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تازه های ناگرش و نشر
معریفگزاریش

ادبیات

گزیده شعر عماد خراسانی گمشده:  آرزوی 
ساعد باقری، سهیل محمودی؛ چاپ اول، تهران: امیرکبیر، 120 ص

کتاب حاضر از س���ری کتاب های »صدس���ال ش���عر فارس���ی« است که 

به معرفی عماد خراس���انی و گزیدۀ ش���عرهای او اختصاص داده ش���ده 

است. عماد خراسانی در سال 1300ش در مشهد متولد شد. غزل های 

چش���مگیر او در ذه���ن و حافظ���ۀ شعردوس���تان و مخاطب���ان خ���اص و 

عام ادبیات جای داردریش���ۀ غزل عماد را باید در س���نت غزل س���رایی 

پیش���ینیان جس���ت. عماد تعلقات و خویش���تِن خوی���ش را صادقانه در 

ک���رده اس���ت؛ بنابرای���ن در لح���ن و لهجه غزل  س���اختار س���نتی عرضه 

عماد، هیچ گونه تکلف و تصّنعی در گرایش به ش���یوه پیش���ینیان دیده 

نمی ش���ود و صد البته این گرایش، تقلید کار گذش���تگان نیز محسوب 

نمی ش���ود. ش���عرهای عماد خراس���انی که در کتاب حاضر، ارائه ش���ده 

در قالب ه���ای غ���زل، مثنوی، قصی���ده، قطعه و رباعی اس���ت. برخی از 

عنوان های این س���روده ها عبارت اند از: کوی بی نش���ان؛ آهنگ جنون؛ 

قصه عشق؛ بی دوست؛ جهان را بی تو رنگی نیست؛ چو غم زیاد شود؛ 

گل همیشه بهار؛ نشانی؛ گوهر یکتا؛ شباهنگ؛ حسرت؛ یادگار دوست؛ 

یک آسمان ستاره؛ شبی بر فراز خیام؛ دردسر بود عمرم؛ قهر و بی تو.

اصول و شیوه های نقد ادبی
کتاب، 512 ص سیدقطب؛ مترجم: محمد باهر؛ چاپ اول، تهران: خانه 

ک���ه نقد باید ش���یوۀ ب���ه کارگیری اب���زار ویژۀ هر هن���ری را و نیز  از آن ج���ا 

ش���یوۀ پرداختن به موضوع و سروکار داش���تن ب���ا آن را دربر بگیرد و این 

دو در ارزیابی دارای ارزش اساس���ی هس���تند، ناگزیر باید قواعد نقد در 

که قواعد عمومی  هریک از هنرها با دیگری تفاوت داش���ته باشد؛ چرا 

برای انطباق دقیق با یک اثر هنری از شایسگی الزم برخوردار نیست. 

اگرچه پاره ای از این گونه مس���ائل در پژوهش تاریخی و با بررسی روانی 

و یا زیبایی شناس���انۀ هنره���ا، یعنی تنها برای بررس���ی چهارچوب ها و 

نه خود موضوع می تواند کاربرد داش���ته باش���د. کتاب حاضر در بخش 

نخس���ت به اصول و قواعد نقد ادبی و در بخش دوم به شیوه های نقد 

در گذش���ته و حال اختصاص یافته اس���ت. این شیوه ها عبارت اند از: 

شیوه فنی؛ تاریخی؛ روان شناختی و شیوه متکامل.

تشنه در میقاتگه: متن و متن شناسی تعزیه )مجموعه لیتن(
مصحح: حسین اسماعیلی؛ چاپ اول، تهران: معین، 1002 ص.

در همۀ فرهنگ ها، ادبیات نمایش���ی از مراس���م و آیین های مذهبی سر 

گره  کیش و پندار  کشورها نمایش نامه نویسی با  برآورده است. در تمام 

خورده اس���ت که اسطوره ها و افس���انه های آن به چرخه های دیگری از 

گردآمده را برای آفرینش ادبیات  افس���انه ها را در خود می کش���د و مواد 

کار می گیرد. در ایران، نمایش رنج ها و سرنوشت دردناک  نمایش���ی به 

فرزن���دان حض���رت عل���ی؟ع؟ و همراهانش���ان، نقطۀ آغازی���ن و موضوع 

پایه ای تعزیه و نمایش های مربوط به شهادت است. امروزه در نمایش 

تعزیه با تک تک اپیزودهای مربوط به ش���هادت پیروان حضرت علی 

(w.( »و بااحس���اس توده ای مردم س���روکار داری���م. اکنون آق���ای و.لیتن

litten کنس���ول آلمان ه���ا در بغداد، تعداد زی���ادی از این متون تعزیه را 
گردآوری کرده است. اقامت بلندمدت او در ایران و عراق - جایی که 

این نمایش ها برگزار می شد، هم چنین آشنایی دقیقش با زبان فارسی 

- چه نوش���تاری و چه ش���فاهی - پیش ش���رط و رکن اساسی موفقیت 

وی در این امر است. کتاب حاضر مجموعۀ پانزده مجلس از مجالس 

گردآوری لیتن و تصحیح حسین اسماعیلی است. تعزیه خوانی با 

فال و تماشا: مجموعه مقاالت ادبی
س���یدمحمدعلی جمال���زاده؛ ب���ه اهتم���ام عل���ی دهباش���ی؛ چ���اپ اول، 

724 ص تهران: س���خن، 

س���ید محمدعلی جمال���زاده را پایه گذار داستان نویس���ی نوین فارس���ی 

که  کس���انی  و ندادهندۀ تجدید حیات نثر فارس���ی ش���مرده اند. عموم 

درب���ارۀ نث���ر فارس���ی معاص���ر و داستان نویس���ی جدی���د فارس���ی بح���ث 

کرده ان���د، جم���ال زاده را پیش���رو ای���ن طریق ش���مرده و از س���هم بزرگ او 

در ای���ن کار ی���اد نموده ان���د. تأثی���ری که یکی ب���ود و یکی نب���ود، در نثر و 

داستان نویس���ی فارس���ی به جا نهاد، ن���ام جمال زاده را همیش���ه زنده و 

کرده  کتاب، ابراز امیدواری  پایدار خواهد داش���ت و اگر در دیباچۀ آن 

اس���ت که صدای وی مانند بانگ خروس سحری، کاروان خواب آلود 

ادبی���ات را بی���دار س���ازد. ای���ن امیدواری تا ح���د زیادی در نویس���ندگی 

فارس���ی حاصل ش���ده اس���ت. مجموعۀ حاض���ر حاوی مق���االت ادبی 

س���یدمحمدعلی جم���ال زاده اس���ت که پس از یک دس���ت کردن رس���م 

ی کلمات و عالیم نقطه گذاری به چاپ رس���یده اس���ت. الخط، امال

فرهنگ اجتماعی عصر موالنا
محبوبه مباشری؛ چاپ اول، تهران: صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

کاماًل  ک���ه در آثار موالن���ا به ویژه مثن���وی و در غزلیاتش  نکت���ۀ عمده ای 

مش���هود است؛ بیان تجارب خاص وی از مس���ائل اجتماعی و ادراک 

و احساس���ی عمیق اس���ت از آنچه مرب���وط به اجتماع دورانش اس���ت. 

ک���ه در زندگی همگان به صورتی قابل طرح می دیده، با  موالن���ا آنچه را 

دریافتی حکیمانه در فحوای اش���عارش نمایانده اس���ت. مصاحبت با 
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م���ردم و بین���ش عمیق - که ناش���ی از احاطه بر جمی���ع علوم روزگارش 

اس���ت - ام���کان ش���ناخت و شناس���اندن هنرمندان���ۀ تج���ارب زندگی 

ک���ه به لحاظ  وه بر غزلیات  اجتماع���ی را به وی بخش���یده اس���ت. عال

محت���وای غنایی، تصویر ش���خصی تری از واقعیت را اب���الغ می کند، از 

ک���ه مثنوی چون بس���یاری از غزلیات دیوان کبی���ر، در پی تأثر از  آنج���ا 

که وقایع  رویداد و حادثه ای سروده شده است، به مثابۀ آینه ای است 

زندگی و صفحات حیات لحظه به لحظه موالنا در آن مجال انعکاس 

کتاب، نمایاندن چگونگی بازتاب  یافته اس���ت. هدف از نگارش این 

اوضاع و شرایط اجتماعی روزگار و محیط پیدایش و زایش غزلیات از 

خالل اشعار موالنا در دیوان شمس است.

تاریخ

شهید آیت اهلل سیدمحمدرضا سعیدی
کبر فالحی؛ چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 284 ص. ا

کتاب حاضر در دو بخش »مقدمۀ پژوهش���ی« و »اس���ناد«، تدوین ش���ده 

است. در مقدمۀ پژوهشی، کوشش شده است با بهره گیری از خاطرات 

خانواده، دوس���تان، هم رزمان، اس���ناد منتش���ر ش���ده و اس���ناد مجموعۀ 

حاض���ر، ب���ه ترس���یم زندگ���ی مبارزاتی ش���هید آیت اهلل س���یدمحمدرضا 

س���عیدی )1308-1349 پرداخت���ه و ب���ه س���ه س���ؤال مح���وری »ارتباط 

آیت اهلل س���عیدی با امام خمینی؟هر؟ چگونه بوده اس���ت«؛ »اس���تراتژی و 

ش���یوۀ مبارزاتی ایش���ان چگونه بوده اس���ت؟« و »رژیم ش���اه به اقدامات 

آیت اهلل س���عیدی چگونه واکنش نشان داد؟«، پاسخ داده شود. بخش 

اس���ناد نیز ش���امل 114 سند اس���ت که از میان پروندۀ آیت اهلل سعیدی 

موج���ود در مرک���ز اس���ناد انقالب اس���المی گزینش و انتخاب ش���ده اند. 

محدودۀ زمانی اسناد نیز فاصله سال های 1344_1349 را دربر می گیرد.

فقه

ربا، بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسالم
محمد نجات اهلل صدیقی؛ مترجم: حسین میسمی؛ چاپ اول، تهران: 

دانشگاه امام صادق؟ع؟، 296 ص.

که نوش���تۀ یکی از اقتصاددانان دنیای اس���الم است،  کتاب حاضر  در 

ب���ه موضوع »ربا، به���ره بانکی و حکمت تحریم آن در اس���الم« پرداخته 

می ش���ود. نویس���نده این پژوهش را با بررس���ی دیدگاه اس���الم به زندگی 

ش���روع کرده و بیان می کند که هدف ش���ریعت اس���الم، س���عادت همۀ 

انسان هاس���ت. وی در ادام���ه ب���ا اتخ���اذ رویک���ردی توحی���دی به زنگی 

انس���ان، حیات اقتصادی را نیز جز تجلی توحید در اقتصاد نمی داند. 

از این رو به بررسی آیات قرآنی پرداخته و با انجام بحث تفسیری نشان 

می دهد که این آیات با قاطعیت ربا را تحریم کرده اند. وی درباره بهرۀ 

بانک���ی امروزی نیز با اس���تدالل بدین نتیجه می رس���د این بهره همان 

ربای حرام در اس���الم است و هدف شریعت از تحریم آن، جلوگیری از 

بی عدالت���ی و تضمین عدالت و کارآیی اس���ت. س���پس نگارنده تالش 

که از اطاعت از قانون الهی در فتنۀ تحریم ربا مورد  می کن���د منافعی را 

انتظار اس���ت، نش���ان داده و با بررس���ی ش���واهد تجربی در نظ���ام تامین 

مالی اس���المی آش���کار س���ازد که چگونه یک نظام اس���المی قادر است 

ب���دون اس���تفاده از به���ره، نیازه���ای مال���ی مختلف مص���رف کنندگان 

دول���ت را مرتف���ع نماید. در پای���ان نیز این بحث مطرح می ش���ود که در 

ی���ک اقتصاد اس���المی حذف نرخ به���ره، نمی توان���د در زمینۀ مدیریت 

کتاب، خالصه ای  گفتنی اس���ت در پای���ان  کند.  مالی مش���کلی ایجاد 

از زندگی نامۀ نویسنده در بخش معرفی نویسنده، ارائه شده است.

فلسفه و عرفان
بحار الحقیقه

احمدبن ابوالحسن ژنده پیل؛ چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، 462 ص.

بحار الحقیقه اثری اس���ت از شیخ احمد جام زنده پیل )534-441(. 

با بحار بخش مهمی از منظومۀ فکری شیخ جام رخ می نماید. این اثر 

در یک مقدمه و هجده باب فراهم آمده است و از این رو در مقایسه با 

دیگر آثار ش���یخ از نظر گس���تردگی باب ها، اثری میانه به ش���مار می آید. 

آغ���از این اثر نش���ان از اس���لوب مجلس گویی ش���یخ دارد. ب���دون تردید 

مقدم���ه و بس���یاری از باب ه���ا و مطال���ب این کت���اب از جمله مطالبی 

که ش���یخ بر جمع مریدان و مخاطبان مجلس خود تغریز  بوده اس���ت 

کرده و در معرض  کتابت  می نم���وده و مرید یا مریدانی این مطال���ب را 

استنس���اخ و رونویس���ی قرار داده اند. مووضع باب ه���ای بحارالحقیقة، 

متنوع اس���ت و ش���یخ بس���یاری از ظرافت های روحانی و عرفانی را در 

گسترۀ سلوک اجتماعی و انسانی آورده است. موضوع زیبا و ظریف با 

کتاب  نثری واعظانه و مستدل به آیات و اخبار و باورهای زهدورزانه، 

حاضر به تصحیح این اثر و شرح آن اختصاص یافته است.

مباحثی در عرفان ابن عربی
نصراهلل حکمت؛ چاپ اول، تهران: علم، دانشگاه شهید بهشتی، 402 ص.

محمدب���ن علی مع���روف به ابن عربی، عارف و فیلس���وف ق���رون 6 و 7 

هجری قمری از جمله فالس���فه ای اس���ت که در مورد آرا و اندیشه های 

وی، نظریه ه���ای بس���یاری ارائه ش���ده و تحقیقات فراوان���ی درباره وی 

انجام ش���ده اس���ت. نگارنده کتاب حاض���ر نیز به نقد و تفس���یر عرفان 

ابن عربی در چهار بخش مش���تمل بر بحثی در فلس���فۀ عرفان، مقاالت، 

کتاب  کتاب پرداخته اس���ت. بخش اول  س���خنرانی و مصاحبه و نقد 

مبحثی اس���ت پیرامون عرفان و عرفان ابن عربی و بخش دوم مش���تمل 

بر هفت مقاله با عنوان های خطوط برجسته انسان شناسی ابن عربی؛ 

تاریخیت انسان در عرفان ابن عربی؛ ابن عربی و نقد قاعده »الواحد«؛ 

تف���اوت عل���م و حکمت از نظر ابن عربی؛ عش���ق و زیبایی در نگاه ابن 

عربی؛ هنر نبوی از دیدگاه ابن عربی و تخیل هنری از دیدگاه ابن عربی 
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اس���ت. بخش س���وم کتاب، متش���کل از یک س���خنرانی و دو مصاحبه 

کتاب، درباره ابن عربی است. بوده و بخش چهارم دربردارنده نقد دو 

از اشارت های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی
حمیدرضا توکلی؛ چاپ اول، تهران: مروارید، 710 ص.

کتابی  که با  مخاطب مثنوی در همان نخستین آشنایی ها در می یابد 

کتاب های دیگر  ممتاز س���روکار دارد. این تمایز مثنوی از منظومه ها و 

کار آس���انی نیس���ت؛ ام���ا این ق���در که ش���کل و ش���یوه متن ب���ا راز امتیاز 

ک���ه روای���ت با آن  آن پیون���دی نزدی���ک و اس���توار دارد. ش���یوۀ عجیب���ی 

کتاب  کلیت  ک���ه در  پی���ش م���ی رود و در ع���ذری فراتر، ش���کل غریبی 

چش���مگیر اس���ت. بوطیقای روای���ی موالنا ویژگی ه���ا و پیچیدگی های 

خاص خود را دارد و در پیوندی ژرف با جهان شناس���ی و ش���خصیت 

کتاب حاضر دریچه ای به هنر روایت گری موالنا  و تجربه های اوست. 

و بر چش���م گیرترین جنبه های روایت ش���ناختی مثنوی، مس���ائلی چون 

تغیی���ر زاوی���ه دید؛ اس���الیب خطاب؛ چندآوایی ش���دن روای���ت، گریز و 

تداع���ی؛ رهاکردن قص���ه و بازآمدن به آن؛ بداه���ه و حس لحظه؛ جنبه 

ش���فاهی روایت؛ زبان و روایت؛ جنبه های ش���اعرانه و داستانی روایت؛ 

درآمیخت���ن قصه ها؛ زمان و روایت؛ روایت و تلقی موس���یقایی راوی از 

کوش���ش راوی برای ق���راردادن مخاط���ب در موقعیت قصه و  هس���تی؛ 

آغازگری و پایان بندی روایت.

وحدت وجود در حکمت متعالیه
حسین سوزنچی؛ چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق؟ع؟، 340 ص.

تفکر فلس���فی از اندیش���ه راجع به وجود و موجود آغاز می ش���ود و یکی 

کثرت  از مهم تری���ن مس���ائل وجودشناس���ی، بح���ث درب���اره وح���دت و 

حقیقت هس���تی اس���ت که در این ب���اره، طیف گس���ترده ای از نظریات 

ک���ه یک���ی از مهم ترین آنها نظری���ه وحدت تش���کیکی وجود  ارائه ش���ده 

در حکم���ت متعالی���ه اس���ت. دیدگاهی که معتقد ب���ه وحدت در عین 

کث���رت و کث���رت در عی���ن وحدت اس���ت و می ت���وان آن را از ابتکارات 

مالصدرا برشمرد. اما این نظریه مانند هر رای فلسفی دیگر، در معرض 

گرفته و ج���دای از مخالف���ت پاره ای  ش���رح و نق���د صاحب نظران ق���رار 

از اندیش���مندان ب���ا آن، در بی���ن خود پی���روان حکمت متعالی���ه نیز گاه 

در تعیی���ن منظ���ور نهایی مالص���درا اختالف پیش آمده اس���ت. در این 

کتاب، تالش شده تا پس از شرح نظریه وحدت وجود، به برخی از این 

اخت���الف نظره���ا پرداخته ش���ود. کتاب در نه فصل تدوین ش���ده که از 

کرد: تاریخچه وحدت تش���کیلی  آن میان می توان به این موارد اش���اره 

وج���ود؛ اثبات فلس���فی وح���دت تش���کیکی وجود؛ وحدت تش���کیکی 

کثرات عرضی؛ وحدت تش���کیکی یا وحدت شخصی  وجود و تبیین 

وجود؛ و استقصایی از لوازم و نتایج وحدت تشکیکی وجود.

کالم

اسماعیلیه و ایران: مجموعه مقاالت
فره���اد دفتری، فریدون بدره ای؛ چ���اپ اول، تهران: نش���ر و پژوه���ش ف���رزان 

روز، 314 ص.

 از روی مدارک و شواهدی 
ً
تا نیمۀ قرن بیستم، اسماعیلیان را منحصرا

ک���ه دشمنانش���ان فراه���م آورده و یا جعل کرده بودند می ش���ناختند. در 

نتیج���ه، انواع افس���انه ها در میان مس���لمانان و نیز جوام���ع غربی دربارۀ 

تعالی���م و کارهای اس���ماعیلیان ش���ایع بود. با کش���ف و مطالعۀ آثاری 

بی شمار متون اسماعیلی اصلی که در مجموعه های خصوصی هند، 

آس���یای مرکزی، س���وریه )ش���ام(، یمن و دیگری مناطق محفوظ مانده 

بود، انکش���افی در بررس���ی های اس���ماعیلی پدید آمد. بس���یاری از این 

متون از سال 1950 ویراسته، ترجمه و منتشر شده است و به این طریق 

به پیشرفت چشمگیر تحقیقات جدید اسماعیلی کمک کرده است. 

کتاب حاضر جنبه هایی از تاریخ و اندیش���ه اس���ماعیلی در س���ده های 

کتاب،  میان���ه را درب���ر می گی���رد. نگارن���دگان ط���ی مباح���ث مختل���ف 

وج���وه و مراح���ل مختلف تاریخی اس���ماعیلی را به بح���ث می گذارد و 

س���هم اسماعیلیان قدیم و نیز اس���ماعیلیان بعد را در فرهنگ اسالمی 

توصیف می کنند. برخی از فصول کتاب دربارۀ ش���خصیت های فرقۀ 

اس���ماعیلیه مثل صباح اس���ت و فصول دیگر، اس���ماعیلیان را در متن 

وه بر آنکه روابط  جوامع مس���لمان سده های میانه نش���ان می دهد. عال

می���ان اس���ماعیلیان و صلیبیان را از نو بررس���ی می کند و اس���طوره ها و 

که از این ارتباط دربارۀ اسماعیلیه پدید آمده است، از  افسانه هایی را 

دید تحقیق مجدد می گذراند.

امواج غدیر
محمدرضا حکیمی؛ چاپ اول، قم: دلیل ما، 76 ص.

کتابچ���ۀ حاض���ر، دربردارن���دۀ نظ���رات »محمدرضا حکیم���ی« پیرامون 

والی���ت م���والی متقیان امام عل���ی؟ع؟ و واقعۀ غدیرخ���م در آثار متعدد 

وی است که به صورتی منسجم در این مجلد به چاپ رسیده است. 

در بخشی از کتاب می خوانیم: »معرفی انسانی الهی و برتر از انسان ها، 

گرمانی س���وزان غدیر، در منظر  دس���ت در دس���ت معلم انس���انیت، در 

توده ای انبوه از انس���ان ها، با حضور زبدۀ مس���لمانان، موضوعی س���اده 

نب���ود. این ج���ا بود که نی���روی انقالب معنوی می رفت که مس���یر تاریخ 

را دگرگون س���ازد و مکتب یکتاپرس���تی و انسان دوس���تی، سراسر گیتی 

گیرد. باری، در این وضع حس���اس و در این  را زیرنفوذ تعلیمات خود 

هنگامۀ شورانگیز تاریخ، پیامبر عظیم الشأن اسالم، پیشوای سعادت 

جاوی���د را ب���ه آن اجتم���اع پهن���اور معرف���ی ک���رد«.
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خالصه عبقات االنوار: حدیث منزلت
حامدحسین هندی؛ چاپ اول، تهران: نبا، 770 ص.

حدیث منزلت یکی از مهم ترین فضیلت های حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

و یکی از برهان های قاطع بر جانش���ینی و امامت بالفصل ایشان پس از 

رس���ول خدا؟ص؟ اس���ت. این حدیث در نهایت درس���ت و شهرت است 

ک���ه ب���ه ط���ور متواتر از پیامبر؟ص؟ نقل ش���ده اس���ت. تا آنجا ک���ه بخاری و 

مس���لم که همواره در جهت پوش���اندن منقبت ها و فضیلت های واالی 

کتاب حاضر در رد سخن  کرده اند.  امیرالمؤمنین می کوشند، آن را نقل 

نویس���ندۀ کتاب »تحفه االثنا عش���ریه« در حدیث دوم از دوازده حدیثی 

اس���ت ک���ه نقل کرده اس���ت. وی در کت���اب تحفه اس���تدالل به حدیث 

منزلت را رد نموده است.

کارکردها سلفیان: باورها و 
نجم الدین طبرسی؛ چاپ اول، قم: دلیل ما، 208 ص.

نگارنده در کتاب حاضر، ضمن مروری بر تاریخ شکل گیری »سلفیان«، 

کرده اس���ت. س���لفیه، به اتباع  باورها و اعتقادات آنان را بررس���ی و نقد 

ق  »ابن تیمیه« و پیروان مذاهب امامان »حنابله«ای اهل »تجسیم« اطال

ک���ه در ش���هرهای مختل���ف خ���ارج از جزیره العرب هس���تند.  می ش���ود 

افکار این گروه، معاند با اس���الم ب���وده و موجب جدایی و اختالف بین 

مس���لمانان شده است. یکی از احکامی که سلفی ها بیان می دارند آن 

است که توسل و زیارت حرم معصومین؟ع؟ حرام است. برای نخستین 

کرده است. بار »مروان حکم اموی« در عراق، این حکم را اجرا 

رویکرد مقایسه ای به بنیادگرایی یهودی: مذهب، ایدئولوژی، 
بحران مدرنیته
الورن���س ی���ت زیلبرش���تاین؛ چ���اپ اول، ته���ران: دانش���گاه عالم���ه 
312 ص. طباطبای���ی، 

مطالع���ه بنیادگرای���ی یه���ودی می توان���د منج���ر به ش���ناخت یکی از 

مهم ترین ابزارهای تحلیلی منازعات ایدئولوژیکی در جهان یهودیت 

به ویژه اسرائیل شود. ویژگی مشترک یهودیان بنیادگرا، منازعه برای 

تولید، تکثیر و تسری نگرش خاصی از آیین، تاریخ و هویت یهودی 

است. بر این مبنا، بنیادگرایان یهودی درگیر منازعه ای بر سر قدرت 

هستند تا در هیأتی گفتمانی، معنا و کارویژه کلیدواژه های منبعث 

از یهودی���ت س���نتی را توضیح دهند. اینها و مخالفانش���ان هریک به 

دنبال س���یطره قرائت خاصی از مفاهی���م بحث انگیز تاریخ، هویت، 

جامع���ه، فرهنگ و س���نت هس���تند. در ای���ن کتاب، نگارن���ده پس از 

نگاهی اجمالی به تعریف بنیادگرایی، به این موضع در جامعه یهود 

و ارتب���اط آن با مذهب، ایدئولوژی و مدرنیت���ه پرداخته و نظریه های 

خ���ود را در س���ه بخ���ش بنیادگرای���ی مذهبی و مدرنیت���ه؛ چهارچوب 

نظری؛ بنیادگرایی و سیاس���ت در خاورمیانه و بنیادگرایی مذهبی و 

یهودیت، گزینه های انتخابی، ارائه کرده است.

شیعه در روایات اهل سنت
احمد نباتی؛ چاپ اول، تهران: دارالکتب االسالمیه، 160 ص.

گروهی از پیروان اس���ت، و ش���یعه علی؟ع؟  »ش���یعه«، به معنای یک یا 

یعنی کس���انی که در زندگی پیرو آن حضرت هس���تند. پیامبر اکرم؟ص؟، 

پیوس���ته از ش���یعیان علی؟ع؟ تعری���ف کرده و از آنها ب���ه عنوان بهترین 

ک���رده اس���ت. آن حض���رت در جای���ی نیز از ش���یعیان  خل���ق خ���دا ی���اد 

علی؟ع؟ به عنوان ش���یعیان خود یاد کرده اند که از این عبارت روش���ن     

می ش���ود پیروان علی؟ع؟، در حقیقت پیروان پیامبر اکرم هم هس���تند. 

نگارندۀ کتاب حاضر، باتوجه به منابع و روایات اهل سنت، سعی در 

اثبات والیت حضرت علی؟ع؟ دارد و با ش���اهدآوردن نکات گوناگون 

که حتی در آینۀ این روایات نیز  از روایات متعدد س���نت، ثابت نموده 

تنها مذهب برحق، شیعه دوازده امامی می باشد.

حدیث

ح شهاب االخبار ضیاءالشهاب فی شر
س���عید ب���ن هب���ه الدی���ن قط���ب راون���دی؛ چ���اپ اول، ته���ران: دارالکت���ب 

االس���المیه، 460 ص.

گردیده و موضوع  نوشتار حاضر به زبان عربی و در نوزده فصل تدوین 

آن مش���تمل بر نقد، تفس���یر و شرح »شهاب االخبار فی الحکم واالمثال 

کت���اب در قرن پنجم قمری به ن���گارش درآمده و  واالدب« اس���ت. این 

بحثی پیرامون احادیث ش���یعی می باشد. از جمله مباحث موجود در 

کت���اب، می توان به االعم���ال بالنیات؛ التود نصف العق���ل؛ الدعاء هو 

العب���اده؛ القناعه مال الینفذ؛ صلة الرحم تزید فی العمر؛ التش���اء ربیع 

المؤمن؛ نیه المؤمن ابلغ من عمله؛ والس���الم قبل الکالم، اش���اره کرد.

کلیات

مطبوعات ایرانی
سید فرید قاسمی؛ چاپ اول، تهران: نشر علم، 800 ص.

هفتاد سال منتهی به مشروطه یکی از دشوارترین دوران روزنامه نگاری 

 محمدشاه و دربار نمی دانستند روزنامه 
ً
در ایران است. در ابتدا اساسا

چیس���ت؟ هج���ده س���ال ط���ول کش���ید ت���ا در دورۀ محمدش���اه و زمان 

ص���دارت میرزا آقاس���ی با درخواس���ت می���رزا صالح موافق���ت کردند و 

اولین نش���ریه در ایران متولد ش���د. در چهل ونه سال و اندی حاکمیت 

ناصرالدین ش���اه، ش���ش تن صدراعظم شدند که فقط دو تن از آنان به 

مقولۀ روزنامه نگاری عالقه نشان دادند. دورۀ ناصری مثل بسیاری از 

ادوار، یک دورۀ مطبوعاتی در ایران است که به سبب تفاوت هایی در 

نوع و ش���یوۀ فعالیت روزنامه نگاری و نیز ش���کل و محتوای مطبوعات 

به دوره های فرعی تقسیم می شود. کتاب حاضر دربرگیرندۀ     مقاله ها، 

که آنها را طی فروردین  گزارش ها و یادداش���ت هایی اس���ت از نگارنده 

1380 تا میانۀ بهار 1389 نگاش���ته اس���ت. هم چنین چهار سخنرانی از 



سال بیست و دوم،مشاره یکم، فروردین و اردیهبشت 1390  114

تازه های ناگرش و نشرمعریفگزاریش

وی و ده گفت وگو با ایش���ان در کتاب درج ش���ده است. این مجموعه 

ب���ا 123 مطل���ب ب���ه س���رفصل های اصل���ی ذیل تفکیک ش���ده اس���ت: 

تاریخک؛ س���رآغاز؛ خطاب���ه؛ تک نگاری؛ آغازگران؛ تجلی���ل؛ دریغ؛ یاد؛ 

کتاب نیز به فهرس���ت  گوناگ���ون و نظری���ه و گفت وگو. پیوس���ت پایانی 

که در دو دهۀ هفتاد و هشت پدید آمده است. آثاری اختصاص دارد 

طراحی نو در طبقه بندی علوم
کتابخانه ملی  غالمرض���ا فدای���ی عراق���ی؛ چ���اپ اول، ته���ران: س���ازمان اس���ناد و 

جمهوری اسالمی ایران، 232 ص.

در پژوهش حاضر که به بررسی موضوع »طبقه بندی علوم« اختصاص 

دارد ب���ا مطالع���ۀ مجموع���ه طرح ه���ای طبقه بن���دی علوم دانش���مندان 

ش���رقی و غربی، س���عی در ارائۀ طرحی نو در این حوزه است. آنچه این 

تحقیق مدعی آن اس���ت، امکان پذیری طرح با اتکا به ش���یوۀ »سلسله 

مراتب���ی« و »دو دوی���ی« اس���ت. ش���یوه دو دوی���ی، تالش���ی اس���ت ب���رای 

وحدت بخش���ی ب���ه علوم که معن���ای تقارن، تجان���س و زوجیت در آن 

گفتنی است، طرح پژوهشی این تحقیق از طریق روش  پنهان اس���ت. 

»دلفا« برای سرشاخه های اصلی به پاسخ مثبت رسیده است.

فهرست مجله آینده
گلبن، محمد افس���ری راد؛ چاپ اول، ته���ران: بنیاد موقوفات  ب���ه اهتمام محمد 

دکتر محمود افشار یزدی، 798 ص.

انتش���ار مجلۀ آینده با س���عی و فکر و قلم نویسنده ای جوان و روشنفکر 

ب���ه ن���ام دکتر »محمود افش���ار« تیرماه 1304 آغاز ش���د. در آبان آن س���ال، 

س���لطنت ایران از سلس���لۀقاجاری به سردار س���په پهلوی منتقل شد. 

سپس شیوۀ حکومت و رفتارهای دولتی تغییر کرد. به تدریج با تسلط 

کاهش  بیش���تر ش���اه و دولت، امکان نگارش مطالب اساسی سیاسی 

یاف���ت و آین���ده هم رو ب���ه توقف رف���ت. مباحث سیاس���ی آینده اغلب 

نکته آمیز و برای دولت ناخوش���ایند بود. انتش���ار دوره دوم آینده س���ال 

1323-1324، دوره س���وم س���ال 1338 و دورۀ چهارم )1372-1357( 

همزمان با پیروزی انقالب اس���المی منتشر شد. در دورۀ اخیر کوشیده 

ش���د بخش نامه ها گسترش یابد. آخرین شمارۀ آینده اسفندماه 1372 

منتش���ر شد. کتاب حاضر فهرست مبس���وطی است از مجلۀ آینده که 

به پیش���نهاد محمد گلبن و نمایه س���ازی محمد افسری راد )مطابق با 

روش فهرس���ت مقاالت فارس���ی( به چاپ رسیده است. گفتنی است 

این مجلد، مجموعه ای اس���ت از سرگذش���ت ای���ران، جغرافیای ایران، 

رجال ایران و آداب و سنن ایران.

کتابخانه ملی تبریز نشریه 
به اهتمام: سیدفرید قاسمی؛ چاپ اول، تهران: امیرکبیر، 144 ص.

مطبوع���ات ایران عمری حدود 175 س���ال دارد. در این گس���ترۀ زمانی 

کش���ور م���ا ب���ه طبع رس���یده  ه���زاران عن���وان نش���ریۀ ادواری چاپ���ی در 

اس���ت. در آغازین س���ال های تأسیس کتابخانه ملی تبریز، شورایی که 

سیاس���تگذار و برنامه ری���ز امور ب���ود، به مدیر وقت ابالغ کرد که انتش���ار 

نش���ریه ای را تدارک ببیند. مصوبۀ یادش���ده سبب شد نشریۀ کتابخانۀ 

کتابخانه درج می ش���د. و متن  که در آن اخبار  ملی تبریز متولد ش���ود، 

سخنرانی های ایرادشده در تاالر کتابخانه و مقاالت مختلف و مطالب 

کتاب چاپ می شد و بعضی از نسخه های  گوناگون راجع به  و اشعار 

نفیس نادرالوجود معرفی می گردید. همچنین از شخصیت های بزرگ 

علم���ی و ادبی و اجتماعی تبریز که در حال حیاتش���ان خدماتی انجام 

داده بودن���د، در ح���دود مق���دورات قلمی تجلیلی به عم���ل می آمد. در 

گردانندگان، نویسندگان و  کتاب حاضر دربارۀ شناس���نامه؛ تاریخچه، 

کتاب  کتابخانۀ ملی تبریز و برخی مطالب دیگر همچون نقش  نشریه 

کتاب و مطبوعات و ... سخن می رود. کتابخانه، تألیف  و 

علوم قرآنی

مقدمه ای بر علوم: قرآن ترجمه التهمید فی علوم القرآن
محمده���ادی معرف���ت؛ مترج���م: ج���واد ایروان���ی؛ چ���اپ اول، 

ته���ران: تمهی���د، 440 ص.

کتاب »التمهید فی علوم القرآن«، نوش���تۀ  در جلد نخس���ت از ترجم���ۀ 

»محمده���ادی معرفت«، مباحثی دربارۀ علوم قرآنی - بحث هایی که 

کریم با هدف شناخت فنی آنها براساس  گوناگون قرآن  دربارۀ مسائل 

اص���ول و ضواب���ط صورت می گیرد - همچون: س���اختار ق���رآن؛ وحی و 

نزول قرآن؛ رویکردها در تعیین مکی و مدنی بودن س���وره ها؛ ش���ناخت 

اس���باب نزول؛ تاریخ نوشتن قرآن؛ یکسان س���ازی نوشته ها و ... مطرح 

و بررس���ی شده اس���ت. همچنین در پایان کتاب، جدول نمونه هایی از 

گوناگون، ارائه شده است. موارد اختالف در نوشته های مناطق 

ترجمه و متن قانون التأویل
ابوحامد محم���د غزالی؛ مترجم: س���یدناصر طباطبایی؛ چ���اپ اول، ته���ران: 

مول���ی، 48 ص.

کتاب حاضر، دربردارندۀ ترجمه و متن رس���الۀ »قانون التآویل«، نوشتۀ 

»ابوحامد محمد غزالی« )450-550ق( اس���ت. غزالی در این رس���اله، 

تالش می کند تا در پرتو آیات و اخبار به مبانی و قواعد تأویل و تفس���یر 

بپردازد. وی در این بررسی به بیان دالیل عقلی و نقلی همت می گمارد 

گوناگون اسالمی دارد. به اعتقاد وی  گذری نیز به دیدگاه فرقه های  و 

تأویل در لغت به معنای »بازگشت« است و در اصطالح تا حدودی در 

مقابل با تفسیر معنا می شود و همچنین با تنزیل نیز ربط و تقابل دارد. 

در قرآن مجید لغت تأویل به صورت اس���می و مصدری، هفده بار به 

کار رفته که هفت بار آن به تعبیر خواب )تأویل االحادیث( در داستان 

حضرت یوسف؟ع؟ مربوط می شود.


