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تازه های ناگرش و نشر معریفگزاریش

التفسیر البسیط؛ ابی الحسن علی بن 
احمد بن محمد الواحدی )م 468(

تحقیق: محمدبن صالح بن عبداهلل الفوزان؛ 

ریاض: جامعة االمام محمدبن مسعود االسالمیه، 

1430، 25 جلد.

که در  واح���دی قرآن پ���ژوه و مفس���ر بزرگ���ی اس���ت 
کتاب ارجمندش  جامعه علمی - قرآنی بیش���تر با 
»اس���باب النزول« شهره اس���ت. واحدی در حوزه 
کت���اب تفس���یری رق���م زده اس���ت 1.  تفس���یر س���ه 
کتاب های اول  الوجی���ز 2. الوس���یط 3. البس���یط. 
و دوم پیش ت���ر نش���ر یافت���ه ب���ود. قرآن پژوه���ان و 
محققان در انتظار تفس���یر س���وم واح���دی بودند 
کن���ون در بیس���ت و پنج جل���د به گونه ای بس  که ا
فاخ���ر نش���ر یافته اس���ت. روش واح���دی را در این 
کرد. او در تفس���یر  تفس���یر بای���د جامع نگرانه تلقی 
گون���ه ای اعج���اب آور از آی���االت  آی���ات االه���ی ب���ه 
االه���ی اس���تفاده می کند و این ش���یوه، بدین گونه 
گس���ترده  در ق���رن پنج���م حق���ًا و انصافًا  اس���توار و 
ش���گفت آور اس���ت. تفس���یر قرآن به ق���رآن واحدی 
هم���ه ابع���اد پژوهش���ی وی را درن���ور دیده اس���ت. 
او در بحثه���ای ادبی، بالغی، تفس���یر، فقهی و ... 
ب���ه س���راغ آی���ات دیگر م���ی رود و ب���ه شایس���تگی از 
عهده آن برمی آید. در بهره وری از س���نت واحدی 
گس���ترده نگاری نکرده اس���ت، به  در ای���ن تفس���یر 
واق���ع واحدی در این تفس���یر بیش���تر ب���ا »درایت« 
پیش رفته اس���ت تا »روای���ت«. در نقل از صحابه، 
کند،  گ���ر پیدا  کرده اس���ت. ا که تصریح  بدان گونه 
اولی���ن نقل از آن ابن عباس اس���ت. واحدی از آن 
کتابی داش���ته است،  که در »اس���باب نزول«  روی 
به اس���باب نزول توجهی ویژه دارد؛ اما بحث های 
ادبی، صرفی، نحوی آن بیشتر حجم تفسیر را فرا 
گرفته اس���ت. توجه واحدی به انسجام محتوایی 
آی���ات جالب اس���ت. او به ارتباط بی���ن آیات توجه 
گاه ن���کات لطیف���ی نی���ز رق���م می زن���د.  می کن���د و 
برخ���ی از اس���تادان دانش���گاه اس���المی محمد بن 
گردان تقسیم  س���عود، متن تفسیر را در میان ش���ا
کوش���یدند، متنی منقح و دقیق  کرده و با اش���راف 
کنم و تفصیل را  کنند. همین جا ی���ادآوری  عرض���ه 
که ب���ازی  وهابی مآبانه  ب���ه مجالی فراخ تر بگ���ذارم 

تفسیر و علوم قرآن
کریم تسنیم تفسیر قرآن 

 ج27، آیت اهلل جوادی آملی؛ قم:

 مرکز نشر اسراء، 1391.

بازن���گاری  و  بازنگ���ری  ک���ه  »تس���نیم«  تفس���یر 
درس گفتاره���ای آی���ت اهلل ج���وادی اس���ت، پ���س از 
گس���ترده و تنظیم نهایی پژوهشگاه علوم  تحقیق 
کت���اب نش���ر می یابد.  ج در هئی���ت  وحیان���ی مع���ار
کن���ون جل���د بیس���ت و هفت���م را پی���ش رو داری���م  ا
ک���ه با تفس���یر آیه 118 س���وره انع���ام آغاز می ش���ود و 
ب���ا آخری���ن آی���ۀ س���وره یادش���ده پای���ان می پذیرد. 
»تفسیرتس���نیم« از تفاس���یر بس���یار مه���م این قرن 
که در آینده جایگاه بس���یار بلن���دی خواهد  اس���ت 
یافت. ذیل تمام آیات از تفاس���یر اجمالی، تناسب 
آن با آیات پیش���ین، اشاره ها و لطایف نهفته در آیه 
سخن می رود و پس از آن در ضمن »بحث روایی« 
گس���ترده می شود. مؤلف عالیقدر  ابعاد بحث از آیه 
گس���ترده ای  ب���ه مناس���بت هایی بحث های فنی و 
گاه ب���ا صفحات مح���دود و دیگرگاه  را رق���م می زن���د 
ب���ا صفحات بس���یار. این بحث ها غالب���ًا با توجه به 
نی���از زمان و واقعگرایی موضوعات مطرح ش���ده در 
فضای فرهنگی و اعتقادی جامعه اس���المی مطرح 
می ش���ود. در این مجل���د از پلورالی���زم دینی، رابطه 
پلورالیزم با برخی علوم، دس���تاویزهای باورمند آن 
به تعددگرایی به آیات، نقد ش���بهات آنان و پاس���خ 
ب���ه پرس���ش های مط���رح ش���ده در این می���دان به 

تفصیل سخن رفته است.

از خداون���د س���بحان ط���ول عم���ر و دوام توفی���ق 
مول���ف ارجمن���د را خواس���تاریم ب���ه امی���د آنکه به 
گرانس���نگ  فرجام بخش���یدن به این اثر س���ترگ و 

فائق آیند.

معریف گزاریش
امساعیل مهدوی راد
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غریب���ه نی���ز می پ���ردازد. بدی���ن س���ان خوانندۀ ما 
کالم اله���ی در تمام  که از  با تفس���یری رویاروس���ت 

ابعاد سخن می دارد.

تنزیه القرآن عن المطاعن

 القاض���ی عبدالجب���ار بن احم���د المعتزلی؛ دراس���ة و 

تعلیق خضر محمد بنها؛ بیروت: دارالکتب العلمیه.

گس���ترد و  ک���ه جامعه اس���المی دامن  از روزگاران���ی 
گون���ی فرص���ت حض���ور یافتند،  گونا اندیش���ه های 
گرفت، نی���ز برخی از  گفتگو نیز ش���کل  زمینه ه���ای 
گرفت و  نقده���ا، اش���کال ها به متون دینی ش���کل 
فزون���ی یافت. عالمان و متکلم���ان معتزلی انصافًا 
آوردگاه  در  حض���ور  و  ق���رآن  س���احت  از  دف���اع  در 
کتاب  مجادل���ه و مناظ���ره درب���اره ابع���اد مختل���ف 
اهلل جای���گاه بلندی داش���ته اند. قاضی عبدالجبار 
ک���ه افزون بر  همدان���ی از جمل���ه متکلمانی اس���ت 
که نگاش���ته اس���ت - و متأسفانه در  تفس���یر بزرگی 
کتاب ه���ای مهم���ی در دفاع  اختی���ار م���ا نیس���ت، 
از س���احت ق���رآن ب���ه خام���ه آورده اس���ت. »تنزی���ه 
کتاب هاس���ت. قاضی  المطاغ���ی« از جمل���ه ای���ن 
ش���بهه ها و اش���کال های ادبی، عقل���ی، محتوایی 
متوجه به قرآن را براس���اس سوره ها و آیه ها آورده 
کتاب  گفت���ه اس���ت. محقق س���ختکوش  و پاس���خ 
کت���اب در ضم���ن مقدم���ه ای  اف���زون ب���ر تحقی���ق 
و  وی  ح���ال  ح  ش���ر و  قاض���ی  درب���اره  درازدام���ن 
قرآن���ی  عل���وم  و  تفس���یر  درب���اره  دیدگاه های���ش 

گفته است. به تفصیل سخن 

کوفی متن و ترجمه تفسیر فرات 

 ابی القاسم فرات بن ابراهیم بن فرات الکوفی؛ 

تحقیق محمد الکاظم؛ ترجمه معصومه آعبداهلل 

کبر؛ چاپ اول، قم: دلیل ما،  و حکیم حاجی علی ا

1391، 728 ص.

کتاب تفس���یر فرات یکی از قدیمی ترین  نویسنده 
گنجی از انوار الهی و معارف قرآنی  ذخایر ش���یعه و 
اس���ت. ابراهی���م ب���ن ف���رات از اصح���اب ائم���ه و از 
علمای عصر غیبت صغری اس���ت. در این تفس���یر 
که ازقرن س���ه و چهار به جا مانده اس���ت به  مأثور 
ذک���ر روایات یا روایات درذیل آیات بس���نده ش���ده 
اس���ت و هیچ گون���ه اظهارنظ���ری درب���اره روایات یا 

»مج���از الق���رآن« و »معان���ی الق���رآن« نیز یاد ش���ده 
است، مؤلفان به توضیح، تبیین و تفسیر واژه های 
در  مؤلف���ان  ش���یوه های  پرداختن���د.  دش���واریاب 
این گونه نوش���ته ها دوگونه اس���ت: 1. براساس سور 
ک���ه در ضمن آی���ات قرآنی معنای ه���ر واژه را  قرآن���ی 
دش���واریاب تلقی می کردند، به تفسیر و تحلیل آن 
کرده  می پرداختن���د 2. واژه ها را بگونه الفبا تنظیم 
کتاب مورد  و ب���ا ارجاع به آیات تفس���یر می کردن���د. 
کتاب ابوحیان:  که بر پایه  گونۀ اول اس���ت  گفتگو از 
کتاب  »تحفة االریب« س���امان یافته است. محقق 
در مقدمه از ش���رح حال مول���ف، اوضاع فرهنگی او 
گفته اس���ت و  و نی���ز عنوان »غریب القرآن« س���خن 
بس���یاری از عناوین نگاشته ش���ده در این زمینه را 

شناسانده است. 

کریم تفسیر قرآن 

 آیت اهلل سیدمصطفی خمینی؛ سوره حمد )ج 1(، 

ترجمه: خلیل پروینی؛ چاپ اول، تهران: موسسه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1391.

کری���م از س���ده های آغازین  نگارش تفس���یر ق���رآن 
گذرگاه زمان هماره  گش���ت و در  تاریخ اس���الم آغاز 
ت���داوم یافت. مورخان و عالمانی به درس���تی ادعا 
کتابی به  که در زندگی بش���ر درب���ارۀ هیچ  کرده ان���د 
ح و توضیح  کریم تفس���یر، حاشیه، شر اندازه قرآن 
نگاش���ته نشده اس���ت. تفس���یرهای نگاشته شده 
کری���م چه به لحاظ س���بک نگارش و  درب���اره قرآن 
چه به لحاظ درونمایه ها متفاوت بوده و هس���ت. 
کالمی و  گاه ادبی بوده اس���ت و دیگرگاه  رویکردها 
زمانی فلس���فی و زمانی دیگر اجتماعی و سیاسی. 
فقیه، فیلسوف، مفسر و متفکر بزرگ دوره معاصر 
ش���هید آی���ت اهلل س���یدمصطفی خمین���ی، طرحی 
جامع در اندیش���ه س���امان دادن تفس���یری جامع 
که س���وگمندانه با  گون اس���ت  گونا ب���ا رویکردهای 
ش���هادت آن عزیز آن آرم���ان واال فرجام نمی یابد. 
گوی���ا، روان و شایس���تۀ جلد اول  کن���ون ترجم���ۀ  ا
ک���ه تفس���یر س���وره حم���د را در  ای���ن اث���ر ارجمن���د 
ب���ر دارد پی���ش روی ماس���ت. مؤل���ف ارجمن���د در 
کالمی، فلس���فی،  تمام م���وارد ابعاد ادبی، فقهی، 
عرفان���ی، اجتماع���ی، سیاس���ی و ... را ب���ه بح���ث 
گاه ب���ا اندک مناس���بتی به علوم  می گ���ذارد. حتی 

کت���اب در نق���د و نق���ل روایات از س���وی  محقق���ان 
کاماًل روش���ن اس���ت. آن���ان ب���دون هیچ  واح���دی 
توجی���ه موجهی ه���ر آنچه را واحدی م���ی آورد و به 
»مذاق« آنان س���ازگار نیس���ت به نقد می کش���ند و 

گاه تحریف می کنند.

عکرمة بن عبداهلل البربری واثره فی 
التفسیر و علوم القرآنی

دراسه و تدوین احمد ابوبکر حازم احمد 

السامرایی؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، 2009.

گردان مدرسه ابن  عکرمه از مفسران تابعی و از شا
عباس در مکه است. شخصیت او به لحاظ رجالی 
گفتگو اس���ت و عالمان در توثیق و تجریح آن  مورد 
گزارشی است از  کتاب  یک داستان نیس���تند. این 
ش���رح حال، حیات علمی و مش���ایخ او از صحابه، 
گردان و جای���گاه او در تفس���یر. مؤل���ف ابت���دا  ش���ا
به تفصی���ل از زادروز، زادگاه و رش���د و بالندگ���ی اش 
گفته اس���ت و آن گاه تبار وی را شناس���انده  س���خن 
گس���ترده اش از ابعاد دین به  گاهی های  و درب���اره آ

کرده است. ویژه تفسیر بحث 

گزارش مش���ایخ عکره نش���ان داده است  در ضمن 
که بیش���ترین بهره او بوده  ک���ه وی از ابن عباس - 
اس���ت - علی بن اب���ی طالب، ابوهریره بیش���ترین 
نق���ل را داش���ته اس���ت. در تفس���یر جای���گاه او را به 
گاهی هایش ستوده اند. مؤلف  گس���تردگی آ لحاظ 
در فصل س���وم به تفصیل از شیوه تفسیر نگاری او 
گزارش  کرده اس���ت و آن گاه باب دوم است و  بحث 
آراء تفس���یری عکرم���ه اس���ت بر اس���اس س���وره ها و 
که س���الیانی  آیه ه���ا. این گون���ه جم���ع و تدوین ه���ا 
اس���ت در میان عالمان و فاضالن اهل س���نت باب 
ش���ده اس���ت، ب���رای ش���ناخت تاریخ���ی - تحلیلی 

فرهنگ و اندیشه آن زمان سودمند تواند بود.

غریب القرآن

 االم���ام الحاف���ظ زین الدی���ن قاس���م؛ اب���ن قطل���و بغا 

الحنفی؛ تحقیق عبدالمؤمن ابوالعینین علی حفیشه.

در می���ان پژوهش ه���ای قرآن���ی مجموعه های���ی با 
عنوان »غریب القرآن« از کهن ترین نگاشته هاست. 
که در سده های نخست با عناوین  در این گونه آثار 
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کاوی شده است.  ش���ده و یکس���ر درونمایۀ متن وا
مطال���ب حاش���یه ای و اس���تطرادی مج���ال ط���رح 
پی���دا نکرده اس���ت و خواننده فق���ط و فقط با متن 
کار دارد. واژه ه���ا و جمله های  نه���ج البالغ���ه س���ر و 
گونه گون با تأمل به معانی،  مشابه درس���یاق های 
گون حمل ش���ده اس���ت.  گونا مفاهی���م و مقاص���د 
نکته ه���ای مهم و ضروری تح���ت عنوان نکته های 
ج���دا آم���ده اس���ت و حج���م قاب���ل توجه���ی از ای���ن 
گرفته  مجموعه را، تحلیل شرح »کلمات قصار« فرا
که برای مدرس���ان نهج البالغه بسیار مفید  اس���ت 
گزارش، تحلیلی و معرفی همه س���ویۀ  خواهد بود. 
گس���ترده  ای���ن مجموع���ه س���ترگ فرص���ت و مجال 

می طلبدکه امید است فراچنگ آید.

الفضائل الموضوعه، عرض و نقد، 
 محاضرات االستاذ العالمه

 نجم الدین الطبسی

مهدی متصور السمائی؛ قم: مرکز فقهی ائمه 

اطهار، 1433.

قص���ه  اس���الم  تاری���خ  در  حدی���ث  جع���ل  و  وض���ع 
ک���ه ی���ادآوری آن دل را م���ی آزارد و  پرغصه ای اس���ت 
که در آلوده  سازی  اندیش���یدن به ابعاد آن و نقش���ی 
منابع تفکر اس���المی بر ج���ای نهاده اس���ت، جان را 
می فس���رد. عوامل، زمینه ها، بسترها و جریان های 
گس���ترش جعل و وضع  بس���یاری در ش���کل گیری و 
کرده ان���د. از جمله دس���ت سیاس���ت  نقش آفرین���ی 
و دس���ت های آلوده سیاس���تمداران در بس���یاری از 
کاماًل  نقل های س���اختگی منس���وب ب���ه رس���ول اهلل 
دیدن���ی اس���ت. بخش مهم���ی از فضائ���ل و مناقب 
س���اختگی در زندگ���ی، دان���ش و مواض���ع دین���ی و 
اجتماعی و اقتصادی خلفا است. مؤلف محقق در 
ضمن درس ها بخش���ی از این احادی���ث را به لحاظ 
گردان  کرده ان���د و یکی از ش���ا س���ند و مت���ن نق���ادی 
کتاب عرضه  وی ب���ه خامه آورده اس���ت و در قال���ب 
کرده اند. نقد و بررس���ی فضائل و مناقب س���اختگی 
درب���اره خلفاء، ش���یخین، معاویه و هارون عباس���ی 
کتاب را تش���کیل می دهد. تأم���ل در این  محت���وای 
گزارش ها نشان می دهد که بسیاری از این احادیث 
منسوب به رس���ول اهلل در مقابله با احادیث فضائل 

و مناقب علوی برساخته شده است.

مطالع���ه  روش ه���ای  ب���ه  کوت���اه  نگاه���ی  از  پ���س 
درب���ارۀ نهج البالغ���ه و تحلیلی از واژه ها، »س���یره« 
و ش���اخصه های مفهومی آن، به تحلیل، تفسیر و 
گزارش س���یره علوی برپایه آموزه های نهج البالغه 
پرداخت���ه اس���ت. اص���ل مرزبان���ی در عرضه ه���ای 
ف���ردی و اجتماع���ی و حکومت���ی و نی���ز اقتصادی، 
نظام���ی و قضای���ی و دین���داری بخ���ش آغازی���ن و 
کتاب برای جس���تجوگران  کتاب اس���ت.  گس���ترده 

معارف علوم بسیار سودمند است و خواندنی.

ح تازه و  پیام امام امیرالمؤمنین )شر
جامعی بر نهج البالغه(

 آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی؛ با همکاری جمعی 

از فضال و دانشمندان؛ ج 15، چاپ اول، قم: 

امیرالمؤمنین، 1391.

کوش���ش  باالخ���ره پ���س از بیس���ت س���ال ت���الش و 
آخری���ن مجل���د از دوره پان���زده جل���دی ش���رح نهج 
البالغ���ه ب���ا هم���ت واالی مرج���ع عالیق���در حضرت 
گردانش نشر  آیت اهلل العظمی مکارم ش���یرازی و شا
گرانس���نگ و بی نظیر  یاف���ت. نه���ج البالغه می���راث 
کت���اب زندگ���ی اس���ت، آیین نام���ه س���لوک  عل���وی 
گرانقدرترین می���راث امامت  ف���ردی و اجتماع���ی و 
کارآمدتری���ن آموزه هدایت اس���ت. نهج البالغه از  و 
کمیت  ک���ه برآیند چگونگی ه���ای روزگار حا آن روی 
جریان ه���ا،  ح���وادث،  دل  در  و  اس���ت  عل���ی)ع( 
اجتماع���ی،  فروده���ای  و  فرازه���ا  و  کش���مکش ها 
سیاس���ی، فرهنگی، اعتق���ادی رقم خورده اس���ت، 
کمان برای  مهم ترین دستورالعمل و دستمایه حا
حکومت���ی عدل م���دار و عدالت گس���تر و ظلم س���تیز 
نی���ز خواه���د ب���ود. جامعه ش���یعی عل���وی - ایرانی 
گویا، روشن، با تکیه  نیازمندشرح و تفس���یری بود 
بر نیازها، خواس���ت ها و ضرورت های عینی جامعه 
امروز و خوش���بختانه این شرح از پس تجربه بسیار 
گرانقدر و واالی»تفسیر نمونه«  موفق دو مجموعه 
و »پی���ام ق���رآن« و ه���ر دو می���راث ارجمند اندیش���ه 
گفته  که  گردانش، چنان است  مرجع عالیقدر و شا
آم���د. این ش���رح با قلم���ی روان چنان رق���م خورده 
که جس���تجوگران آغازی���ن این گونه بحث ها  اس���ت 
گاه���ان و عالمان���ی را بالغت  را س���ودمند  افت���د و »آ
افزاید«. دیگ���ر اینکه تمام واژه ها و جمله ها ش���رح 

آیات نش���ده اس���ت. این اثر مورد تأیید بسیاری از 
علمای بزرگ از جمله عالمه مجلس���ی و ش���یخ حر 
عاملی بوده اس���ت. در تدوین مطالب این تفسیر 
کوفی تحقیق ش���یخ محمدکاظم  از نس���خه فرات 
که انتشارات  محمودی از عالمان س���رزمین عراق 
را  آن  ای���ران  اس���المی  ارش���اد  و  فرهن���گ  وزارت 
به چاپ رس���انده اس���ت، اس���تفاده ش���ده اس���ت. 
کتاب در مجموع از هش���ت نسخه  پژوهش���گر این 
کت���اب و دو نس���خه چاپ���ی نج���ف و  خط���ی ای���ن 
کتابخانه های مختلف وجود  که در  افس���ت ایران 
کرده اس���ت. برخی از نس���خه های  دارد اس���تفاده 

استفاده شده عبارتند از:
کتابخان���ه امیرالمؤمنی���ن)ع( در نج���ف  - نس���خه 

اشرف.
آیت ���اهلل بروج���ردی )نس���خه  کتابخان���ه  - نس���خه 

میرزای نوری(
- نسخه مدرسه فیضیه قم

کتابخانه رضوی در مشهد - نسخه 
کتابخانه ملک تهران و نسخه های دیگر. - نسخه 

کت���اب از جمل���ه دالی���ل ترجم���ه این  در مقدم���ه 
اهل بیت)علیه���م  فضای���ل  ب���ا  آش���نایی  تفس���یر: 
الس���الم( و به خص���وص حضرت امی���ر)ع(؛ احیای 
عل���وم آل محم���د)ص(؛ توجه به تفاس���یر روایی و 
رویک���رد تأویل در قرآن و فراه���م آوردن زمینه تدبر 

در آیات الهی دانسته شده است.

حدیث
رخساره خورشید

 سیره امام علی در نهج البالغه؛ مصطفی دلشاد 

تهرانی؛ چاپ اول، تهران: دریا، 1391.

مؤل���ف ارجمند ای���ن اثر فاخر حضرت اس���تاد دکتر 
گاه ترین  کنون از جمله آ مصطفی دلش���اد تهرانی ا
اس���تادان ب���ه ابع���اد نهج البالغ���ه و درونمایه های 
ش���ریف واعماق جلیل این تحفه آس���مانی است. 
کالن در آس���تانۀ  او چندی���ن و چن���د اث���ر خ���رد و 
ک���ه همه  ک رقم زده اس���ت  ای���ن خورش���ید تابن���ا
کت���اب یادش���ده از  خواندن���ی و س���تودنی اس���ت. 
ح های موضوعی آن  جمل���ه مجموع���ه فاخ���ر ش���ر
بزرگ���وار بر نهج البالغه اس���ت. در ای���ن جلد مؤلف 
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گسترده و دقیق  گاهی های  انتظار جس���تجوگران آ
از قی���ام اباعبداهلل الحس���ین به فرج���ام آمد و جلد 
دوم این مجموعه ارجمند نش���ر یافت. مهم ترین 
ویژگی ه���ای ای���ن اثر دوجل���دی فاخ���ر، جمع بین 
کوش���یده اند  »روای���ت و درای���ت« اس���ت. مولف���ان 
گس���ترده و ب���ا نقد و  گاهی ه���ای تاریخی  در پرت���و آ
گزارش های تاریخی به گونه ای روش���مند و  تحلیل 
اس���توار »مقتلی جامع و همه س���ویه« ارائه دهند. 
ک���ه به  کن���ون جل���د دوم آن را پی���ش روی داری���م  ا
حوادث پس از عاش���ورا پرداخته است. این مجلد 
در چهار بخش تدوین ش���ده اس���ت. بخش اول با 
که  عن���وان »حوادث پس از عاش���ورا«، با فصل اول 
کوفه« را دارد، آغاز می ش���ود  عن���وان »اهل بیت در 
کوفه اس���ت  گس���ترده حوادث  گزارش و تحلیل  که 
کوفیان  کنش  گزارش خطبه های اهل بی���ت و وا و 
و خی���زش قهرمانان���ه عبداهلل عفی���ف ازدی. فصل 
گرفته و فصل  گزارش حوادث مسیر شام فرا دوم را 
س���وم را »اهل بی���ت در ش���ام«. آن گاه »اهل بی���ت 
در مدین���ه« اس���ت و باالخره این بخ���ش با عنوان 
»تداوم نهضت حس���ینی به رهبری امام س���جاد« 
پای���ان می پذی���رد. در بخ���ش دوم از پیامده���ای 
حادثه عاش���ورا س���خن رفت���ه اس���ت. در فصل اول 
از پیامده���ای تکوین���ی مانن���د خورش���یدگرفتگی، 
گون و فرجامهای  گونا دیده ش���دن خون در نقاط 
ش���گفت جنای���ت کاران از س���پاه یزی���د و فصل دوم 
سیاس���ی«  و  اجتماع���ی  »پیامده���ای  تحلی���ل  را 
گرفته است و در ضمن آن از: رسوایی حکومت  فرا
امویان، احیای روحیه مبارزه و ش���هادت طلبی در 
مس���لمانان و رقم خ���وردن قیام ه���ا و خیزش های 

گزارش شده است. کمان  گسترده علیه حا

درب���ارۀ  پیرامون���ی  بحث ه���ای  س���وم  بخ���ش 
سیدالش���هداء«  »اربعی���ن  قبی���ل  از  عاشوراس���ت 
ب���ر س���ر  اربعی���ن اول  اینک���ه قافل���ه اس���یران در  و 
م���زار ش���هیدان آمده ان���د ی���ا اربعین دوم. فلس���فه 
ام���ام  ب���رای  ع���زاداری  تاریخ���ی  س���یر  ع���زاداری، 
حس���ین)ع( واقع���ه عاش���ورا در آین���ه آم���ار و ارق���ام 
و پرس���ش ها و پاس���خ ها درب���ارۀ قی���ام اباعب���داهلل 
گزارش  کتاب اس���ت.  الحس���ین)ع( بخش چهارم 
ح حال و زندگینامه اصحاب امام حسین)ع(  ش���ر

کرده  منابع و مصادر معتمد اهل س���نت، انتخاب 
کرده اند. بخشی از  و به روش���نی حقیقت را آفتابی 

گفته شده از این قرار است: پرسش های پاسخ 

چرایی س���کوت علی)ع( دربراب���ر خلفا؟ مصونیت 
ق���رآن از تحریف، س���کوت عل���ی در مقاب���ل اهانت 
در  امام���ان  نام ه���ای  زه���را)س(،  حض���رت  ب���ه 
روای���ات، چرایی نام خلفا بر فرزن���دان امامان)ع(، 
یکی بودن قرآن مس���لمانان، قرآن و س���نت محور 
مذهب ش���یعه، معاویه از دیدگاه فریقین، عقیده 
بداء و علم غیب اهل بی���ت)ع(، عبارت »الصحابه 
کلهم عدول« از نظر ش���یعه، قواعد فقهی ش���یعه، 

فلسفه غیبت امام زمان)ع(.

تاریخ
 االمام الحسن فی مواجهة

 االنشقاق االموی

 السید سامی البدری؛ قم: الفقه للطباعة والنشر، 

.1433

آق���ای ب���دری از عالم���ان و محقق���ان س���ختکوش 
ک���ه در تاریخ  و اس���توارنویس ش���یعی عراق اس���ت 
کتاب بررس���ی و  اس���الم تأمالت مهمی دارند. این 
تحلی���ل روزگار ام���ام حس���ن)ع( اس���ت و نقش آن 
بزرگوار در انش���اء چهره زشت امویان و تداوم تفکر 
امام���ت در جامع���ه. مؤل���ف محق���ق دیدگاه ه���ای 
عالم���ان فریقی���ن را درب���اره »صل���ح امام حس���ن« 
را  صل���ح  پی آمده���ای  آن گاه  و  کرده ان���د  گ���زارش 
کرده  اس���ت. مباحثی درب���اره »مرجعیت  بررس���ی 
ک���ه  اس���ت  آم���ده  کت���اب  فص���ول  در  امام���ان« 
کتاب،  خواندنی است. از جمله بخش های مهم 
تحریف زدای���ی از ای���ن بخ���ش از تاری���خ اس���الم و 
که مؤلف روایات بسیاری را به دایره  شیعه اس���ت 

کرده است. نقد ریخته و نااستوار آنها را آفتابی 

مقتل جامع سیدالشهداء

ج 2؛ گروهی از تاریخ پژوهان؛ زیرنظر حجت االسالم 

و المس���لمین استاد مهدی پیشوایی؛ قم: موسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1391.

ک���ه از چ���اپ و نش���ر  س���رانجام و پ���س از دوس���ال 
جل���د اول »مقتل جامع سیدالش���هداء« می گذرد، 

موسوعة االسرائیلیات و الموضوعات فی 
کتب التفسیر

محمد احمد عیسی؛ 2 ج، قاهره: منصوره.

مفس���ران  و  عالم���ان  ع���رف  در  ک���ه  اس���رائیلیات 
ب���ه تمام���ت اندیش���ه های دخی���ل در ح���وزه تفکر 
اس���المی در س���ده های آغازی���ن اطالق می ش���ود، 
که از یک سو  موضوع بسیار مهم و حساسی است 
پژوه���ش دربارۀ آن ض���رورت دارد و از س���وی دیگر 
که این  کن���ون چندی���ن دهه اس���ت  حساس���یت. ا
موض���وع ذهن و زب���ان بس���یاری از متفک���ران را به 
کت���اب یادش���ده از  خ���ود معطوف داش���ته اس���ت. 
جمل���ه بهترین ه���ای ای���ن موضوع اس���ت. مؤلف 
ابتدا از مفس���ران دوره صحابه و مدارس تفس���یری 
گفته اس���ت و آن گاه اقس���ام  دور ی���ا تابعین س���خن 
را تعری���ف  را برنم���وده و موضوع���ات  اس���رائیلیات 
گ���زارش احادیث موضوع  کرده اس���ت. بخش بعد 
اسرائیلیات است و نقد آنها براساس سند و متن. 
کرده  کار آقای محمداحمد عیسی را متمایز  آنچه 
است، اس���تفاده های دقیق اس���ت و در حوزه نقد 

توجه به آراء محققان و متفکران و محدثان.

عقاید
صراط مستقیم، پاسخ به شبهات وهابیت

گلپایگانی؛  حضرت آیت اهلل العظمی لطف اهلل صافی 

چاپ اول، قم: دفتر تنظیم و نشر آثار معظم له، 1391.

ظه���ور وهابی���ان در عربس���تان حق���ًا و انصافًا برای 
ک���ور ب���ا  تمام���ت جه���ان اس���الم فتن���ه ای اس���ت 
ک���ه  ایج���اد فضاه���ای ش���بهه و تفرق���ه. از روزگاری 
گرفت و تش���یع  جمه���وری اس���المی ایران ش���کل 
عم���اًل ظهور و بروز ج���دی و دورا س���ازی را رقم زد، 
کنی ها، جوسازی ها و فتنه انگیزی های  ش���بهه پرا
گس���ترده تر ش���د. هیچ س���الی  آن���ان علی���ه تش���یع 
کت���اب، نش���ریه و مقاله  ک���ه ایش���ان ده ها  نیس���ت 
گویا و  علیه ش���یعه نش���ر ندهند. در این اث���ر فاخر، 
روش���ن، حضرت آی���ت اهلل العظم���ی صافی بخش 
کرده و  ح  قاب���ل توجه���ی از ش���بهات آن���ان را مط���ر
کوتاه اس���ت و غالبًا در  ج���واب داده اند. پاس���خ ها 
کث���ر در دو صفح���ه. در تمام پاس���خ ها  ی���ک و حدا
مول���ف عالیق���در مس���تندات بح���ث را از مهم ترین 
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کتاب با  می پ���ردازد. همچنین پیوس���ت مفص���ل 
ده نگاش���ته بس���یار خواندن���ی اس���ت. نی���ز باید از 
که  کرد  حسن س���لیقه ارباب نش���رنگاه معاصر یاد 

کتاب هایشان همیشگی است. آراستگی 

اسماعیلیان آقاخانی

گرمارودی؛ چاپ اول، تهران: امیرکبیر،  سیدمحسن 

1391، 344 ص.

دوم  ق���رن  در  ک���ه  اس���ت  فرق���ه ای  اس���ماعیلیه 
هجری از ش���یعه امامیه جدا ش���د. اس���ماعیلیان 
کردن���د و دولتی اس���ماعیلی را  در قرن س���وم قیام 
که با چهار نس���ل  ب���ه رهبری عبی���داهلل )مه���دی( 
به اس���ماعیل می رس���د، در مصر و مغرب تش���کیل 
اس���ماعیلیه  از  س���خن  وقت���ی  ای���ران  در  دادن���د. 
گاه ذهن ه���ا به س���مت الموت  می ش���ود، ناخ���ودآ
و حس���ن صب���اح م���ی رود و ب���ه ای���ن دلیل بیش���تر 
آث���ار نگاشته ش���ده درب���ارۀ اس���ماعیلیان در رابطه 
ب���ا پیدایش اس���ماعیلیه و س���قوط الموت اس���ت 
کمتر پرداخته ش���ده اس���ت.  و ب���ه حوادث بعدی 
ایوان���ت سرگذش���ت  ق���رن پی���ش پروفس���ور  نی���م 
ک���رد و آن را ت���ا آقاخان ها  اس���ماعیلیان را پیگ���ری 
گروه���ی صح���ت ای���ن  متص���ل دانس���ت. هرچن���د 
گفته نویس���نده در میان  کردن���د. به  تحقی���ق را رد 
انج���ام  ک���ه درب���اره اس���ماعیلیان  پژوهش های���ی 
شده اس���ت، پژوهش ها یا بس���یار مغرضانه است 
کافی  ی���ا دوس���تانه و سفارش���ی. همچنی���ن منابع 
کم اس���ت. با  ب���رای پژوه���ش دراین حوزه بس���یار 
کوش���یده اس���ت با دسترسی  این حال نویس���نده 
به منابع متق���ن از منابع داخلی و خارجی نگاهی 
دقیق���ی به پیدایش اس���ماعیلیه ت���ا دوران الموت 
ب���ه صورت خالص���ه و ادامه حیات آنان از آن س���و 

به بعد به صورت مفصل  بپردازد.

اخالق
اخالق و آیین نقد

سیدحسن اسالمی، چاپ اول، تهران: خانه 

کتاب، 1391.

کتاب از معدود نویس���ندگان حوزۀ  مؤل���ف محقق 
که در میدان نقد فراوان  مطالعات اس���المی است 

ایران���ی ب���ه غ���رب آغ���از ش���د و ای���ن آش���نایی، آغاز 
اندیش���یدن و تفک���ر جدی���د ایرانی اس���ت. در واقع 
عص���ر جدید در اندیش���ه ایران���ی از زمانی آغاز ش���د 
که اندیش���ه و تفکر ایرانی به علت اس���باب نظری و 
امکانات فلسفی، ناتوان در بروز و ظهور در دنیای 
کتاب تاریخ اندیش���ه جدید ایرانی به  جدی���د بود. 
گفتۀ محقق با روش »پدیدار شناسانه« و با معلق 
ق���راردادن اندیش���ه ام���روز و نی���ز پیش فرض ه���ای 
موقت���ی و اجتماع���ی و روان ش���ناختی س���عی دارد 
ب���ه نقط���ه آغ���از اندیش���ه جدی���د ایران���ی راه پی���دا 
کت���اب در ش���روع دربردارندۀ مقدمه ناش���ر و  کند. 
نویسنده اس���ت. نویسنده در چهار مقدمه به آغاز 
اندیشه جدید ایرانی، روش شناسی اثر، چگونگی 
مش���اهده س���فرنامه ها و چگونگ���ی انتخ���اب آنه���ا 
در  مؤث���ر  س���فرنامه   29 آن گاه  و  اس���ت  پرداخت���ه 
کرده است.  ظهور اندیش���ه جدید ایرانی را معرفی 
ک���ه دفترهای  کت���اب چنی���ن برمی آید  از پیش���انی 
بع���دی نیز در ای���ن موضوع در راه اس���ت. در پایان 
کت���اب به لحاظ  الزم اس���ت از زیبایی و آراس���تگی 

شکلی نیز یاد شود.

گذار نخبگان ایرانی در دوران 

جالل توکلیان؛ چاپ اول، تهران: نگاه معاصر، 

244 ص.

که  کت���اب این اس���ت  بح���ث اصل���ی پژوهش���گر در 
گذار برای این پرس���ش  نخب���گان ایرانی در دوران 
که چه نس���بتی میان جامعه سنتی و مدرن وجود 
دارد؟ چه پاس���خی یافته اند. در ای���ن بین از میرزا 
کرمانی نام  فتحعل���ی آخون���دزاده و میرزا آقاخ���ان 
کار س���نت را تمام ش���ده می دانستند و  که  می برد 
نیز از ش���یخ فضل اهلل نوری و نوه اش سیدحسین 
که مدرنیته را به خروسی سربریده  نصر یاد می کند 
تش���بیه می کردند. نویسنده بررس���ی دیدگاه های 
ب���ه ای���ن نتیج���ه  اف���راد مختل���ف در ای���ن می���ان 
غ از دیدگاه های خط���ا یا صواب،  که فار می رس���د 
گ���ذار بی���رون نیامده ای���م  م���ا همچن���ان از دوران 
و می���ان س���نت و مدرنیت���ه دس���ت و پ���ا می زنیم. 
کت���اب در بخش هایی به مرور دیدگاه های ش���یخ 
فض���ل اهلل نوری، آخوند خراس���انی، سیدحس���ین 
ب���ازرگان  و  ش���ریعتی  شبس���تری،  مجته���د  نص���ر، 

غی���ر  ش���هدای  و  بنی هاش���م  ش���هداء  گ���زارش  و 
کتاب است. بنی هاشم نیز از دیگرفصول 

مقت���ل جام���ع سیدالش���هداء در دوجل���د ازجمله 
بهتری���ن و تحلیلی ترین مقتل های امام حس���ین 

گسترده تر. است و نیازمند تحلیل و بررسی 

زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان 
 )از سقوط بغداد تا ظهور صفویه

)907 - 656 

محسن الویری؛ چاپ اول، تهران: دانشگاه امام 

صادق، 1391.

تاریخ تحلیلی تشیع با نگاه تمدنی و نقش آفرینی 
عالمان ش���یعی و تفکر ش���یعی در ابعاد مختلف از 
جمل���ه پژوهش های بس���یار مه���م و برجای مانده 
کت���اب از جمله معدود  حوزه پژوهش اس���ت. این 
ک���ه تاری���خ تش���یع را در مح���دوده  آث���اری اس���ت 
ک���رده  زاوی���ه مطالع���ه  ای���ن  از  یادش���ده  تاریخ���ی 
کلیات  اس���ت. نویس���نده در فصل اول و با عنوان 
گذرا ب���ه تاری���خ تش���یع از خاندان های  ب���ا نگاهی 
گفته است. پس از آن فصل دوم  حکومتگر سخن 
گزارش تحلیل���ی میراث مکت���وب عالمان  اس���ت و 
گون فرهنگ اسالمی: تفسیر،  گونا شیعه در ابعاد 
حدیث، عقاید، اخالق، نقد، منطق، سیاست. در 
فصل س���وم تالش های آموزشی شیعیان براساس 
گزارش ش���ده اس���ت و در فص���ل چهارم از  ش���هرها 
آرامگاه ه���ای امام���ان و ام���ام زادگان س���خن رفته 
اس���ت و باالخره پرداخته است به روابط شیعیان 
کتاب آقای دکتر  و اهل س���نت از جهات مختلف. 
الوی���ری از پژوهش ه���ای شایس���تۀ تاری���خ تش���یع 
گاهی های���ی از این  اس���ت و ب���رای جس���تجوگران آ

دست قطعًا سودمند خواهد بود.

تاریخ اندیشه جدید ایرانی )سفرنامه های 
ایرانیان به فرنگ

 دفتر اول: آینه آوران و عصر رویارویی با غرب(؛ 

فرامرز معتمد دزفولی؛ چاپ اول، تهران: شیراز، 

1391، 1116 ص.

نخس���تین رویارویی و برخ���ورد ایرانی���ان با دنیای 
سفرنامه نویس���ان  و  مس���افران  س���وی  از  جدی���د، 
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تجربه ه���ای  ب���ا  را  خ���ود  ش���عر  حاف���ظ  ت���ا  اس���ت 
ب���ه هم���راه نیکوتری���ن و  ن���اب و لطی���ف عرفان���ی 
کاهش  دلس���وزانه ترین پیام ه���ای اخالق���ی ب���رای 
معضالت فرهنگی و اجتماعی بس���راید. پژوهشگر 
اث���ر معتق���د اس���ت از جمل���ه رازه���ای جاودانگ���ی 
ک���ه س���روده های حاف���ظ بین  حاف���ظ این اس���ت 
او و خوانن���ده پیون���دی اس���توار برق���رار می کن���د و 
زخم ه���ای مان���ده در ج���ان را التی���ام می بخش���د. 
کت���اب در پن���ج فص���ل س���امان یافت���ه اس���ت. در 
بخش اول با نمونه ای از اش���عار به تنهایی حافظ 
پرداخته می ش���ود. در فص���ل دوم با ابیاتی آش���نا 
ک���ه حاف���ظ در آنه���ا طلب ی���ار می کند.  می ش���ویم 
کت���اب یعنی راز  در فصل س���وم به پرس���ش اصلی 
جاودانگ���ی حاف���ظ از منظ���ر پژوهش���گر پرداخت���ه 
بررس���ی  ب���ر  مش���تمل  چه���ارم  فص���ل  می ش���ود. 
گی حافظ یعنی رندی اس���ت و در  ممتازتری���ن ویژ
نهای���ت در فصل آخر زندگی و غم و ش���ادمانی اش 

کاویده شده است. از نگاه حافظ 

گفتگو با متن هرمنوتیک، ادبیات، 

 عزت اهلل سپه وند؛ چاپ اول، تهران: علم، 1391، 

342 ص.

کت���اب حاضر به بررس���ی تأثیر هرمنوتی���ک در فهم 
گفتگ���و با متن می پردازد. مس���ئله  متون از مس���یر 
کت���اب این اس���ت تنه���ا در س���ایه خوانش  اصل���ی 
ام���روزی؛ ام���ا دقیق و س���طر به س���طر آثار پیش���ین 
ب���ه رویک���ردی هرمنوتیک���ی  ک���ه می ت���وان  اس���ت 
گفتگوی میان افق امروزی ترین  مبتنی بر تالقی و 
که  گفتم���ان حیطه علوم انس���انی و اف���ق روزگاری 
متون شگرف اسماعیلی در آن نوشته شده است، 
دس���ت یافت. ای���ن پژوهش با امید ب���ه زنده کردن 
کهن ادب فارس���ی،  و ب���ه سخن واداش���تن مت���ون 
کاربس���ت آن  به بررس���ی مفه���وم »هرمس���انگی« و 
در آث���ار مکت���وب اس���ماعیلیه خواه���د پرداخ���ت. 
کت���اب توصیف���ی - تاریخی  روش پژوهش���گر ای���ن 
و مبتن���ی ب���ر مطالعه عمی���ق و دقیق آثار یادش���ده 
و یادداش���ت برداری از مأخ���ذ مختل���ف و تحلی���ل 
از آنهاس���ت. در چنی���ن روش���ی ب���ا رویک���رد تحلیل 
محتوا به بررس���ی اثار ادبی بازمانده از ناصرخس���رو 
پرداخت���ه  سجس���تانی  ابویعق���وب  و  قبادیان���ی 

و آذربایجان���ی«. در فصل چهارم س���لمان فارس���ی 
در شعر س���بک عراقی )دوران مغوالن و تیموریان( 
چهره نمایی ش���ده اس���ت. منظومه های ارجمند 
گونه های غنایی و حماس���ی قالب هایی  عرفان���ی، 
که در این دوران شخصیت سلمان در آنها  اس���ت 
بازتابانده ش���ده است. س���لمان در شعر سده های 
دهم تا میانه سده دوازدهم محتوای فصل پنجم 
اس���ت و باالخره فصل ششم است و جلوه هایی از 
شخصیت س���لمان در بس���ترهای اش���عار عرفانی، 
حماس���ی، مذهب���ی، حماس���ه و تعزی���ه. در فص���ل 
پایان���ی تجل���ی ش���خصیت س���لمان محم���دی در 

اشعار شاعران معاصر عرب آمده است.

وادی  »خض���ر  کت���اب  گفتی���م  آغ���از  در  چنان ک���ه 
که  دهم...« اثری اس���ت متفاوت و ش���ایان توجه 
بای���د در مجال���ی دیگ���ر به تفصی���ل از چگونگی آن 
ک���ه مؤلف���ان در  گف���ت. ی���ادآوری می کنم  س���خن 
کتاب آثار نگاشته ش���ده  اقدامی شایس���ته در آغاز 
ضم���ن  در  و  شناس���انه اند  را  معاص���ر  روزگار  در 
ای���ن آثار از س���لمان پارس���ی - لویی ماس���ینیون و 
که  کرده اند  گفته اند و تصری���ح  ترجمۀ آن س���خن 
ترجمه های مختلفی داش���ته اس���ت و فقط از یک 
کرده اند و آنه���م ترجمه عل���ی علوی  ترجم���ه ی���اد 
ک���ه این »عل���ی علوی«  گوی���ا متوج���ه نش���ده اند  و 
که  هم���ان زنده ی���اد »دکتر علی ش���ریعتی« اس���ت 
نس���خۀ در اختیار مؤلفان حتمًا چاپ ش���ده پیش 
که آثار ش���ریعتی با  از انقالب اس���المی بوده اس���ت 

نام های مستعار چاپ می شده است.

راز محبت و آشنایی در غزلیات حافظ

کویر، 1391،  ناصر مهدوی؛ چاپ اول، تهران: 

 320 ص.

تأثیرگذارتری���ن  و  مهم تری���ن  از  یک���ی  حاف���ظ 
چهره ه���ای فرهنگ���ی در تاری���خ و ادب و اندیش���ه 
ایرانی بوده اس���ت و نویس���ندگان مختلف همواره 
اندیشه و اش���عار حافظ را دستمایۀ پژوهش های 
کتاب چنان  گون قرار داده اند. نویسنده این  گونا
که فضای  گفته اس���ت: معتقد است  که در مقدمه 
کن���ده از س���ختی ها و  ک���ه آ دوران ش���عری حاف���ظ 
دش���واری ها ب���رای مردم ای���ران بود، دس���تاویزی 

گستره بحث های آقای اسالمی را  قلم زده اس���ت. 
ه���م بحث های نظری فرا می گیرد، هم بحث های 
آث���ار خواندن���ی و  تطبیق���ی و میدان���ی. از جمل���ه 
که  کتاب پیش رو اس���ت  ارجمند ایش���ان همی���ن 
ک���م، مس���ائل و موضوعات بس���یار مهم  ب���ا حجم 
کتاب  و ج���دی را درب���ارۀ اخ���الق نقد و آیی���ن نقد 
کت���اب از  ک���رده اس���ت. نویس���نده در این  ح  مط���ر
گفته اند و از  یک س���و دربارۀ چیس���تی نقد س���خن 
دیگ���ر س���و از نقش آفرینی نقد در دانش گس���تری و 
استوارس���ازی پژوهش ه���ا. آن گاه پرس���ش بس���یار 
ک���ه ب���ه واق���ع آی���ا  مهم���ی را در می���ان افکنده ان���د 
گر پاس���خ مثبت اس���ت  »نق���د اخالقی اس���ت؟« و ا
ک���دام اس���ت. در بخش ه���ای بعدی  اخ���الق نقد 
آیی���ن نقدنوش���ته های تألیف���ی، آیی���ن نق���د آث���ار 
ترجمه ش���ده و چگونگ���ی پاس���خ ب���ه نقده���ا آمده 

کتاب خواندنی است و راهگشا. است. 

ادبیات
خضر وادی دهم )روزنه ای بر سیمای 
سلمان فارسی در هزاره شعر پارسی(

محمد مرادی و اصغر صفی پور؛ بنیاد فارس شناسی، 

چاپ اول، شیراز: ادیب مصطفوی، 1391.

اث���ری اس���ت ارجمن���د در چهره نمایی از س���لمان 
فارس���ی بر پایۀ ش���عر ش���اعران. مؤلفان با تالش���ی 
ش���خصیت  درب���اره  ش���اعران  اش���عار  شایس���ته، 
زندگانی، اندیش���ه و ابعاد وجودی صحابی جلیل 
کرده اند.  گ���ردآورده و تحلی���ل  القدر رس���ول اهلل را 
گزارش اش���عار نس���یت،  کتاب محض  از ای���ن روی 
ک���ه تمامت  بلک���ه تحلیل محتوایی اش���عار اس���ت 

این چکامه ها را بر اساس توالی نظم داده اند.

کتاب ش���ش فص���ل س���امان داده اند. در  مؤلف���ان 
کلی���ات پ���س از مقدمه ای  فص���ل اول و ب���ا عنوان 
کوتاه درب���اره جایگاه س���لمان فارس���ی در فرهنگ 
تش���یع و تاری���خ اس���الم، پژوهش ه���ای محقق���ان 
معاص���ر را درب���اره س���لمان ب���ا توضی���ح و تحلی���ل 
کرده اند. در فصل دوم از حضور شخصیت  گزارش 
گزینش و  گفته اند با  س���لمان در شعر عرب س���خن 
اختص���ار. آن گاه فصل س���وم اس���ت و آغازین دورۀ 
حضور س���لمان در شعر فارسی »س���بک خراسانی 
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که با عنوان  مقاالت���ی درباره ادبیات و زبان اس���ت 
گلگش���ت های ادبی و زبانی چاپ می شود. چنان 
کتاب برمی آید دفترهای دیگری نیز  ک���ه از مقدمه 

با این عناوین در راه است.
- نقد و نظر )مقاالتی در باب نقد و بررسی متون(

- خل���وت فکر )مقاالت���ی درباره زیبایی شناس���ی و 
فلسفه(

- درباره ویرایش
- ادبیات معاصر و معاصران و بخش های دیگر.

ادب���ی  )گلگش���ت  های  کت���اب  ای���ن  مق���االت  ام���ا 
و زبان���ی(، متمرک���ز ب���ر مبحث���ی ادب���ی ی���ا نکته ای 
ک���ه حاصل س���خنرانی یا  زبان���ی اس���ت و مطالب���ی 
مراسم هاس���ت ش���کل مرس���وم تری ب���رای چ���اپ 
کت���اب  ابت���دای  در  ای���ن  ب���ر  اف���زون  یافته ان���د. 
اس���تاد س���میعی مقدم���ه ای نس���بتًا بلن���د درباره 
که بس���یار  زندگ���ی علمی و ادبی خود نگاش���ته اند 

خواندنی است.

فقه
الحدائق الناضره، للمحدث البحرانی، 

دراسة مقارنه فی المنهجم

 الشیخ خالد العطیه؛ قم: مرکز الغدیر للدراسات و 

النشر و التوزیع، 1432.

از فقیه���ان،  محق���ق بحران���ی )= ش���یخ یوس���ف( 
ک���ه از او با عنوان  عالم���ان و محدثان بزرگ اس���ت 
»اخب���اری« معت���دل ی���اد می ش���ود. مهم تری���ن اثر 
کتابی اس���ت فقهی،  کتاب »حدائق الناضره«  وی 
لی و نشانگر قدرت فقهی نویسنده به ویژه  استدال
چیرگ���ی حی���رت آور او ب���ر ف���روع مس���ائل. محق���ق 
س���ختکوش جن���اب آق���ای خالد عطیه، فهرس���ت 
گویا و دقیقی برای دس���تیابی به  موضوعی بس���یار 
موضوع���ات مطرح ش���ده در »الحدائ���ق الناض���ره« 
کارآمد اس���ت و س���ودمند و  ک���ه  س���امان داده ان���د 
کتاب را  کت���اب، این  به یمن این آش���نایی با ابعاد 
درب���ارۀ روش فقهی آن بزرگ���وار پرداخته اند. مؤلف 
در فصل���ی مقدمات���ی از اوضاع سیاس���ی، فرهنگی  
گفته است. آن گاه  اعتقادی روزگار بحرانی س���خن 
بحث���ی پ���ی افکن���ده اس���ت درب���اره اخباریگ���ری و 
چگونگی ش���کل گیری مخالفت ها بین اصولیان و 

و ص���ورت ب���ه هی���چ روی ان���گار جوان���ب تاریخی و 
اجتماع���ی و فلس���فی و آرمان���ی فرهن���گ بش���ری 
که بدیهی بودنشان  نیس���ت. آنها اموری هس���تند 
نی���از به توضیح ندارد. بدین ترتیب دکتر ش���فیعی 
کدکن���ی از اتم���ام انکار ه���دف و آرم���ان در ادبیات 
می رهن���د«. همچنین ایش���ان در بخ���ش دیگری 
ش���ناخت  ض���رورت  درب���اره  کت���اب  مقدم���ه  از 
ف���رم می نویس���ند: »ش���ناخت ف���رم نه تنه���ا برای 
هنرمن���دان ض���رورت دارد و نخس���تین و تنه���ا راه 
ک���ه پژوهش���گران را نیز به  کار آنهاس���ت  پیش���رفت 

مانند عددنویسی در ریاضی است«.

کتاب در دو بخش، با تعاریف مفاهیم فرمالیس���م 
نیزشناس���اندن  و  صورتگرای���ی  و  ص���ورت  و 
نظریه پ���ردازان اصل���ی فرمالیس���م س���امان یافت���ه 
کت���اب مقاالت  اس���ت و در پای���ان نی���ز در ضمیمه 
ب���ا صورت گرای���ی  ک���ه  مفی���دی عرض���ه ش���ده اند 
کتاب شناس���ی اثر نی���ز مانند دیگر  ارتب���اط دارن���د. 
کامل  گویی راهنمایی  آثار اس���تاد ش���فیعی، خود 

برای پژوهش است.

گلگشت های ادبی و زبانی

 احمد سمیعی گیالنی؛ گردآورنده سایه اقتصادی نیا؛ 

چاپ اول، تهران: هرمس، 1391، 642 ص.

مؤل���ف،  پژوهش���گر،  گیالن���ی  س���میعی  احم���د 
مترجم، ادیب و ویراس���تار پرکار، خس���تگی ناپذیر 
و دانش���مند ح���وزه ادبی���ات ای���ران زمین اس���ت. 
که نه  ایشان از جمله پژوهش���گران ایران هستند 
کمیت  تنها فهرس���ت آثارش���ان مثال زدنی اس���ت، 
نگاش���ته های ایش���ان نی���ز غبط���ه  برانگی���ز اس���ت. 
گردآورن���ده  اقتصادی نی���ا  کت���اب خان���م  ای���ن  در 
کرده اس���ت تا مقاالت اس���تاد س���میعی  اث���ر تالش 
وح���دت  ایج���اد  از  بع���د  و  ک���رده  جم���ع آوری  را 
موضوع���ی، آنها رادر دفترهای مختلف به دس���ت 
کتاب آورده  گردآورن���ده در مقدمه  چاپ بس���پارد. 
که حدود 160 مقاله را جمع آوری، س���پس  اس���ت 
کردی���م و در عین  آنه���ا را دس���ته بندی موضوع���ی 
تقس���یم بندی نیز مق���االت تالیف���ی و ترجمه را به 
کت���اب درواق���ع دربرگیرندۀ  تفکی���ک آوردیم. این 
یعن���ی  مق���االت،  دس���ته بندی  ای���ن  اول  بخ���ش 

کم ب���ر پژوهش  ش���ده اس���ت. با این هم���ه روح حا
گفتگوی���ی  ب���ه  پژوهش���گر  و  اس���ت  هرمنوتیک���ی 
که بر اس���اس یکی  هرمنوتیک���ی روی آورده اس���ت 
گادام���ر انج���ام ش���ده  ازالگوه���ای رواب���ط س���ه گانه 
گفتگو با مت���ن به دنبال تحلیل  اس���ت و از راه این 
کتاب در شش روایات سامان یافته  متون اس���ت. 
اس���ت و به نظریه های دی���روز و ام���روز هرمنوتیک 

تحلیل متون در این فصل ها می پردازد.

کلمات )درس گفتارهایی دربارۀ  رستاخیز 
نظریه ادبی صورتگران روس(

کدکنی؛ چاپ اول، تهران:  محمدرضا شفیعی 

سخن، 1391، 512 ص.

کلم���ات مجموع���ه درس ه���ای  کت���اب رس���تاخیز 
که به خواس���تاری  کدکنی اس���ت  اس���تاد ش���فیعی 
کالس نظری���ه ادب���ی  دانش���جویان ایش���ان ب���رای 
گفت���ه ش���ده اس���ت. حکایت ای���ن خواس���تاری در 
کت���اب، خ���ود بس���یار خواندن���ی اس���ت.  مقدم���ه 
صورتگران روس در آغاز قرن بیس���تم چش���م انداز 
ت���ازه ای در حوزه مباحث جمال شناس���ی و نظریه 
که  کردند  ادبی���ات وارد محاف���ل فرهنگی جه���ان 
گس���ترش اس���ت. ایشان  آثارش هنوز هم در حال 
ب���ا عرضه ک���ردن نظریه های ن���و درباره زبان ش���عر؛ 
پیرن���گ داس���تان؛ بوطیق���ای س���ینما و س���اختار 
که هیچ گاه  قصه ه���ای عامیانه به آفاقی رس���یدند 

از تاریخ فرهنگ بشری حذف نمی شوند.

آش���نایی زدایی،  ف���رم،  همچ���ون  مفاهیم���ی 
کلمات، ادبیات، هنر سازه، وجه غالب،  رستاخیز 
که از  پیرن���گ، س���اختار و مفاهیمی از این دس���ت 
رهگ���ذر مکت���ب صورتگرای���ی روس وارد فرهن���گ 
اروپ���ا ش���ده اند، با تم���ام تح���والت علوم انس���انی 
گره خوردگ���ی یافت���ه  ق���رن بیس���تم و بیس���ت ویکم 
کت���اب آش���نایی ب���ا  اس���ت. نکت���ۀ برجس���ته ای���ن 
جری���ان صورتگرای���ی روس و تأثی���رات جهان���ی آن 
ب���ا اس���تفاده از ش���واهد ادبی���ات فارس���ی و تاری���خ 

اجتماعی ایران است.

کتاب نوش���ته اند: »قصد  دکتر ش���فیعی در مقدمه 
م���ن روای���ت تاریخ���ی جری���ان فرمالیس���م روس���ی 
اس���ت و نه دف���اع از آن. بحث درب���ارۀ صورتگرایی 
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کاوش های باستان شناسی  کتیبه های س���نگی و 
تکمی���ل  ب���رای  همچنی���ن  اس���ت.  نیزپرداخت���ه 
عل���م  دو  از  خ���ود  پژوهش���ی  بهینه س���ازی  و 
»زبان ش���ناختی«و »نمادش���ناختی« نیز استفاده 
کتاب مقولۀ زمان را با دو وجه خالق  کرده اس���ت. 
کتاب بر این  و نابودگر آن بررس���ی می کند. مترجم 
ک���ه از طریق تأویل و تفس���یر نمادهای  باور اس���ت 
اس���اطیر می توان به بنیاد دین���ی آنها وقوف یافت 
کت���اب پرداخته اس���ت. نکت���ه مهم  و ب���ه ترجم���ه 
کت���اب به زع���م مترجم آن، ن���گاه بی تعصب و دید 
ب���از براندن نس���بت ب���ه اس���اطیر مذهب���ی و تاریخ 
کت���اب در 25 بخ���ش ب���ه  ادی���ان باس���تان اس���ت. 
بررس���ی اس���اطیر و باورها و ایده ه���ای ادیان عهد 

باستان به صورت مفصل پرداخته است.

فلسفه
جدال فیلسوفان؛ روسو، هیوم و حدود 

فهم انسان

 رابرت زارتسکی و جان تی. اسکات؛ ترجمه هدی 

زمانی؛ چاپ اول، تهران: ققنوس، 1391، 431 ص.

کت���اب بحث ه���ای تاریخ���ی و مفهوم���ی  در ای���ن 
بس���یاری درب���اره روش���نگری بی���ان ش���ده اس���ت؛ 
اما پژوهش���گر قصد پاس���خ دادن به آنه���ا را ندارد. 
کتاب بیش از آنکه درباره روشنگری باشد، درباره 
ک���ه در عصر  مجموع���ه پیچی���ده اتفاقات���ی اس���ت 
خ داه اس���ت. در ای���ن بین دوس���تی  روش���نگری ر
دراماتی���ک هی���وم  و روس���و نقل ش���ده اس���ت و به 
تلویح به برداش���ت عصر روش���نگری از عقل و فهم 
کتاب در بخش های  ایش���ان اشاره ش���ده اس���ت. 
مختلف به دیدگاه های هیوم و روس���و می پردازد. 
که از بس���یاری  جال���ب آنکه آنچه هیوم و روس���و را 
جه���ات باهم اختالف داش���تند، همراهانی غریب 
کلی���دی مورد  س���اخت، نگ���رش آنه���ا به موض���وع 
قبول روش���نگری، یعن���ی عقل بود. هی���وم مدافع 
پیش���رفت عل���م و هن���ر ب���ود و روس���و پیش���رفت را 
زیر س���وال می ب���رد و می پرس���ید آیا این ن���ام دیگر 
فس���اد اخالقی نیس���ت؟ در هرحال ه���ر دوی آنها 
کتاب به واقع  مهم ترین منتق���دان عقل بوده اند. 

روایت این تفاوت ها  و نقطه مشترک است.

ک���ه یافت ش���ده، آورده ش���ده اس���ت و نکته س���وم 
کوش���یده  ک���ه مؤل���ف  کت���اب ای���ن اس���ت  در ای���ن 
اس���ت در مقابل آس���یب پذیری جامعه ش���یعه در 
ک���ه به زعم ایش���ان از قرن  براب���ر مس���ئله مهدویت 
س���یزدهم هج���ری ب���ه ای���ن س���مت فراوان ش���ده 
کتاب افزون  کنشی نش���ان دهد. در این  است، وا
گفت���ن از مهدیان دروغی���ن، به اجم���ال برخی  ب���ر 
مبان���ی فکری آن���ان، اوض���اع اجتماعی و ش���رایط 
که منجر ب���ه اظهارات مهدویت ش���د نیز  تاریخ���ی 
کتاب در نه فصل و با ترتیب  بررس���ی شده اس���ت. 
تاریخ���ی و در دوره های مختلف مدعیان دروغین 
مهدوی���ت را معرف���ی می کن���د و س���پس در انتهای 
ح  کت���اب س���ه رس���اله ب���ا نام های »رس���اله در ش���ر
حدی���ث دولتنا فی آخر الزمان«، »رس���اله مبش���ره 
شاهیه« و »رساله الهدی: سید محمدنوربخش« 

آمده است.

پژوهشی در ایده ها، انسانها و رویدادها 
در ادیان عهد باستان

 اس. جی. اف. براندن؛ ترجمه و پژوهش سودابه 

فضایلی؛ چاپ اول، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 

1391، 751 ص.

مختل���ف  جه���ات  از  گ���ون  گونا ادی���ان  ش���ناخت 
کاربرد اولیه  امروزی ضروری اس���ت؛ زیرا افزون ب���ر 
آن در رش���ته دین شناس���ی تطبیق���ی، سرنوش���ت 
بس���یاری از نظریه پردازی ه���ا دررش���ته های علوم 
انس���انی مانن���د جامعه شناس���ی، انسان شناس���ی 
و فرهن���گ و تم���دن وابس���ته ب���ه تغیی���ر چگونگی 
پیدای���ش ادی���ان آغازی���ن اس���ت. ب���ر این اس���اس 
دانش���گاه ادیان و مذاهب انتش���ارکتاب پژوهشی 
ایده ه���ا، انس���ان ها و رویداده���ا در ادی���ان عه���د 
باس���تان را در دس���تورکار خ���ود ق���رار داد. مول���ف 
کت���اب در زمینه تاریخ و الهی���ات دارای مطالعات 
کرس���ی دین شناسی  اختصاصی اس���ت و صاحب 
که پی���رو مکتب االهیات تاریخی  تطبیقی براندن 
کتابش می نویس���د: »االهی���ات در اصل  اس���ت در 
واقعیت ه���ای  یزدان ش���ناختی  تغیی���ر  اس���اس  و 
تاریخی اس���ت«. او دراین پژوه���ش تنها به منابع 
کتف���ا نکرده اس���ت، بلکه  مکت���وب درب���اره ادیان ا
ب���ه آثارهن���ری مانن���د نقاش���ی، ابنی���ه تاریخ���ی و 

اخباری���ان. آن گاه بح���ث از زندگانی بحرانی اس���ت 
و ابع���اد مختل���ف آن. مؤل���ف در ادامۀ آنچ���ه آمد، 
کرده و  از اختالف���ات اصولی���ان و اخباری���ان بح���ث 
موضع بحرانی را به درستی در این نزاع ها برنموده 
موض���ع  و  فقی���ه  ب���رای  الزم  دانش ه���ای  اس���ت. 
اخباری���ان در براب���ر اص���ول و نیز موض���ع بحرانی در 
ادام���ه آمده اس���ت و باالخره روش شناس���ی فقهی 

بحرانی است در تألیف »الحدائق...«.

کالم
التشیع و النص

 السید جاسم الموسوی؛ تهران: دار مشعر، 1434.

ب���اور به »نص« در امام���ت مهم ترین ویژگی قرائت 
آنهاس���ت.  مهم تری���ن  بلک���ه  و  اس���الم  از  ش���یعی 
ک���ه ب���ه درس���تی »مول���ود طبیعی اس���الم«  تش���یع 
بل عین اس���الم اس���ت، بر وج���ود »ن���ص االهی در 
کید می کن���د. از دیرینه تری���ن روزگاران  امام���ت« تأ
که »حقیق���ت را نیافته  ره افس���انه زدند«،  کس���انی 
که به پندار جمعی س���اده اندیش  می کوش���یده اند 
که ش���یعه »درب���اره نص« دلیلی  کنند  چنان القاء 
کتاب این گونه  اس���توار ندارد. مؤلف ارجمند ای���ن 
کرده اس���ت. مول���ف ابتدا  یافته ه���ا را آورده و نق���د 
روایات »وصیت« را آورده اس���ت مس���تند بر منابع 
که »وصیت« را ابن  اهل س���نت و آن گاه این ادعا را 
کرده است.  کرده است، نقد  سبا وارد تفکر شیعی 
آن گاه احادیث وصی���ت را با لفظی جز »وصیت« از 
منابع اهل سنت و استشهاد علی)ع( و معصومان 

بر احادیث وصایت، یافته است.

مهدیان دروغین

 رسول جعفریان؛ چاپ اول، تهران: علم، 1391، 

415 ص.

کت���اب مهدیان دروغی���ن دربارۀ  محت���وای اصل���ی 
تاری���خ  ک���ه در ط���ول  اس���ت  گروه های���ی  و  اف���راد 
درب���اره مهدویت ادعا داش���ته اند و البت���ه ادعایی 
کت���اب ابت���دا اس���تمرار حرک���ت  دروغی���ن. ه���دف 
گذش���تۀ دانش���مندان در این ب���اره؛ یعن���ی  علم���ی 
نق���د مهدی���ان دروغین اس���ت. دوم آنک���ه در این 
کت���اب صرف���ًا ادعاه���ای آن���ان و نق���ل تاریخ���ی ای 


