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کیمیای هستی )زندگی نامه خودنوشت(
سیدمرتضی حسینی نجومی؛ چاپ اول، تهران: بوستان کتاب، 360 ص.

م���روری بر زندگان���ی و ابع���اد علمی و هن���ری شخصیت 
آی���ت اهلل سیدمرتض���ی نجومی کرمانشاه���ی و آثار علمی 
برجای مانده از ایشان، از زبان خود اوست. در این نوشتار 
نخست به توصیف دوران کودکی آیت اهلل سیدمرتضی 
نجوم���ی از زبان خود ایشان پرداخته ش���ده است. آن گاه 
گزارشی از دوران تحصی���ل وی در حوزه های علمیه قم و 
نجف ارائه گردیده است. در ادامه اهتمام یافتن آیت اهلل 
سیدمرتضی نجومی به امور علمی به ویژه خوش نویسی، 
نقاش���ی، تذهی���ب، تجلی���د، تشعی���ر، صحاف���ی و وراقی 
اش���اره شده و ابع���اد هنری شخصیت ایش���ان و اشتغال 
وی ب���ه فقه و تفسیر قرآن بحث ش���ده و آثار خطی و علمی 
برجای مان���ده از وی در مسائ���ل مختلف عل���وم اسالمی 
معرفی گردی���ده و تجربه های مختلف زندگ���ی او از زبان 

خودش بیان شده است.

الصحیح فی کشف بیت فاطمه)ع(
مهدی خدامیان آرانی؛ چاپ اول، قم: وثوق، 208 ص.

پژوهش���ی در م���ورد اثب���ات حمل���ه ب���ه خان���ه فاطم���ه 
زه���را)س( ب���ه دستور ابوبک���ر طبق روای���ات و مستندات 
یخ���ی اس���ت. در این اثر ب���ا استناد ب���ه روایت  معتب���ر تار
عبدالرحمن بن ع���وف مبن���ی بر اعت���راف ابوبک���ر دربارۀ 
حض���رت  خان���ه  ب���ه  حمله ک���ردن  از  وی  پشیمان���ی 
فاطمه)س( و آزار و اذیت ایشان، سند و متن این روایت 
ک���ه در مناب���ع روایی اهل سن���ت نیز به چش���م می خورد، 
بحث ش���ده است و حادث���ه تلخ حمله ب���ه خانۀ فاطمه 
اثبات شده اس���ت. نویسنده ضمن بیان گوشه هایی از 
فضایل فاطمه زه���را)س( به ظلم صحابه در حق ایشان 
ک���ه منجر به شهادت او شد اشاره کرده و با چندین سند 
معتب���ر روای���ی در منابع حدیث���ی اهل سن���ت، هجوم به 
بی���ت امام عل���ی؟ع؟ و آزار ایشان را ثابت نم���وده و متن و 

سند این روایات را بررسی و تأیید کرده است.

تاج العارفین فی جنید بغدادی:
 رسایل، سخنان و احوال
مسعود انصاری؛ چاپ اول، تهران: جامی، 570 ص.

کتاب حاضر پس از دیباچه به زندگی نامه و عرفان جنید 
بغدادی - از عرفای قرن سوم هجری قمری - اختصاص 
گردان،  دارد. در ای���ن بخش، زندگی، استادان، اقران، شا
اوض���اع اجتماع���ی، فرهنگی - سیاس���ی، نگرش جنید 
درب���ارۀ تص���وف و عرف���ان، ویژگی ه���ای مکت���ب عرفانی 
جنی���د، محنت ه���ا، سخن���ان بزرگ���ان درب���اره او، احوال 
قطع���ه رانیه و ش���رح تیجان���ی و آث���ار او بیان ش���ده است. 
در بخ���ش س���وم مجموعه متون���ی که ب���ه »رسایل جنید« 
شه���رت دارد و علی حسن عبدالقاه���ر آنها را جمع آوری 

تاریخ
تحوالت سیاسی - اجتماعی ایران معاصر

نجف لک زایی؛ چ���اپ اول، قم: پژوهشگاه عل���وم و فرهنگ اسالمی، 
488 ص.

بررس���ی و تحلی���ل تح���والت سیاسی - اجتماع���ی ایران 
یک���ردی اندیشه ای اس���ت. در این پژوهش  معاصر با رو
یف���ی از نظ���ام سیاس���ی و  سع���ی ش���ده ضم���ن ارائ���ه تعر
دول���ت، ب���ه بررس���ی مدل های دول���ت و ماهی���ت آن در 
ای���ران پرداخته شود و دیدگاه ه���ای مختلف فیلسوفان 
سیاسی اسالم و غرب در این زمینه تبیین گردد. نگارنده 
باتوجه ب���ه بافت فرهنگ���ی و اسالمی دول���ت در ایران به 
تالش علم���ای دینی و دغدغۀ آنان ب���رای حفظ دین در 
یژه از عصر صفوی���ه و مشروطه به  یخ ای���ران، به و ط���ول تار
بع���د اشاره کرده و زمینه ه���ای اندیشه تحوالت سیاسی 
ایران معاصر را از دیدگاه امام خمینی)ره( بررسی نموده 
و تح���والت صورت گرفت���ه در نیروه���ای مذهب���ی ای���ران 
ی انق���الب اسالمی را تحلی���ل کرده است.  پ���س از پیروز
در ادام���ه نویسنده به فراز و نشیب ه���ای نظام سیاسی و 
اجتماعی در ای���ران اشاره ک���رده و عوامل عقب ماندگی 
یان روشنفکری  و توسع���ه، هویت و احزاب در ای���ران، جر
یزاسی���ون در ای���ران معاصر، اقتص���اد سیاسی و  و سکوالر
وضعی���ت کنونی آن در ای���ران و ادوار دخالت بیگانگان 
و نق���ش آنان در تح���والت سیاس���ی و اجتماع���ی ایران را 

بررسی کرده است.

او یک مدرس بود
قایی؛ چاپ اول، تهران: خانه کتاب، 518 ص. مهدی آ

گوشه های���ی از زندگان���ی و شخصی���ت علم���ی و  بی���ان 
سیاس���ی شهی���د آی���ت اهلل سیدحسن م���درس است. در 
ای���ن نوشتار ب���ه توصیف ابع���اد سیاسی شهی���د آیت اهلل 
سیدحس���ن م���درس و موضع گیری ه���ای وی در قب���ال 
مصوب���ات مجلس مل���ی در زمان پهل���وی اول و حکایاتی 
از زندگان���ی سیاس���ی و علمی و شخصی���ت معنوی بیان 
گردیده اس���ت. نگارنده سعی کرده اس���ت خاطراتی را از 
زندگانی شخص���ی و سیاسی ایشان از البه الی کتاب ها و 
مت���ون متفاوت استخراج ک���رده و تصویری از شخصیت 
چندجانبۀ شهید آیت اهلل سیدحسن مدرس و ذکاوت او 
در زمینه اجتهاد دینی و فهم مسائل اجتماعی و سیاسی 

و مقابله وی با سیاست های استبدادی را نشان دهد.

تازه های ناگرش و نشر
معریفگزاریش

اسماعیل مهدوی راد



سال بیست و دوم،مشـــــاره سوم، مرداد و هشریور 1390  120

تازه های ناگرش و نشرمعریفگزاریش

129

کشیده شود. نویسنده ابتدا به صورت اجمالی حوادث 
مه���م دوران زندگی امام خمین���ی ر ا بیان کرده، آن گاه به 
زات سیاس���ی ایشان  توصی���ف دوران تحصی���ل و مب���ار
پرداخته اس���ت. نویسنده با توجه ب���ه موضع گیری های 
سیاس���ی و بیان گاهشم���ار زندگی ام���ام در دوران قبل از 
ی انق���الب اسالمی، ب���ه ترسیم  انق���الب و پ���س از پی���روز
میراث برجای مانده از ایشان برای نسل کنونی پرداخته 

و آثار علمی ایشان را معرفی کرده است.

منطق و فلسفه
درس هایی از دانش منطق )ترجمه المنطق التعلیمی(
تدوین: عبدالجواد ابراهیمی فر؛ چاپ اول، تهران: دارالفکر، 440 ص.

م���روری بر مباح���ث علم منطق ب���ه شی���وه ای آموزشی و با 
رویک���ردی جدی���د اس���ت. در ای���ن نوشتار سعی ش���ده با 
ه���دف آموزش���ی، مباحث علم منطق ب���رای طالب علوم 
دین���ی و دانشجویان موسسات آم���وزش عالی، به صورت 
درسنامه ارائه شود. نگارن���ده ابتدا تعریفی از علم منطق، 
ض���رورت آن و مباح���ث عل���م منطق طرح نم���وده، سپس 
ب���ه تعریف علم، تصور و تصدی���ق و متعلقات آنها و اقسام 
تص���ور و تصدی���ق پرداخته اس���ت. در ادام���ه وی به بحث 
الفاظ و دالالت در علم منطق پرداخته و اقسام الفاظ اعم 
از حقیق���ت و مج���از، مترادف و متباین، ت���ام و ناقص، خبر 
و انش���اء، متقابل و متخالف و مانن���د اینها را بررسی نموده 
اس���ت. در بخش های دیگر کت���اب نیز سایر مباحث علم 
منطق مانند اقس���ام کلی، کلیات خم���س، نسبت های 
چهارگان���ه بین کلی و جزئی، عرض خ���اص و عرض عام، 
انواع حمل، اقسام تعریف، شروط تعریف، معنای معرف، 
ان���واع تقسیم و شیوۀ آن، احکام قضای���ا و اقسام آن، جهت 
قضیه در قضای���ای حملی و شرطی، نسبت میان قضایا و 
احکام آن ه���ا، انواع قیاس و است���دالل، اشکال چهارگانه 
قی���اس، احک���ام تمثی���ل و استق���را و صناع���ات خمس به 
ص���ورت مبس���وط بیان ش���ده است. مباح���ث به صورت 
درس ب���ه درس مطرح ش���ده و در پایان هر درس تمرینات و 

پرسش هایی از محتوای همان درس مطرح شده است.

مغالطه پژوهی نزد فیلسوفان مسلمان
رضا عارف؛ چاپ اول، تهران: بصیرت، 208 ص.

در ای���ن کت���اب ب���ه مسئله سفسط���ه و است���دالل در میان 
فیلسوف ه���ای مسلم���ان پرداخت���ه شده اس���ت. کتاب 
حاض���ر ب���ا ه���دف ارائ���ه سی���ر تح���ول بح���ث از مغالط���ه و 
آرای  مقایس���ه  و  اسالم���ی  فرهن���گ  در  مغالطه پژوه���ی 
دانشمن���دان مسلمان ب���ا یکدیگر و ب���ا ارسطو و همچنین 
گ���ردآوری تعریف ه���ای دانشمن���دان از مغالط���ه، ضمن 
اش���اره به تفاوت ه���ا و شباهت های آنه���ا تدوین گردیده 
است. نویسن���ده کتاب برای تبیین بح���ث ابتدا به بیان 

سرزمی���ن اس���ت که برای استف���اده دانش پژوه���ان دوره 
ی���خ نگارش یافته است. بین  کارشناسی ارشد رشته تار
قرن سوم تا دهم هج���ری قدرت سیاسی در این منطقه، 
بی���ن بیس���ت خان���واده حکومت���ی استم���رار پی���دا ک���رد. 
یخ دانان قرار  محدودۀ مغ���رب اسالمی، مورد مناقشه تار
دارد و مباحث نگارنده حد فاصل برقه تا طنجه را شامل 
ی���ف، اندلس از آن خارج بوده و در  می ش���ود که با این تعر
یقای  اصط���الح جغرافیای سیاس���ی، از آن به عن���وان آفر
شمال���ی یاد می ش���ود. نگارن���ده ابتدا ب���ه معرفی مغرب 
ی���خ حکومت های  و شهره���ای آن پرداخت���ه و سپس تار
یسی، بنی  گ���ون آن مانند خوارج، دولت اغلبی، ادر گونا
ی���ری، بنی حم���اد، مرابطی���ن، فاطمی���ان و موحدین را  ز

بررسی کرده است.

جشن نامه دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
 به افتخار بازنشستگی

به اهتمام: فاطمه وثوقی؛ چاپ اول، مشهد: پاپلی، 668 ص.

دکت���ر  بزرگداش���ت  مناسب���ت  ب���ه  حاض���ر  مجموع���ۀ 
محمدحسی���ن پاپلی یزدی - استاد برجستۀ جغرافیای 
تی است که به مناسبت  ایران - تهیه شده و حاوی مقاال
بزرگداش���ت وی از س���وی اندیشمن���دان مختل���ف ارائه 
گردی���ده است. دکتر پاپلی بنا ب���ه تقاضای خود در سال 
ی���س و تحقی���ق در دانشگاه  1385 پ���س از 35 س���ال تدر
به افتخار بازنشستگی نایل آم���د. این بازنشستگی تنها 
ی داشت و زندگی علمی و تحقیقاتی ایشان  جنب���ۀ ادار
زایات���ر از گذشت���ه، با عم���ق و غنای بیشت���ری ادامه دارد. 
یخی، ادبی، عل���وم سیاسی و  مق���االت جغرافیای���ی، تار
مردم شناسی، پزشکی، مهندسی مواد، گیاه شناسی و 
جانورشناسی معرفی شده در این مجموعه، نشا دهندۀ 
ی ارتب���اط ب���ا اف���راد  شخصی���ت دکت���ر پاپل���ی در برق���رار
مختل���ف است. تا ح���د امکان سعی ش���ده نوشته های 
ارس���ال ش���ده ب���ه هم���ان سب���ک نویسندگ���ان تنظی���م و 

ی شود. یراستار و

امام خمینی)قدس سره( برای نسل سوم
سیدعل���ی ق���ادری؛ چ���اپ اول، ته���ران: پژوهشگ���اه عل���وم و فرهن���گ 

اسالمی، 432 ص.

پژوهش���ی درباره می���راث سیاس���ی، اجتماعی، اخالقی 
و فک���ری به جای مان���ده از امام خمینی ب���رای نسل سوم 
انق���الب اسالمی ایران اس���ت. در این کتاب تالش شده 
اس���ت، اندیش���ه و عملک���رد ام���ام خمینی ب���ه مثابه یک 
پیش���وا و الگو برای جوان���ان امروز و ب���رای پاسخگویی به 
نیازه���ای فکری و سؤاالت نس���ل جدید انقالب اسالمی 
ینی شود و گوشه هایی از افکار و فعالیت های  ایران بازآفر
سیاس���ی و اجتماعی ایشان از زم���ان استبداد رضاخان 
ی انقالب اسالمی ای���ران و پ���س از آن به تصویر  ت���ا پی���روز

و تصحیح کرده، ترجمه ش���ده است و در بخش چهارم، 
سخنان و تعالیم و نظرگاه های ایشان آمده است. گفتنی 
اس���ت نقش مح���وری جنید به دلی���ل روش میانه ای که 
در سل���وک خوی���ش داش���ت، سخنان���ی ک���ه سنجیده و 
اصول���ی بر زب���ان می آورد و پی���روی و تبعیتی ک���ه از قرآن و 
سن���ت داشت، همه و همه به او شخصیتی قابل اعتماد 
بخشیده است، به نحوی که هرگز شطحیاتی از او روایت 
نکرده اند. عرفان جنید دو ویژگی شگرف را در یک زمان 
در خ���ود دارد: نخس���ت آنک���ه ارجمندترین معان���ی را در 
بی���ات روحانی بر عرفان اسالم���ی افزوده است  بستر تجر
برد  و دیگر آنک���ه به دلیل حساسیت های موج���ود در کار

کنایات و اشارات و لطایف، بسیار دقیق عمل می کند.

محمد؟ص؟ از دیدگاه خاورشناسان
امیر عبدالستار حسین بر؛ چاپ اول، تهران: نشر احسان، 232ص.

موض���وع کتاب حاض���ر، بررسی شخصی���ت رسول مکرم 
اس���الم؟ص؟ از دیدگ���اه غیرمسلمان���ان اس���ت. این کتاب 
ب���ر اساس مناب���ع و دیدگاه های اهل سن���ت تدوین شده 
و نگارن���ده می کوش���د با بررس���ی در گفتاره���ای منصفانه 
و اعتراف ه���ای خاورشناس���ان درب���اره شخصی���ت پیامبر 
اس���الم؟ص؟، نکته های مثبت و مطابق ب���ا واقعیت درباره 
شخصیت وج���ودی و سیرۀ ایشان را بی���ان کند. کتاب، 
مشتم���ل بر دو بخش اس���ت که در بخ���ش اول به صورت 
کلی دیدگاه خاورشناس���ان در مورد حضرت محمد؟ص؟ 
بی���ان گردی���ده و در بخ���ش دوم پیامب���ر اس���الم از لح���اظ 
شخصیتی، یک الگو مورد مطالعه و معرفی قرار گرفته اند.

فرهنگ و هنر ایرانی در سمرقند و بخارا
سیداحمد سیدمرادی؛ چاپ اول، تهران: فرهنگ سبز، 354 ص.

نویسن���ده در این کتاب، براین���د دو سفر یک ماهۀ خود را 
به کشور ازبکستان در سال 1376 ش در موضوع فرهنگ 
یر  و هنر ایرانی در شهرهای سمرقند و بخارا، به رشتۀ تحر
درآورده اس���ت. وی در این نوشتار، مخاطبان را با روابط 
ای���ران و ماوراالنه���ر؛ چگونگ���ی ورود اس���الم ب���ه منطقه؛ 
یژه نقشبندیه؛ مدارس و مساجد  فرقه های صوفیه و به و
معروف همچون: مدرسۀ »صرعرب« و مسجد »ایرانیان 
یخ���ی همچون  بخ���ارا« و ده ه���ا شخصیت علم���ی و تار
قث���م ابن عباس؛ تیم���ور؛ »الغ بی���ک«، تهرانیه���ا و ... آثار 
یخ���ی و باستانی شهرهای سمرقن���د، بخارا، تاشکند  تار
یری از  زم آشنا می کند. در پایان کت���اب نیز تصاو و خ���وار
آثار باستانی شهرهای معرفی شده، اضافه شده است.

تاریخ تحلیلی مغرب
ک؛ چاپ اول، تهران: مرکز بین المللی ترجمه و  محمدرض���ا شهیدی پا
نشر المصطفی؟ص؟، 524 ص.

یخ مغرب اسالمی از عصر  این کتاب بررسی تحلیلی تار
دولت های دوره والیان ت���ا ورود خالفت عثمانی بر این 
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النوار: حکومت و رهبری مباحث سیاسی بحارا
ابوالفض���ل سلطان محم���دی؛ چ���اپ اول، ق���م: پژوهشگ���اه عل���وم و 

فرهنگ اسالمی، 628 ص.

پژوهش���ی در مورد ابع���اد سیاس���ی - اجتماعی موسوعه 

روای���ی بحاراالنوار اس���ت. در این اثر سع���ی شده است 
ب���ا مطالع���ه موضوع���ی روای���ات من���درج در بحاراالنوار و 
بوط  نگاه���ی جامع به ای���ن موسوعۀ روای���ی، مباحث مر
ب���ه سیاس���ت، حکوم���ت و رهب���ری اجتماع���ی و دین���ی 
اس���الم از این موسوعه حدیثی استخ���راج شود. نگارنده 
یف مفاهیم اساس���ی حکومت و رهبری  نخس���ت به تعر
پرداخت���ه، سپس نسبت بین عق���ل و سیاست را بررسی 
کرده است. آن گاه به نقش عوامل فراطبیعی مانند اراده 
الهی در پدیده ه���ای سیاسی و اجتماع���ی اشاره نموده 
و نق���ش اصالح���ی اعتق���اد به مع���اد را در شک���ل دادن به 
رواب���ط مردم و حکومت و تح���والت سیاسی تبیین کرده 
اس���ت. در ادامه نگارنده به مسئل���ه حکومت و رهبری و 
مشروعی���ت حکومت و ضرورت تأسیس آن اشاره کرده 
کم اسالمی،  یژگی های حا و باتوجه به انواع حکومت و و
دیدگاه های مطرح شده در بحاراالنوار را در مورد اوصاف 
سلطن���ت حّق���ه، والیت فقیه، حکومت ج���ور، حکومت 
کم جائر، تقّیه، شرایط  مهدوی، شیوه ه���ای تعامل با حا
ینش  ک���م اسالم���ی معص���وم و غیرمعصوم، نح���وه گز حا

کم و آسیب شناسی حکومت، بررسی کرده است. حا

حدیث
گونه ه���ای نقد و روش های حل تعارض در اخبار عاشورا 

)تا قرن هفتم هجری قمری(
کاظمی؛ چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق؟ع؟، 236 ص. علی مال

یخ نویسی در  موضوع کت���اب حاض���ر، بررس���ی نح���وۀ تار
واقع���ه عاشورا و بی���ان و حل تعارض ه���ای موجود است. 
نویسن���ده در این کت���اب بر آن است تا ب���ا ارائه گونه هایی 
از نق���د ک���ه در واقعه عاشورا با اخبار متع���دد بررسی شده، 
روش بازشناسی اخبار سره از ناسره را معرفی نماید تا از این 
ک نمودن  رهگذر به رونمایی واقعی نهض���ت عاشورا و پا
یخ از هر خبر ناصحی���ح در این واقعه یاری رساند. وی  تار
م 

ّ
همچنی���ن به نقد اخبار رسیده ب���ا تکیه بر مؤیدات مسل

یخی به ویژه مطالع���ات مردم شناختی دو شهر کوفه و  تار
ش���ام در آستانۀ قیام امام حسین؟ع؟ پرداخته و در هنگام 
مواجه���ه با اختالف و تعارض در میان اخبار، با بهره گیری 
ک های���ی چ���ون مطابق���ت اخب���ار ب���ا ق���ول معتب���ر  از مال
معصومین؟مهع؟، منزل���ت واالی اهل بیت؟مهع؟، و خاندان 
یخی  مطه���ر ایشان، مطابقت اخبار ب���ا مؤیدات مسلم تار
و ضب���ط خبر در منبع اصی���ل و وثاقت مؤل���ف آن، به حل 

تعارض پرداخته است.

و هست���ی مثل، هستی واسط���ه و ویژگی های آن، ماهیت 
روح کل���ی به عن���وان هستی واسط���ه، هست���ی ظاهری یا 
کم بر جه���ان هستی و  هم���ان جهان محس���وس و روح حا

یزی آن را تبیین کرده است. برنامه ر

کالم
دروس فی التوحید

سیدکمال حیدری؛ چاپ اول، قم: دار فراقد، 458 ص.

پژوهش���ی در زمین���ه ابع���اد مختلف توحی���د و مراتب آن، 
با استن���اد به آیات، روایات و دلی���ل عقلی است. در این 
نوشتار با استفاده از استدالل های فلسفی ابتدا به اثبات 
توحی���د و وج���ود واجب الوج���ود و نف���ی تثلی���ث پرداخته 
ش���ده، سپ���س براهی���ن عقل���ی و نقل���ی مبتنی ب���ر توحید 
بوبی به  ذاتی، توحید صفاتی، توحی���د افعالی و توحید ر
صورت مفص���ل ارائه گردیده است. همچنین نویسنده 
ب���ه بی���ان ویژگی های عل���م خداون���د، ق���درت خداوند، 
حیات حق تعالی و افع���ال الهی پرداخته و اموری مانند 
ب���داء و قض���ا و ق���در الهی را ش���رح نموده اس���ت. آن گاه به 
توصی���ف اراده خداوند اع���م از اراده تکوین���ی و تشریعی 
و سم���ع و بص���ر الهی پرداخته و دیدگاه ه���ای فیلسوفان و 
م���ان اشعری، معتزلی و امامی را در این موضوعات 

ّ
متکل

بی���ان کرده اس���ت. توحی���د در خالقی���ت، تفسی���ر افعال 
الهی، شرح نظریه جب���ر و تفویض و نقد آنها، تفسیر نظریه 
بوط به جب���ر و اختیار و  امر بی���ن االمرین، اشکال ه���ای مر
مسئل���ه شرور، شرح اسماء حسن���ای الهی و اینکه پیامبر 
اسالم و ائمه معصومین مظاهر اسماء اهلل هستند از دیگر 

مباحث مهم مطرح شده در این نوشتار است.

فلسفه خلقت انسان )در قرآن و روایات(
اسماعیل غفاری قمی؛ چاپ اول، تهران: بوستان کتاب قم، 360 ص.

یم و  تبیی���ن فلسف���ه خلق���ت انس���ان از دیدگ���اه ق���رآن کر
روای���ات ائم���ه معصومین؟مهع؟ اس���ت. نگارن���ده معتقد 
اس���ت که خلق���ت انس���ان، در منابع اسالم���ی دارای دو 
دست���ه اه���داف مقدماتی، مانن���د امتحان اله���ی، علم 
و معرف���ت، عب���ادت و رحم���ت و اه���داف نهای���ی مانند 
تکام���ل، ق���رب اله���ی و رسی���دن ب���ه مق���ام خلیفةاللهی 
ک���ه در  اس���ت. وی معتق���د اس���ت از جمل���ه مسائل���ی 
روایات مورد توجه قرار گرفت���ه، مسئولیت پذیری انسان 
و پاسخگ���و ب���ودن او در برابر افکار و اعم���ال خود بوده و در 
کل، آزادی مطلق انس���ان را با خلقت او ناسازگار دانسته 
ین  است. مسئولیت انس���ان در این زمینه یکی از مهم تر
ینش به شمار می آید و غفلت از آن سبب  آثار اهداف آفر

پوچی و سرگردانی انسان در دنیا خواهد شد.

ی���ف مغالط���ه  رویک���رد ارسط���و ب���ه مغالطه پژوه���ی و تعر
پرداخت���ه و سپس ب���ه بی���ان آرا و نظریه ه���ای دانشمندان 
مسلمانی همچون فارابی، ابن سین���ا، غزالی، فخر رازی، 
سه���روردی، اثیرالدی���ن ابه���ری، خواج���ه نصیرالدی���ن 
طوس���ی و کاتب���ی قزوین���ی پرداخته و نظریه ه���ای هریک 
را ب���ا دانشمن���دان و فیلسوفان پی���ش از وی مقایسه کرده 
اس���ت. در پای���ان کتاب نی���ز در ضمن یک ج���دول، تمام 
مقایسه های صورت گرفته در کل کتاب ارائه شده است.

سیاس���ت متعالیه از منظ���ر حکمت متعالی���ه: مجموعه 
الت مباحث نظری، تاریخی و کاربردی مقا
ب���ه اهتم���ام: شری���ف لک زای���ی؛ چ���اپ اول، ق���م: پژوهشگ���اه علوم و 
فرهنگ اسالمی، 506 ص.

ت���ی اس���ت که به همای���ش سیاست  بخ���ش دوم از مقاال
متعالیه از منظر حکمت متعالیه ارائه گردیده و با موضوع 
کلی���ات، مبانی و الزام���ات در دو بخش مباحث نظری و 
ب���ردی سامان یافته اس���ت. این همایش  یخ���ی - کار تار
در بهمن م���اه سال 1387 با ه���دف تبیین ظرفیت های 
فلسف���ه متعالیه برای ورود به ح���وزه حیات اجتماعی - 
سیاسی و معرفی توانمن���دی »فلسفه سیاسی« اسالمی 
طراح���ی ش���ده اس���ت. وضعی���ت حکم���ت عمل���ی در 
فلسف���ه اسالم���ی، الزام���ات ورود حکم���ت متعالی���ه به 
عرص���ۀ سیاست، نقش فلسفۀ اسالم���ی در تکوین عالم 
تشی���ع، تأثی���ر حکمت متعالی���ه بر شخصی���ت و اندیشه 
یزی فرهنگی در  سیدجمال الدین اسدآب���ادی، برنامه ر
ی دینی از دیدگاه عالمه  حکمت متعالیه، مردم س���االر
ین  طباطبای���ی و مشروعیت در حکم���ت متعالیه، عناو

برخی از این مقاالت این مجموعه هستند.

فلسفه فلوطین
غالمرضا رحمانی؛ چاپ اول، تهران: بوستان کتاب، 744 ص.

آشنایی با افکار و اندیشه های فلسفی فلوطین، فیلسوف 
مصری، معروف به شیخ یونانی و زندگانی علمی اوست. 
در ای���ن اث���ر برای آشنای���ی ط���الب و دانشجویان ب���ا افکار 
فلسف���ی و عرفانی فلوطین به تبیین نظریات وی در زمینه 
هستی شناسی و مراحل مختلف هستی خداوند متعال 
)الهی���ات(، عق���ل، نف���س و م���اده پرداخته ش���ده است. 
نگارنده نخس���ت به صورت مختصر زندگینامه فلوطین 
را بررسی ک���رده و سپس دیدگاه های وی در مورد الهیات 
سلب���ی، مراح���ل هستی، ف���وق هست���ی خداون���د، مبدأ و 
غایت ب���ودن خداون���د ب���ه عنوان ف���وق هست���ی، اوصاف 
خداون���د )ف���وق هست���ی(، براهی���ن اثب���ات ف���وق هستی 
)خداون���د متع���ال(، وحدانی���ت و بس���اط ف���وق هستی و 
حض���ور و احاط���ه او بر همه مکان ها، شه���ود فوق هستی و 
لقای او، فیض فوق هستی، هستی حقیقی و غیرحقیقی، 
ماهیت عق���ل کلی، ویژگی های جهان معقول، چیستی 
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یل قرآن هستند، از منظر مفسران  متشابه���ات قرآنی و تاو
شیع���ه و اهل سنت پرداخت���ه و برخی از آی���ات متشابه و 

تفسیر آن ها را بیان کرده است.

الصولیین: دراسه موضوعیه  النسخ بین المفسرین وا
شامله فی انواع النسخ وما قبل فیه من آراء

عبدالرسول غفاری؛ چاپ اول، تهران: مرکز المصطفی؟ص؟، 368 ص.

رویک���ردی اصول���ی و تفسیری نسبت ب���ه مسئله »نسخ« 
آیات ق���رآن کریم است. در این پژوهش سعی شده است 
ابعاد مختلف نسخ و شرایط آن با بیان نمونه هایی از نسخ 
آیات قرآنی تجزیه و تحلیل تفسیری و اصولی شود و مبانی 
نس���خ، امک���ان نس���خ، حکمت نس���خ و اقس���ام آن تبیین 
گ���ردد. نویسن���ده ابت���دا اهمیت نس���خ و مفه���وم آن و فرق 
بین نسخ با مطل���ق و مقید، عام و خاص و مجمل و مبین 
یخچ���ه ای از وقوع نسخ و دیدگاه  را بی���ان کرده، سپس تار
صحابه و تابعین در مورد امکان نسخ و ادله اثبات آن ارائه 
نم���وده است. در ادامه وی به جایگ���اه نسخ نزد یهودیان 
اش���اره ک���رده و عالمان به نس���خ و وقوع آن در ق���رآن کریم را 
معرف���ی کرده است. وی همچنین فرق میان نسخ و بدا را 
بیان کرده و فرق میان نسخ حکم و تالوت و شرایط هر یک 
از آنها را بررسی ک���رده است. بیاننمونه هایی از وقوع نسخ 
در آی���ات قرآن و شرح اقسام نس���خ از دیگر مندرجات مهم 

مطرح شده در این کتاب است. 

کلیات
تاری���خ و  الفبای���ی  فرهنگنام���ه ح���ج: فرهن���گ جام���ع 

جغرافیای مکه و مدینه
مجتبی تونه ای؛ چاپ اول، قم: مشهور، 1120 ص.

یخ و جغرافیای مکه و مدینه  فرهنگی جامع در م���ورد تار
ب���وط به ح���ج اس���ت. در این اثر ب���ه صورت  و مسائ���ل مر
الفبای���ی تمامی الف���اظ و اصطالح���ات و اسامی جاها و 
اشخاص که مرتبط با مسئله حج و مناسک حج است، 
م���ورد ش���رح و بررسی ق���رار گرفته است. نگارن���ده هرگونه 
مدخل���ی که مرتبط با مسئله ح���ج و مناسک حج است 
مانند کعبه، مسجد الحرام، طواف، عرفه، حجراالسود، 
قربانی، ابراهیم، پیامبر اسالم؟ص؟، نحر، نماز طواف نسا، 
ییل، مط���اف، نام ان���واع مسجده���ا در مکه و  مق���ام جبر
یخ���ی این دو شهر،  ک���ن مذهبی و تار مدین���ه، اسامی اما
معرف���ی محالت مکه و مدین���ه، معرفی اشخاص مرتبط 
ب���ا مک���ه و مدینه، معرف���ی کوه ها و گیاهان ای���ن دو شهر، 
معرف���ی قبرستان ها و قبیله های ای���ن دو شهر، توصیف 
یژگی ه���ای  کعب���ه و داخ���ل آن، توصی���ف ان���واع ح���ج و و
ی���ک از آنها و سایر مدخل هایی که به نحوی با مسئله  هر
حج مرتبط است را به صورت اجمالی شرح داده است.

ی���م و کتاب مقدس پرداخته ش���ده و مشترکات  قرآن کر
و مفترق���ات دیدگاه های این دو کت���اب آسمانی تبیین 
ش���ده است. نویسنده نخست ب���ه بحث دربارۀ خلقت 
ن و  یان خلقت ز ن پرداخت���ه و از منظر قرآن و عهدین جر ز
یم خداوند به  ن را بررسی نم���وده و تکر سرش���ت انسانی ز
ن در مق���ام انسانی او را در قرآن و عهدین مقایسه نموده  ز
است. سپس از نظر اجتماعی به بررسی ابعاد اجتماعی 
ن را از  ن نسب���ت ب���ه م���رد پرداخت���ه و قیمومیت مرد ب���ر ز ز
ن در اجتماع و شئون  منظری قرآنی تفسیر نموده و نقش ز
اجتماع���ی را از ای���ن دو دیدگ���اه بررسی ک���رده است. در 
ن در خان���واده اشاره کرده و از این جهت  ادام���ه به نقش ز
ن را از دیدگ���اه قرآن و عهدی���ن و همچنین  شخصی���ت ز
ن  ن، حیات معنوی ز لزوم رعایت عفاف و حیا از سوی ز
ن را  و دارا بودن تمامی شایستگی های روحی و معنوی ز

شرح نموده است.

قصص النساء فی القرآن الکریم
باسم انصاری؛ چاپ اول، تهران: دارالزهرا)س(، 208 ص.

ب���وط ب���ه زن���ان در ق���رآن کری���م و  م���روری ب���ر قصه ه���ای مر
ب���وط ب���ه قصه هاس���ت. در ای���ن  نتیجه ه���ای اخالق���ی مر
پژوهش ضمن بررسی مفهوم قصه و انواع آن در قرآن کریم، 
عناصر و ویژگی های ی���ک قصه خوب مطرح شده و فواید 
قص���ه و فلسفه تک���رار قصه ها در ق���رآن کریم بی���ان گردیده 
است. آن گاه به جایگاه و مقام زن در قرآن کریم اشاره شده 
و مس���اوات زن و مرد از منظر اس���الم و غرب بحث و بررسی 
شده است و برخی از قصه های مربوط به زنان خوب و بد؛ 
مانند قصه مریم، قصه حوا، همسر نوح، همسر لوط، ساره 
همسر ابراهی���م، هاجر همسر دیگر ابراهی���م، زلیخا، همسر 
ایوب، آسیه همسر فرعون، بلقیس ملکه سبا، همسر زکریا، 
همس���ران پیامبر اس���الم؟ص؟ و فاطمه زهرا؟اهع؟ ک���ه در قرآن 
کری���م به آنها اشاره شده، بازگو شده و شخصیت و جایگاه 

این زنان بررسی گردیده است.

المحکم والمتشابه
عبدالرسول غفاری؛ چاپ اول، تهران: مرکز المصطفی؟ص؟، 208 ص.

ی���ن بزرگ قرآن در م���ورد مفهوم  بی���ان دیدگاه های مفسر
»محکم و متشابه« و کیفیت علم یافتن به آیات متشابه 
یفی از آیات  یم اس���ت. در این پژوهش ابت���دا تعر قرآن کر
محکم و متشابه در لغت و اصطالح قرآنی آن ارائه شده، 
یژگی های  آن گ���اه مصادیق آیات محک���م و متشاب���ه و و
آنه���ا بیان گردیده است. نگارنده دیدگاه های مفسرانی 
از شیع���ه و اهل سنت را در مورد مفه���وم و مصداق آیات 
محک���م و متشابه بیان کرده و دیدگاه های تفسیری آنان 
درب���اره اینک���ه مفس���ر اصلی آی���ات متشابه چ���ه کسانی 
هستن���د، را ذک���ر ک���رده اس���ت. وی در همی���ن زمین���ه به 
تفسی���ر مصادی���ق راسخون در عل���م که ج���زو عالمان به 

پژوهش نامه صحیفه سجادیه )1(:
تی در سندپژوهی و نسخه شناسی  ال  مجموعه مقا
صحیفه سجادیه
مجید غالمی جلیسه؛ چاپ اول، تهران: دلیل ما، 202 ص.

بوط به  تی در م���ورد اسناد و نسخه های مر مجموعه مقاال
بوط  »صحیف���ه سجادیه« و سلسله سن���د روایت های مر
ب���ه ادعی���ه من���درج در این کت���اب شریف اس���ت. در این 
گونی در زمینۀ راویان صحیفه  نوشتار پژوهش ه���ای گونا
سجادی���ه، نسخه ه���ای موج���ود از آن، سنده���ای روایی 
بوط به آن و معرف���ی و ترجمه و شرح های به جای مانده  مر
از ای���ن کت���اب ارائه ش���ده اس���ت. عناوین مق���االت این 
ی���س ب���ر صحیف���ۀ  پژوه���ش عبارتن���د از: حاشی���ۀ ابن ادر
سجادی���ه، صحیفه پژوه���ی ب���ه خ���ط کفعم���ی، روایات 
نویافته از صحیفه سجادیه، مستدرک نگاری صحیفه، 
ترجمه ه���ای مناجات خمس عشر، ترجمه های حواشی 
صحیف���ه سجادی���ه، معرف���ی ش���روح مه���م ای���ن کتاب، 
مقاله پژوهی صحیفۀ سجادیه و معرفی برخی از تعلیقات 

و حواشی مهم صورت گرفته بر صحیفه سجادیه.

الجازه الکبیره ا
محقق: ناصرالدین انصاری قمی؛ چاپ اول، قم: دلیل ما، 206 ص.

تحقیق���ی در م���ورد اج���ازات علم���ی و نقل روای���ت برخی 
از علم���ای ب���زرگ شیع���ه به علم���ای دیگر اس���ت. در این 
یخ���ی اج���ازات علمی  پژوه���ش ضم���ن بررسی سی���ر تار
علم���ای شیعه نسبت به برخی دیگر محققان اسالمی در 
نقل روایت و اج���ازات اجتهادی، چندین اجازه علمای 
مشه���ور شیعه به برخی دیگ���ر از علمای هم عصر خویش؛ 
مانند اجازات علمی برای شیخ آقابزرگ تهرانی و اجازات 
ایش���ان ب���رای دیگر علما اش���اره شده و متن اج���ازات آنان 
آورده شده است. نویسنده همچنین فایده های صدور 
اج���ازات علمی، روایی و اجتهادی را بی���ان کرده و برخی 
ب���وط ب���ه آن را نی���ز مطرح نم���وده است.  از اشکال ه���ای مر
اقس���ام طرق روایت، رجال طبقات اول تا هفتم از علمای 
صادرکنن���ده اج���ازه از میرزا محمدهاش���م چهارسویی تا 
شیخ الشریع���ه اصفهانی که برای شی���خ آقابزرگ تهرانی 
اجازه ص���ادر کرده اند هم���راه با ذکر مت���ن اجازه نامه های 

هریک از آنان، از مهم ترین مندرجات این کتاب است.

تفسیر
شخصیت زن در قرآن کریم و عهدین
حبیب مظاهری؛ چاپ اول، تهران: بوستان کتاب، 336 ص.

ن و شخصیت او در قرآن  پژوهشی درباره چه���رۀ واقعی ز
ی���م و مقایسۀ آن ب���ا عهدین است. در ای���ن پژوهش به  کر
ن و توج���ه ب���ه ابع���اد مختلف  ترسی���م جایگ���اه و مق���ام ز
یژه حقوق فردی و اجتماعی زنان از منظر  وج���ودی او به و


