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فلسفه و عرفان
عشق و عرفان 

علیرضا زواره؛ چاپ اول، تهران: علم نو، 1390، 440ص.

موض���وع این کتاب، بررسی ارتب���اط میان عشق و عرفان 
ین گردیده  اسالمی است. کتاب حاضر، در ده دفتر تدو
و تالش���ی است در راستای بررس���ی و تبیین ارتباط میان 
عش���ق و عرف���ان اسالمی. نگارن���ده، در این نوشت���ار بر آن 
یه های بزرگ���ان ادب عرفانی و  است ک���ه با مطالع���ۀ نظر
عارف���ان مذهبی به شرح عش���ق پرداخت���ه و ارتباط آن با 
ی���ن فصول دهگانۀ  عرف���ان اسالمی را بی���ان نماید. عناو
یخ���ی عق���ل و عشق؛  کت���اب، عبارت ان���د از: ج���دال تار
چشم���ه بق���ا؛ زن���ده عش���ق؛ عش���ق رم���ز حی���ات؛ عش���ق 
بی؛  صوفیانه؛ عشق و محبت از دیدگاه محی الدین عر
عش���ق و محب���ت؛ برنامه سل���وک عملی از دیدگ���اه امام 
خمین���ی؟حر؟؛ راهکارهای علمی و عملی خواجه عبداهلل 
ی برای نجات انسان ها از مهالک دنیایی؛ و سیر  انص���ار

ی همدانی. و سلوک عارف واصل انصار

کات اعتباری از دیدگاه عالمه طباطبایی  ادرا
 و تأثیر آن در علم اصول فقه

حمیدرضا هاشمی؛ چاپ اول، تهران: طراوت، 1390، 160 ص.

ی  ک���ات اعتبار ی���ۀ ادرا موض���وع ای���ن کتاب، ش���رح نظر
عالم���ه طباطبایی و بررسی تأثیر آن در فقه است. کتاب 
حاض���ر، با هدف پاسخ گویی ب���ه پرسش هایی همچون 
دخالت دستگ���اه اندیشه در انجام یافتن فعالیت های 
ف���ردی و اجتماع���ی ب���ه چه شک���ل اس���ت؛ اندیشه های 
علم���ی با اندیشه های حقیقی چ���ه تفاوت هایی دارند؛ 
و روش صحی���ح تفکر در اندیشه ه���ای علمی چیست، 
ین گردیده است. کتاب، مشتمل بر سه فصل است  تدو
ی  ک���ات اعتبار یه ادرا و ط���ی آنها نگارنده، به ش���رح نظر
یه در اصول  عالم���ه طباطبای���ی پرداخته و تأثیر ای���ن نظر
ین فصل های  فق���ه را مورد بررسی قرار داده اس���ت. عناو
من���درج در کتاب، عبارت اند از: پیش زمینه های نظری 
ی  کات اعتبار ی���ه ادرا ی؛ توضیح نظر کات اعتب���ار ادرا

ی در علم اصول فقه. کات اعتبار یه ادرا و تأثیرات نظر

تــــاریــخ
نهضت های کالمی در عصر امام صادق علیه السالم
محمد شعبانپور؛ چاپ اول، قم: مبین اندیشه، 1390، 392 ص.

در ای���ن کت���اب، به بی���ان دیدگاه های کالم���ی در دوران 
ام���ام ص���ادق؟ع؟ پرداخت���ه ش���ده اس���ت.  حض���رت 
در نوشت���ار حاض���ر، ب���ه بررس���ی موشکافان���ۀ آرا و عقای���د 
فرقه ه���ای کالمی در نیمه اول ق���رن دوم هجری و معاصر 

ح حال شر
ثار آخوند  آینه آسمانی: احوال و آ
 میرزا حسینقلی همدانی؟هر؟
 محمدباقر نجف زاده بارفروش؛ چاپ اول، تهران:

 فرهنگ کاوش، 1390، 72ص.

موض���وع کت���اب حاض���ر، سرگذشت نام���ه ای از یک���ی از 
مجته���دان و عالم���ان دینی معاص���ر، با ن���ام حسینقلی 
همدان���ی )1311ق( است. این کت���اب، احوال و آثار این 
شخصی���ت را معرف���ی و بررسی می کن���د. نگارنده بعد از 
ش���رح زندگی نام���ۀ این ع���ارف معاص���ر از روزگ���ار تولد تا 
یداده���ای زندگ���ی، است���ادان و مشایخ���ی  جوان���ی، و رو
ک���ه ای���ن شخصی���ت ر ا از جنبه ه���ای مذهب���ی و علمی 
گردان  پ���رورش و تعلیم داده ان���د را معرفی می کن���د و شا
ی���دان وی را برمی شمرد. نگارن���ده همچنین زندگی  و مر
گ���ون تحلی���ل می کند و  ای���ن عال���م را از جنبه ه���ای گونا
در ادام���ه، آثار علم���ی وی را معرفی می کن���د. در کتاب، 
همچنین داستان ه���ا و گفتنی هایی از رفتار و منش این 
عال���م ایرانی درج شده است. کتاب با هدف آشنایی با 
ین  گ���اه دینی و اجتماعی تدو شخصیت های نمونه و آ

شده است.
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ین شده است. اسالمی تدو

اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار
 محمود سریع القلم؛ چاپ اول، تهران: 

نشر و پژوهش فرزان روز، 1390، 238 ص.

ی،  نویسن���ده در ای���ن کتاب ب���ه بررسی مبان���ی ساختار
یان  یت���ی نظ���ام اقتدارگرا در عص���ر قاجار ی و مدیر رفت���ار
)1193-1344ق( پرداخت���ه است. در این بررسی نحوه 
ی در ایران  یه ش���رح و مشکالت سیستم ساز ظهور قاجار
در دورۀ پادشاه���ی قاج���ار )آقامحمدخ���ان، فتحعل���ی 
ش���اه، محمدشاه، ناصرالدین ش���اه و ...( مورد توجه قرار 
گرفته اس���ت. همچنین در این بررسی رفت���ار ایرانیان در 
عهد قاجار در چهارچوب عنوان هایی چون: ضعف در 
ایج���اد حفظ روابط پایدار، تمایل در برهم زدن توافق ها، 
تی و ...  ی در کار تشکیال یع، ناسازگار عصبانی شدن سر
مطرح و دربارۀ تأثیر ای���ن رفتارها در منظومۀ اقتدارگرایی 
عه���د قاجار ایرانی توضیح داده شده است. در پایان نیز 
در ی���ک بررسی تطبیق���ی مفهوم کانونی ک���ه در چهارقرن 
اخی���ر برای خ���روج از اقتدارگرایی مطرح ش���ده است، در 
تین،  یک���ای ال می���ان کشورهایی چون ژاپ���ن، چین، آمر

ایران و ... مورد مقایسه قرار گرفته است.

خاطرات و مالحظات سیدعلی محمد دولت آبادی
ج افشار؛ چاپ اول، تهران: سخن، 1390، 1012 ص. ایر

یخ���ی ای���ران در زمان  موض���وع کت���اب حاضر، وقای���ع تار
ی���ه )1193 - 1344ق( و انقالب مشروطه )1324- قاجار
کت���اب، خاط���رات می���رزا  1327ق( اس���ت. مطال���ب 
درب���ارۀ  )1285-1341ق(  دولت آب���ادی  علی محم���د 
وقای���ع مشروطی���ت ای���ران و وقایع پانزده س���ال پیش از آن 
است. ای���ن خاطرات، به قلم نویسنده ای است که خود 
در مق���داری از جریان ه���ا دخیل بوده ی���ا آن ها را مشاهده 
ک���رده یا اطالعات و اخباری از آن پیشامدها شنیده بوده 
ی از آن ک���ه گم شده  اس���ت. ای���ن خاطرات به ج���ز مقدار
اس���ت )و حسان الدین دولت آب���ادی در یادداشت خود 
بر کت���اب خاط���رات سیدعلی محم���د دولت آبادی هم 
برگیرندۀ عم���ده و اصول  متذک���ر آن گمشدگی ب���وده( در
وقایعی است ک���ه منتهی به صدور فرم���ان مشروطیت و 
سپس واقعۀ به توپ بستن مجلس و ایجاد دوره استبداد 
ی���ان آن وقای���ع ورود داشته یا  ش���د. مؤل���ف، اغلب در جر
مطالب���ی است ک���ه از طرف���داران سیدعب���داهلل بهبهانی 
و سیدمحم���د طباطبای���ی و برادر خود می���رزا یحیی و نیز 
ملک المتکلمی���ن شنیده بوده و چ���ون از حدوث وقایع 

گاهی می یافته در این دفاتر درج کرده است. آ

نگارن���ده بع���د از ارائه اطالعات���ی درباره زندگ���ی دعبل و 
یدادهای زندگ���ی اش را از تولد تا  نس���ب و خاندان او، رو
جوان���ی، زندگ���ی سیاسی، سفرها و وفات ی���ا شهادت او 
شرح می دهد. سپس خصوصیات شخصیتی، شعری 

و اندیشه دعبل را بررسی می کند.

حکیم ناصرخسرو قبادیانی
کبر والیتی؛ چاپ اول، تهران: امیرکبیر، 1390، 128 ص. علی ا

موضوع کت���اب حاضر، نقد و تفسیر اشع���ار ناصرخسرو، 
شاع���ر ایرانی قرن پنجم هجری قم���ری است. اطالعات 
ای���ن کت���اب همچنی���ن شرح���ی از زندگ���ی ای���ن شاعر و 
ب���ر دارد. حکیم  اندیشه ه���ای او را به صورت مختصر در
ی���ن شعرای  ناصرخس���رو، حج���ت خراس���ان، از جدی تر
ی���خ ادبیات فارسی  یز و دی���ن شعار تار اخالق���ی و شاه گر
اس���ت. هیچ ک���س ب���ه ان���دازه او کالم���ش را در خدم���ت 
اعتقاداتش قرار نداد و از معدود بزرگانی است که در نظم 
و نث���ر، توأمًا سرآمد است. نگارنده، بعد از ارائه اطالعاتی 
یدادهای  درب���ارۀ زندگ���ی این شاعر و اسم و نس���ب او، رو
زندگی وی را از تولد تا جوانی، تحصیالت و مسافرت ها، 
دگرگون���ی درونی، عقاید و اخ���الق و مذهب او و وفات او 
را ش���رح می ده���د. سپ���س، سب���ک نگ���ارش و سرایش و 
پیام ه���ای عقیدت���ی او را توضیح می ده���د و در نهایت، 
ب���ه کتاب شناسی این شاعر می پ���ردازد و آثار او را معرفی 
می کن���د. این کت���اب، مجلد بیست و یک���م از مجموعه 
ینندگ���ان فرهن���گ و تمدن اس���الم و بوم  کتاب ه���ای آفر
ای���ران است و با هدف معرفی شخصیت های تأثیرگذار 

ین شده است. فرهنگی تدو

ابن نفیس
کبر والیتی؛ چاپ اول، تهران: امیرکبیر، 1390، 144 ص. علی ا

موض���وع کت���اب حاض���ر، سرگذشت نام���ه ای از یک���ی از 
فیلسوف���ان اسالمی به نام ابن نفیس، علی بن ابی الحزم 
)607-678ق( اس���ت. ابن نفی���س را پ���س از ابن سینا، 
یخ تم���دن اسالم���ی می دانند. از  ی���ن پزش���ک تار بزرگتر
او کتاب ه���ا و رس���االت متعددی به ج���ا مانده است که 
یخ پزشکی قرار  ی���ن ک���ار وی که نام او را در قل���ه تار مهم تر
یح کت���اب قانون  داده شرح���ی اس���ت که بر بخ���ش تشر
شی���خ الرئیس نوشته است و در آن برای اولین بار گردش 
خون را شرح داده است. نگارنده، بعد از ارائه اطالعاتی 
ی���خ مص���ر و شام در زم���ان زندگ���ی ابن نفیس،  درب���ارۀ تار
زندگی نام���ۀ ای���ن دانشمن���د و آث���ار وی در عل���م ط���ب را 
برمی شمرد و آرای او را معرفی می کند. این کتاب مجلد 
ینندگ���ان  بیس���ت و هفت���م از مجموع���ه کتاب ه���ای آفر
فرهن���گ و تم���دن اس���الم و ب���وم ای���ران است و ب���ا هدف 
معرف���ی شخصیت های تأثیرگ���ذار در فرهن���گ ایرانی و 

با ششمین پیشوای شیعیان، حضرت امام صادق)ع( 
پرداخته شده است. کتاب، مشتمل بر دو بخش است. 
بخ���ش اول، مشتمل ب���ر بحث های مقدمات���ی و کلی، و 
ین مباح���ث کالمی عصر امام  بخ���ش دوم شامل مهم تر

صادق)ع( است.

 سخنرانی های دانشمند فقید 
مرحوم استاد حسینعلی راشد)ره(: فضائل و مناقب 
معصومین)ع( و فلسفه عزاداری
 به اهتمام: احمد پژوم؛ چاپ اول، تهران: 

پارس کتاب، 1390، 706 ص.

ی سخنرانی های استاد  موضوع کتاب حاضر، گ���ردآور
حسینعل���ی راش���د است. محت���وای ای���ن سخنرانی ها، 
ی های  فضایل و مناقب معصومین)ع( و فلسفه عزادار
ای���ن  اس���ت.  مح���رم  ی  سوگ���وار ای���ام  در  مسلمان���ان 
سخنرانی ها به طور کلی دعوت به خدا و تشویق مردم به 
ایمان و عمل صالح است. در ابتدای کتاب مقدمه ای 
از است���اد دکت���ر مه���دی محق���ق و است���اد دکت���ر احم���د 
مه���دوی دامغان���ی درباره این کت���اب درج شده است. 
ای���ن مجموعه ب���ا ه���دف آشنایی ب���ا اندیشه ه���ای این 
ی ه���ای سیدالشهدا  کاوی هویت سوگوار روحان���ی و وا

تنظیم شده است.

روضه الشهدا
حسین بن علی کاشفی؛ چاپ اول، تهران: معین، 1390، 830 ص.

موض���وع کتاب حاضر، ش���رح واقعه عاش���ورا است. این 
کت���اب، در قرن نه���م ه .ق توسط حسی���ن واعظ کاشفی 
ی���ن گردیده است. کتاب، مشتم���ل بر معرفی اصل  تدو
کتاب و مؤلف آن به همراه ده باب در شرح وقایع عاشورا 
ین مباح���ث کت���اب، می توان به  اس���ت. از جمل���ه عناو
ای���ن موارد اشاره کرد: در ابت���الی جمعی از انبیاء علیهم 
ی���ش و سایر کفار ب���ا حضرت سید  الس���الم؛ در جف���ای قر
اب���رار؛ در طرف���ی اخب���ار مرتض���ی عل���ی)ع(؛ در مناق���ب 
ام���ام حسی���ن)ع(؛ در رسی���دن حض���رت امیرالمؤمنین 
حسی���ن)ع( به کربال و محاربه نم���ودن با اعدا؛ و در وقایع 

بعد از واقعه کربال.

دعبل خزاعی
کبر والیتی؛ چاپ اول، تهران: امیرکبیر، 1390، 120 ص. علی ا

موض���وع کت���اب حاض���ر، سرگذشت نام���ه ای از یک���ی از 
شاع���ران عرب ب���ه نام دعب���ل خزاع���ی )246 - 148 ق( 
اس���ت، که مدح امه اطه���ار)ع( را می گفته است. دعبل 
تعهد خود ب���ه دوستی ائمه اطه���ار)ع( و تبری از خلفای 
بنی عب���اس را ب���ا ق���وت اب���راز می ک���رد و اشع���ار فراوانی در 
مراث���ی و مدایح اهل بیت و هجو خلفای عباسی، سرود. 
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تبیی���ن نق���ش امر به مع���روف و نه���ی از منک���ر در سالمت 
اقتص���ادی اس���ت. مقاله ه���ا و خطابه ه���ای من���درج در 
این کت���اب، در اولین همایش ملی نق���ش امر به معروف 
و نه���ی از منکر در سالم���ت اقتصادی جامع���ه در آذرماه 
1389 در بندرعب���اس ارائه گردیده ان���د. تأثیر اقتصاد بر 
امر ب���ه معروف و نهی از منکر/رضایی راد؛ بازتولید امر به 
مع���روف و نه���ی از منکر در اقتص���اد الکترونیک/منصور 
یش���ی تفویضی؛ عوام���ل اثربخش در ام���ر به معروف  درو
یه ه���ای روان شناسی/ و نه���ی از منک���ر با نگرشی ب���ر نظر
یمی���ان؛ سالم���ت اقتص���اد درس���ت و سیره  مجتب���ی کر
پیامب���ر و ائم���ه معصومی���ن)ع(/ فرانک بهمن���ی؛ نقش 
یضه امر به مع���روف و نهی از منکر  بع���د روان شناختی فر
ی؛ فساد مالی  یم س���وار در اص���الح الگوی مص���رف/ کر
ب���ه مثاب���ه ی���ک منک���ر اقتصادی/وجیه���ه صالح���ی؛ و 
یز از فقر برای سالمت  کی���د و سفارش اسالم به رفاه و گر تأ

اقتصاد/مجتبی اخوان ارمکی.

 کــالم
حقیقه المهدویه والغیبه

 یحیی عبدالحسن هاشم دوخی؛ چاپ اول، تهران:

مشعر، 1390، 296ص.

در کت���اب حاض���ر، به شرح اص���ول مذه���ب شیعه اثنی 
یت، و پاسخ گویی به برخی ایرادها در این  عشری، مهدو
بی  زمینه پرداخته شده است. این کتاب که به زبان عر
ی���ن گردیده، تالشی اس���ت در راستای پاسخ گویی  تدو
بن عبداهلل  ب���ه شبهه ه���ای وارد شده از سوی دکت���ر ناصر
ی در کتاب اصول مذهب الشیع���ه. نگارنده در  القف���ار
ای���ن نوشتار به بیان اصول مذه���ب شیعه دوازده امامی 
یت و غیبت توضیحاتی را ارائه  پرداخته، پیرامون مهدو
نموده و از ای���ن راه کوشیده به ایرادها و شبهه های وارده 

پاسخ بگوید.

تفسیر
ح ح، سفینه نو سکینه رو

مرضیه شوشتری؛ چاپ اول، تهران: ارس، 1390، 288 ص.

نویسن���ده در ای���ن کت���اب ب���ه روش توصیف���ی و تحلیلی 
ی���خ،  ب���ه بررس���ی قص���ه قرآن���ی حض���رت ن���وح)ع( در تار
کتاب ه���ای آسمانی ت���ورات، انجیل و ق���رآن و ادبیات و 
فرهن���گ مردم ای���ران پرداخته است. در ای���ن مسیر وی، 
یف���ات صورت  ضم���ن بی���ان دالیل عقل���ی و نقل���ی تحر
گرفت���ه در این قصه، به برخ���ی از شبهه های مطرح درباره 
ی���خ  گ���ذر از تار آن، پاس���خ داده اس���ت. همچنی���ن در 
یخ���ی و ... مرتبط با  ادبیات ای���ران تلمیحات قرآنی، تار

اس���ت. این مجموعه با هدف معرفی آث���ار و جایگاه این 
ین  شخصیت علم���ی و چهره ماندگار ای���ران تهیه و تدو

شده است.

فقه
مسائل انتقادی در بانکداری اسالمی و بازارهای مالی
الظهر راسلی؛ مترجم: سیدمحسن روحانی؛ چاپ اول،  سیف ا

تهران: زعیم، 1390، 528 ص.

کت���اب حاضر ب���ه منظ���ور مطالع���ه دانشجوی���ان مقاطع 
کارشناس���ی و کارشناس���ی ارش���د رشته ه���ای اقتص���اد 
ی اسالمی و  رگان���ی در موض���وع بانک���دار ی���ت باز و مدیر
اص���ول مرتبط با آن نوشته شده است. از این رو نویسنده 
ی  ب���ا نگاه���ی انتق���ادی نخست اص���ول کل���ی بانکدار
اسالمی ر ا معرفی می کند و سپس از دیدگاه اقتصاد خرد 
ب���ه بررسی بازاره���ای مالی اسالمی می پ���ردازد. در ادامه 
ی اسالمی را  خالص���ه ای از جنبه ه���ای قانونی بانک���دار
گونی چون  ارائ���ه می کند. در پای���ان با شرح مسائ���ل گونا
یق نمونه ها و  ی���خ؛ اقتصاد و ... از طر فلسفه و اخالق؛ تار
یژه در کشور  تی که مؤسسات مالی اسالمی، به و مشکال
مال���زی با آن روب���ه رو شده ان���د، درباره اقتص���اد اسالمی 

مطالبی را بیان می کند.

ح مبسوط مکاسب: شرایط طرفین عقد بیع شر
مترجم: عباس زراعت؛ چاپ اول، تهران: جنگل، 352ص.

موض���وع کت���اب حاض���ر، ش���رح شرای���ط خرید و ف���روش و 
معام���الت از دیدگاه فق���ه است. این کت���اب، مشتمل بر 
زشمند کاسب تألیف  ترجمه و شرح قسمت بیع کتاب ار
شی���خ مرتض���ی انص���اری اس���ت. در این نوشت���ار، مؤلف 
ابتدا متن اعراب گذاری ش���دۀ مکاسب را آورده، سپس 
به ترجم���ه و شرح متون پرداخته و در پای���ان برای فهم بهتر 
مخاط���ب، توضیح های کامل تری ارائه نم���وده است. از 
جمله مباح���ث مندرج در کت���اب، می توان ای���ن موارد را 
ک���راه در احکام وضعی  برشمرد: شرای���ط طرفین قرارداد؛ ا
و معامالت؛ عقد مک���ره با رضایت بعدی؛ عقد فضولی؛ 
دالی���ل بطالن بیع فضولی؛ عدم تف���اوت بین عین و دین 

بودن موضوع عقد؛ و دالیل بطالن معاطات فضولی.

الت اولین همایش ملی نقش امر به  مجموعه مقا
معروف و نهی از منکر در سالمت اقتصادی جامعه

به اهتمام: ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان؛ 

چاپ اول، هرمزگان: رسول، 1390، 432 ص.

موض���وع این کت���اب، بررسی نقش امر ب���ه معروف و نهی 
از منک���ر در سالم���ت اقتص���ادی اس���ت. کت���اب حاضر، 
مشتمل بر متن بیست و پن���ج مقاله و سخنرانی پیرامون 

روضه های پنجم از خلد برین )در تاریخ مغول(
محمدیوسف واله اصفهانی؛ چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390، 720 ص.

یخ ای���ران در عه���د استیالی  موض���وع کتاب حاض���ر، تار
مغ���ول و ایلخان���ان )616-756ق( است. این کتاب که 
روض���ۀ پنج���م از هشت روض���ه کتاب خل���د برین است 
در ق���رن یازدهم قم���ری و به نثری پخت���ه و منشیانه و بسیار 
کیزه، به قلم محمد یوسف اله اصفهانی قزوینی تألیف  پا
یخ عموم���ی بزرگی است در  ش���ده است. این کت���اب تار
ی���ر: روضه یکم: در  هش���ت روضه و یک خاتم���ه به شرح ز
یخ پیامبران و پادشاهان پیش از اسالم؛ روضه دوم: در  تار
یخ پیامبر اسالم)ص( و امامان شیعه؛ روضه سوم: در  تار
یخ  ی���خ خاندان اموی و عباسی؛ روض���ه چهارم: در تار تار
دودمان های هم روزگار خلف���ای عباسی؛ روضه پنجم: 
ی���خ چنگیزخ���ان مغول و خان���دان او؛ روضه ششم:  در تار
یخ  ی���خ تیم���ور و جانشین���ان او؛ روضه هفت���م: در تار در تار
سلسله ه���ای قراقویونل���و و آق قویونلو و دیگ���ر بازماندگان 
تیمور؛ و باالخره روضه هشتم که بیشترین بخش کتاب را 

شامل می شود در پادشاهی صفویان.

تاریخ عراق قدیم
ژرژ رو؛ مترجم: ابوالفضل علیزاده طباطبایی؛ چاپ اول، تهران: 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390، 620 ص.

ین از آغاز تا سال  یخ بین النهر موض���وع کتاب حاضر، تار
634م اس���ت. در فص���ل اول کت���اب شرای���ط و موقعیت 
ی���ن و آث���ار بازمان���ده باستانی این  جغرافیای���ی بین النهر
یک را توضیح می دهد.  یخ���ی هر منطقه و اطالعات تار
یخ���ی در ای���ن منطقه،  سپ���س دوره ه���ای مختل���ف تار
دستاورده���ای مردم این سرزمی���ن، جنگ ها و تحوالت 
یخ���ی و فرهنگ���ی بررسی می ش���ود. در هر  حکومت���ی، تار
بخش همچنی���ن یافته های علمی نیز ش���رح داده شده 
یخ عراق قدیم  اس���ت. این کتاب با هدف آشنایی با تار

ین شده است. ین تدو و منطقه بین النهر

ج افشار کتاب ورز اطالع رسان: برگی از شناختنامه ایر
سیدفرید قاسمی؛ چاپ اول، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 

مجلس شورای اسالمی، 1390، 270 ص.

موض���وع این کت���اب سرگذشت نام���ه ای از است���اد ایرج 
افش���ار 1304 - 1389 اس���ت. نگارن���ده بع���د از توضی���ح 
یابی،  درب���اره سرگذش���ت ایشان درب���اره تحصی���ل و کار
ین���ی، فعالیت های نگارشی و پژوهشی ایشان  کتاب آفر
توضیح می ده���د. همچنین در این کتاب آثار پژوهشی 
این شخصیت علمی نیز معرفی شده اند. در بخش آخر 
کتاب، مجموعه ای از خاط���رات کوتاه و بلند دوستان و 
ین شده  ی و تدو نی���ز نزدیکان استاد ایرج افشار گ���ردآور
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132سال بیست و دوم،مشـاره ششم، بهمــن و اسفند 1390 

ی؛ کمال الدیم محمود  حمزه کوچک؛ حاف���ظ سب���زوار
خواج���و کرمان���ی و ... را ن���ام ب���رد. تم���ام سروده ه���ای این 
جنگ در مدح و منقبت حضرت علی)ع( و دیگر امامان 
معص���وم)ع( است. شایان ذکر است در کتاب تصویری 

ین جنگ مداح، درج شده است. از صفحه آغاز

اندر آداب نوشتار
جعفر مدرس صادقی؛ چاپ اول، تهران: نشر مرکز، 1390، 208 ص.

موض���وع کت���اب حاض���ر، آم���وزش ف���ن نگ���ارش و امالی 
فارس���ی است. ای���ن کتاب، تالش���ی اس���ت در راستای 
آموزش شیوه نگارش و امالی صحیح کلمه های فارسی 
با ارائۀ دلیل های متعدد. از جمله مباحث موردتوجه در 
کتاب، می توان به ای���ن موارد اشاره کرد: نوشتار و گفتار؛ 
اصالح���ات در نسخه ه���ای خط���ی؛ پیوسته نویس���ی و 
جدانویسی؛ اصل همخوانی؛ اعتدال و خوانایی؛ اصل 
ی؛ هف���ت اص���ل نوشت���ار؛ از سک���ون و فاصله تا  همس���از

تیرک؛ و چهارده اصل ئی بی وایت.

 حدیث آرزومندان: تلخیص و بازنویسی
 الهی نامه عطار نیشابوری

زهیر توکلی؛ چاپ اول، تهران: امیرکبیر، 1390، 120 ص.

موض���وع این کت���اب، تلخی���ص و بازنویسی اله���ی نامه 
ی است. اله���ی نامه مثن���وی است،  اث���ر عط���ار نیشاب���ور
مشتم���ل ب���ر ی���ک داست���ان اصل���ی و حکای���ات فرع���ی. 
داست���ان اصلی الهی نام���ه آن است که خلیفه ای شش 
ی ای���ن ش���ش را به حض���ور می خواهد و از  پس���ر دارد و روز
ی���ش را در زندگ���ی می پرسد. پ���در در پاسخ  زو ی���ک آر هر
یش���ه نفسانی و انگیزه  یک دو ک���ار می کند: نخست ر هر
یش بر او روشن می کند. دوم آنکه به او  زو درون���ی او را از آر
نشان می دهد که فقط ظاهر را فهمیده است و باطن چیز 
دیگری است. در بازنویسی و تلخیص این متونکوشش 
شده است که خ���ط سیر اصلی داستان، به رغم حذف 
ینش شده،  عناصر غیراصل���ی، محفوظ مانده و متن گز
از متن اصلی باشد. این کتاب مجلد هشتم از مجموعه 
کتاب ه���ای بازنویس���ی داستان ه���ای منظ���وم است و با 
ه���دف آشنایی ب���ا میراث ادب���ی و فرهنگی ای���ران کهن 

تهیه شده است.

ع  مرآت المثنوی: تنظیم اشعار مثنوی بر حسب موضو
همراه با بازیابی آیات قرآنی و احادیث نبوی

حسین تلمذ؛ چاپ اول، تهران: قطره، 1390، 858 ص.

در ای���ن کت���اب ب���ه بازآرای���ی و تنظی���م مثن���وی معن���وی 
براس���اس داستان ه���ا، مالحظ���ات حکم���ی متفرق���ه، 
مدای���ح، آی���ات قرآن���ی و احادیث پرداخت���ه شده است. 
یده ای از دفترهای ششگانه  کتاب حاضر، مشتمل بر گز
مثنوی و فهرستی از مطالب متعدد این کتاب گرانقدر از 
قبیل داستان ها، مالحظات حکمی، احادیث، درج ها 
و آیه ه���ای ق���رآن اس���ت. از جمله سرفصل ه���ای مندرج 
در کت���اب، می ت���وان ب���ه این م���وارد اشاره ک���رد: یواقیت 
ر الحک���م؛ جواهر القرآن؛ مرجانه المدایح؛  القصص؛ در

فرهنگ و کشف االیات.

تشیع و والی اهل بیت در ادب قدیم فارسی )جنگ 
خ 849( عبدالکریم مداح، مور

تی؛ چاپ اول، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد  امینه محال

مجلس شورای اسالمی، 1390، 264 ص.

کتاب حاضر، حاوی مت���ن بازنویسی شده نسخه خطی 
کت���اب تشی���ع و والی اهل بی���ت در ادب قدی���م فارس���ی 
معروف به جن���گ عبدالکریم مداح می باشد. محتوای 
این جن���گ 81 قصیده و قطع���ه از 35 سراینده است که 
ب���ه ترتیب الفبایی در کتاب معرف���ی شده است. از میان 
سراینده های مذکور می توان: موالنا آذری غفرله؛ پوربنا؛ 

حض���رت نوح)ع( را در مت���ون نظم و نثر به صورت جدول 
ارائ���ه و به تحلیل آن ها پرداخته است، تا از یک سو عمل 
روان���ی استفاده از ای���ن تلمیحات مشخص���ص گردد و 
از س���وی دیگ���ر روند به کارگیری این گون���ه تلمیحات در 
ادب فارس���ی در دوره ه���ای مختلف نش���ان داده شود. 
یری از بقایای  شای���ان ذکر است در پایان کتاب نیز تصاو

کشتی نوح آورده شده است.

سیمای نماز در قرآن
محسن رجب نیا چناری؛ چاپ اول، زاهدان: تفتان، 1390، 196ص.

کت���اب، شناخ���ت و معرف���ی جایگ���اه و  موض���وع ای���ن 
زش ه���ای نماز از دیدگاه قرآن است. از آنجا که در قرآن  ار
مجی���د آیات متع���ددی در توصیف و تبیی���ن نماز وجود 
یضه الهی نزد  دارد ک���ه بیانگ���ر اهمیت و جایگاه ای���ن فر
خ���دا اس���ت. این کتاب، فرصت���ی را فراه���م آورده تا این 
یض���ه را تحلی���ل و بررسی کند. در بخ���ش اول کتاب،  فر
گ���ون عب���ادت شرح  مفه���وم راز و نی���از و روش ه���ای گونا
داده ش���ده اس���ت. سپس نم���از و آث���ار آن توضی���ح داده 
شده است. اما باتوجه به آیات قرآنی، اهمیت و جایگاه 
ع���ارف احک���ام و ادب آن بی���ان ش���ده اس���ت. در کتاب 
همچنی���ن اقس���ام نم���از و ان���واع آن نی���ز معرف���ی و آموزش 
داده ش���ده است. این کتاب ب���ا هدف آشنایی با نماز از 

ین شده است. دیدگاه قرآن تدو

ادبیات
ترجمه کاوی
بهاءالدین خرمشاهی؛ چاپ اول، تهران: ناهید، 1390، 576 ص.

موضوع این کتاب، اصول و مبانی ترجمه و جستارهایی 
ب���ردی درب���اره ترجم���ه متون اس���ت. در ای���ن کتاب،  کار
بع���د از ذک���ر مباحث���ی مقدمات���ی درب���ارۀ ان���واع ترجمه و 
یژگی ه���ای یک ترجم���ۀ خوب، اص���ول و مبانی ترجمه  و
توضی���ح داده می ش���ود. موضوعات���ی از قبی���ل، داشتن 
زبان مبدأ؛ مه���ارت نویسندگی؛ ترجمه شعر؛ مراجعه به 
فرهنگ ها؛ و سب���ک و ساختار، در این بخش شرح داده 
می شوند. در ادامۀ مباحث، نکته ها و نظرات مترجمان 
ب���زرگ و سرشن���اس به خوانن���ده عرضه ش���ده است و در 
ینی و نیز  یژگی های واژه گز فصل های بع���دی، مراحل و و
پیشین���ۀ ترجمه در ایران، ذکر ش���ده است. این کتاب با 
ین  ه���دف توسعه و افزایش ترجم���ه متون غیرفارسی تدو

شده است.


