از فرقه هــای بــه ظاهــر اســالمی و نیــز ایجــاد 
و دشــمنی توســط آنــان بیــن مذاهــب مختلــف و 
ترویــج خشــونت به صــورت اجمالی معرفی شــده 
اســت. در معرفی این منابع، به نام اثر، نویســنده 
آن، موضــوع اثــر، محــل نشــر، نــام ناشــر، تاریــخ 
نشــر، تعــداد صفحــات و چکیــده ای از محتــوای 
آن اثــر اشــاره شــده اســت. در منابــع معرفی شــده 
بــه دیدگاه های مختلــف علمای جهان اســالم در 
مورد پدیده تکفیر، جایگاه خشونت و ترور در دین 
اســالم، نقــد مبانی فکری و اعتقــادی تکفیری ها، 
تاریخ پیدایش این قبیل از اندیشــه های افراطی، 
بیــان ابعــادی از رحمانیــت دیــن اســالم، جایگاه 
اســالم،  اخالقــی  آموزه هــای  در  رأفــت  و  محبــت 
تکفیــری،  گروه هــای  فقهــی  دیدگاه هــای  نقــد 
نقــش علمــای اســالم در جلوگیــری از ایــن قبیــل 
فرهنگ هــای باطــل، نقــش اســتکبار جهانــی در 
ترویج این قبیل از افکار افراطی و انحرافی و برخی 

دیگر از زوایای این موضوع اشاره شده است.

الهادی الی موضوعات نهج البالغه؛ 
محمدحسین درایتی؛ قم: موسسه 

فرهنگی دارالحدیث، 494 ص.
راهنمــای لفظــی بــرای واردشــدن بــه موضوعات 
کتاب نهج البالغه است. در این نوشتار  ج در  مندر
که می خواهند در  کار محققانی  برای آسان شــدن 
کتاب نهج البالغه اســتفاده  موضوعات مختلف از 
ج  الفــاظ مختلــف منــدر بــه شناســایی  نماینــد، 
گــون  گونا کتــاب بــا توجــه بــه موضوعــات  در ایــن 
پرداختــه شــده و روایــات مربــوط بــه اصطالحات 
گردآوری شــده  کنار هم  و موضوعــات مختلــف در 
اســت. بــر ایــن اســاس نویســنده به دســته بندی 
ج در نهــج البالغه اعــم از خطبه ها،  روایــات منــدر
کلمات قصار امام علی)ع( در موضوعاتی  نامه ها و 
همچون: توحید و مسائل مربوط به خداشناسی 
و صفــات خداونــد، بعثــت انبیــا، اثبــات امامــت 
آنــان،  اوصــاف  و  فضایــل  بیــان  و  اطهــار  ائمــه 
مســائل مربــوط به معــاد و جهان آخرت، مســائل 
فــردی و اجتماعــی، مســائل  بــه اخــالق  مربــوط 

در جست و جوی حکمت: سیری در 
زندگی، آثار و اندیشه های فلسفی 
استاد مهدی حائری یزدی؛ عبدهللا 

نصری؛ تهران: نیلوفر، 640 ص.
»اســتاد مهدی حائری یزدی« یکی از فیلســوفان 
کــه تحصیــالت عالــی خود  معاصــر اســالمی اســت 
در علــوم اســالمی، به ویــژه فلســفه و فقــه و اصول 
را در قــم بــه اتمــام رســاند و بــا عزیمت بــه آمریکا، 
آموزش فلســفه غرب را تا مقطــع دکتری در آمریکا 
گرفت. حائری نگاه خاصی به فلســفه  کانادا پی  و 
می دانســت.  انســانی  امــر  یــک  را  آن  و  داشــت 
وســیعی  گســتره  حائــری  فلســفی  اندیشــه های 
کتــاب حاضــر هــر یــک از آنهــا تحلیــل  کــه در  دارد 
شــده اســت. »زندگی نامــه«، »در قلمرو فلســفه«، 
»فلســفه  »هستی شناســی«،  »معرفت شناســی«، 
اخــالق«، »فلســفه عرفان« و »اندیشــه سیاســی« 

کتاب است. عناوین بخش های مختلف این 

کتاب شناخت عالمه سید عبدهللا شبر؛ 
محمدمهدی مسعودی؛ مشهد: بنیاد 

پژوهش های اسالمی، 264 ص.
از  به جامانــده  اســالمی  خطــی  نســخه های 
گنجینه ای از فرهنگ و معارف پرمایه  گذشتگان، 
اســالمی و حاصــل تالش های علمی دانشــمندان 
بــر محتــوای  بــا تکیــه  کــه  و فرهیختگانــی اســت 
غنی آموزه هــای دینی، ســیمای نوینی از فرهنگ 
کتاب حاضر به  انســان و جهان را عرضه می کنند. 
معرفی آثار و نســخه های خطی دانشــمند شیعه، 
اســت.  یافتــه  اختصــاص  شــبر«  »ســیدعبداهلل 
ســیدعبداهلل شــبر از محدثان پرکار نیمه نخســت 
کــه در ســال 1188   ســده ســیزدهم قمــری اســت 
قمری در نجف به دنیا آمد. او دانشمندی پرکار و 
پرتألیف بود و این امر او را در شــمار نویسندگان  و 

کم نظیر امامیه قرار داده است. مؤلفان 

ببلوغرافیا التکفیر؛ اباذر نصر اصفهانی؛ 
مترجم حسین صافی؛ قم: دار االعالم 

لمدرسه اهل بیت، 192 ص.
کتاب هــا، پایان نامه هــا و مقــاالت  کتاب شناســی 
نگاشته شــده در موضــوع تکفیــر و مســائل مرتبط 
بــا آن بــه دو زبــان فارســی و عربــی اســت. در ایــن 

نویســنده می کوشــد با اســتفاده از ابــزار نقد نقد از 
این تضاد بگریزد.

هفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینه 
مردم شناســی، تاریخ و ادبیات؛ ســید 
علی آل داود؛ تهران: امیر کبیر، 600 ص.
کتــاب حاضــر دومیــن مجموعــه مقاالت نویســنده 
و  ادبــی  اجتماعــی،  تاریخــی،  مباحــث  دربــاره 
مردم شناسی است. این اثر دربردارنده حدود پنجاه 
که پیش از این در مجالت معتبر کشور  مقاله اســت 
به چاپ رســیده است. این مقاالت در شش بخش 
که بخش نخست مختص تحقیقات  تنظیم شــده 
ادبــی و متن شناســی و مشــتمل بر نه مقاله اســت. 
بخش دوم شــامل پژوهش هایی در مردم شناسی، 
تاریخ و حقوق ایران است و در بخش سوم تحقیقات 
مردم شناسی و تاریخی در ناحیه خوربیابانکـ  زادگاه 
نویســندهـ  درج شــده اســت. حقوق نشــر و تکالیف 
ناشران و مؤلفان در برابر یکدیگر، نقد و معرفی کتاب 
و چنــد رســاله و منظومــه تاریخ و ادبــی بخش های 

دیگر این اثر را شامل می شوند.

پژوهشهای ایرانشناسی نامواره دکتر 
محمود افشار: دربرگیرنده سی وشش 
مقاله؛ به اهتمام: ایرج افشار، کریم 

اصفهانیان؛ تهران: بنیاد موقوفات دکتر 
محمود افشار، 678 ص.

مجموعــه  از  بیســت ودوم  جلــد  حاضــر  کتــاب 
دکتــر  موقوفــات  تاریخــی  و  ادبــی  »انتشــارات 
 36 شــامل  کــه  اســت  یــزدی«  افشــار  محمــود 
گویــش امــروز  مقالــه اســت. »زبــان روزگار ســعدی؛ 
خلیــج فــارس«،  »ادیــب نائینــی«، »پیــش ســخن 
فردوســی در داســتان رســتم و ســهراب«، »جشــن 
نــوروز در هند«، »سیســتان بایگانی آداب و رســوم 
اســطوره ای و حماســی ایران«، »محاسبه ساعات 
شــاهنامه  در  ایرانیــان  »پیشــگامی  تحویــل«، 
شناسی و  شاهنامه پژوهی«، »دل بستگی مذهبی 
انگیــزه ای دیگــر بــرای مهاجــرت«، »از شــبه قــاره 
کهگیلویــه و  بــه فــالت ایــران«، »عشــق یاریارهــای 
بویراحمد«، »وصیت نامه مرحوم حمیرزاعلی خان 
امین الدوله«، »تأثیر فرهنگ ایرانی بر چین« عنوان 

کتاب هستند. برخی از مقاالت این 
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تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

از مدخــل خاورشناســان و قــرآن تــا مدخل درنده 
گرچه پاره ای از مداخل ارجاعی  را پوشــش داده و 
اســت، امــا عمــده آنهــا مدخــل اصلــی بــوده و بــه 
شــکل بنیادی تحقیق و نگارش یافته اند. مدخل 
خاورشناسان از مهم ترین مقاالت این اثر، حاوی 
قرآنــی  مطالعــات  دوره  ســه  از  تحلیلــی  گزارشــی 
محققــان غربــی اســت. نویســنده ضمــن تبییــن 
ســوی  از  یافتــه  نــگارش  منابــع  و  تحقیــق  روش 
مطالعــات  در  آنهــا  تفاوت هــای  خاورشناســان، 
قرآنی را توضیح داده است. از اطالعات این مقاله 
که از لحاظ مضمونی بیشــترین  بــه دســت می آید 
توجه خاورشناســان در نخســتین آشــنایی ها، به 
ترجمــه قــرآن و ســپس بــه تاریــخ قــرآن و در دوره 
معاصر به تفســیر قرآن بوده اســت. برخــی از دیگر 
مداخــل مهــم این جلــد عبارتنــد از: خدیجه بنت 
خویلد، خشــوع، خلقت، خمــس، خواب، خواتم 
االرض،  دابــة  شــر،  و  خیــر  قــرآن،  خــواص  ســور، 

داود)ع(، دحو االرض، دختر.

قرآن و کتاب مقدس )مقایسه ساختار 
و محتوا(؛ مهراب صادق نیا؛ قم: مرکز 

نشر هاجر؛ 400 ص.
کریم از لحاظ  گی های قرآن  پژوهشی در زمینه ویژ
ج در آن در مقایســه بــا  ســاختار و محتــوای منــدر
تــورات و انجیل )کتاب مقدس( اســت. در ابتدای 
کتاب مقدس  کریم و  کلــی قرآن  ایــن اثر به معرفی 
کتــاب آســمانی  پرداختــه شــده و تاریــخ ایــن دو 
کتــاب مقــدس  بــه عنــوان  و رســمی شــدن آنهــا 
مســلمانان، مســیحیان و یهودیان بررســی شــده 
اســت. آن گاه نویســنده بــه تحریف ناپذیــری قرآن 
کریم اشــاره نمــوده و خطاناپذیری قرآن را از منظر 
از  را  مقــدس  کتــاب  خطاناپذیــری  و  مســلمانان 
منظر مســیحیان و یهودیان تبیین نموده اســت. 
کتــاب از منظــر  وی در ادامــه بــه حجیــت ایــن دو 
ج  پیــروان خویــش اشــاره نمــوده و مباحــث مندر
و محتــوای مســائل  لحــاظ ســاختار  از  آن دو  در 
اســت.  نمــوده  مقایســه  را  آنهــا  در  ح شــده  مطر
و تطبیقــی  زمینــه مقایســه  نویســنده در همیــن 
مســائلی همچون: خداشناسی و اوصاف خداوند 
متعــال، نظریه آفرینش وحی و نبوت، رســتاخیز و 

گی ها  گام نخســت بــا تقســیم ویژ کنــد و در  عمــل 
و صفــات اخالقــی بــه دو دســته فضایــل و رذایل، 
ابتــدا به بحــث دربــاره برخی از مهم تریــن فضایل 
اخالقــی بپــردازد. فضایــل اخالقــی نیــز بــه دو نوع 
فضایــل اخالقــی فــردی و فضایل اخالقــی مربوط 
به رفتارهای اجتماعی تقســیم شده و از هر یک از 
این دو نوع چند فضیلت مهم بحث شده  است.

مصونیت قرآن از تحریف نزد شیعه 
و اهل سنت؛ محمد اکبری؛ تهران: 
 دانشگاه علوم و فنون قرآن تهران،

 442 ص.
کتــاب حاضــر پژوهشــی دربــاره مصونیــت قــرآن از 
تحریــف نــزد شــیعه و اهــل ســنت اســت. شــبهه 
تحریــف قــرآن همــواره دســتاویزی نــزد دشــمنان 
اســالم و تشــیع بــرای از بین بــردن آثــار و تعالیــم 
پیامبــر اســالم)ص( و بدنام کــردن شــیعه اســت. 
نگارنــده در ایــن اثــر ماجــرای صیانــت و ســالمت 
قــرآن از تحریــف نــزد شــیعه و اهل ســنت را با ادله 
کتاب، ســنت، اجماع و عقل  متقــن و برهان های 
و اقوال و آرای بزرگان شــیعه و اهل ســنت بررســی 
کــرده و بــه رد مهم تریــن دالیل قائالن بــه تحریف 
که  قرآن پرداخته اســت. هدف از این اثر آن است 
اثبات شود قرآِن موجود عین وحی بوده و نسبت 
کریم،  تحریــف و تغییــر بــه ســاحت مقــدس قــرآن 

سخنی ظالمانه و ناروا است.

دایرة المعارف قرآن کریم: خاورشناسان 
و قرآن؛ تهیه و تنظیم: پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی، قم: بوستان کتاب، 

626 ص.
کریم با هدف  در ایــن جلــد از دایرةالمعارف قــرآن 
دســتیابی آســان بــه اطالعــات قرآنی، حــدود صد 
و  دربــاره موضوعــات  پژوهشــی  مقالــه  و  مدخــل 
مفاهیــم مرتبــط با علوم و معــارف قرآنی با تکیه بر 
کهن و معاصر نگارش یافته اســت. مداخل  منابع 
بــر اســاس قواعــد دانشنامه نویســی و بــه صــورت 
الفبایــی تنظیــم شــده و منابــع مــورد اســتناد در 
پانوشــت صفحــات بــه اختصــار و در پایــان بــا ذکر 
گردیــده اســت. مفاهیم  کامــل ثبــت  مشــخصات 
ایــن جلــد برخــی از مداخــل حــرف خ و حرف ب، 

بــه حکومــت داری و سیاســت، مباحــث  مربــوط 
مربــوط به بیت المال و عدالــت اقتصادی، احکام 
کیــد آن امام بر  شــرعی مربــوط به حج و جهــاد، تأ
تقــوای الهی و پرهیــز از نافرمانــی خداوند متعال، 
در  تسلیم شــدن  مــورد  در  ایشــان  هشــدارهای 
مقابــل حــق و حقیقــت و عــدم پیــروی از باطــل 
تبییــن  و  اخالقــی  توصیه هــای  از  دیگــر  برخــی  و 
مسائل اعتقادی پرداخته و سخنان آن امام را در 

گردآوری نموده است. موضوعاتی مشخص 

چکیده پایان نامه های حدیثی؛ مهدی هوشمند؛ 
قم: موسسه فرهنگی دارالحدیث، 628 ص.

اطالع از پایان نامه های حدیثی و دسترسی داشتن 
و  پژوهــش  مقدمــات  ضروری تریــن  از  آنهــا  بــه 
گــردآوری پایان نامه ها  خدمات پژوهشــی اســت. 
کتاب خانه هــای تخصصــی  کــز پژوهشــی و  در مرا
روشــمند  و  علمــی  تحقیقــات  پیش نیازهــای  از 
بــر سرعت بخشــیدن  افــزون  کــه می توانــد  اســت 
بــه پژوهش هــای تــازه، چشــم اندازهای جدیدی 
را بــر روی جوینــدگان دانــش بگشــاید. مجموعــه 
و  کتابشناســی  اطالعــات  دربردارنــده  حاضــر 
پایان نامه هــای حدیثــی موجــود  از  گزارش هایــی 
در »کتابخانــه تخصصی حدیث« موسســه علمی ـ 
گروهی  که با همکاری  فرهنگی دارالحدیث اســت 
فراهــم   1387 اســفندماه  پایــان  تــا  اســتادان  از 
آمده انــد. جلد دوم این مجموعــه 520 پایان نامه 

را در بر می گیرد.

تفسیر و علوم قرآن
قرآن، کتاب اخالق )1(؛ محمدتقی 
سبحانی نیا؛ قم: موسسه فرهنگی 

دارالحدیث،292 ص.
ح و بســط معــارف  کوششــی در شــر کتــاب حاضــر 
کــه بــا بهره گیــری از احادیث  اخالقــی قــرآن اســت 
از  اســتفاده  نیــز  و  اهل بیــت  معــارف  و  پیامبــر 
دیدگاه های مفسران بزرگ به انجام رسیده است. 
کبر بــا بهره گیری از  در ایــن اثــر آیات اخالقی ثقــل ا
گســتردگی  ح شــده اســت.  بیانــات ثقل اصغر شــر
آیــات اخالقــی، نگارنــده را بــر آن داشــته تــا هــم از 
گزینشــی  نظــر موضوعــی و هــم در انتخــاب آیــات 
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ارتباطــی، فرهنگــی و آموزشــی وقــف اشــاره شــده 
اســت. همچنین برخی از موقوفات وقف نامه ها و 
کتاب آمده است. آسیب شناسی وقف نیز در این 

تصویر و مجسمه سازی در فقه شیعی؛ 
سیدعباس سیدکریمی؛ تهران: مدرسه 

اسالمی هنر، 224 ص.
رویکــردی فقهــی در مــورد حکــم شــرعی ســاخت 
مجســمه و تصویرپــردازی و ادله حرمت و شــرایط 
کلیاتی  حرام بودن آنها است. در این نوشتار ابتدا 
از فقــه و ادله شــرعی ارائه شــده و پــس از آن ابعاد 
بیــان  مجسمه ســازی  و  تصویرپــردازی  فقهــی 
لت کننــده بــر حرمــت ســاخت  شــده و روایــات دال
و نقاشــی کردن انــواع تمثــال و ســاخت انــوع بــت 
لتــی  ح و بررســی ســند و دال و مجســمه مــورد شــر
از  آن  بــه  مربــوط  مختلــف  دالیــل  و  گرفتــه  قــرار 
جمله اجتماع بر این مســئله تبیین شــده اســت. 
نویسنده به فروعات مسئله فوق نیز اشاره نموده 
اقامــه  و حکــم نصــب عکــس و تصویــر در محــل 
کشــیدن تصاویــر مربوط بــه حیوان و  نمــاز، حکم 
جن و ســایر موجــودات دارای روح، حکم شــرعی 
اخذ اجرت بر عمــل تصاویر، حکم نگهداری انواع 
عکس و مجســمه، حکم شرعی نگاه کردن تصاویر 
و سایر ابعاد مختلف این موضوع را از نگاه فقهای 
امامیــه اعــم از فقهــای قدیمی و معاصــر منعکس 

نموده است.

بررسی گسترده فقهی: معونه 
الظالمین، الوالیه من قبل الجائر و 

جوائز السلطان؛ سیدمحمدرضا مدرسی 
طباطبایی یزدی، عبدهللا امیرخانی؛ قم: 

دار التفسیر، 552 ص.
ج فقــه در شــرح و  سلســله دروس و تقریــرات خــار
تبییــن مباحــث مکاســب محرمــه شــیخ مرتضــی 
انصــاری اســت و به تفصیل از مبانــی، ادله و روش 
فقهــی و انظار فقهای بزرگ ســخن رفته و فروعات 
گردیده اســت. افــزون بر  مختلــف مباحــث تبیین 
آوردن مهم ترین نظرهــا در هر مبحث، ادله روایی 
مورد اعتنای فقهاء بررسی شده و ضمن نقد مبانی 
ایــن نظرهــا از دیــدگاه فقهــی خود نویســنده دفاع 
شــده اســت. شــیخ انصــاری حرام بــودن همکاری 

وی  علمــی  فعالیت هــای  ســایر  و  قرآنــی  فقهــی، 
کتاب  پرداخته شده و پس از آن روشی در تدوین 
مذکور و روش تفســیری مورد استفاده وی در این 
کتاب تفســیری بیان شده اســت. آن گاه نویسنده 
برخی از مفاهیم مربوط به علم تفسیر و نیز رابطه 
تفســیر بــا تأویــل قــرآن را بررســی نمــوده و مفهوم 
گرایش هــای مختلــف در  روش شناســی تفســیر و 
این زمینه را تبیین نموده اســت. در همین راستا 
وی به روش شناسی سیدمحمدحسین فضل اهلل 
در تفســیر مــن وحی القرآن اشــاره نمــوده و قواعد 
کرده  مورد اســتفاده ایشــان در این تفســیر را بیان 
اســت. نگارنده توجه به قرائت صحیح، دستیابی 
بــه معنــای واژه های در زمــان نــزول، توجه دقیق 
بــه قواعد ادبی و بالغی، توجه به قراین و شــواهد 
و فضــای نــزول قــرآن، توجــه بــه وقایــع و قرایــن 
لت ها در تفســیر را از قواعد  تاریخــی، توجــه بــه دال
کتــاب مــن وحــی  و روش هــای مــورد اســتفاده در 
کــرده و روش شناســی نویســنده و  القــرآن عنــوان 

مفسر آن را از این منظرها بررسی نموده است.

فقه
فرهنگ وقف: مفاهیم بنیادین فرهنگ 
اسالمی؛ حسن بشیر؛ تهران: دفتر نشر 

فرهنگ اسالمی، 326 ص.
»مفاهیــم  کتاب هــای  سلســله  از  حاضــر  کتــاب 
کــه از یک ســو  بنیادیــن فرهنــگ اســالمی« اســت 
ســوی  از  و  باشــد  دانشــگاهی  کتابــی  می توانــد 
که بــه این  کتــاب بــرای عمــوم مــردم اســت  دیگــر 
حــوزه مهــم اســالمی عالقه منــد هســتند. در ایــن 
که وقــف به عنــوان یک  کتــاب تالش شــده اســت 
حــوزه مهــم علمــی از منظــر اســالمی و ســایر علوم 
مختلــف اجتماعــی، بــه ویــژه ارتباطــی و فرهنگی 
بحــث و بررســی شــود. در فصــل اول بــه مباحــث 
گفتمانی و تبیین ارتباطی  معناشناســی، تحوالت 
وقــف  دوم  فصــل  اســت.  شــده  پرداختــه  وقــف 
گرفتــه و  را عنــوان یــک رســانه تمام عیــار در نظــر 
کرده است. فصل سوم به  کارکردهای آن را بررسی 
جایگاه وقف در فرهنگ اســالمی، به ویژه در آیات 
و روایات مختلف می پردازد. در فصل های بعدی 
کارکردهــای حقوقــی، اقتصــادی، اجتماعــی،  بــه 

امــور پایانــی جهــان و زندگی انســان در ایــن دنیا، 
ادبیــات تشــریعی و اخالقــی و مســائل اعتقــادی 
کتــاب مقــدس پرداختــه و تفــاوت این  در قــرآن و 
کتــاب آســمانی را در آموزه هــای نام برده شــده  دو 

بررسی نموده است.

مسئله شناسی تحریف با نگاهی 
به قرآن کریم و کتاب مقدس؛ 

محمدحسن احمدی؛ قم: دانشکده 
اصول دین، 208 ص.

کریم  پژوهشــی در مورد دالیل عــدم تحریف قرآن 
کتــاب مقــدس اســت. در ایــن  و اثبــات تحریــف 
پژوهش ســعی بر آن است تا تمایز مسئله تحریف 
کریــم مورد بحث و  کتــاب مقدس و قرآن  در مــورد 
گرفته و شبهات موجود در این زمینه  بررســی قرار 
پاســخ داده شود. نویسنده نخست تعریفی لغوی 
و اصطالحــی از مفهــوم تحریف و ماهیــت آن ارائه 
لت کننده  نموده و پس از آن تحلیلی از روایات دال
محتوایــی  و  ســندی  لحــاظ  از  قــرآن  تحریــف  بــر 
کمــی و  کــرده اســت. وی پــس از تحلیــل  ح  مطــر
کیفــی ایــن قبیــل از روایات به تبیین عــدم وثاقت 
لت متــن آن بر موضــوع موردنظر  ســند و عــدم دال
پرداختــه و دالیــل عــدم وقــوع تحریــف در قــرآن 
کتاب  کریم را بررســی نموده اســت. در بخش دوم 
کتاب  وی بــه دیدگاه هــای رایــج در مــورد تحریف 
مقــدس، اعــم از عهــد قدیــم و عهــد جدید اشــاره 
ج  نمــوده و نمونه هایی از عدم انطباق مفاد مندر
در تــورات و انجیــل بــا معــارف وحیانــی را بررســی 
کتــاب را با معارف الهی و  نمــوده و مندرجات این 

وحیانی، هم سنخ ندانسته است.

اصول و قواعد تفسیر روش شناسی 
تفسیر »من وحی القرآن«؛ شمس هللا 
معلم کالیی؛ تهران: موسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی، 320 ص.
کتاب  بررســی اصول و قواعد تفســیری مربــوط به 
سیدمحمدحســین  تألیــف  القــرآن  وحــی  مــن 
فضــل اهلل از علمــای شــیعه معاصــر لبنــان اســت. 
در ابتــدای ایــن اثــر بــه بیــان ابعــادی از زندگانــی 
و شــخصیت علمــی و قرآنــی سیدمحمدحســین 
فضــل اهلل و نیــز فعالیت های سیاســی، اجتماعی، 



149و170150

تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

اداری، اقتصادی و نظامی آن بررسی شده است. 
تمــدن  در  علمــی  مشــارکت های  دوم  فصــل  در 
گیا شناســی، نجــوم و ریاضیــات،  اســالمی ماننــد 
دانش تاریخ، جغرافیا و فلســفه بررســی شــده اند. 
گی های  در دو فصل آخر تاریخ شــهر اســالمی، ویژ
هنرهای اسالمی، هنر در تمدن اسالمی، راه های 
انتقــال تمــدن اســالمی به اروپــای قــرون میانی و 
موضع گیــری غــرب در برابر تمدن اســالمی به طور 

کامل تشریح شده اند.

اســناد خاندان ســیدتومان بن عزیز ال 
ابی هالله )1844 م ـ 1953 م(؛ ســید 
صادق حســینی اشکوری؛ تهران: مجمع 
ذخایر اســالمی، موسســه تاریخ علم و 

فرهنگ، 104 ص.
گــردآوری اســناد مختلــف مربوط به  کتــاب حاضر 
از خانــدان معــروف در  خانــدان آل تومــان یکــی 
نجــف اشــرف در عــراق اســت. در این اثــر با هدف 
آشــنایی بــا بخش هایــی از فرهنــگ مــردم عراق و 
کشــور و نیز معرفــی برخی از  تاریــخ اجتماعــی این 
خانوارهــای علمــی و معتقــد شــهر نجف، بــه ارائه 
اســناد مختلفــی از یکــی از خاندان هــای عراقی در 
نجــف اشــف پرداختــه شــده و اطالعاتــی در مورد 
خاندان آل تومان با توجه به این اسناد ذکر شده 
است. در همین زمینه تصاویری از برخی از بزرگان 
خانــدان آل تومان، وقف نامه هــا، وصیت نامه ها، 
مالــی،  اســناد  شــرطنامه ها،  شــهادت نامه ها، 
گواهینامه های علمــی و مهارتی،  مبایعه نامه هــا، 
اســتفتائات شــرعی از مراجــع تقلید نجف، اســناد 
مربوط به مالیات، اوراق حکومتی، اجاره نامه ها، 
اقرار نامه ها، اسناد مربوط به آبادکردن زمین های 
کشــاورزی و قنات ها، صــورت طلب ها و بدهی ها، 
التزام نامه هــا، وکالت نامه هــا، نامه هــا، رســیدها، 
افــراد  امــوال  از  باقیمانــده  صلح نامه هــا، صــورت 
متوفی، ســوگندنامه ها، اقرارنامه هــا و برخی دیگر 

از اسناد مربوط به این خاندان ارائه شده است.

مروری  انقالب:  نظریه های  گونه شناسی 
بــر نظریه پــردازی پیرامــون انقالب ها 
در قرن بیســتم؛ جک گلدستون، جان 
فــوران، مترجــم: خرم بقایــی، هومن 

نیری؛ تهران: رخ دادنو، 286 ص.

پیــش از بعثــت توانایــی خوانــدن و نوشــتن قائل 
کتب  شــوند و بدین ترتیب ایشان را به استفاده از 
کنند.  گردآوری آیات قرآن متهم  پیشــینیان برای 
کرده تا با اســتفاده  کتاب حاضر تالش  نگارنده در 
از مستندات و منابع معتبر این موضوع را تحلیل 
کند و شبهات موجود در این مورد را پاسخ دهد.

دین
امام رضا)ع( و مناسبات عقل و دین با 
معرفی نظریه عقالنیت نرم دینی و نظریه 
صفاتی در اخالق؛ محســن عباس نژاد؛ 
مشهد: موسسه بنیاد پژوهشهای قرآنی 

حوزه و دانشگاه، 390 ص.
کتاب حاضر ابتدا به بررســی مفهوم عقل، مســئله 
واقع نمایــی شــناخت و منابــع معرفــت می پردازد 
و ســپس مناســبات عقــل و دیــن را در آموزه هــای 
گر دین و بــه طور خاص  رضوی بررســی می کنــد. ا
کلــی اعتقادات،  دین اســالم را شــامل ســه بخش 
کتاب مؤلف به  اخالقیــات و احکام بدانیم در این 
بررســی مناســبات عقل و دین در حوزه اعتقادات 
و اخالقیات پرداخته اســت. در بررســی مناسبات 
عقل و دین در حــوزه اعتقادات ابتدا دیدگاه های 
قائــالن بــه عــدم امــکان تبییــن عقالنــی دیــن در 
جهان اســالم و مســیحیت بررســی شــده اســت و 
گزاره هــای دینــی«  ســپس »نظریــه عقالنیــت نــرم 
بــرای ارائــه چهارچوبــی بــرای فهــم رابطــه عقل و 
گزاره هــای اعتقادی معرفی می شــود. در  دیــن در 
بررســی مناســبات عقــل و دیــن در حــوزه اخــالق 
نیــز نظریــه صفاتــی در اخــالق بــرای تبییــن رابطه 
گزاره هــای اخالقــی دیــن بــا مفاهیــم عقــل علمی 

گردیده است. ارائه 

تاریخ
گستره تمدن اسالمی در قرون میانی؛ 
محمد مونس احمد عوض؛ مترجم: 

عبدهللا ناصری طاهری و سمیه سادات 
طباطبایی؛ تهران: اطالعات، 462 ص.

کتاب حاضر به بررســی وضعیت تمدن اسالمی در 
جهــان در قــرون میانــی می پــردازد. در فصــل اول 
ســاختار تمدن اسالمی از جمله ساختار سیاسی، 

بــاب ادلــه اعوان الظلمه بــودن  از  را  بــا ســتمگران 
دانســته اســت. بر این پایه نویسنده با پژوهش در 
روایات این مبحث و تفکیک میان شقوق مختلف 
که دلیلی بر حرمت »معونه  گرفته  موضوع، نتیجه 
الظالمیــن فــی غیــر ظلمهــم« بــه دســت نیامــده، 
گرچه احتیاط مســتحب در ترک آن اســت. سپس 
کارکردن بــا ظالم در  گرفتــه و  از اصــل حلیــت بهــره 
امــور مبــاح و مزدگرفتن از او را بدون مانع دانســته 
است. در مبحث بعدی از پذیرفتن تصدی و تولی 
کلمان جور تحت عنــوان »الوالیة من  از جانــب حا
قبــل الجائر« بحث شــده و ادله حرمــت آن از آیات 
و روایات و نحوه اســتدالل به هرکدام تبیین شــده 
کــراه و  اســت. نویســنده پذیرفتــن والیــت از روی ا
اضطرار را در فروعات متعددی بازخوانی و تشــریح 
کرده اســت. در این فروعــات، مباحث درباره انظار 
شــیخ انصــاری، صاحــب جواهــر و سیدابوالقاســم 
خویی و نحوه استنباط آنها از ادله طرح شده و با 
نقد هریک، مبحث ســوم، جواز پذیرفتن هدایای 
ســلطان جائر و دیگر اموال مشــتبه و داشــتن علم 
که  اجمالــی و علــم تفصیلــی در این مســئله اســت 
گردیــده و ابعاد  بــه صورت هــای مختلفی تقســیم 
هــر صورت بررســی و ســپس بــه مناســبت از اموال 
گم شــده بحث  مجهــول المالــک و نیز احکام مال 

شده است.

حدیث
امی بــودن پیامبر اکــرم)ص( در منابع 
تفســیری و حدیثــی و نقــد دیــدگاه 
بروجردی؛  کاوند  خاورشناسان؛ علیرضا 
تهــران: دانشــکده علوم و فنــون قرآن 

تهران، 228 ص.
بــر اســاس منابــع تفســیری و حدیثــی، امی بــودن 
کرم)ص( به معنــای درس ناخوانده بودن  پیامبــر ا
ایشــان اســت و ایشــان پیش از بعثت بــر خواندن 
و نوشــتن توانمنــد نبوده انــد، ولــی پــس از بعثــت 
بــر خواندن و نوشــتن توانمند شــده و در مواردی 
هیــچ  در  امــا  زده،  ســر  ایشــان  از  خوانــدن  فعــل 
کرم  مــوردی ننوشــته اند. از زمــان بعثــت پیامبــر ا
گــون  گونا کنــون، افــرادی بــا اغــراض و مقاصــد  تــا 
کرم)ص( در دوران  کرده اند تا برای پیامبر ا تــالش 
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ایران معاصر بر مناسبات عقل و سیاست منعکس 
شــده و اختالفات اندیشه های متفکران مسلمان 
ســنتی و روشــنفکر در ایــن زمینــه منعکس شــده 
اســت. در ابتــدای این اثــر تعریفــی از مفهوم عقل 
و عقــل عملی ارائه شــده و پــس از آن معنای عقل 
عملــی و انطبــاق مســائل آن بــر سیاســت بررســی 
شــده و رابطــه بین عقــل و سیاســت و زمینه های 
تاریخی مباحث مربوط به آن دو در جهان اســالم 
بیــان شــده اســت. نگارنــده در همیــن زمینــه بــه 
مطالعه آراء و اندیشــه های عقلگرایــان نواندیش، 
افراطــی  فیلســوفان  و  متکلمیــن  ظاهرگرایــان، 
در زمینــه نســبت بیــن عقــل و سیاســت پرداخته 
و نزاع هــای فکــری میــان اســالم گرایان ســنتی بــا 
اســالم گرایان را بررســی نموده و به آسیب شناسی 
نوع تفکر آنان در این موضوع پرداخته است. وی 
گرایش برخی از نواندیشــان مســلمانان  در ادامــه 
کــرده و دیدگاه های  به سکوالریســم را ریشــه یابی 
کارکردهــای  و  مفهــوم  زمینــه  در  آنــان  متفــاوت 
حکومــت دینــی و نســبت بیــن عقل و سیاســت را 

کرده است. تجزیه، تحلیل، نقد و ارزیابی 

عاشوراشناســی: پژوهشی درباره هدف 
امام حســین)ع(؛ محمد اســفندیاری؛ 

تهران: نی، 352 ص.
کتــاب حاضــر عهــده دار هدف شناســی از قیــام امام 
که  حســین)ع( اســت و در پی پاســخ بدین پرسش 
هدف آن حضرت در هجرت از مدینه به مکه و از آنجا 
کوفه چه بود: پرهیز از بیعت یا تشکیل حکومت  به 
یا اســتقبال از شــهادت و یا اموری دیگر؟ بر پایه این 
پژوهش، هفت نظریه درباره هدف آن حضرت وجود 
دارد: امتنــاع از بیعــت )دفــاع(، حکومت، شــهادت 
فدیــه ای،  شــهادت  تکلیفــی،  شــهادت  عرفانــی، 
شهادت سیاسی و تشکیل حکومت. پاره اول کتاب 
در پی تبیین و ســنجش این نظریات و تحریر محل 
نزاع است. در پاره دوم نویسنده عهده دار اثبات این 
که رفتن امام حسین به طرف  موضوع شــده اســت 
گرچه به قصد تشــکیل حکومــت، انتخابی  کوفــه، ا
کتــاب نیز بــه دیــدگاه اعالم  درســت بــود. پاره ســوم 
شیعه درباره هدف امام حسین که تأیید نظر مختار 

نویسنده است اختصاص دارد.

اختصاصی شیعیان در این زمینه را بررسی نموده 
و بــه تحلیــل و بررســی تاریخــی این علــم در میان 

شیعیان تا قرن هفتم هجری پرداخته است.

صفاخانــه اصفهان در گفتگوی اســالم 
و مســیحیت: ماهنامه االسالم 1320 ـ 
1323 ق/ 1903 ـ 1905 م؛ محمدعلــی 

حسنی؛ قم: ادیان، 500 ص.
صورت گرفتــه  گفتگوهــای  از  برخــی  اثــر  ایــن  در 
در  مســیحی  عالمــان  و  مســلمان  عالمــان  بیــن 
در  کــه  مســیحیت  و  اســالم  اعتقــادات  مــورد 
و  شــده  گــردآوری  شــده  ج  در االســالم  ماهنامــه 
بــه نقــد و ارزیابــی برخــی از افــکار مســیحیان در 
مــورد عیســی)ع(، پیامبــر اســالم)ص(، اعتقادات 
اســالمی و مســیحیان و نیز برخی از عقاید و آداب 
مشــترک بیــن آنــان پرداخته شــده اســت. در این 
تثلیــث  همچــون:  مســائلی  تبییــن  بــه  گفتگوهــا 
مســیحی و نقــد مبانــی مربــوط بــه آن، تناقضــات 
موجــود در اناجیــل، ختــم نبــوت توســط پیامبــر 
کــرم، جایــگاه اقلیت هــای مذهبــی و زندگی آنان  ا
در جامعــه اســالمی، تبلیــغ مســیحیت در ایــران، 
فعلیت های تبشیری ها در اصفهان، نقد الوهیت 
مســیح، عصمت رســول خدا، ادله نبوت ایشــان، 
کریم،  کتاب مقــدس، عدم تحریف قــرآن  تحریــف 
اختالفــات تاریخی بین مســلمانان و مســیحیان، 
ظهــور و عــروج عیســی)ع(، اخبــار غیبــی در قرآن، 
بشــارت های موجــود در انجیــل در مــورد نبــوت 
محمــد)ص(، حکمت ازدواج هــای متعدد پیامبر 
اســالم، نقــد داســتان های موجــود در عهدین در 
مــورد پیامبــران الهــی، معجــزات پیامبــر اســالم و 
عیسای مسیح و برخی دیگر موضوعات اعتقادی 

مسیحیان و نقد آنها پرداخته شده است.

عقل و سیاست در اندیشه سیاسی 
ایران معاصر؛ سیدمحمدرضا 

شریعتمدار؛ قم: پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی، 356 ص.

کتاب حاضر بررســی نسبت بین عقل و سیاست از 
منظر اســالم گرایان نواندیش معاصر است. در این 
اثــر دیدگاه هــای اندیمشــندان مســلمان در مورد 
عقل و سیاســت و تأثیر تحوالت فکری و سیاســی 

که  کتــاب حاضر از جملــه مهم ترین منابعی اســت 
محققان مطرح حوزه انقالب ها درطول سال های 
گذشــته بــه عنــوان مرجــع اصلــی بــه آنهــا اســتناد 
کرده اند و اینک ترجمه فارسی این مقاالت در قالب 
کامل می تواند دیدی وســیع تر برای  یک مجموعه 
مطالعه در این حوزه پدید آورد؛ زیرا در این اثر سیر 
تاریخی نظریه های انقالب در قرن بیستم به خوبی 
بررسی شده و با معرفی خصوصیات هر یک، نقاط 
ضعف و قوت این نظریه ها نیز به خوبی روشن شده 
کتاب اثری اســت مناســب برای درس  اســت. این 
که  تئوری های انقالب و دانشجویان و عالقمندانی 
می خواهنــد در مــورد علل وقوع انقــالب و فرآیند و 
پیامدهــای آن بیشــتر بداننــد. نویســندگان عرصه 
کرده اند  نظریه های انقالب در این مجموعه تالش 
تا با دســته بندی انواع نظریه های ارائه شده درباره 
انقالب هــا خواننــدگان را در درک بهتــر ایــن پدیده 

شگرف اجتماعی یاری رسانند.

انســاب نگاری شیعه تا پایان قرن هفتم 
هجری؛ ســیدمحمدرضا عالمی؛ مشهد: 
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و بنیاد 
پژوهش های اســالمی آســتان قدس 

رضوی؛  232 ص.
بــر علــم نسب شناســی شــیعه و  مــروری تاریخــی 
آثــار موجــود در ایــن زمینــه از ابتدای شــکل گیری 
ایــن علــم تــا پایــان قــرن هفتم هجــری اســت. در 
ابتــدای ایــن اثــر، تعریفــی لغــوی و اصطالحــی از 
واژه انســاب و طرق انتســاب ارایه شــده و ســپس 
پیشــینه ایــن علــم در امت هــای قبــل از اســالم و 
در بیــن مســلمانان بیــان شــده اســت. آن گاه بــه 
از  انســاب انگاری  بــه  مربــوط  نشــیب های  و  فــراز 
صــدر اســالم و عوامــل رشــد و افــول ایــن علــم در 
جهــان اســالم اشــاره شــده و نقــش امــوری مانند 
و  اســالمی  فتوحــات  شــعوبیه،  قبیله گرایــی، 
کم از دالیل رشــد و رونق  توجه کــردن به طبقه حا
این علم عنوان شــده است. نویسنده در ادامه به 
کرده و  برخــی از روش هــای انســاب انگاری اشــاره 
کارکردهای نسب شناســی و اصطالحات و  فواید و 
فنــون مربــوط به این علــم را توضیح داده اســت. 
کتب نگاشته شــده در  وی همچنیــن بــه برخــی از 
کرده و تاریخچه  این زمینه توســط شیعیان اشاره 
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بیت الحکمــه و فعالیت های علمی و دانشــمندان 
بیت الحکمــه پرداختــه و ســپس زندگــی و احــوال 

ح داده است. حنین بن اسحاق را شر

ادبیات
تقدس گندم و نان در ادیان توحیدی 
و ادب پارسی با تجدیدنظر و تکمیل؛ 

محمدرضا بهنیا؛ تهران: موسسه چاپ و 
انتشارات دانشگاه تهران، 690 ص.

و  فارســی  ادب  در  آن  متعلقــات  و  نــان  و  گنــدم 
گســترده و  فرهنــگ ایرانی و اســالمی بازتابی بس 
شــگرف دارد. ایــن دو موهبــت الهــی قــوت غالب 
افراد و مایه زندگی و آســایش آنهاســت. قداست و 
حرمت این دانه بهشتی نزد جهانیان چون آب که 
مایــه حیات هر موجود اســت، با ابدیت همنوایی 
جدایی ناپذیــری دارد. نگارنده در پژوهش حاضر 
گندم و نان و قداســت آن در  به شــناخت مســائل 
ادیــان توحیــدی و بررســی آن در فرهنــگ و ادب 
پارســی پرداخته اســت. در این اثر ضمن اشاره به 
آداب و رســوم و باورهــای مــردم در زمینــه تقدس 
گندم و نان در ادیان الهی، به زندگی نامه برخی از 
نویســندگان و شاعران و مطالب یا اشعار مرتبط با 

موضوع توجه شده است.

سبک ادبی از دیدگاه زبان شناسی؛ 
 ضیاء قاسمی،تهران: امیر کبیر،

 280 ص.
گی های  نگارنــده در ایــن اثــر به بررســی علمــی ویژ
پرداختــه  آن  بنیــادی  مفاهیــم  و  فــردی  ســبک 
کتــاب بررســی داده هــای زبانــی و  اســت. در ایــن 
و  زبان شناســی  شناخته شــده  ســطوح  در  ادبــی 
زمینه هــای وابســته به زبان شناســی انجام شــده 
کتــاب، مبانــی نظری و  اســت. در فصــل نخســت 
پیشینه مطالعات در زمینه مورد نظر بیان شده و 
مطالب ضروری مرتبط با نظام زبان، زبان شناسی 
و هنــر ادبیات آورده شــده اســت. درفصل دوم به 
بررسی انواع سبک های زبانی در فارسی پرداخته 
شــده و فصل سوم به تحلیل داده های مربوط به 
دوره هــای زمانی و ســبک های نثر و شــعر فارســی 
بــه  مربــوط  داده هــای  بررســی  دارد.  اختصــاص 

بــه دوران  کــه موســوم  صــدارت و حکومــت وی 
گی هــا و  ربــع رشــیدی اســت پرداختــه شــده و ویژ
شرایط وقف نامه های مربوط به این دوران با ذکر 
نمونه هایــی از آنها بیان شــده اســت. در توصیف 
ح اوصــاف مربوط بــه ابنیه  ایــن موقوفــات به شــر
مهمان خانه هــا،  مریض خانه هــا،  از  اعــم  خیریــه 
خانقاه ها، مســاجد، چشــمه ها و بوستان ها برای 
ک  افراد مســتمند و زنان بی سرپرست و سایر امال
وقف شــده در دوران ربــع رشــیدی و در شــهرهای 
مختلــف از جملــه تبریــز، یــزد و همــدان پرداخته 
ج در این وقف نامه ها مانند  شــده و شــرایط مندر
شــرایط متولــی وقف، معــاون و بازرس و نیز ســایر 
ناظران آن بیان شــده اســت. نویسنده همچنین 
بــه مصــارف موقوفــات و هزینه های آن نیز اشــاره 
ســایر  نیــز  و  آنهــا  اجــاره دادن  شــرایط  و  نمــوده 
اســتفاده های مربــوط بــه آن را آورده اســت. وی 
کرده و در  متــن برخــی از ایــن وقف نامه ها را بیــان 
گزارشــی از موقوفــات مربــوط بــه دوران  مجمــوع 
ربــع رشــیدی، یعنــی دوران صدارت رشــیدالدین 

فضل اهلل در عصر ایلخانان ارائه نموده است.

شرح حال
حنین بن اسحاق عبادی کتابشناس 
و مترجم بزرگ دوره اسالمی؛ فریده 

 جهاندیده؛ مراغه: منشور سمیر،
 104 ص.

حنین بن اســحاق بن ســلیمان بن ایوب عبادی 
)194ـ  260 ق(، ملقــب بــه ابوزید چشــم پزشــک و 
متکلــم و مهم تریــن مترجم آثار یونانــی به عربی و 
ح زندگی  ســریانی در قرن ســوم هجری اســت. شر
و آثــار او در منابعــی چــون الفهرســت ابــن ندیــم، 
طبقــات االطباء ابــن جلجل، عیون النبــاء ابنابی 
اصیبــه و ... به تفصیــل آمده اســت. تاریخ نگاران 
او  زندگــی  از  بخش هایــی  بــه  مختلــف  دوران  در 
گزارش هــای  برخــی  در  گاهــی  کــه  پرداخته انــد 
اثــر  ایــن  در  نگارنــده  دارد.  وجــود  تناقــض  آنــان 
ح اوضاع سیاســی، اجتماعــی و علمی  پــس از شــر
در قــرن ســوم هجــری، مطالبــی دربــاره تأســیس 
حامیــان  ترجمــه،  نهضــت  اوج  و  بیت الحکمــه 
حرکت علمی بیت الحکمه، حامیان حرکت علمی 

استفاده و سوء استفاده از تاریخ؛ پیتر 
خیل؛ مترجم: حسن کامشاد؛ تهران: 

فرهنگ جاوید، 112 ص.
کــه به اطراف خود  کتــاب حاضر بیان می شــود  در 
که جلــب توجه  کــه می نگریــم، نخســتین چیــزی 
کنــده از تاریــخ  می کنــد، اندیشــۀ جهانــی اســت آ
یــا تحریف شــده و ماالمــال از اســاطیر  مثله مثلــه 
واقعیت هــای  از  دوربــودن  همــۀ  بــا  کــه  تاریخــی 
کنونــی مــا بی تأثیر نیســت.  گذشــته، در وضعیــت 
که نقش اجتماعی تاریخ در خدمت  باید پذیرفت 
که فرد بــدون آن  بــه بشــر همســان حافظه اســت 
در برابــر مخاطــرات هســتی خویــش چنــدان تاب 
که  خ  مقاومــت نــدارد و در ایــن میان وظیفــه مور
به حق بازتاب دهندۀ امور واقع است، در مواردی 
کــه مخاطــرات زیــادی  نتایجــی را تلقیــن می کنــد 
در پــی دارد. چنیــن مورخــی تفســیرش از وقایــع 
مبتنی بر نتایج شخصی است و تاریخ را در هیئت 
گــی عجیب اســطوره  اســطوره جعــل می کنــد. ویژ
کــه پنــدار خــود را جانشــین اندیشــه  ایــن اســت 
راستین می کند، اما چرا و چگونه مورخی سودای 
که غالم  جعــل تاریخ به ســرش می زنــد؟ مورخــی 
گــوش واقعیت ها نیســت و تفســیرش از  حلقــه به 
امــور واقــع متقــن وعلمی اســت چه می کنــد؟ چرا 
خ و امــور واقع یا بــه تعبیری  کنــش مــور کنــش و وا
کتاب  گذشــته بی پایان اســت؟ این  تقابل حال و 
با تأمل دربارۀ چنین پرسش هایی بینش تاریخی 

گسترش داده و عمق می بخشد. ما را 

وقفنامه ربع رشیدی: الوقفیه الرشیدیه 
بخط الواقف فی بیان شرائط امور 
الوقف و المصارف؛ رشیدالدین 

فضل هللا؛ تهران: اداره کل حج و اوقاف 
و امور خیریه، 386 ص.

معرفــی مجموعــه ای از وقف نامه هــا تحــت عنوان 
کلیاتــی  ربــع رشــیدی اســت. در ایــن اثــر نخســت 
و  ارائــه  تبریــز  ربــع رشــیدی در  از وقف نامه هــای 
اهمیت فرهنگی آنها بیان شــده و لزوم حراست از 
وقف نامه هــا بــه عنوان یک میراث بــزرگ فرهنگی 
گرفتــه اســت. آن گاه به  کیــد قــرار  و دینــی مــورد تأ
توصیف شــخصیت رشیدالدین فضل اهلل و دوران 
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از جنبه های بالغی و دســتوری لغت شــده است. 
ســپس اشــعار به بیانی روان و ســلیس به فارســی 
ح ابیات به  برگردانده شــده اند. نگارندگان در شــر
منابع اساســی، از قبیل منابع تاریخی، تفسیری و 
روایــی مرتبط با بحث مراجعه نموده اند تا نتیجه 
کار با اســتناد و اعتماد بر حیطه وسیع پژوهش، از 

گردد. صحت و دقت الزم برخوردار 

دیوان صاحب اصفهانی )مسیح البیان(؛ 
محمدکاظم صاحب اصفهانی؛ کاشان: 

سوره تماشا، 432 ص.
در ابتدای این اثر ابتدا به معرفی شــخصیت ادبی 
و شــعری محمدکاظم صاحب اصفهانی پرداخته 
او  اشــعار  گی هــای  آثــار وی معرفــی و ویژ و  شــده 
کوتاهــی از  توصیــف شــده اســت. آن گاه تاریخچــه 
زندگی وی و وضعیت شــعر و شاعری در آن دوران 
ارائــه شــده و ســرانجام مجموعــه ای از اشــعار وی 
ج شده است. شاعر  اعم از غزلیات و رباعیات او در
بــه توصیــف واقعیت هــای دوران  ایــن اشــعار  در 
حیــات خویش پرداخته و با رویکــردی عارفانه به 
گداز عاشــقانه  توصیــف عشــق و عاشــقی و ســوز و 
نســبت بــه معشــوق خویــش اظهــار ارادت نموده 
کتــاب، صاحــب اصفهانی  اســت. از نظــر مصحــح 
در غزلیــات و رباعیــات خویــش، بــا تقویــت عنصــر 
خیال پــردازی در شــعر، مطالــب عرفانی خویش را 
به مخاطب منتقل می نماید. از نظر مصحح درک 
ج در غزلیــات و رباعیــات صاحــب  مفاهیــم منــدر
اصفهانــی نیــاز بــه دقت زیــادی دارد. وی ســبک 
شــعری اشــعار صاحب اصفهانی را ســبک هندی 
که در آنها بــا نوعی رندی،  کرده  و اصفانــی عنــوان 
مبالغه های زیادی در باب عشق و عاشقی صورت 

گرفته است.

صــورت و معنــا و وزن در شــعر و صنایــع ادبــی از 
کتاب است. ح شده در این  مباحث دیگر مطر

کاهش نفوذ زبان فارسی در هندوستان 
در دو قرن اخیر با نگرشی به سنگهای 
مزار شهید ثالث در آگره...؛ سیدصادق 

حسینی اشکوری؛ قم: مجمع ذخایر 
اسالمی، 58 ص.

بررســی وضعیــت زبان فارســی در شــبه قــاره هند 
در  ایرانــی  هنــر  و  فرهنــگ  و  ایرانیــان  جایــگاه  و 
هندوســتان در قــرون اخیــر اســت. در ایــن اثــر بــا 
اســتناد به سنگ نوشته های فارسی مانند سنگ 
مزار قاضی نوراهلل شوشــتری و مطالعه دقیق آنها، 
بــه تجزیه و تحلیل تاریخی این نوشــته ها و میزان 
نفوذ زبان فارسی در میان هندیان پرداخته شده 
و جنبه های ادبی، شعری و تاریخی محتوای این 
قبیل از نوشــته ها بررســی شــده اســت. نویســنده 
کــه در دو قــرن اخیر تأثیــر زبان  بــر ایــن باور اســت 
کم شده و به  فارسی در زبان و فرهنگ مردم هند 
کاهش یافته  کارگیری این زبــان در میان هندیان 
اســت. این موضوع به دلیل غفلت اندیشــمندان 
و ادیبان فارســی زبان و غفلت محیط های علمی 
بــوده اســت. وی در ایــن زمینــه تصاویــر برخــی از 
سنگ نوشــته های فارســی موجود در هندوستان 
را ارائــه نمــوده و باتوجــه بــه مفــاد آنهــا بــه رونــد 
کاهــش نفــوذ زبــان فارســی در هندوســتان در دو 

کرده است. قرن اخیر اشاره 

ترجمه، شرح و تحلیل علویات دیوان 
سید حمیری؛ عزت مالابراهیمی، 

روح هللا صیادی نژاد؛ تهران: موسسه 
 چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،

 416 ص.
کتــاب حاضر پژوهشــی در راســتای معرفی »ســید 
کتاب به  حمیری« و تحلیل آراء اســت. فصل اول 
زندگی شــخصی و ادبی این شاعر اختصاص داده 
شده است. پس از خوانش اشعار »سید حمیری« 
ح، بــه نــگارش اشــعار بــر اســاس  در ایــن ســه شــر
ح  »شــر عنــوان  ذیــل  در  و  پرداختــه  آنهــا  قوافــی 
واژه«، به معنای قاموســی لغات و در برخی موارد 
برای فهم بیشــتر معنای لغت، اشــاره ای به برخی 


