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حتی مطلع الفجر (تبیین جایگاه وجودشناختی 
لیلة القدر)

غفاری، حسین. (1395) حتی مطلع الفجر (تبیین 
جایگاه وجودشناختی لیلة القدر)، تهران، حکمت.

شابک: 978-964-244-172-3   
اســت  رســاله ای  مطلع الفجــر،  حتــی  کتــاب 
ــگاه  ــت و جای ــن ماهی ــی» در تبیی ــی ـ قرآن «حکم
ــا  ــان ب ــه هم زم ــت ک ــدر اس ــناختی لیلة الق وجودش
مــاه مبــارک رمضــان و فرا رســیدن شــب های قــدر 
ــن  ــت. ای ــر کرده اس ــت آن را منتش ــارات حکم انتش
کتــاب حاصــل ســه جلســه درس گفتارهــای حســین 
غفــاری اســتاد فلســفه دانشــگاه تهــران اســت کــه 

در ســال 1388 در جمعــی  از دوســتان ایــراد شده اســت. البتــه ایــن جلســات بــا نیــت 
شــرح و تفســیر نــکات حکمــی و معارفــی موجــود در ادعیــه مشــهور ماثــوره از ســاحت 
ائمــه معصومیــن (ســالم اهللا علیهم اجمعین) تشــکیل شــد و در همین راســتا ایــن 
ــاه شــعبان  ــن جلســات کــه در م ــه ای ــا تفســیر شده اســت. در مقّدم ــا و زیارت ه دعاه
ــش  ــا در دو بخ ــق دع ــاره مطل ــه درب ــش  جلس ــدت ش ــد به م ــزار ش ــال 1388 برگ س
بحــث شده اســت، بخــش اول جایــگاه وجودشناســانه دعــا در نظــام اســباب و مســببی 
ــی  ــالمی بررس ــیعی و اس ــه ش ــام ادعی ــات ع ــش دوم خصوصی ــن و در بخ ــم تبیی عال
شده اســت. ســپس به مناســبت ورود بــه مــاه مبــارک رمضــان، مــدت ســه جلســه بــه 
تفســیر ماهیــت لیلة القــدر و نقــش وجــودی آن در جهان بینــی الهــی قرآنــی و شــیعی 
و اهمیــت آن از نظــر نقــش و موقعیــت انســان در نظــام هســتی پرداختــه شده اســت 
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ــد. ــکیل می دهن ــاب را تش ــن کت ــب ای ــه مطال ک
در ایــن کتــاب بــه ســؤاالت بســیاری دربــاره شــب قــدر و مفهــوم دعا کــردن پاســخ 
ــه  ــد ب ــدر را بدانی ــب ق ــدر ش ــته ق ــتر از گذش ــد بیش ــر می خواهی ــت و اگ داده شده اس
ــر و از  ــد و عمیق ت ــت بگیری ــاب را در دس ــن کت ــاً ای ــم حتم ــنهاد می کنی ــما پیش ش
زاویــه فلســفی بــه ایــن پدیــده بی نظیــر در عالــم هســتی نــگاه کنیــد و مطمئــن باشــید 
ــاره دعــا  ــاره شــب قــدر بلکــه درب بســیاری از پاســخ پرســش های خــود را نه تنهــا درب
کــردن، قــرآن کریــم و این کــه چــه طــور مقــدرات در ایــن شــب تعییــن می شــود، در 
ایــن کتــاب خواهیــد یافــت. در بخشــی از کتــاب می خوانیــم: ارتبــاط بحــث لیلة القــدر 
و بحــث دعــا در ایــن اســت کــه ایــن شــب، شــب انســان اســت؛ یعنــی اگــر بخواهیــم 
ــا معرفــی کنیــم؛ مثــًال  ــه مــردم دنی لیلة القــدر را صرف نظــر از اصطالحــات اســالمی ب
اگــر کســی بپرســد شــما در ایــن شــب چــه کار می کنیــد و برنامه تــان چیســت؟ اگــر 
بخواهیــم بــا یــک بیــان عمومــی جــواب بدهیــم بایــد بگوییــم ایــن شــب، شــب منزلــت 
و موقعیــت انســان اســت و ایــن مســئله یکــی از شــاهکارهای فرهنــگ اســالم اســت. 
حــال اگــر از ایــن دیــد نــگاه کنیــم کــه در عالــم یــک نظــام مســتحکم و منســجمی 
بر اســاس قانــون علــت و معلــول وجــود دارد کــه همــه دانشــمندان، حکمــا و فیلســوفان 
ــا و از آن  ــئله دع ــه مس ــی توجی ــن وضعیت ــا چنی ــتند، ب ــده هس ــن عقی ــر همی ــز ب نی
مشــکل تر بحــث لیلة القــدر و خصوصــا دعــا در ایــن شــب چگونــه قابــل توجیــه اســت؟ 
از طرفــی در مکاتــب و ادیــان دیگــر نیــز بحــث دعــا مطــرح اســت امــا آن هــا نســبت 
بــه مســئله ای با عنــوان لیلة القــدر بیگانــه هســتند. یــک مشــکل اساســی کــه در بحــث 
دعــا مطــرح اســت ایــن اســت کــه یعنــی چــه کــه انســان دعــا کنــد و عالــم تغییــر 
کنــد؟ بــه عبــارت دیگــر منطــق تأثیــر دعــا در عالــم چگونــه اســت؟ ایــن چــه عالمــی 
ــل  ــد در مقاب ــا خداون ــد؟ آی ــر می کن ــما تغیی ــن و ش ــای م ــا دع ــش ب ــه نظام ــت ک اس
ــق  ــم را از ازل خل ــد عال ــی دارد؟ این کــه محــال اســت، چــون خداون ــت انفعال ــا حال م
ــا مشــیت خــود تقدیــر می نمایــد.  کــرده و عالــم و تمــام کائنــات و همــه حــوادث را ب
پــس چگونــه دعــای مــن و شــما در عالــم اثــر می کنــد؟ طــرح ایــن ســؤال در پیــروان 
ــا  ــد م ــد می گوی ــواب بده ــد ج ــی نتوان ــر کس ــال اگ ــت. ح ــترک اس ــان مش ــه ادی هم
ــخی  ــواب، پاس ــن ج ــاند. ای ــت می رس ــه اجاب ــا را ب ــای م ــد دع ــم و خداون ــا می کنی دع
ــذا می پرســد کــه نظــام عالــم چگونــه  منطقــی نیســت و ســائل را اقنــاع نمی کنــد و ل
اســت و چگونــه خداونــد از دعــای مــا منفعــل می شــود؟ امــا باالخــره همــه ادیــان بــه 
ایــن مســئله اعتقــاد دارنــد و همــه انســان ها معتقدنــد کــه خداونــد حداقــل بعضــی از 

ــد...». ــت می کن ــا را اجاب دعاه
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احادیث ساختگی (تحلیل تاریخی، نمونه ها)
ساختگی  احادیث   (1395) مهدی.  مهریزی، 

(تحلیل تاریخی، نمونه ها)، قم، مؤسسه بشرا.
شابک: 978-600-5408-69-0   

دروغ گفتـن و دروغ بسـتن، پدیـده ای زشـت در تمام 
بایـد  سـوگمندانه  امـا  آیین هاسـت،  و  فرهنگ هـا 
بـدان  انسـانی  جوامـع  تمـام  تقریبـاً  کـه  پذیرفـت 
آلـوده و گرفتـار آثار زیان بـار آن هسـتند. آموزه های 
اسـالمی نیـز ایـن خصلـت و عمـل زشـت را در کنار 
«کفـر» و «کلیـد همـۀ پلیدی هـا» معرفـی کرده انـد. 
بااین حـال، در همـه ادوار تاریخ اسـالم جـای پای آن 

را می تـوان دیـد.
علـم نقدالحدیـث، همان طـور کـه از نامـش مشـخص اسـت، بـا بررسـی احادیـث 
به وسـیله قواعـد علمـی، متـون صحیـح، قـوی و معتبـر را از روایـات سـاختگی و ضعیف 
جـدا می نمایـد؛ چرا کـه شـناخت احادیـث مجعـول و سـاختگی کار آسـانی نمی باشـد و 
بـرای به دسـت آوردن ایـن قـوه نیـاز بـه آموختـن این سـری از قواعـد و تماریـن بسـیار 
اسـت. در ایـن علـم بـرای نقـد احادیـث، معیارهایـی بـه دانش پـژوه می دهـد کـه ایـن 
معیارهـا عبارت انـد از: مقایسـه حدیـث بـا آیـات قـرآن کریم؛ مقایسـه حدیث با سـّنت و 
احادیـث قطعـی؛ مقایسـه حدیـث بـا ضروریّـات دیـن و مذهب؛ مقایسـه حدیـث با عقل 
فطـری و بدیهـی؛ مقایسـه حدیـث بـا علـم تجربـی قطعـی؛ مقایسـه حدیث با مسـلّمات 
تاریخـی. در صـورت تعـارض حدیث بـا یکی از معیارهای بیان شـده، آن حدیث سـاختگی 

محسـوب شـده و بایـد نسـبت بـه آن توّقـف کـرده و آن را بـه کار نبرد.
ایـن کتـاب تحلیلـی تاریخـی و نظـری از جعل حدیثـ  کـه گونه ای از دروغ اسـتـ  

را در زیـر چهـار  عنـوان به بحث می گـذارد و درادامه، 
موضوعـات  در  را  جعلـی  احادیـث  از  نمونه هایـی 

مختلـف، معرفـی و تبییـن می کنـد.

جریان های فهم قرآن کریم در ایران معاصر
قرآن  فهم  جریان های  احمد. (1395)  پاکتچی، 

کریم در ایران معاصر، قم، فالح.
شابک: 978-600-5645-53-8

در  کریــم  قــرآن  فهــم  جریان هــای  کتــاب 
ایــران معاصــر  در یــک نــگاه، تالشــی بــرای 
جریان شناســی فکــر قرآنــی در ایــران معاصــر 
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اســت. توجــه بــه تأثیــر تجــدد ایرانــی در فهــم قــرآن در ایــن کشــور یکــی از 
ویژگی هــای مهــم اثــر جدیــد احمــد پاکتچــی اســت؛ اثــری کــه بــا گذشــت چندیــن 
ــازار عرضــه نشده اســت. کتــاب جریان هــای فهــم قــرآن  مــاه از انتشــار آن هنــوز بــه ب
کریــم در ایــران معاصــر، جدیدتریــن اثــر احمــد پاکتچــی، عضــو گــروه علــوم قــرآن و 
حدیــث دانشــگاه امــام صــادق(ع) اســت. ایــن کتــاب ششــمین جلــد از مجموعــه آثــار 
ــوده و در 500  ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش ــرت وزارت فرهن ــرآن و عت ــت ق ــی معاون قرآن
ــن  ــه ای ــر عرض ــفانه خب ــت. متأس ــر شده اس ــاری، منتش ــال ج ــتان س ــه و تابس صفح
ــای  ــاب جریان ه ــد کت ــر می رس ــت. به نظ ــالم نشده اس ــون اع ــازار تاکن ــه ب ــاب ب کت
فهــم قــرآن کریــم در ایــران معاصــر توانســته اســت تــا گوشــه ای مهــم از جریان شناســی 
ــا  ــری از آن ج ــی فک ــرورت جریان شناس ــد. ض ــل کن ــر را تکمی ــران معاص ــری ای فک
ناشــی می شــود کــه شــناخت خــود نیازمنــد شــناخت دیگــری اســت و یــک جریــان 
فکــری نیازمنــد اســت بــا ارائــه جریان شناســی فکــری، جــای خــود را مشــخص کنــد.  
از ایــن رو قســمی از جریان شناســی می توانــد و بایــد از ســوی خــود جریان هــای 
فکــری انجــام گیــرد، امــا قســم دیگــر چنیــن جریان شناســیی، جریان شناســی خــارج 
ــه اســت. نفــس وجــود ایــن قســم  ــا و از موضعــی بی طرفان از هر یــک از ایــن جریان ه
جریان شناســی های  از  هر یــک  نقــد  و  گفت وگــو  بــرای  را  راه  جریان شناســی،  از 
ــه  ــه، چنان چ ــی بی طرفان ــک جریان شناس ــک ی ــرد. بی ش ــد ک ــم خواه ــی فراه جریان
ــرای نحــوه  مؤلــف کتــاب مدعــی آن بوده اســت، خواهــد توانســت مــالک و معیــاری ب
ارائــه جریان شناســی های فکــری از ســوی هر یــک از جریان هــا باشــد. از ســوی 
ــت.  ــه اس ــک زمین ــر در ی ــود تکث ــان دهنده وج ــی نش ــه جریان شناس ــس ارائ ــر نف دیگ
ــود و  ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــم ب ــای فه ــود جریان ه ــری، وج ــن اث ــه چنی ــا ارائ ب
ــاب را از  ــرورت کت ــردد. ض ــاز می گ ــه ب ــو و مفاهم ــد، گفت وگ ــی، نق ــرای بررس راه ب
ــت:  ــوان یاف ــن می ت ــت چنی ــر کرده اس ــر ذک ــار اث ــه در پیش گفت ــف چنان چ ــان مؤل زب
کوشــش بــرای فهــم معاصــری از قــرآن کریــم و آزمــودن راه هــای مختلــف و بنیادهــای 
فکــری گوناگــون بــرای آن موضوعــی اســت کــه در جوامــع مختلــف اســالمی شــاهد آن 
هســتیم و البتــه از آن میــان در ســرزمین ایــران، سخت کوشــی و حساســیت همیشــگی 
ــوق  ــاره س ــم در این ب ــهمی مه ــای س ــوی ایف ــان را به س ــار، آن ــن دی ــش ورزان ای اندی
ــند  ــته باش ــه توانس ــی ک ــالم، پژوهش های ــان اس ــر جه ــه در سراس ــت. اگر چ داده اس
ــی  ــوز خال ــد، هن ــه دهن ــرآن ارائ ــر ق ــم معاص ــای فه ــه از جریان ه ــری همه جانب تصوی
ــرار  ــرای مــا آن چــه در اولویــت ق اســت. ولــی به هــر روی به عنــوان نقطــه ای آغازیــن ب

ــت. ــران اس ــرآن در ای ــم ق ــای فه دارد، جریان ه
ــده  ــت. نگارن ــکیل شده اس ــل تش ــت فص ــار و بیس ــک پیش گفت ــاب از ی ــن کت ای
کتــاب، در پیش گفتــار تــالش کرده اســت تــا فتح بابــی در زمینــه جریان شناســی 
کــه می خواهــد انجــام دهــد، داشــته باشــد. هریــک از فصــول ایــن کتــاب بــه یکــی از 
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اندیش منــدان اختصــاص دارد. خــود عناویــن فصــول مــا را بــا رویکــرد کلــی پاکتچــی 
ــی»،  ــی کیوان قزوین ــه «عباس عل ــول ب ــک از فص ــب در هر ی ــد. وی به ترتی ــنا می کن آش
ــه  ــی»، «عالم ــام خمین ــی»، «ام ــم خوی ــنگلجی»، «سیدابوالقاس ــن شریعت س «محمدحس
طباطبایــی»، «ابوالحســن شــعرانی»، «حســین علی راشــد»، «محمدتقــی شــریعتی»، 
«مهــدی بــازرگان»، «ســیدمحمود طالقانــی»، «مرتضــی مطهــری»، «محمدباقــر بهبــودی»، 
«علــی  نصــر»،  «سیدحســین  جوادی آملــی»،  «عبــداهللا  معرفــت»،  «محمدهــادی 
شــریعتی»، «محمــد مجتهــد شبســتری»، «عبدالکریــم ســروش»، «علــی صفایی حائــری» 
ــرار  و «مصطفــی ملکیــان» پرداخته اســت. مؤلــف گزیده هایــی را کــه در ایــن فصــول ق
ــه  ــد ک ــوان می کن ــود عن ــی خ ــال های متوال ــات س ــل مطالع ــت را حاص داده شده اس
کوشــش کرده اســت ذیــل آن هــا هــم چهــار نســل از نظریه هــای فهــم قــرآن پوشــش 
ــک  ــرد از هر ی ــا دو ف ــک ی ــر ی ــا ذک ــری ب ــوع فک ــای متن ــم جریان ه ــود و ه داده ش
ــرای  ــی را ب ــود، راه ــع خ ــه مناب ــا ارائ ــی ب ــت پاکتچ ــد. در نهای ــی گردن ــا معرف از آن ه
تحقیــق بیشــتر در این خصــوص معرفــی می نمایــد. هرچنــد روش کار پاکتچــی بــه نظــر 
ــران معاصــر اســت کــه در  آســان اســت، امــا ســنگ بنای آن تحلیــل او در  خصــوص ای
ــار 48 صفحــه ای کتــاب آمده اســت. از نظــر پاکتچــی تجــدد به دنبــال خــود  پیش گفت
ــد  ــه می نویس ــن زمین ــت. وی در ای ــاد کرده اس ــرآن را ایج ــد از ق ــم جدی ــرورت فه ض
«شــاید بــرای قرن هــای متمــادی در مســیر فهــم قــرآن الزم نبــود نــوآوری گســترده ای 
ــا  ــت ت ــاز آن گش ــتحدثه... زمینه س ــائل مس ــیع مس ــم وس ــا حج ــرد ... ام ــورت گی ص
ــد و از  ــرآن روی آورن ــای ق ــب از آموزه  ه ــی متناس ــالم فهم ــان اس ــدان جه اندیش من
ــای  ــرآن و روش ه ــم ق ــا فه ــی ب ــرای رویاروی ــی را  ب ــیرهای متنوع ــر مس ــوی دیگ س
ــه  ــود، ک ــاب خ ــم کت ــار مه ــری از پیش گفت ــش دیگ ــد». وی در بخ ــم آن بیازماین فه
ــران را  ــه ای ــه ب ــد ورود مدرنیت ــت، رون ــر دانس ــر حاض ــنگ بنای اث ــوان آن را س می ت
ــوان بخشــی  ــد و معتقــد اســت کــه سکوالریســم و عقل گرایــی «به عن طبیعــی نمی دان
ــی  ــش طبیع ــد زای ــده و رون ــی ش ــرب معرف ــته های وارده از غ ــا بس ــته و ی ــک بس از ی
ــک  ــس از ی ــا پ ــت ت ــالش کرده اس ــر ت ــاب حاض ــی در کت ــت. پاکتچ ــی» نکرده اس را ط
ــا  ــران معاصــر ب ــرآن در ای مقوله بنــدی و جریان شناســی گســترده جریان هــای فهــم ق
ــدان  ــتقیم اندیش من ــای مس ــه ای آموزه ه ــن مداخل ــدون کمتری ــی، ب ــردی تحلیل رویک
ــه  ــود. البت ــی ش ــگاهی معرف ــوزوی و دانش ــش، ح ــنت گرا، دگراندی ــم از س ــی اع ایران
ــد  ــه ش ــه گفت ــود. همان طورک ــع ش ــد واق ــی و نق ــورد بررس ــد م ــا می توان ــن ادع ای
ــه معرفــی شــخصیت ها می پــردازد و ســپس می کوشــد از خــالل یــک  ــده ابتــدا ب نگارن
ــد. در  ــان کن ــری او را بی ــای فک ــد، آموزه ه ــم آن اندیش من ــار مه ــا آث ــده ی ــر برگزی اث
پــی نمونه هایــی از فصــل امــام خمینــی(ره) ارائــه می شــود. وی در فــراز اول کوشــش 
ــم  ــکات مه ــی، ن ــه جذاب ــه ب ــی و البت ــه کوتاه ــخصیت، ب ــی ش ــل معرف ــد ذی می کن
ــام روح هللا  ــد: «ام ــان کن ــز بی ــه را نی ــر در اندیش ــی مؤث ــی و سیاس ــی، اجتماع تاریخ

تازه هاى نشر
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تازه هاى نشر

موســوی خمینــی (خمیــن، ایــران 1281 ش/1902 م-تهــران1368 ش/1989 م). تبــار 
ایشــان از خانــواده ای روحانــی و پــدرش عالمــی فعــال در عرصــه سیاســی بــود. ایشــان 
ــی اراک  ــدارس مذهب ــه در م ــات و فق ــای ادبی ــود را در زمینه ه ــنتی خ ــالت س تحصی
ــه در  ــه ک ــت، همان گون ــه داد. در حقیق ــم ادام ــال 1302 ش در ق ــاز و آن را از س آغ
محافــل حــوزه متــداول بــود، محــور اصلــی تحصیــل، دانــش فقــه بــود، امــا در کنــار فقه، 
ــا  ــان داد و در آن حیطه ه ــود نش ــز از خ ــان نی ــفه و عرف ــه فلس ــی ب ــه خاص وی عالق
نیــز بــه کســب دانــش پرداخــت. این  طیــف از علــوم، به خصــوص در محیــط آن روزگار 
ــان  ــه ایش ــد و توج ــته می ش ــل نگریس ــل تأم ــیه ای و قاب ــی حاش ــوان دروس ــم، به عن ق
بــه ایــن حوزه هــای دانــش در عــرض فقــه امــری قابــل توجــه در شــخصیت وی بــود. 
ــم  ــون عبدالکری ــتادانی چ ــت از اس ــد گف ــان، بای ــدار ایش ــایخ نام ــرد از مش در یاد ک
حائــری در فقــه و محمــد علــی شــاه آبادی در عرفــان بهره منــد گردیــد». وی در ادامــه 
ــاز»،  ــاب انسان س ــرآن کت ــن «ق ــل عناوی ــی(ره) را ذی ــام خمین ــی ام ــر قرآن ــر فک عناص
ــاب  ــرآن مرکــز همــه عرفان هــا و ب ــرای اســتفاده عمــوم، «ق ــرآن ســفره گســترده ب «ق
معرفــت اهللا»، «مقاصــد و مطالــب و مشــتمالت کتــاب الهــی»، «فکــر در آیــات الهــی و 
ــده و  ــاب آرا فاس ــی»، «حج ــاب خودبین ــاب «، «حج ــع حج ــریف»، «رف ــاب ش ــد کت مقص
ــه رأی»، «حجــاب  ــر ــــ معنــی تفســیر ب ــه»، «حجــاب عــدم تفکــر و تدب مذاهــب باطل
معاصــی»، «حجــاب حــب دنیــا»، «نظــر تعلیم داشــتن و اســتفاده نمودن»، «قــرآن 
حــاوی همــه جهــات (برداشــت های یــک بعــدی از کتــاب خــدا)»، «قــرآن حــاوی همــه 
ــرآن».  ــی در ق ــی و اجتماع ــور سیاس ــرآن» و «ام ــی در ق ــور طبیع ــر»، «ام ــای بش نیازه
بــرای این کــه آشــنایی ملموس تــری از کتــاب پاکتچــی داشــته باشــیم، بخــش دیگــری 
از ایــن فصــل نمونه خوانــی می شــود: «یکــی دیگــر از حجــب غلیطــه کــه پــرده ضخیــم 
اســت بیــن مــا و معــرف و مواعــظ قرآنــی، حجــاب حــب دنیــا اســت کــه به واســطه آن، 
قلــب تمــام هــم خــود را صــرف آن کنــد و وجــه قلــب یک ســره دنیــاوی شــود و قلــب 
به واســطه ایــن محبــت از ذکــر خــدا غافــل شــود و از ذکــر و مذکــور اعــراض کنــد و هــر 
چــه عالقه منــدی بــه دنیــا و اوضــاع آن زیــادت شــود پــرده و حجــاب قلــب ضخیم تــر 
گــردد و گاه شــود کــه ایــن عالقــه به طــوری بــر قلــب غلبــه کنــد و ســلطان حــب جــاه 
و شــرف قلــب تســلط پیــدا کنــد کــه نــور فطــرةاهللا به کلــی خامــوش شــود. و درهــای 
ســعادت بــه روی انســان بســته شــود و شــاید قفل هــای قلــب کــه در آیــه شــریفه اســت 
َّــُروَن الُْقــْرآَن أَْم َعلَــى ُقُلــوٍب أَْقَفالَُهــا: آیــا بــه آیــات قــرآن نمی  اندیشــند یــا  «أََفــَال یََتَدب
ــل و  ــن قف ــد، 24) همی ــت». (محم ــاده شده اس ــی نه ــان قفل های ــر دل هایش ــر] ب [مگ
بندهــای عالیــق دنیــوی باشــد. و کســی کــه بخواهــد از معــارف قرآن اســتفاده کنــد و از 
مواعــظ الهیــه بهــره بــردارد، بایــد قلــب را از ایــن ارجــاس تطهیــر کنــد و لــوث معاصــی 
قلبیــه را کــه اشــتغال بــه غیــر اســت، از دل برانــدازد، زیراکــه غیر مطهــر، محــرم ایــن 

اســرار نیســت». 
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متأســفانه هنــوز زمینــه پخــش و حضــور کتــاب در کتاب فروشــی  ها فراهــم 
نشده اســت. ایــن کتــاب نایــاب اســت، هــم از حیــث کاری کــه انجــام داده اســت و هــم 
ــه وزارت  ــری ک ــل کار خی ــد تکمی ــر می رس ــازار. به نظ ــاب در ب ــور کت ــث حض از حی
ــه  ــاب را روان ــن کت ــه ای ــد ک ــن باش ــت ای ــام داده اس ــالمی انج ــاد اس ــگ و ارش فرهن
بــازار کنــد تــا عمــوم خواننــدگان بتواننــد از آن اســتفاده کننــد. بی شــک دانشــجویان 
علــوم قــرآن یکــی از مخاطبــان اصلــی ایــن کتــاب هســتند. ایشــان در ایــن کتــاب بــا 
ــد  ــدان بپردازن ــه اندیش من ــا آن ب ــد ب ــه بتوانن ــوند ک ــنا می ش ــد آش روش کاری جدی
امــا مهم تریــن ثمــره بــرای دانشــجویان و حتــی اســاتید علــوم قــرآن ایــن اســت کــه 
ــه تاریــخ مطالعــات قرآنــی  ــرای مراجعــه ب در ایــن کتــاب تعلیــم داده می شــود کــه ب
ــود. از ایــن رو  بایــد از یــک چارچــوب نظــری مشــخصی در خصــوص تاریــخ بهره منــد ب
ــد او در  ــد مانن ــا بای ــرد، ام ــی را نپذی ــوب پاکتچ ــد چارچ ــد می توان ــب هر چن مخاط
مراجعــه بــه موضــوع از چنیــن چارچوبــی، هــر چنــد بــا محتوایــی متفــاوت بهره منــد 
ــران  ــری در ای ــث فک ــه مباح ــدان ب ــژوه، عالقه من ــان قرآن پ ــر از مخاطب ــد. به غی باش
ــدان  ــاب رویکــرد اندیش من ــن کت ــد شــوند. در ای ــاب بهره من ــن کت ــد از ای ــز می توان نی
ایرانــی بــه مســئله دیــن، قــرآن و تفســیر بیــان شــده و می توانــد محــل تامــالت جــدی 
اندیش منــدان ایرانــی باشــد. متأســفانه عــدم عرضــه عمومــی کتــاب باعــث شده اســت 
ــه در  ــت ک ــی نیس ــده کتاب ــدان زیبن ــن چن ــد و ای ــم نباش ــد و ه ــم باش ــاب ه ــا کت ت
موضوعــی چنیــن ضــروری و عمومــی نوشــته شــده و می توانــد بــه تنهایــی تحولــی در 
ــه همــت معاونــت قــرآن  تاریخ نویســی دینــی، فکــری و فلســفی باشــد. امیــد اســت ب
و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی زمینــه عرضــه عمومــی ایــن کتــاب فراهــم 
ــوند. ــد ش ــد از آن بهره من ــدی بتوانن ــار ارزش من ــن آث ــه چنی ــدان ب ــا عالقه من ــود ت ش

درآمدی بر مفردشناسی روشمند آیات قرآن
درآمدی   (1395) محمد علی.  طبسی،  مروجی 
تهران،  قرآن،  آیات  روشمند  مفردشناسی  بر 

سمیع.
شابک: 978-600-5622-87-4  

ــر مفردشناســی روشــمند آیــات  کتــاب درآمــدی ب
قرآنــی  پژوهش هــای  حــوزه  در  کریــم،  قــرآن 
ــی،  ــالش نمــوده روش، مبان اســت کــه نویســنده ت
ــرآن  ــردات ق ــم واژگان و مف ــل فه ــط و مراح ضواب
را بــا تاکیــد بــر مثال هــای قرآنــی بــه جامعــه 
ــر  ــن اث ــب ای ــد. مخاط ــه کن ــی عرض ــوم قرآن عل
ــیر  ــته تفس ــجویان رش ــی و دانش ــوم دین ــالب عل ط

تازه هاى نشر
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تازه هاى نشر

و علــوم قرآنــی هســتند. نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت  ازآن جاکــه تفســیر صحیــح آیــات 
قــرآن مبتنــی بــر فهــم درســت واژگان و کلمــات ایــن کتــاب آســمانی اســت، از ایــن رو 
ــه  ــا مقول ــود ت ــد نم ــایی و ضابطه من ــرآن را شناس ــردات ق ــی مف ــد روش معناشناس بای
فهــم و تدبــر آیــات قــرآن دچــار تفســیر ذوقــی و ســلیقه ای نگــردد. کتــاب درآمــدی 
ــات و  ــای «کلی ــا عنوان ه ــل ب ــت فص ــرآن، در هف ــات ق ــمند آی ــی روش ــر مفردشناس ب
ــر  مفاهیــم»، «دانــش مفــردات؛ چیســتی،  پیشــینه و شــاخه های آن»، «مبانــی حاکــم ب
ــرآن»،  ــم واژگان ق ــل فه ــرآن»، «مراح ــم واژگان ق ــع فه ــرآن»، «مناب ــل واژگان ق تحلی
ــر چنــد واژه  «آسیب شناســی فهــم واژگان قــرآن» و «تطبیــق مراحــل فهــم مفــردات ب
قرآنــی» به قلــم حجت االسالم والمســلمین محمدعلــی مروجی طبســی تدویــن و از 

ــت. ــه شده اس ــر عرض ــازار نش ــه ب ــمیع ب ــارات س ــوی انتش س
 در مقدمــه ایــن کتــاب به قلــم عالمــه شــیخ محمدجعفــر خوشــنویس آمده اســت: 
ــم  ــردات آن اع ــک مف ــوان روی تک ت ــه می ت ــت ک ــندی اس ــا س ــم تنه ــرآن کری «ق
ــمانی  ــاب آس ــن کت ــه ای ــرد. کلم ــاز ک ــه ب ــاب جداگان ــرف حس ــل و ح ــم و فع از اس
ــا یکدیگــر دارای معانــی عمیقــی اســت کــه مســلمانان  به تنهایــی و چــه در ترکیــب ب
ــا آن چــه مهــم  ــوده و هســتند. ام ــه آن ب ــوی دســتیابی ب ــزول آن در تکاپ از ابتــدای ن
می نمایــد شــیوه بازشناســی و شــناخت مفــردات اســت. چــون هــر مقصــد مهمــی اگــر 
ــه آن  ــت یابی ب ــا دس ــود و ی ــم ش ــا گ ــود، چه بس ــت نش ــوی آن هدای ــیرش به س از مس
مشــکل گــردد. آن چــه امــروز در علــوم مختلــف انســانی و تجربــی مــورد توجــه قــرار 
ــه در  ــن توج ــت ای ــد دانس ــد. بای ــم می باش ــه آن عل ــی ورود ب ــت، شیوه شناس گرفته اس
معــارف اســالمی کــه نشــات گرفتــه از قــرآن کریــم اســت، بیــش از پیــش بایــد مــورد 
تدقیــق اهــل فضــل قــرار بگیــرد».  در صفحــه 78 کتــاب دربــاره «مبنــا قــراردادن قرائت 
ــرای فهــم و تفســیر آیــات قــرآن، بررســی  صحیــح واژه هــا» می خوانیــم: «اولیــن گام ب
ــح،  ــت صحی ــه قرائ ــتیابی ب ــع دس ــد. در واق ــح واژگان آن می باش ــت صحی ــق قرائ دقی
نوعــی تــالش بــرای کشــف قرائــت و تــالوت پیامبــر اســالم(ص) اســت. اهمیــت ایــن 
مطلــب آنــگاه روشــن می شــود کــه یــک واژه دارای قرائــات مختلــف باشــد و بیــش از 
یــک قرائــت مشــهور کــه معنــا را تغییــر می دهــد یــا آن کــه تمامــی قرائــات خصوصــاً 
ــراز  ــه اح ــورت گرچ ــود. در این ص ــته   ش ــر دانس ــر و متوات ــه معتب ــای هفت گان قرائت ه
ــن  ــه تبیی ــوان ب ــا می ت ــد، ام ــن می نمای ــا ناممک ــکل ی ــدا (ص) مش ــول خ ــت رس قرائ
ــم واژگان  ــع فه ــت». «مناب ــک واژه پرداخ ــف ی ــای مختل ــاس قرائت ه ــات براس ــاد آی مف
قرآنــی» موضــوع چهارمیــن فصــل کتــاب اســت. مؤلــف در نخســتین ســطرهای ایــن 
ــدی  ــراد ج ــف م ــرای کش ــم ب ــی مه ــا منبع ــم نه تنه ــرآن کری ــت: «ق ــل نوشته اس فص
آیــات اســت، بلکــه یکــی از منابــع مهــم لغــوی بــرای فهــم معانــی واژگان قرآنــی نیــز 
ــی  ــودن آن، متن ــر از وحیانی ب ــرف نظ ــدس ص ــاب مق ــن کت ــرا ای ــی  رود. زی ــمار م به ش
کهــن همــراه بــا واژگان فراوانــی اســت کــه می تــوان بــا بررســی کثــرت اســتعماالت و 
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مــوارد مختلــف کاربــرد هــر یــک از آن واژه هــا، بــه  کمــک قرائــن موجــود در متــن ایــن 
کتــاب عزیــز، بــه معانــی مفــردات آن پــی بــرد». 

قرن  نیمه  تا  دوم  قرن  بغداد (از  حدیثی  مکتب 
پنجم هجری)

رضاداد، علی. (1395) مکتب حدیثی بغداد (از 
مشهد،  هجری)،  پنجم  قرن  نیمه  تا  دوم  قرن 

آستان قدس رضوی.
شابک978-600-06-0065-5 :   

ــنایی  ــرای آش ــه ب ــت ک ــی اس ــاب پژوهش ــن کت  ای
و  قلمــرو  بــر  حاکــم  فکــری  خط مشــی  بــا 
ــه  ــداد، در فاصل ــیعه در بغ ــی ش ــه های حدیث اندیش
ــا نیمــه ســده پنجــم هجــری،  ــی ســده دوم ت زمان
ــبب  ــی به س ــب حدیث ــن مکت ــت. ای ــام یافته اس انج
دوره  بــا  آن  هم زمانــی  و  عقالنــی  گرایش  هــای 

طالیــی اســالم و به ویــژه برتــری فرهنگــی و سیاســی حکومــت شــیعی مذهــب آل بویــه 
و حضــور برجســته ترین دانش منــدان جهــان تشــیع به نمایندگــی شــیخ مفیــد، 
ســید مرتضی و شــیخ طوســی، از اهمیــت بســزایی برخــودار اســت. نویســنده در ایــن 
اثــر ضمــن مــروری اجمالــی بــر شــرایط سیاســی اجتماعــی و فرهنگــی بغــداد، مبانــی و 
ــه های  ــداد و اندیش ــب بغ ــی مکت ــی و نقد الحدیث ــای فقه الحدیث ــای و روش ه ویژگی ه
ــن  ــت بارزتری ــوان گف ــی می ت ــت. به طورکل ــت کاویده اس ــب را به دق ــن مکت ــزرگان ای ب
ــد  ــدا می کن ــی ج ــای حدیث ــر مکتب  ه ــه آن را از دیگ ــداد ک ــب بغ ــای مکت ویژگی ه
عبــارت اســت از: عقل گرایــی، عــدم حجیــت خبــر واحــد؛ اســتفاده گســترده از اجمــاع، 
اجتهــادی.  و  اصــول  مباحــث  طــرح  و  حدیث شــناختی  دانش  هــای  پایه  گــذاری 
ــل  ــناخت و تحلی ــت: ش ــش» آورده اس ــی پژوه ــوان «معرف ــی از عن ــنده در بخش نویس
مکاتــب حدیثــی، یکــی از مباحــث مهــم در تاریــخ تالش  هــای حدیث شــناختی و ادوار 
فقــه و اجتهــاد به شــمار مــی  رود. مقصــود از مکتــب یــا مدرســه حدیثــی، دیدگاه هــای 
خــاص و خط  مشــی فکــری حاکــم بــر یــک حــوزه حدیثــی اســت کــه طــی تاریــخ بــا 
ــته،  ــدان برجس ــور اندیش من ــت. حض ــراه بوده اس ــم هم ــق حاک ــی مناط ــت برخ مرکزی
ــره، نقــش بســزایی در تکویــن و رشــد  ــات، حــوادث تاریخــی و غی تضــارب آرا و نظری
یــک مکتــب را ایفــا می کنــد. مطالعــه مبانــی و ویژگی هــای مکتــب حدیثــی مــا را در 
بررســی نظریه هــای دانــش وران یــاری خواهــد رســاند و پیوندهــای نادیــده مســلمانان 
ــر  ــا ب ــی بن ــای علم ــیاری از نظریه ه ــرا بس ــازد؛ زی ــکار می س ــط را آش ــه و محی نظری
مقتضیــای زمــان و مــکان شــکل گرفته اســت. از ایــن رو آشــنایی بــا جریان هــای فکــری 
ــا را  ــکل  گیری آن ه ــی ش ــه و چگونگ ــر نظری ــم و درک عمیق  ت ــه فه ــی زمین و اجتماع

تازه هاى نشر
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ــه در  ــت ک ــی اس ــز علم ــن مراک ــداد از مهم تری ــب بغ ــن مکت ــی  آورد. در ای ــم م فراه
ســده های اولیــه، در رشــد و توســعه علــوم حدیــث مؤثــر بــوده و مبانــی و ویژگی هــای 
آن بــا دیگــر مکاتــب حدیثــی به ویــژه مکتــب قــم تفــاوت داشته اســت. ایــن مکتــب در 
قــرن دوم بــا تأســیس شــهر بغــداد بــه منصــه ظهــور رســید و اوج فعالیــت آن در نیمــه 
قــرن پنجــم هجــری در عصــر طالیــی تاریــخ فرهنــگ اســالم؛ بــا حضــور اندیش منــدان 
برجســته و اثرگــذار جهــان تشــیع، هم چــون شــیخ مفیــد، ســیدمرتضی و شــیخ طوســی 
نمــودار گشــت. ســرانجام در 448 ق در پــی ســقوط دولــت آل بویــه؛ بــا هجــوم برخــی 
گروه هــای اهل ســنت بــه خانــه و کتابخانــه شــیخ طوســی و در نتیجــه مهاجــرت شــیخ 
بــه نجــف اشــرف، مرکزیــت علمــی بغــداد از میــان رفــت و هرگــز نتوانســت شــکوه و 

عظمــت خــود را دیگــر بــاز یابــد.
ضــرورت اهمیــت و اهــداف تحقیــق: بررســی تاریــخ حدیــث و فهــم چگونگــی تطــور 
و تحــول آن، همــواره بــه چنــد مرکــز ثقــل اصلــی می خوریــم کــه نقــش اساســی در 
ــل،  ــز ثق ــن مراک ــی از ای ــت. یک ــی داشته اس ــف حدیث ــای مختل ــکل گیری جریان ه ش
ــعه  ــد و توس ــه، رش ــن یافت ــداد در آن تکوی ــی بغ ــه حدیث ــه در مدرس ــت ک ــداد اس بغ
پیــدا کــرده و موجــب پدیدارشــدن نگرشــی نویــن در ایــن عرصــه گشته اســت. 
هم چنیــن ایــن مکتــب شــخصیت های برجســته ای را پرورده اســت کــه هر یــک 
ــر  ــالمی تأثی ــه اس ــر و اندیش ــوزه فک ــر ح ــی ب ــی معین ــتره زمان ــود در گس ــه خ به نوب
ــفانه  ــی، متأس ــه علم ــن مدرس ــت ای ــود اهمی ــا وج ــا ب ــد. ام ــای نهاده  ان ــگرفی برج ش
ابعــاد و جوانــب آن به شایســتگی کاویــده نشــده و آن جاکــه پژوهنــده بررســی کــرده، 
ــه  ــن ناحی ــیعی ای ــی ش ــخصیت های علم ــی از ش ــوال برخ ــوص اح ــاری درخص ــز آث ج
ــته  ــه رش ــان ب ــی آن ــه های حدیث ــی آرا و اندیش ــی در تحلیل ــر و جامع ــته معتب نگاش
ــرا و  ــتیابی ژرف گ ــور دس ــق به منظ ــرورت تحقی ــن رو ض ــت. از ای ــر در نیامده اس تحری
ــاب  ــن کت ــق در ای ــود. روش تحقی ــاس می ش ــور احس ــب مزب ــوص مکت ــر در خص فراگی
چنیــن بــوده کــه ابتــدا محدثــان بغــداد شناســایی شــده اند، ســپس تقریبــاً تمــام آثــار 
ــده  ــه گردی ــی ـ مطالع ــی و غیر حدیث ــم از حدیث ــداد ـ اع ــب بغ ــان مکت ــود محدث موج
ــل  ــی و تحلی ــت ها بررس ــن یادداش ــپس ای ــده، س ــم آم ــت های از آن فراه و یادداش
شده اســت. هم چنیــن مطالعــات تاریخــی آن از نظــر دور نمانده اســت. به طور کلــی 
ــا  ــوده و ب ــه ای و اســنادی ب ــر، روش کتابخان ــوان گفــت شــیوه تحقیــق در ایــن اث می ت
توجــه بــه صبغــه تاریخــی پژوهــش و ضــرورت بررســی و کاوش در آثــار اندیش منــدان 
بغــداد و تحلیــل رویکرهــای آنــان بــه علــوم حدیــث؛ از روش تاریــخ بــر تحلیــل متــون 

ــت. ــتفاده شده اس اس
ایــن پژوهــش در شــش فصــل ســامان یافته اســت: فصــل اول به اجمــال بــه شــرایط 
سیاســی فرهنگــی و مذهبــی بغــداد را بررســی می کنــد؛ فصــل دوم بــه معرفــی مکتــب 
ــب  ــن مکت ــترش ای ــکل گیری و گس ــر در ش ــر مؤث ــردازد و عناص ــداد می پ ــی بغ تاریخ



350231

ـــــــــــــ ۷  ،  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۵ 

تازه هاى نشر

ــه  ــداد ب ــان مکتــب بغ ــه فهرســتی از محدث ــد. فصــل ســوم ضمــن ارائ ــان می  کن را بی
ــان می پــردازد. فصــل  ــده از آن ــار حدیثــی بر جای مان معرفــی اجمالــی مشــاهیر آن و آث
ــرده و  ــل ک ــی و تحلی ــداد را بررس ــی بغ ــب حدیث ــی مکت ــن مبان ــه مهم تری ــارم ک چه
ــا احادیــث تبییــن می  کنــد. فصــل  نقــش ایــن مبانــی را در نحــوه تعامــل بغدادیــان ب
ــندی را  ــد س ــیوه نق ــث، روش ش ــم حدی ــرح و فه ــداد را در ش ــب بغ ــم روش مکت پنج
محتوایــی روایــات نشــان می  دهــد. واپســین فصــل نیــز ویژگی هــای مکتــب بغــداد را 
در قالــب رویکردهــای فقهــی و کالمــی مــورد کاوش قــرار داده اســت؛ مطالعــه روابــط 
عالمــان شــیعه بــا اهــل ســنت و ارتبــاط مکتــب بغــداد بــا دیگــر مکاتــب حدیثــی نیــز 
ــا جمع بنــدی مطالــب و  ــان شده اســت. ســرانجام ایــن پژوهــش ب در همیــن فصــل بی

ــد.  ــان می رس ــج پای ــان نتای بی


