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  گفتارپيش
  
  
  
  
  

نقد كتب دانشگاهي و علوم انساني يك ضرورت است كه مقدمة گذار از وضع 
نفسه ضروري و ارزشمند است، اما خود نقد في. سوي وضع مطلوب استموجود به

شه نقد محتوايي هر اندي. هاي نوين و نگارش آثار جديد استپردازيساز نظريهزمينه
هاي تخصصي شوراي به همين دليل در گروه. و اثري با نقد شكلي آن همراه است

بررسي متون و كتب علوم انساني، بررسي، تحليل و نقد آثار دانشگاهي از دو بعد 
هاي گوناگون گيرد و داوري علمي اين آثار، مؤلفهشكلي و محتوايي صورت مي

گيرند و به بوته نقد علمي در نظر مي دروني هر كتابي را/ بيروني و محتوايي/ شكلي
  . نهندمي

درواقع شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، تنها مجموعه علمي و 
هاي مختلف دانشگاهي است كه سيزده گروه علمي و تخصصي را كه ناظر بر رشته

كند و بيش از بيست سال سابقه فعاليت دهي ميعلوم انساني در دانشگاه است، سامان
در اين . زمينه بررسي، تحليل، ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني را دارددر 

راستا از مشاركت شبكة پوياي استادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور و 
  .مند استنظران و استادان علوم انساني بهرهصاحب
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سياست اصلي اين شورا، كمك به رشد تفكر انتقادي در توليد آثار علمي و 
اهي است؛ زيرا توليد علم در حوزة علوم انساني بدون نقد وضعيت موجود و دانشگ

پذير ويژه نقد كتب درسي و دانشگاهي و منابع علمي حوزه علوم انساني امكانبه
توسعه فرهنگ نقد در جامعة علمي، تقويت جايگاه علوم انساني، . نيست
 - بيني ايرانيجهان سنجي سازواري توليد علوم انساني با مباني فرهنگ و نسبيت

هاي آموزش علوم انساني و هاي درسي و برنامهاسالمي، تدوين و اصالح سرفصل
اسالمي، از ديگر اهداف اين  -توليد متون دانشگاهي با رويكرد بومي ايراني

  .شوراست
هاي متنوعي را در جهت هاي تخصصي شورا، وظايف و برنامههريك از گروه

در اين ميان، تنظيم و تدوين و چاپ و نشر . ندكننيل به اهداف پيگيري مي
-هاي گروهترين فعاليتهاي تخصصي، يكي از مهمهاي تخصصي در حوزه نقدنامه

هاي مزبور است كه محصول فرايندي طوالني و كاري پرزحمت است؛ زيرا هر 
هاي علمي دربارة يك كتاب را در بندي نهايي داورياي از جمعنقدنامه، خالصه

گردد؛ فرايندي كه از برگزاري ميرد و محتواي آن در فرايند نقد متون فراهمگيبرمي
هاي داوري جلسات علمي گروه تا گزينش متن درسي و انتخاب داوران و ارسال فرم

. مند و متكي به كار گروهي استبندي نتايج كار، روندي زمانو گردآوري و جمع
و افزايش كيفيت علمي نقد و  كردن زمان كسب نتيجهرغم تالش در جهت كمبه

هاي هاي مربوطه و تأمين حدنصابداوري آثار علوم انساني، بازبيني و بازنويسي فرم
فرسا را به مديران و دبيران هاي علمي كافي، فرايندي طاقتالزم و رعايت مالك



  3  پيشگفتار 
  

 
 

حال همواره تالش براي نيل به اهداف و بااين. كندهاي تخصصي تحميل ميگروه
  .ط مطلوب و نتايج جامع ادامه داشته و داردكسب شراي

، »تاريخ، باستان شناسي و هنرنقدنامه گروه تخصصي «مجموعه حاضر با عنوان 
شوراي بررسي «هاي يكي از دستاوردهاي علمي و محصوالت كار انتقادي گروه

شوراي «است كه در روند همكاري نزديك سه حلقه » متون و كتب علوم انساني
  .حاصل شده است» دبيرخانه شورا«و » ه تخصصيگرو«، »مركزي

نظران، استادان، پژوهشگران و همكاري و همفكري همة انديشمندان، صاحب
تواند ما را در نيل هاي گوناگون تخصصي علوم انساني مينويسندگان محترم حوزه

به اهداف متعالي علوم انساني و تأمين شرايط مناسب و كيفيت مطلوب آثار علمي و 
  .شگاهي ياري رسانددان

تاريخ، باستان گروه  فعلي ، رييس محترمسپهريمحمد دكتر  هاي ارزشمند تالش
در تدوين اين اثر را  سركار خانم سيمين مقيسه و دبير محترم گروه، شناسي و هنر

  .نماييمارج مي نهيم و براي آنها توفيق روزافزون مسئلت مي
  

  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني دبيرخانه                              
  
  
  
  
  
  





 

 

  مقدمه
  
  
  
  

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني با عضويت » شناسي و هنرتاريخ، باستان«گروه 
از متخصصان مجرب و  زياديمتعهد و با همكاري جمع  دوازده نفر از استادان مبرّز و

هاي  ارزيابي علمي و محققانه كتابها و مراكز پژوهشي كشور در اين حوزه،  متعهد دانشگاه
شناسي و هنر را     هاي تاريخ، تاريخ اسالم، تاريخ و تمدن اسالمي، باستان اصلي حوزه

لحاظ گستردگي موضوع همواره تالش خود را براي ارزيابي اين گروه به. عهده داردبه
است با  مصروف داشته و اميدوارآثار تخصصي و منابع اصلي اين حوزه  دقيق و مؤثر

هاي منطقي و معقولي  هر اثر بتواند پيشنهاد بارهدقيق و ارزيابي موشكافانه خود در ةمطالع
نظر اساسي عرضه كند و نتايج حاصل همراه تجديدرا براي تكميل و اصالحات احتمالي، به

 .هاي مورد نظر در اختيار آنها قرار دهد را براي بررسي مؤلفان و مترجمان محترم كتاب
از   تن  دو  » داوري« براي  اقل  حد  كتاب هر متون،   بررسي  شوراي نامه مصوب س شيوهاسابر

كشور  ها و مؤسسات طراز اول آموزشي و پژوهشي دانشگاه علمي  تهيئ نظر صاحب  اعضاي
بارة موضوع  در نظربودن صاحب چون   هايي  معيار  داوران نيز براي انتخاب . شود مي  ارسال

    هاي  كاربرگ .به كتاب مطمح نظر است درس مربوط   تدريس  و  مورد داوري كتاب   
 را در ها  داوري  ةنتيج و   كنند ميمالحظه » بازبين «عنوان  به ديگر   دو نفر شده را داوري
پس از بررسي  گروه  . دنماين مي عرضه  گروه  جلسه   در  طرح  براي  بازبيني هاي  كاربرگ قالب 
   .كندم مياعال  كتاب  درباره  نظر خود را صورت نهايي و مشورت جمعي به مجدد

  وند صادق آئينهدكتر 
  شناسي و هنر تاريخ، باستانيس گروه رئ

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني





 

 

 

 

كتب  نقد و بررسئ 
                         





 

 

  تحليلي –تاريخ امامان شيعه با نگرشي تاريخي 
  .صفحه 279، چاپ ششم، 138دفتر نشر معارف، : دي، قمحميد احم

  
  
  

  معرفي اثر
منظور ارائه تصويري واقعي به »تحليلي - تاريخ امامان شيعه با نگرشي تاريخي«كتاب 

و تحليلي عقالني از حيات ائمه با اتكا به شواهد كافي تاريخي و مباني عقيدتي و با توجه 
يابي به چنين دست براينويسنده . دوين شده استت به فلسفه امامت و رسالت ائمه شيعه

و منابع و  سوفلسفي از يك و اساس كار خود را بر دو دسته از منابع كالمي ،تحليلي
جريان  ،براساس چنين رويكردي مؤلف. يخي از سوي ديگر قرار داده استتحقيقات تار
ه هاي مشترك ديد همؤلفو با ريان كلي و داراي خاستگاه يگانه عنوان يك جامامت را به

 ل نمودهتحلي و يگانگي وحدت خاستگاه همين ساسارو تداوم جريان امامت را ب است
 و تداوم ساخت مبناي تحكيمدانسته كه اين زير مشترك داراي زيرساختي و آن رااست 

شيعه واحد در حيات تاريخي ائمه  مواضع فكري ميراث تجربي و معنوي مشترك همراه با
در  از معرفت و بصيرت صورت الگوهاي مناسبهآنان را ب ست و همين امررا فراهم آورده ا

  .آورده استهاي مختلف حيات انساني درعرصه
عنوان سيماي واقعي و تاريخي ائمه شيعه به معرفي و شناخت ،مقصد ديگر نويسنده 

و نجات انسان و  جهت رهاييهاي متعالي در و نگرش ها انساني با كنش الگوهاي مناسب
و حيات  تاريخي -سيم طريق سلوك انساني براي سعادت او در عرصه حيات اجتماعي تر

و جامعه  هويت تشيع ةبخش مهمي از پيكر ،شناسي آنكه باز حياتي ؛بوده است معنوي
 . الهام و معرفت است ةرود و ماي شمار ميايران به

فصل  .يك ضميمه تدوين شده است ت فصل وبا چنين نگرشي در هف يادشدهكتاب  
بررسي  ،نگاري حيات ائمهشناخت منابع و متون تاريخ ،به تعريف كليات و مباني اول

 )ص(جانشيني پيامبر لهئمس مفهوم امامت و واليت و ارائه خطوط كلي مراتب و شئون آن و
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ميان  هايسياسي اهل سنت و تمايز هايهها و نظريسپس با بررسي ديدگاه .پرداخته است
فصل  .پردازدمي )ص(سياسي تشيع در باب امامت و جانشيني پيامبر ةظريبا ن هايهاين نظر

مطالب اين  ةدنبال .شوددال بر نظريه امامت آغاز مي اتيبا بررسي شواهد و مستند دوم
و حيات تاريخي او در زمان  )ع(طالبابيبنشواهد امامت علي بررسي مدارك و ،فصل

  . يه عثمان استخلفاي نخستين تا شورش عمومي مسلمانان عل
و مسائل و مشكالت فراروي ايشان  در مصدر حكومت )ع(ورد امام علياهر ،فصل سوم

عنوان عصر فصل چهارم به .ده استكرسلوك تاريخي و سيره علوي را بررسي  ةو نحو
فصل پنجم  .پرداخته است )ع(و امام حسين )ع(به بررسي حيات سياسي امام حسن ،پايداري

نهضت فرهنگي  ،عنوان تكوين هويت فرهنگي و حقوقي تشيع باو  )ع(با امامت امام سجاد
را  )ع(و امام جعفر صادق )ع(محمدباقرم ، اما)ع(و فرهنگي امام سجاد و تكاپوهاي علمي

به بررسي حيات امام  ،دهي شيعهعنوان عصر سازمان بافصل ششم . است دهكربررسي 
عنوان فصل هفتم به .استپرداخته  )ع(و امام جواد )ع(موسيبن، امام علي)ع(موسي كاظم

و حضرت  )ع(، امام حسن عسگري)ع(تاريخ امامت امام هادي ،جديد در حيات ائمه عصر
مطلب پاياني اين ، )عج(حضرتغيبت و نواب خاصه  لهئمس .كرده استبررسي  را )عج(حجت

  . فصل است
عصر «عنوان  با بندي ديگري در تاريخ تشيع تقسيم به با توجه مؤلف ،كتاب ةضميم در

هاي شيعي نظير فاطميان، آل  به بررسي تشكيل برخي از حكومت ،»امامت و عصر غيبت
مورد استفاده  منابع و مĤخذ ،در پايان. حمدان، علويان شمال و دولت آل بويه پرداخته است

رسي و نقد به بر ،حال با بيان نگرش كلي نويسنده و معرفي اجمالي آن. بيان شده است
  .پردازيممحتوايي اثر ميشكلي و 

  
  اثرسي شكلي برر

اما معايب و  ،شود ارزيابي مي مناسبتاحدودي لحاظ شكلي كتاب تاريخ امامان شيعه به
  .دشوهاي بعدي اصالح كه شايسته است در چاپ دارد ي نيزشكاالتا
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  امتيازها
 ةشيوتنظيم متن،  ةو اصول نگارشي و نحو قواعد چيني، حفظلحاظ حروفبه •

 ي پيرويواحداز روش مناسب و رويه  يممستق يم ارجاعات مستقيم و غيرتنظ
  .است شده

 .شود مطلوب ارزيابي مي ،ها صفحهسر آرايي و تنظيمصفحه ةلحاظ رعايت شيواز •
 
  هاكاستي

مناسب، جذابيت الزم و مفاهيم  ةفاقد ايد اما طرح جلد ،است قطع كتاب مناسب •
تواند مي يهايداشتن چنين جذابيت .استتاب سمبليك متناسب با متن و عنوان ك

  .دكنن ايجاد ادر نگرش مخاطب آثار مثبتي
  .مناسبي ندارد كيفيت ،صحافي كتاب •
تناسب حجمي مطلوبي ميان ادوار تاريخي حيات ائمه در  ،لحاظ حجم فصولبه •

  .ويژه از فصل پنجم به بعد ايجاد نشده استهب فصول مختلف
اتخاذ راهبرد علمي و  نهضت عاشورا و با تشيع پس از و توسعه بسط هرچند •

 ةسيس و توسعأو ت شودآغاز مي )ع(ان شيعه از زمان امامت امام سجادفرهنگي امام
تنها  ،دشتثبيت  )ع(امام جعفر صادق و )ع(محمدباقرمكتب تشيع نيز با كوشش امام 

از امام  مجموع حيات تاريخي ائمه شيعه به بررسي يادشدهصفحه از كتاب  شصت
 ،با فصول پيشين كه در مقايسه است اختصاص يافته )عج(تا امام قائم )ع(جادس

  .تناسب متني و محتوايي مطلوبي در بررسي مطالب ادوار بعدي رعايت نشده است
  

  اثر بررسي محتوايي
كلي اثري مناسب و مطلوب براي دوره آموزشي طوربه »تاريخ امامان شيعه«كتاب 

هاي ويژگي اينوجودباه شيعه در سطح كارشناسي است، سياسي ائم تاريخ تشيع و حيات
 اختصار بههاي آن  و كاستي ها كه در ارزيابي زير به مواردي از برجستگي را داردخاص خود 
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 مورد توجه ،در بازنگري و اصالح هاو پيشنهاد هاديدگاهاين  ةارائ اميد است .شود اشاره مي
   .و ناشر قرار گيرد مؤلف
  

 امتيازها

  .مؤلفرويكرد  بيان نگرش و ،مقاصد ،ن اهدافيمدخل مناسب و تبيارائه  •
  .شكلي مناسباز ورود به بحث به پيش بررسي و نقد و معرفي منابع تحقيق •
نظير مفاهيم  بحث به ورود كليات و مقدمات و ارائه بررسي و تعريف مفاهيم •

  .امامت و واليت در انديشه تشيع
ديشه سياسي جماعت عامه براي ورود به ان ةآوردن مدخلي مناسب در حوزفراهم •

مناسب مطرح شده و  تاحدودياين مدخل  .جانشيني پيامبر اسالم ةلئمس
  .دكنسياسي حيات ائمه آماده مي و ن را براي ورود به مباحث تاريخيامخاطب

سياسي تشيع در حد دانشجويان  ةتاريخي و روايي انديش هايمباني و مستند •
  . است شده ارائه مناسب كارشناسي

  .شودكلي خوب ارزيابي ميطورهب تناسب محتوايي در تسلسل و پيوستگي اثر  •
 ،تحقيق هايمستند ةشناسي و التزام نويسنده به روش علمي و ارائلحاظ روشبه  •

  .اثري داراي قوت و استحكام و انسجام علمي است
 گذاري فصول ونوآوري در نام بندي مناسب همراه باو عنوان بندي فصل  •

  .ها فصلزير
و اصول تحقيق  قوانين با رعايت قواعد، نگارش همراه ةاستحكام متن و شيو •

  .علمي
  

  ها كاستي
روند تاريخ  ةدر ارائ ،ائمه بوده است بررسي تاريخ ،مؤلفاز مقاصد اصلي  هرچند •

فرهنگي  - سپس فكري به حيات سياسي و مؤلفنگاه غالب  ،حيات ائمه شيعه
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خصيتي، اجتماعي و اخالقي ائمه رسي ابعاد و وجوه شبر لهئمساز  ،معطوف بوده
هايي از زواياي نمونه ةوصيف ابعاد شخصيتي و ارائت .است شدهحدودي غفلت تا

ن يتبي مورد نظر در عنوان الگوهايزندگاني شخصي، خانوادگي و اجتماعي ائمه به
  . ثر استؤبهتر حيات ائمه م

دقت دنبال هكرنولوژيك حيات ائمه بنگاري تاريخ ،بررسي روند تاريخي حوادثدر  •
پايبندي به ذكر  روايناز. مشتمل بر بيان كلي حوادث است بيشترنشده و متن 

  .قرار نگرفته است مؤلفكار  دقيق حوادث تاريخي و نقد و بررسي آنها در اولويت
در قالب كلمات قصار، روايات و احاديث  بيشترهاي اخالقي و اجتماعي ائمه آموزه •

 ،قي، اجتماعي، فرهنگي و معنويهاي اخالهاين بخش از آموز .است دهشبيان 
و بيان برخي از اين نوع  استي از تاريخ حيات و مبين انديشه و عمل ائمه ئجز

ن انوع خوبي در متن كتاب براي مخاطببخشي و تتواند اثر ها مي جمالت و آموزه
   .يدكمك نما هانو اجتماعي آ و به فهم حيات سياسي ايجاد كند

از  مؤلفاين باوجود است، دهي و طراحي شدهكليت ساختار كتاب خوب سازمان •
 ،آموزشي است - تحقيقاتي ساختار پژوهشي هر اثر ءاساسي كه جز لهئمسچند 

  : غفلت كرده است
 ،گيري عنوان نتيجه باارائه مبحثي . گيري استكتاب فاقد مبحث پاياني و نتيجه 

در اين . وهشي استشتار آموزشي و پژوهش و نوژاصول اساسي هر پ ءجز
ن با ساير آهاي اساسي  تفاوت تحقيق و دستاوردنتايج برجسته و  ،مبحث

يسنده اي كلي نوه گردد و زحمات و ديدگاه دست مشخص ميتحقيقات از اين
و براي مخاطبين هم گيرايي خوبي ايجاد خواهد  گردد بندي مي روشن و جمع

  .نمود
هايي  اين قسمت براي كتاب. گيري پايان فصلي است جهنويسي و نتيهفاقد خالص 

  .است اثربخش ،دشومنظور آموزشي تهيه ميكه به
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 ،نگاهي به فصول يا فصل پيشين باشدبا نيم دباي بيشترفصل  ورود به مباحث هر 
  .بيشتري داشته باشد ين اثرگذارام و پيوستاري مطالب بر مخاطبوتا تدا

بخش يا  كمك مساعدي به خواننده در هر ،اتيو راهنماي مطالع داشتن تمرين 
  . فصل است

در باب بستر ويژه بهو تصاوير متناسب با موضوع،  شه، نمودار، جدولقارائه ن •
و اجتماعي ائمه و اجتماعات و  و جغرافيايي كه گستره فعاليت سياسي تاريخي

  . كمك كندفهم بهتر مطالب  بهتواند  مي ،پيروان آنها بوده است
اريخ حيات ائمه با تاريخ كلي جهان اسالم و حيات تاريخي عام تشيع و ت ةرابط •

زيادي  حدودتا ،وقوع پيوستههاي شيعي كه در زمان حيات ائمه شيعه به جنبش
ن ساير يانداز كلي تاريخ اسالم و تبي بررسي چشم. است دهشن نيبررسي و تبي

انديشه و تاريخ تواند در فهم  در بستر كالن تاريخي آن مي هاي شيعي جريان
و نوع مواضع و نگرش آنها در مقاطع تاريخي  تشيع امامي و فهم حيات ائمه

   .گشا باشدراه ،مختلف
در باب  هاهمعرفي برخي ديدگا به نقد و مؤلفتوجهي بي ،از نواقص مهم كتاب •

ويژه از سوي مخالفان مذهبي يا منتقدان تشيع و هامامت ب ةتشيع و نظري
ن در باب اايج در ميان خاورشناسان و مستشرقاي ره دگاهبرخي دي نكردننقد

گونه اين. عشري استگيري تشيع اثني شيعه و شكل انامامنظريه خاستگاه و 
نگاري و گاه در منابع رسمي نويسي و فرقهنحلو هم در منابع كهن ملل  هاهنظري

جود ن تشيع وان و منتقداها و تحقيقات جديد مستشرق و هم در بررسي تاريخي
ها     گونه استنباطاين سي مباني و منابعها و نقد و برر اشاره به اين ديدگاه .دارد

  .دكنغناي علمي موضوع كمك  هتوانست ب صورت مستند ميهب
 تواند بر نمايه مي ةتهي و اعالم و اسامي اماكن فهرست ةآخر اينكه تهي ةنكت •

  .محاسن كتاب بيفزايد



 

 

  )ع(نتاريخ تشيع و اماماتحليلي از 
  .صفحه 264، چاپ پنجم، 1386معارف، : ، قممحمد نصيري

  
  
  

  معرفي اثر
تاريخ امامت و  به ضرورت طرح پرداختنبه »تحليلي از تاريخ تشيع و امامان«كتاب 
و  لهئمسثر در پرداختن به اين ؤعوامل م علل و تشيع و  لهئمسو  نموده است تشيع آغاز

 ةو ضمن ارائ است كردهاختصار بررسي هب رويكردهاي رايج در بررسي اين مبحث را
به بيان برخي از  ،صورت گرفته است امامت پژوهي ةهايي كه در حوزاي از تالشپيشينه

و  عرفاني ،كالمي ،هاي تاريخيندگان شيعه با رويكردها و رهيافتآثار نخبگان و نويس
تاريخ  ،ل تاريخيسپس با اتخاذ رويكرد تحلي ،شناسي اشاره كردهامام ةتفسيري در حوز

عناوين زير  باغيبت كبري را در پنج فصل كلي  خاصه تا عصر ،و موضوع امامت تشيع
 :كندميبررسي 

مبحث : فصل دوم ؛گسترش تشيع پيدايش و ،شناسيشناسي، معناشيعه: فصل اول
بن حكمت و حكومت امام علي: فصل سوم ؛جانشيني پيامبر و بروز شكاف ميان مسلمانان

درباره ، »ائمه و مقتضيات زمان در دوران امويان«عنوان  با :فصل چهارم؛ )ع(طالبابي
تب علمي سيس مكأتا ت )ع(حيات سياسي و فكري امامان شيعه از ماجراي صلح امام حسن

ائمه در دوره «عنوان كلي  با: فصل پنجم ؛است شدهبحث  )ع(و فرهنگي امام باقر
و سير تحوالت تاريخي  )ع(مام جعفر صادقبه بررسي حيات امامان شيعه از ا »عباسيان

مبحث نواب خاصه امام  ،بخش اين فصلپايان .عه تا عصر غيبت كبري پرداخته استشي
  . ستهاو وظايف و اقدامات آن )عج(مهدي

رويكرد تاريخي را در بررسي تحوالت تاريخ تشيع و امامان شيعه اتخاذ  ،مؤلفهرچند 
هاي كالمي و نگرش تأثيرگاه تحت  نبوده است و دپايبن به لوازم اين رويكرد ،نموده
     .دشو بدان اشاره مي هابررسي ةكه در ادام تاريخي قرار گرفته هاي كلي و غيرتحليل
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و ديگري در  كلي نتيجه بررسي اين اثر را در دو بخش، يكي در حوزه بررسي شكليطوربه
  .مكنيحوزه بررسي محتوايي اثر به شرح زير ارائه مي

  
  اثر سي شكليربر

اما اشكاالتي در كار وجود دارد كه اگر  ،شودكليت اثر خوب ارزيابي مي ،اظ شكليلحبه
  .بهتر خواهد بود ،برطرف شود هاي بعدي در چاپ
از اسلوب واحد و  ويرايشي اصول نگارشي و و رعايت نگاريلحاظ حروفاز •

  .جاد نشده استتناسب مطلوبي اي ،هابندهرچند در تنظيم  ،شده مناسبي پيروي
ها و  بازنگري مجدد در عناوين فصل با اما ،مطلوب است اثر آرايي صفحه •

ساختار  و تقسيمات هابنديدر فصلتوان تناسب بهتري هاي مختلف مي قسمت
  .دكركتاب ايجاد 

لحاظ بتواند به اما اگر طرح جلد ،خوب استكمابيش و قطع كتاب  طرح جلد •
   .بهتر خواهد بود ،ندمخاطب ايجاد ك د را دراثرگذاري خو ،زيبايي و جذابيت

 شيرازه كتاب از ،تورقبا يك  كه يطور به ،كتاب صحافي مطلوب و مناسبي ندارد •
   .شودهم پاشيده مي

اگر به شكل زيباتري هاي كتاب ها در سرصفحهن كتاب و عناوين فصلعنوا •
  .شته باشديي كتاب دااآرليت صفحهثير مناسبي در كأتواند تمي ،طراحي شود

  
  اثر ررسي محتواييب

طور عام ههرچند به بررسي تاريخ تشيع ب »تاريخ تشيع و امامان تحليلي از«كتاب  
محور زندگاني و  بر نپرداخته و مقصود نويسنده بررسي تاريخ تحوالت خاص تشيع اماميه

ناسب در م كمابيشعشري بوده است و اثري سياسي و فكري امامان شيعه اثني حيات
 كه  دارد ينقاط قوت و ضعف ،لحاظ محتوايي و متنيبهشود، ح كارشناسي ارزيابي ميسط
  :گردد پيشنهاد بيان ميعنوان بهاختصار و به
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      امتيازها 
مقدمه و ساختار مناسب همراه با ذكر  ،پيشگفتار ،داشتن فهرست تفصيلي متن •

  .اهداف و مقاصد مورد نظر
  .تعمق بيشتر در متن بيشتر مخاطبان و فعاليت براي و آزمون ارائه تمرين •
عنوان راهبردي مناسب در ايجاد انگيزش در امر مطالعه ارائه نكات پيشنهادي به •

  .جوگرانهوبيشتر با رويكرد جست
  .ترراهنمايي مخاطب به مطالعه گسترده برايمعرفي منابع بيشتر  •
نجي و بيان سشبهه :طرح و بررسي شبهات است ،نكته مهم و جالب توجه در اثر •

. اسب براي اقناع مخاطبانهاي من و ارائه برخي پاسخ وچرانكات مبهم و قابل چون
تشيع  و افكار ها انديشه ،ارائه توضيح يا پاسخ در باب تاريخ ،گونه شبهاتطرح اين
  .شوداز وجوه نوآورانه اثر محسوب مي ،و ائمه

و از وجوه نوآوري اثر  هنكته ديگري كه در اين اثر با روشي پسنديده نگاشته شد •
براي نكات غامض و مشكل درس و  مؤلفشود اين است كه محسوب مي

در پايان  توضيحات تكميلي ،ن خودامخاطب اصطالحات تخصصي متناسب با فهم
  .فصل بيان نموده است هر

  .براي مخاطبان است داراي حجمي مناسب كليطورب بهكتا •
تالش نموده در چارچوب عنوان و  مؤلفد و با يكديگر انطباق دار اعنوان و محتو •

تسلسل  نظم منطقي، محتوايي و شكلي همراه با. اهداف مورد نظر خود پيش برود
  . شود در كليت اثر ديده مي طور كلي و جزئيهو پيوستگي مطالب ب

گستردگي استفاده از منابع مناسب است و اعتبار علمي منابع و مراجع دست اول و  •
گونه اين از هرچند در برخي موارد استفاده ؛بوده است كافيها ميزان استفاده از آن

با واسطه صورت گرفته و گاه به نقل از آثار ديگران بوده است، رعايت  ،منابع
خوبي صورت گرفته هنقل و استناد به آنان ب اري در ذكر منابع و آثار و نحوهدامانت
  .است



  شناسي و هنر تاريخ، باستاننقدنامه     18
 

 

ده و محقق كوشش شعايت اثر ر تأليفو روش علمي در تدوين و  اصول ،قواعد •
  .دكنخود ارائه  متناسب با برداشت هاي معتدل و منطقينموده كه تحليل

  
   هاكاستي

 قاطن ،در ساختار متني و تحقيقاتي كتاب ،با وجود برخي نكات قوت مورد اشاره در باال
ناشر و  ،تواند متني متناسب با اهداف نويسندهمي ضعفي راه يافته كه در صورت اصالح

  :به شرح زير است اشكاالتم اين اه. آيدفراهم  ناايت مخاطبرض
ترين اصول اساسي در ساختار محتوايي و متني هر اثر كه پيوند يكي از مهم •

گيري فصلي بندي و نتيجهارائه جمع كند،مي قرارتحقيق بر يسبي ميان اجزامتنا
 بيان .ستل بعدي اول يا فصط محتوايي ميان فصول گذشته با فصن ارتبايو تبي

ايجاد تمركز و پيوند در انديشه  برايدر كتب آموزشي  ويژهبهبندي اين جمع
اين امر هرچند در نگاه كلي كتاب ديده  .گذارداثري مطلوب برجاي مي ،انندهخو
  .در نگرش جزئي و فصلي لحاظ نشده است ،شده

يا  مؤلف هايهها و ديدگاگيري نهايي كه حاصل يافتهنتيجه موضوع برآيند اثر و •
     ي قلمداد تأليفاصولي هر كتاب و  يشود و از اجزامي خالصه اثر محسوب

در  مؤلفشود كه پيشنهاد مي .در اين اثر مورد غفلت واقع شده است ،گرددمي
   .دكنچاپ بعدي آن را تكميل 

 ،تخصصي مناسب است ن اصطالحاتيسازي و توضيح و تبيمعادل هرچند كيفيت •
و  ترجمه متن احاديث ،اهداف آموزشي نگاشته شده است اكتاب ب با توجه به اينكه
  .كند به فهم مطالب كمك  تواند در متن و پاورقيروايات عربي مي

  و  گيري از ابزار بهره .نقشه يا تصوير است ،نمودار ،كتاب فاقد هرگونه جدول •
و  بخشيتواند هم در ايجاد تنوعتناسب موضوع ميو تصويري به هاي كميروش
  . دكنن ايجاد ادر مخاطب آثار مطلوبي ،بيشتر مطالب لحاظ كمك به فهمبه هم
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ترديد اين فهرست بدون .است اماكن اعالم و كتاب فاقد هرگونه فهرست اسامي •
ويژه براي كساني كه با نگرشي مروري و تحقيقاتي ممكن است به اين كتاب هب

   .د مفيد فايده استكننرجوع 
منابع كهن و متون معطوف شده و به  بيشتر بر مؤلفمام اينكه اهت نكته عمده •

ها و مستشرقان داخلي و خارجي و تحليل ات جديد مورخان وتأليفو  تحقيقات
ها اشاره هرچند گاهي به برخي از اين ديدگاه .است توجه نكرده هاي آنانهديدگا
ي به و استناد حاصل نقل يا مراجعه مستقيم نيست بيشترها اين آگاهي ،دهكر

و در فهرست منابع نيز  ها نشدهآن هاي رايج اين دسته از محققان و آثارهديدگا
  . شود و آثارشان ديده نمي يادشدهاسامي محققان 

شعبان،  ،مادلونگ، جعفري ،هالم ،ولهاوزن ،دفتري ،هاجسن ،زيهرگلد هاي ديدگاه
حقيقات قابل ازجمله ت ...بي، اسد حيدر، مدرسي طباطبايي والالني، فيومي، الشي

حيات و تحوالت  ،در شناخت حركت همگياعتنا، نقد و بررسي هستند كه 
حال هربه .تواند مورد توجه قرار گيرند ريخي و فكري تشيع و امامان شيعه ميتا

تواند آنان را مي گونه افرادتحقيقات اين و آثار و ها ساختن دانشجويان با ديدگاهآشنا
      سي در حوزه و سيا تاريخي هايناسيشروش هاي تحقيقاتي و نگرش با

  .پژوهي آشنا سازدشيعه
هاي كلي استوار تحليل متن بيشتر بر در مؤلفرويكرد تحليل تاريخي مورد نظر  •

گرفتار  ،شاكله اساسي تحقيق را تشكيل دهد دتاريخي كه باي هايو مستند است
  زيرا ؛است )كيلوژينگاري و كرنووقايع( ساختار تاريخي مبتني بر حوادث ضعف

با حوادث كالن تاريخ  و هم در پيوند اين تاريخ هم در بيان حوادث تاريخي تشيع
 واقع بستردر .عمل نيامده استنگارانه بهدقت وقايع ،سياسي و مذهبي اسالم

ست مورد توجه عنوان متني كه تشيع نيز در درون آن باليده ابه كالن تاريخ اسالم
  .است ديدهجدي واقع نگر
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 و هاي كليغلبه با تحليل بيشترري ائمه نيز حيات تاريخي و فك بررسي بارةرد •
اخالقي و اجتماعي ائمه از  ،هاي شخصيتيابعاد و جنبه .اسي استسي تاحدودي

 ،حضور تاريخي ائمه بارهدر .است مواردي است كه مورد توجه جدي قرار نگرفته
 ،نگاري استاساسي تاريخ و پيكره و ثبت وقايع تاريخي كه شاكله نگاريحادثه

جمال برگزار گرديده و گاهي به فراموشي سپرده شده اهدر كليه موارد ب كمابيش
  .است

نقل ، گيري كلي از منابع بدون ارجاع به مطالب مورد نظربهره موارد ديگر، ازجمله •
يا ارجاع  - امكان دسترسي به مĤخذ ممكن بوده است كهحاليدر –واسطه به

گونه موارد ازجمله اين .كه گاهي در متن و تحقيق راه يافته استاست  اشتباهي
  : توان به مصاديق ذيل رجوع نمودمي

 »مرد نامتناهي«كتاب  طبايي واستاد طبا »شيعه در اسالم«استناد به  :129ص  
  .از صدر

   .»خداوندان انديشه سياسي«استناد به كتاب  :118ص  
   .قعه صفيناو اب سرائر ابن ادريسكت ،كتاب جهاد ،به وسائل استناد :179ص  
  .. ..والبالغه نهج 92اشتباهي به خطبه ارجاع  :114ص  

 ،در تنظيم مطالب فصول دارد،براي مخاطبان  حجمي مناسب ،بكتا هرچند •
ادوار  تحوالت تاريخي لحاظ بيان مطالب و ذكر روندحجمي متن به تناسب

چنان حق آن ،ا فصول پيشينويژه در دو فصل آخر در مقايسه بهب مختلف تشيع،
دهي فكري و ازمانگيري و ساينكه شكل ويژهبه ؛ده استكرمطالب را ادا ن

     كلي مذهبي آن در قبال ساير  ترسيم مواضع و خطوط و تشيع فرهنگي
  . اتفاق افتاد عي در اين عصرهاي شيجريان



 

 

  )ع(تحليلي از تاريخ تشيع و امامان
  . صفحه 264، چاپ پنجم، 1386معارف، : ، قممحمد نصيري

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
   .است نگاري و صحافي كتاب خوب حروف •
  . آرايي و طرح جلد آن بسيار خوب است صفحه •
البته  .را منظم كرده است ها ديدگاه را رعايت ونگارش  قواعد عمومي ويرايش و •

  . بسياري با توضيحات بسيار شرح داده است در موارد
هدف نگارشي معين، مقدمه، فهرست تفصيلي، تمرين و كتاب داراي پيشگفتار،  •

 ولي است،نيز فهرست منابع  هر فصل وشناسي مناسب در پايان كتاب ،آزمون
  . ه، فهرست اعالم و موضوعي نداردجدول، تصوير، نمودار، نقش

آموزشي را مناسب  هكاربرد آن در برنام ،هاي شكلي كتاب ويژگي رفته هم روي •
  .نمايد مي

  
  ي اثرحتوايمبررسي 

  امتيازها
نگارش و ترتيب و توضيح مطالب براي تفهيم منظور نويسنده بسيار خوب و  هشيو •

  . تهدف وي روشن اس
حات تخصصي با توجه به روان و سازي اصطالكيفيت و ميزان كاربرد و معادل •

خوبي رعايت ها به نوشت ويژه پيدن نزد مخاطب تخصصي، در متن و بهبورسا
  . شده است

) و تاريخ تشيع )ع(تاريخ ائمه( هاي مورد نظر ع كتاب با توجه به اهداف درسموضو •
  . استداراي تناسب و جامعيت 
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  . محتوا از نظر موضوع با عنوان و فهرست منطبق است •
صوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هاي م مطالب كتاب با آخرين سرفصل •

اينكه مطابقت كامل در  ا لحاظب( كمابيشهاي مورد نظر از مطابقت  براي درس
كامل برخوردار ) به چندين مجلد نياز است باره با يك جلد كتاب ميسر نيست واين
  . است

تسلسل عناوين جزئي و ( و درون هر فصل) تسلسل عناوين كلي(مطالب در كل  •
  . نظم منطقي و انسجام كافي دارد ،)اثر هپيوند آن با نتيج

  . شود ايي در نظم مباحث آن ديده ميه ادبيات كتاب روزآمد است و نوآوري •
همچنين . استو استفاده از آنها در كمال امانت  يي دارنداعتبار علمي باال ،منابع •

  . و ارجاعات رعايت شده است هادهي علمي با دقت بسيار در استناداصول منبع
رفته مثبت  هم هاي ديني و اسالمي روي رويكرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزش •

   .نمايد مي
خوب در هاي بسيار  در پايان هر فصل، افزون بر تمرين و آزمون مناسب، نكته •

Ĥبيشتر آمده است هخذي براي مطالعارتباط با محتواي فصل و م.  
  

  هاكاستي
 هويژ و بندي نهاييفصل، خالصه، نتيجه يا جمع بحث مقدماتي براي هر ،كتاب •

  . نداردهر فصل 
 ههاي مخالف دربار ويژه ديدگاهبه ها ديدگاه هنشدن همبا توجه به لحاظ •

  .طرفي كامل علمي رعايت نشده و محتوا فاقد جامعيت بايسته است بي  موضوعات،
تنها مطالعات جديد، بلكه باره نهزيرا در اين ها و اطالعات كتاب روزآمد نيست؛ هداد •

 اغلبتوان گفت كه اين موارد  هاي منابع لحاظ نشده و مي ديدگاه هدر مواردي هم
نويسنده  ةسويتوان به داوري يك براي نمونه مي .بعدي نگاشته شده استتك
 ،هال آنكه مرجئح ؛)188ص ( كرددانستن آنان اشاره منفي و منفعل ه ومرجئ هدربار
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اسي هاي سي انديشه«دكتر حاتم قادري در كتاب  .ات مثبت هم داشته استتأثير
مواردي  گسترش اسالم، در مستقيم آنان در از نقش غير »در اسالم و ايران

شدن يكي از رهبرانشان در اين راستا ياد كرده اميه و حتي كشته خالفتشان با بنيم
عملكرد معتدل و مثبت مهتدي عباسي برخالف  ،235و  194 فحاتدر ص .است
هاي  ديدگاه ،كه اگر نويسنده است بن عبدالعزيز اموي، سياسي معرفي شده عمر

نمود، عملكرد عمر دوم نيز سياسي  وين را هم لحاظ ميويژه مطالعات نديگر به
در  مل بيشتر است؛مطالعه و تأ هبايست) 194ص (دشمني متوكل با شيعه . بوده است

ها و مذاهب گوناگون بسياري در جامعه گسترش يافته بود،  اي كه انديشه دوره
مذهب  متوكل با هدف حفظ يكپارچگي جامعه از راه تثبيت يك آيين رسمي

تسنن را زير فشار نهاد كه با توجه به  هاي غيرسنن، پيروان مذاهب و نحلهت
هاي  ديدگاه. تر بود شيعيان و موقعيت برتر آنان، فشار بر آنان سخت جمعيت زياد
از بزرگان شيعه  جمله ديدگاه برخياز ،)ع(مون و امام رضاروابط مأ هديگر دربار

به بررسي موضوع اين (ت آن امام نداشتن خليفه در شهادداشتن يا درباره دست
  . گونه موارد در كتاب بسيار استاين .نيامده است) جدي نياز دارد

نبود نظريه و ساختار علمي جديد،  وهاي كتاب  روزآمد نبودن اطالعات و داده •
هاي علمي  فقدان نقد و بررسي و تحليل همچنين افقي نو و خالقيت ويژه و

 مال امانت استفاده شده، اين كه از منابع در كبا آن. بايسته در آن آشكار است
هاي  سويه و در راستاي اثبات يك ديدگاه است و بسياري از ديدگاهستاني يكبهره

عادل  »ناتائم«؛ حسين جعفري سيد» The origins and Exyly«: مانند(نوين 
ه و لحاظ نشد...) بيضون و هاي ابراهيم ؛ ديدگاه؛ آثار دكتر سيد حميد عنايتاديب

هاي  ررسينقد و ب. استويژه مطالعات نوين خذ بهĤاين به معناي عدم كفايت م
شدن كتاب انجاميده اي به سطحي تا اندازه) با يك ديدگاه(دارانه سويه و جانبيك
 هنمودن همهاي مورد قبول شيعه، لحاظ فرض يشبراي اثبات مباني و پ. است

جانبه و باره هم يكتاب در اينحال آنكه محتواي ك. ها بايسته است ديدگاه
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كه حتي اگر ديدگاهي را (هاي فرانگر انديشمندان شيعي  و با ديدگاه استسطحي 
. خواني كامل نداردهمنيز ) اند نقد و بررسي عالمانه نهاده هنپذيرفته، آن را در بوت

بايسته بر مخاطب  تأثيرهاي ديگر،  نگري و ناديده انگاشتن ديدگاهسويهاين يك
  .نهد ينم

  
  گيرينتيجه
كتاب داراي نثر روان و گويا، با محتوايي جامع، منطقي و مناسب با هدف  طوركلي به

گونه كه گذشت، در پايان هر فصل  و همان استهاي ديني  نگارش، ضمن رعايت ارزش
 حالبااين. است هخذي براي مطالعه بيشتر آمدها و مĤ هاي مناسب، نكته موننيز تمرين و آز

براي هر فصل و جامعيت  ها، بحث مقدماتي اقد خالصه، نتيجه نهايي و ويژه فصلكتاب ف
 هسونگري به نبود خالقيت، نظرياين يك. هاي مخالف است ديدگاه هويژه درباردر خود به

. نهد مينبايسته بر مخاطب  تأثيرشدن اثر انجاميده، هاي وزين و سطحي علمي نو و تحليل
ها و تالش براي زدودن آن، هر فصل و حتي  ن كاستيبهتر آن است كه با لحاظ اي

  .پژوهشي جامع گردد هها، جداگانه دستماي زيرفصل



 

 

  تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني 
  )لدج 6( المياسبه عصر 

  .صفحه 2679، چاپ اول، 1379 طوس،: ، تهرانمحمد محمدي ماليري
  
  
  

  صفحه  398نسخه،  5500، 1379، دومچ : ج اول
  صفحه 493نسخه،  7000، 1375، چ اول، »)بخش اول ( شهردل ايران«: ج دوم
  صفحه 399نسخه،  5500، 1379، چ اول، »)بخش دوم(شهر  دل ايران«: ج سوم

    زبان فارسي همچون مايه و مددكاري براي زبان عربي در نخستين «: ج چهارم
  صفحه 440نسخه،  3300، 1380، چ دوم، »هاي اسالميقرن

 462نسخه،  3300، 1382 ، ، چ اول»نظام ديواني ساساني در دولت خلفا«: ج پنجم
  صفحه

  صفحه 486نسخه،  5500  ،1379 ، چ اول ، »)1( هاپيوست«: ج ششم
  

   مؤلفمعرفي 
 ، متولد مالير)ش 1381ـ 1290(، محمد محمدي ماليري يجلد ششنويسنده اين اثر 

ر زمينه زبان و ادبيات عربي در دانشگاه آمريكايي بيروت كه مطالعات عالي خود را د است
االدب «و  »التاج و اآليين«، »ةالفارسي  و النقل عن ةالترجم«هاي  كتاب. به پايان رساند

ن ساله خود در لبناه اقامت چنددوراي وي به زبان عربي است كه در ه از نوشته »الفارسي
اني پيش از اسالم و آثار آن در تمدن فرهنگ اير« پس از بازگشت، كتاب. منتشر كرد

  .را در دانشگاه تهران به چاپ رسانيد »اسالمي و ادبيات عربي
تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به عصر « با نام مجموعه حاضر

دكتر . نتيجه تحقيقات وي در طول چهل سال است ،»)پيوست دومجلد و  پنجدر (اسالمي 
سيس و ده أيات فارسي را در دانشگاه لبنان تكرسي زبان و ادب 1326ل محمدي در سا
سال از سوي همين  نهمدت ه به همت وي ب »الدراسات االدبيه«مجله . سال اداره كرد
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يس دانشكده الهيات و ير ،به تهران بازگشت و ده سال 1346از سال . كرسي منتشر شد
در همين دوره بنيان را  »ها الت و بررسيمقا«مجله . بود) معقول و منقول(معارف اسالمي 

  .درگذشت 1381وي در سال . نهاد
  

  معرفي اثر
تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني «عنوان  بااين اثر در شش جلد 

يك از مجلدات به بررسي موضوعي خاص  هر. فراهم آمده است» به عصر اسالمي
  .آمده است يك هر براي اختصاص دارد و همين عنوان

  
  عصر انتقال

  :كند را در مباحث مقدماتي چنين بيان مي» عصر انتقال«منظور خود از  ،محمدي
مراد از انتقال در اينجا، انتقال قدرت سياسي و نظامي دولت ساساني «

بلكه انتقال تمدن و  ،به دولت خلفا نيست كه در مدتي كوتاه صورت گرفته
هاي خاص خود به عصر ويژگي با يفرهنگ ملت ايران است از عصر

و در مسير تحول تدريجي و  در اثر برخورد با عوامل ديگر ،ديگري در آن
هاي ديگري هم يافته و به مقتضاي اوضاع و احوالي تاريخي خود، ويژگي

به شكلي ديگر يا به زباني ديگر هم درآمده و به همين  ،كه بر آن گذشته
هاي ابهام ناشي از  ن را پردههاي مهم و اساسي آسبب بسياري از بخش

هاي تاريخ باقي مانده  هاي ديگري هم در تاريكي و بخش  تعريب پوشانده
   شدن در انتظار پژوهشگران دانشمند واست كه همه آنها براي شناخته

هاي ابهام كنار روند و از  پرده ،آگاهي هستند تا به پايمردي آناندل
 يق در آينده و از آنجا به هاي تاريخ به صحنه بحث و تحقيتاريك

  .)6، ص 1ج(» هاي تاريخ گام نهندروشنايي
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  :گويد كه در جاي ديگري ميچنان
آنچه به زبان و فرهنگ ايران  ميان دو دوره ساساني و اسالمي در... «
دو دوره  انگونه كه ميدوراني به نام دوران انقطاع بدين ، گردد ميباز

ماند  ماند و آنچه باقي مي باقي نمي  ،داشت هخامنشي و ساساني وجود مي
فرهنگ ايران در گذار از عصر ساساني به عصر  ،دوراني بود كه در آن

عربي   هم به زي ، تحولي متناسب با جامعه اسالمي ايران يافته ،اسالمي
و هم در زي فارسي خود در   درآمده و در فرهنگ و ادب عربي اثر گذارده

تا بار ديگر در زماني  ،تاريخي خود ادامه داده ن جامعه ايراني به سيررود
و هم در  شكل فارسي اسالمي رخ نمايددب بهمناسب در جهان علم و ا

هاي ايران  ها پيش از اسالم در اداره دولت مظهر تدبير و سياست كه از قرن
با اين  ،كار رفتههبردن حكومت خلفا برفته و در اين دوران در راه كار ميهب

آنچنان دچار دگرگوني و  ،در اين دوران آنچه شده و اتّفاق افتاده تفاوت كه
آساني و بدون تحقيق و تتبع ژرف ميسر نيست ابهام گرديده كه رفع آنها به

و همين امر هم باعث بوده كه از اين دوران ناشناخته به دوران انقطاع تعبير 
ها و عوامل گونيرهاي ابهامي را كه از اين دگ بنابراين اگر بتوان پرده. شود

بود كه آن انقطاع هم به  دواريامتوان  كنار زد، ميوجود آمده هديگر ب
اين دوران  ، همين دليل است كه در اين كتابپيوستگي بدل گردد و به

دوران انتقال عصر ساساني به عصر اسالمي ناميده  ، دوران انقطاع يجا به
  .)42-41 ص، ص1ج(» .شده است

  
  گانه مجلدات ششيك از  محتواي هر
. پردازد در يك مقدمه و ده گفتار به بيان مقدمات مي يادشدهبا عنوان كلي  جلد نخست

گرايش اسالمي «از  ،پس از بيان داستان پيدايي و نگارش اين اثر در مقدمه، در گفتار دو
 الاجمدوران انتقال را به ، كند كه خواندني و جالب است و در گفتار سوم بحث مي» ايرانيان

و انبار،  حيره جايگاه«. گويد يرانيان در عربستان سخن مياكند و آنگاه از حضور  بررسي مي
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از ديگر مباحث » هاي دروني دولت ساسانيآشفتگي و فارسي و عربي در مطالعات مشترك
اي است مناسب  حقيقت زمينهز تاريخ و فرهنگ ايران است كه درقابل توجه در اين مجلد ا

هنگي ايران به دوران انتقال ميراث تاريخي و فر بارههاي دقيق در ررسيبراي ورود به ب
تين آشنايي ايرانيان با اسالم و روند فروپاشي كه در گفتار دهم از دو نخسچنان ،اسالمي

  .كند بحث مي» وري ساسانيتامپرا«
پردازد كه در  نويسنده در اين جلد به تبيين پيوندگاه دو دوران ساساني و اسالمي مي

گذار از ساسانيان به عهد . دوران فترت يا انقطاع ناميده شده است ، تداول فرهنگ تاريخ
هاي تاريخي و حاصل تعاطي تمدن و فرهنگي است  مشحون از كنش و واكنش  اسالمي،
نويسنده با استناد به . هاي فراوان بوده استزيان أمنش ،عنايتي به وجوه مختلف آنكه كم

 -ساسانيپايتخت  -سلمان با تسخير مدائن ن باور است كه اعراب ماي بر ،مدارك و شواهد
خود را در قالب  -شهر  عنوان استان مركزي ايران و دل ايرانبه – بر عراقو چيرگي 

وي عقيده . رو يافتندهبنظام مالي روپيچيده  تنسبهمنظم و ب ديوان خراج با يك سازمان
اي  اسالمي از تمدن و زبان فارسي نيز گسترهثيرپذيري فرهنگ و زبان عربي و أدارد كه ت

هاي پسين و وابسته به  الزمه شناخت اين دوران و دوره ،دارد كه روشني بخشيدن به آن
  .آن است

هاي غربي  به بررسي سرزمين »)بخش نخست( رشه راندل اي«با زير عنوانِ  جلد دوم
   يايي تناد به متون جغرافبا اس مؤلف. اختصاص دارد) عراق امروزي(سواد  ويژهبهايران 

هاي ايراني آنجا به تقسيمات كشوري و استان ،جعفربنةقدامو  بهخردادابن ويژهبه
شناسي علمي بررسي جغرافياي به ديرينه ،گفتار 23مقدمه و  5اين جلد با . پردازد مي

شهر تاريخي سراسر عراق اختصاص دارد كه در جايگاه استان مركزي ساسانيان، دل ايران
از نخستين آشنايي اعراب مسلمان با نظام ديواني ايران،  ،در اين اثر. شد ناميده مي

اصالحات مالي انوشيروان و فرآيند گسترش و پيشرفت نظام ديواني ايران باستان، نظام 
) عليفعراق (ت كشوري و ديواني سورستان آبياري ايران و سابقه تاريخي آن، تقسيما
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تبيين جايگاه اين مناطق در انتقال فرهنگ و تمدن ايراني به  ،هدف وي. گويد سخن مي
  .عالم اسالمي است

نويسان، ديدگاه مشهور و رايج را رد از بيان ديدگاه لغويان و جغرافياپس  ،رهصب بارهدر
است كه از » بسرا«معرب  ،عقيده دارد كه بصره ، با استناد به نقلي از حمزه اصفهاني ،كرده

 »بسيار راه«رفته است و چون بيش از چهار راه بوده،  جهات مختلف ميآنجا چندين راه به 
شيعه و بنةجمله مغيرليفه ازوي در اينجا كارگزاران خ. شده است» بصرا«آن،  رو مختص

اندوزي و  ، مال رانيشهوت ، ابوموسي اشعري را هم نقد كرده كه برخالف شريعت اسالمي
  .اند ستمگري داشته

گفتار ضمن بررسي  24اختصاص دارد و در » شهردل ايران«م به بخش دو جلد سوم
به  ، واقع بود) عراق كنوني( ساساني كه در منطقه سوادهاي غربي ايران استانديگر 

ز جايگاه بارزي برخوردار پردازد كه در مطالعات اسالمي ا موضوعات مهم و ارزشمندي مي
  ايرانيان در يمن،  اد در عصر ساساني،بغد: توان به مباحث زير اشاره كرد مي جملهاز. است

  در بصره، عايشه  ها در ايران،عرب  آثار اجتماعي و اقتصادي حكومت ايرانيان در يمن،
  سرزمين عربي به كوفه و قلمرو ايران، ، و انتقال مركز خالفت از مدينه )ع( خالفت علي

هاي حجاج در  اني، ويرانگريها در راه اقتباس نظام ديواني اير اسالم ايراني، نخستين گام
  .ها ديگر مناطق ايراني و دهقان هاي عرب ونشين ها و كوچ سورستان، كوچ

مباحثي و انتقال مركز خالفت اختصاص دارد،  )ع(گفتار چهاردهم كه به خالفت علي در
علي و ، هاي ساساني در كوفه، رزمندگان ايراني در كوفه كاخ :كند از اين قبيل جلوه مي

 )ع( در تاريخ سورستان، علي )ع( علي و دهقانان انبار، يادگاري از خالفت علي  روزي،هديه نو
  .در ميان اسواران ايراني

اسالم ايراني از : پردازد به موضوعات زير مي» اسالم ايراني«گفتار پانزدهم با عنوان 
ف اسالم بايست معر الگوهايي كه مي،  نظر محققان معاصر، اسالم ايراني در دوران انتقال

  .عاصعقبه و سعيدبنوليدبن  وليد، مغيره،بود ولي نبودند، خالدبن مي
كربن در باب  محمدي با بيان اختصاري از ديدگاه محققاني همچون ماسينيون و هانري

  :گويد مي  اسالم ايراني
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هاي فرهنگي و نه آن ويژگي ،سخن است آنچه در اينجا موضوع«
هاي تاريخي اسالم ايراني است در  شهبلكه بررسي ري ،عرفاني و فلسفي

هاي  پرتو مباني اعتقادي و مظاهر اجتماعي آن و بازتاب آنها در زمينه
هاي مختلف تاريخي و آثار  هاي عملي ايرانيان در دوره سياسي و مبارزه

- 257 صص، 3ج(» گسترش فرهنگ آن آن است در تاريخ اسالم و ةسازند
258(.   

  .كند ن ويژگي در دوره انتقال بررسي ميسپس اسالم ايراني را با همي
ي براي زبان عربي در رازبان فارسي همچون مايه و مددك« با زيرعنوانِ جلد چهارم
پردازد و آن را  به سابقه ترجمه و نقل از فارسي به عربي مي  ،»هاي اسالمينخستين قرن

و هلندي سرياني  ، رديف يونانيرايج كه مربوط به عصر عباسي و همبرخالف نظر 
اين نظر نه «: رساند و عقيده دارد كه قرن پيش از خالفت اين خاندان ميدانند، به نيم مي
ترجمه از زبان فارسي به عربي درست است و نه براي دسترسي مسائلي كه در زبان  ةدربار

  ).9ص  ،4ج(» سي دارند، مبناي درستي تواند بوداند و ريشه در زبان فار عربي مطرح
ها به كه از خالل اين بررسيآنيكي «: گيرد مي و هدف را از اين بحث پينويسنده، د

هايي از تاريخ و فرهنگ ساساني دست يابيم كه اهميت آن براي تدوين تاريخ  گوشه
ها و اصول ايراني  يابي به ريشهي بر كسي پوشيده نيست و ديگر دستفرهنگي دوره ساسان
  ).8ص4ج( »...زبان و ادبيات عربي

آن يا  ةغوي و آنچه به ترجمدي در اين جلد كوشيده در خالل مباحث لمحمدكتر 
هاي تاريخي دو زبان فارسي و پيوستگي بارهبه مباحث ديگري در ،يابد جهان ارتباط مي

هاي زبان فارسي به زبان عربي و برخي مباحث ديگر كه به زبان فارسي و  و كمك  عربي
  .صيل درباره آنها سخن گويداشاره كند يا به تف ، شود پهلوي مربوط مي

فرهنگ ايراني «مستقل با عنوان  يبرخي از مطالب اين مجلد، پيش از اين در اثر
  .منتشر شده بود» پيش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمي و ادبيات عربي

طي يك مقدمه و سيزده گفتار سامان يافته و به همه بنيادهايي  ،مطالب اين جلد
: نظير ،راني و عربي و اسالمي از امتزاج آنها حاصل آمده استپرداخته كه تمدن اي
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نقش منابع عربي و اسالمي در پژوهش  ، دو زبان فارسي و عربي يهاي تاريخ پيوستگي
ثير أت  عربي در قرون نخستين اسالمي، مترجمان فارسي ساساني به زبان  ادب ساساني،

ثار اين آ .ي در زبان و تمدن عربي اسالميهاي ساسان ها و اندرزنامه ها و تاجنامه نامه ينيآ
بوذرجمهر اشاه و آداب  كتاب مسكويه، حكمت بهمن  نديم،فارسي ساساني در فهرست ابن 

  .آمده است 
نام دارد و در هفده گفتار با استناد به  »نظام ديواني ساساني در دولت خلفا« ،جلد پنجم

هاي مسعودي، آثار ابن  نوشته ، بن بلخيهايي چون البيان و التبيين جاحظ، فارسنامه اكتاب
. پردازد ساني در دولت خلفا ميبه بررسي نظام ديواني يا سازمان مالي و اداري سا... قتيبه و

مقدمه  روازاين. منتشر شده است ،1381در سال  مؤلفواقع اين مجلد پس از درگذشت در
  .، شاهرخ محمدي نوشته استمؤلفآن را فرزند 

ليف در تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال را در دو مورد أتوي هدف پدرش از 
هايي از تاريخ فرهنگي  جنبه ةي بسط و گسترش آگاهي عمومي درباريك«: كند خالصه مي

يا در يك قالب بيگانه و تاكنون پنهان مانده و  خوانده» دوران انتقال«كه آن را  ايرانيان
ن به اين زمينه از تحقيق و تشويق آنان به كردن ديگرامندهگم شده بود و دومي عالق

  .)8ص  ،5ج(» ...دنبال كردن آن
هاي عربي، مشاغل ديواني فارسي در ديوان: ترين عناوين فصول چنين استمهم

شماري گاه  دبيران و روش گزينش و آموزش آنان، اصطالحات پارسي در ديوان عربي،
 ، ساني، دبيرخانه شاهي در دولت ساسانيديوان خراج در دولت سا  ايراني در ديوان عربي،

الگوهاي نويسندگي،   ديوان رسائل در دستگاه خالفت، عبدالحميد كاتب و نثر فني ديواني،
  .االخبار ابن قتيبه و كتاب التاجعيون: ها در فرهنگ دبيران نخستين كتاب
در دوره تاريخ و فرهنگ ايران «اي است بر دوره  واقع تكمله، در)بخش اول( ها پيوست

  شناسي، هاي ايران مصاحبه، سخنراني و جستار در زمينه ، مقاله 28اي از  و مجموعه» انتقال
هاي  ها و جشن اي آيين و پاره  يابي واژگان فارسي دخيل در زبان عربي شناسي، ريشه زبان

ت بسياري از ابهاما ، گفتاردر اين مجموعه. ايراني كه زير عناوين مختلف فراهم آمده است
ثير مستقيم و بالفصل آن بر تمدن اعراب مسلمان أايران باستان و تهاي تاريخ  و ناشناخته
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و دانش ايرانيان و ايران و   سودانشوران ايران عهد ساساني از يكروشني گرفته و نقش 
گيري نهايي نظام حكومتي  ثير آن بر شكلأشاغل گوناگون ديواني و لشكري و تايراني از م

  .پيگيري شده است ،ديگراعراب از سوي 
  

  بررسي اثر
ست از ا عبارت ،جلدي دكتر محمديحاكم بر سراسر نوشته مفصل و چند روح كلي

چگونگي انتقال ميراث تاريخي، فرهنگي و تمدني  ابيآورنده براي رديش مستمر پديدتال
دستاوردهاي مدني روزگار ساساني به فرهنگ و تمدن اسالمي  ويژهبهايران عهد باستان 

  .در روزگار خلفاي اموي و عباسي
اي از ميراث ايراني  نويسنده بر اين فرض و بلكه باور و عقيده است كه بخش عمده

طريق ترجمه متون پهلوي و نيز از) دبيات، تشكيالت مالي و اداريا(پيش از اسالم 
 اين راه به و ازشده كارشناسان ايراني شاغل در دستگاه خلفا به اعراب مسلمان منتقل 

وي براي اثبات اين فرضيه به بررسي متون عربي و سازمان . حيات خود ادامه داده است
بايد اذعان كرد كه . پردازد مي... ادبيات، كتب تاريخي و ، تقسيمات كشوري ، مالي و اداري

نظر آيد كه به هپردازد و شايد ب گاهي بسيار به تفصيل مي چند براي اثبات فرضيه خودهر
اصول و  ، توان از حق گذشت كه هرگز متعرض تعاليم و مباني نمي ،است افراط گراييده

ن قرار  فرهنگ و تمدن باستاني ايران را در تقابل با آ ،هاي ديني اسالم نشده آموزه
ها و راه  كه خود در مقدمه جلد نخست گفته،نست كه چناا بلكه همت وي آن ؛دهد نمي

  .عهده باستان به دوران اسالمي را بررسي كنداشكال انتقال تاريخ و فرهنگ ايران از 
حوزه و  در ويژهبهرسد كه محمدي، فرهنگ و تمدن اسالمي را  نظر ميهچنين ب

وي  ديگرعبارتبه. داند ساالري ساساني ميدار ديوانوامو ثر أتشكيالت مالي و اداري مت
دولت  ويژهبهسالم و بخشي از خدمات ايران و ايرانيان به ابه  ،در اين پژوهش مفصل خود

كه هرگز متعرض خدمات اسالم به و بدون آن كندميو با عنايت ويژه بررسي  ا را توجهخلف
حقيقت در. باره ساكت استبلكه در اين ،كند ييد نميأآن را نفي يا ت ، ايران و ايراني شود
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تعهدي بار چنين  كند و شايد زيركانه از زير موريتي براي كار خود تعريف نميأچنين م
  .گريزد مي

 ويژهبهمطالعه اين پژوهش مفصل به شناخت خدمات و حضور پررنگ عناصر ايراني و 
حال اين عينرساند و در و تمدن اسالمي مدد ميميراث تاريخي ايران در حوزه فرهنگ 

گذارد كه اسالم چه خدمت يا خدماتي به  جاي ميپاسخ را در ذهن خواننده بر سش بيپر
  !كرده است؟ايران و ايراني 

شهيد مطهري را براي پاسخ » خدمات متقابل اسالم و ايران«اينجاست كه بايد كتاب
  .به اين پرسش به مطالعه بنشينيم

تدريج وضعيت شكلي اثر است كه به مرور ايام و در طول ساليان به بارهنكته نهايي در
يك از مجلدات  هراين نكته از توجه به نوبت چاپ و سال انتشار . چاپ و منتشر شده است

اندازه حروف و  ، همين موضوع موجب شده كه هرچند از نظر قطع. استگانه هويدشش
رنگ نه طرح جلد ثابتي دارد و نه از  ،صحافي، شكل و شمايل يكسان آن حفظ شود

كه كيفيت كاغذ آن هم در مجلدات مختلف و بلكه در يك چنان ؛يكنواختي برخوردار است
  .ون باشدمتفاوت و گوناگ ،جلد

 بليك جلد آن در قا فقطهاي كتاب كامل نيست و ه پيوستست كا نقص ديگر آن
  .عنوان جلد ششم منتشر شده استبه) 1(هاي  پيوست
  



 

 

  )وم پزشكيويژه عل( و ايران نگ و تمدن اسالمتاريخ فره
  .صفحه 272، چاپ اول، 1386معارف، : ، قمالدين دميرچيشهاب

  
  
  

  معرفي اثر
بازبيني نهايي محمدتقي سلماني و ، اميرعباس رجبي ويراستاري با اين كتاب

، براي اولين بار توسط دفتر نشر معارف صفحه 272 و يك جلد آرايي صالح زارع، در صفحه
  .نسخه به چاپ رسيده است 3000و با تعداد  1389در تابستان 

ند چ ،كه در پايان هر فصل استاي و هفت فصل  صفحهكتاب داراي يك مقدمه سه
به  )76-17صص ( فصل اول. تمرين و پيشنهاد تحقيق براي خوانندگان آورده شده است

مباحثي  پردازد؛مي هاي عمومي آن معرفي كليات فرهنگ و تمدن اسالمي و ويژگي
ها، نهضت ترجمه و برخي از علوم اسالمي كه مسلمانان  هاي علم، كتابخانه همچون پايگاه

به مبحث طب و بهداشت در اسالم پرداخته ) 89-77صص ( فصل دوم. در آن پيشتاز بودند
-91صص (فصل سوم . و از نگاه قرآن، پيامبر و ائمه، به بهداشت و درمان نگريسته است

ها و  عنوان اخالق و دانش پزشكي، به شرح و توصيف برخي امراض و بيماري با )129
 ينا، رازي و سيدروش درمان آنها از ديدگاه برخي از پزشكان معروف همچون ابن س

با عنوان علوم  )183- 131صص ( فصل چهارم كتاب. اسماعيل جرجاني پرداخته است
و  داردها ارويي و خواص درماني آنبه معرفي برخي از انواع گياهان دگياهي، اختصاص 

اختصاص ) 196-185صص ( فصل پنجم. كند هاي تهيه اين داروها را بيان ميبرخي از روش
هاي اروپايي در هاي اسالمي و مقايسه آن با بيمارستانساختار بيمارستانبه معرفي اجمالي 

ترين برخي از مهم ،)229-197صص ( و پس از آن در فصل بعدي داردقرون وسطي 
فصل هفتم و يا آخرين فصل . است شدهاجمال بررسي هاي جهان اسالم بهبيمارستان

چند تن از پزشكان نامي  ةرجستبه شرح احوال، آثار و خدمات ب) 259-231صص ( كتاب
  .جهان اسالم پرداخته است
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  بررسي اثر
آرايي و صحافي، در حد  نگاري، صفحه كتاب از نظر شكل ظاهري، شامل حروف

طرح جلد كتاب نيز ساده و منطبق بر طراحي كلي كتب آموزشي دفتر نشر . استمطلوبي 
خورد و  چشم نمياري بهتايپي و مشكالت ويراست هايغلط ،در متن كتاب. استمعارف 
كه كتاب هم مورد ويراستاري و هم بازبيني مجدد قرار گرفته است، از نظر قوانين ازآنجا

  .استنگارشي در حد مطلوبي 
در حوزه پزشكي، داروسازي  ويژهاي است كه اصطالحات فني، به گونهموضوع كتاب به

هاي روان  كارگيري واژهر بهد مؤلفصورت بدين. كار رفته استو طب سنتي در آن زياد به
حات تخصصي ل چهارم كه سرشار از اصطالصف ويژهبه. زي موفق عمل كرده استو امرو

سازي  هايي همچون برهان قاطع و گنجينه گياهان، معادل المعارف رهاست، با مراجعه به داي
  .شده است

نهايي   نديب طرح بحث مقدماتي و نتيجه و جمع نداشتنهاي اين اثر،  يكي از كاستي
همچنين با توجه به فهرست اثر، . قرار گيرد مؤلفهاي بعدي مدنظر  است كه بايد در چاپ

هاي  زمينههدف آن پيش رسدنظر ميبه و دارددر فصل اول كتاب كه عنوان كليات را 
جمله اشاره واضحي به از ؛ه استموارد زيادي مورد غفلت قرار گرفت ، تمدن اسالمي است

اي علمي و پزشكي گوناگون، همچون مكتب ايران قديم، يونان، هند، چين، ه ثير مكتبأت
  .شاپور، در شكوفايي تمدن اسالمي نشده استاسكندريه، سيراف و جندي

از نظر تناسب محتوا با اهداف درس فرهنگ و تمدن اسالمي در حوزه طب بايد گفت 
عنوان تواند به مي هرچندكه المعارف ناقص و فشرده را دارد رهحكم يك داي ،كه اين كتاب

قي مطالب انسجام و نظم منط نداشتندليل كار رود، بهمنبع كمكي در آموزش اين درس به
و همچنين  كه بسيار هم مختصر بيان شده است ضروري و حجم گسترده مطالب غير

  .نيستنقص اساسي در ارائه يك سير تاريخي پيوسته، منبع مناسبي براي تدريس 
كتاب ، كار رفته استفراواني كه در تدوين اين كتاب بهسد به دليل عجله ر نظر ميبه

گونه نظم ارگانيكي  است كه در آن هيچ هحكم يك مجموعه گردآوري شده را پيدا كرد
خود را به  ةنهايت خواننددر ،بوده اختار علمي نوعلمي جديد و س ةو فاقد نظري نداردوجود 
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كه طي چند سال اخير توجه به رويكرد جديدي  اهمچنين ب. رساند يك معرفت كلي نمي
فرهنگ و تمدن اسالمي در حوزه طب ايجاد شده است، مطالب فراواني در  ةنسبت به مقول

عنوان مثال به. است مغفول مانده مؤلفقالب مقاله و كتاب در دسترس است كه از نظر 
، شكي اسالم و ايرانالمعارف پز رهلنامه فرهنگستان علوم پزشكي، دايمجالتي همچون فص

نگرفته  مقاالت مجالت تاريخ پزشكي و فصلنامه اخالق و تاريخ پزشكي مورد توجه قرار 
نظر انديشمندان ديگر ر مراجعه به منابع خارجي و اظهارهمچنين كتاب از نظ. است

در  ويژههاي تاريخ پزشكي به ساله در كنگرههاي زيادي از آنها همه كشورها كه مجموعه
  .استد، داراي ضعف مفرط شو مطرح مي ISHM ساليانههمايش 

، وجود يك نظم و قاعده خاص مؤلففرض ذهني رسد كه پيش نظر ميبه وجوداينبا
آوري مطالب مختلف، موارد عده است تا با جمكردر شكوفايي تمدن اسالم بوده و تالش 

كتاب داراي  هازآنجاكاما  .مثبت فرهنگ اسالمي و غناي تمدن مسلمانان را نشان دهد
اطالع از خواننده كم ويژهبه  يك انسجام كلي و يك بستر مناسب تاريخي نيست، خواننده

يك برآيند كلي از سير تحوالت  ،در پايان كند وميدچار سردرگمي  سير حوادث تاريخي را
 .كند جهان اسالم آشكار نمي علمي در



 

 

  )يويژه علوم پزشك( و ايران تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم
  ، 1386معارف، : ، قماكبر واليتيعلي دكتران زير نظر مؤلفجمعي از 

  .صفحه 312چاپ اول، 
  
  
  

  معرفي اثر
كه با  استاكبر واليتي  اين كتاب نوشته جمعي از نويسندگان و زير نظر علي

آرايي صالح زارع،  ويراستاري اميرعباس رجبي و بازبيني نهايي محمدتقي سلماني و صفحه
و با  1389بستان بار توسط دفتر نشر معارف در تا، براي اولينصفحه 312 و يك جلد در

  .به چاپ رسيده است نسخه 3000تعداد 
ضمن بيان  ،است كه در آن) 27-19صص ( طوالني كمابيشكتاب داراي يك مقدمه 

كه اين كتاب درصدد  هاييالؤو س هاهليف، برخي از فرضيأهاي اصلي براي ت دغدغه
نام  ، جهت قدرداني گرفته است و در پايان رهاست، مورد بحث قرانپاسخگويي بدا

  .آمده است ، اند ليف كردهأت را اين كتابنويسندگاني كه فصول مختلف 
كه هركدام اختصاص به  استغير از مقدمه، كتاب مشتمل بر دو بخش و نه فصل 

بيان  به )40-27صص (فصل اول  :استبخش اول شامل پنج فصل . مبحث خاصي دارد
 هاي آن پرداخته و عواملي را كه موجب مباحث كلي فرهنگ و تمدن اسالمي و ويژگي

با عنوان ) 60-41صص ( فصل دوم. د، ذكر نموده استشو ها مي زايش و يا انحطاط تمدن
بندي علوم مختلف و معرفي اجمالي  به مبحث تقسيم »شكوفايي علوم در تمدن اسالمي«

ثير أت«با عنوان ) 78- 61صص (فصل سوم . يافته است آنها در تمدن اسالمي اختصاص
هاي مختلف علوم اسالمي را بر  ثير رشتهأت ، موضوع»تمدن اسالمي بر تمدن غربي

علل «عنوان  باكه ) 97-79صص ( فصل چهارم. كند اجمال بررسي ميبه  رنسانس در غرب
و  رد تا علل ركودنگارش درآمده است، تالش دابه »دروني و بيروني ركود تمدن اسالمي

هركدام را  ،گروه عوامل داخلي و خارجي تقسيم كردهحطاط تمدن مسلمانان را به دو زيران
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به فرآيند اقتدار مجدد جهان اسالم از ) 120-99صص (فصل پنجم . كندجداگانه بررسي 
  .دوره صفويه به بعد و افول مجدد آن از اواخر اين دوران پرداخته است

، اختصاص به فرهنگ و تمدن اسالم در حوزه بر چهار فصل مشتملبخش دوم كتاب 
به بحث جايگاه دانش پزشكي در ) 180-123صص ( در اين بخش، فصل ششم. طب دارد

. است كردههاي طب اسالمي را بررسي  اجمال زمينهبين دانشمندان اسالمي پرداخته و به
به بررسي  اختصاص داده شده و به مباني طب سنتي) 225-181صص ( فصل هفتم

 )260-227صص ( فصل هشتم. هاي طب نظري و عملي پرداخته است مجموعهزير
 )295-261صص ( فصل نهم. اختصاص به معرفي انواع گياهان دارويي و خواص آنها دارد

آخرين فصل كتاب است، به بيان ابداعات و نوآوري مسلمانان در زمينه علوم مختلف  كه 
  .پزشكي پرداخته است

  
  بررسي اثر

آرايي و صحافي در حد مطلوبي  نگاري، صفحه كتاب از نظر شكل ظاهري شامل حروف
طرح جلد كتاب ساده و منطبق بر طراحي كلي كتب آموزشي دفتر نشر معارف . قرار دارد

كه خورد و ازآنجا چشم نميتايپي و مشكالت ويراستاري به هايغلط ،در متن كتاب. است
از نظر قوانين  روازاين ،زبيني مجدد قرار گرفته استكتاب هم مورد ويراستاري و هم با

 ويژهكه اصطالحات فني، به است اي گونهموضوع كتاب به. استنگارشي در حد مطلوبي 
در  مؤلفكار رفته است، اما اروسازي و طب سنتي در آن زياد بهدر حوزه پزشكي، د

  .هاي روان و امروزي موفق عمل كرده است كارگيري واژه به
خود از  ةن در آنجا دغدغامؤلف هرچندمفصلي است كه  نسبتبهب داراي مقدمه كتا

كه ) فصل چهارم(جز يك فصل به، نداموجود را بيان كرده هايهنگارش كتاب و فرضي
ها و تصاويري  همچنين كتاب حاوي جدول. استحاوي نتيجه است، بقيه فصول فاقد آن 

تصاويري ويژه حال كيفيت تصاوير، بهدرعين. كند بيشتر مطالب كمك مي است كه به فهم



 39   )وم پزشكيويژه عل(و ايران  تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم

 
 

كه با بود منصوري آورده شده است، بسيار نازل است و بهتر  »االبدان تشريح«كه از كتاب 
  .شد كيفيت، تصاوير بهتري عرضه مياجعه به نسخ بامر

، است» تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران ويژه علوم پزشكي« عنوان كتاب هرچند
ي كند، اما تنها بخش تحوالت علم طب اسالمي را در بستر تاريخي بررس بايست سير و مي

حدود زيادي در راستاي اهداف درس فرهنگ و تمدن اسالمي قرار داشته و اول كتاب تا
كه اين نقيصه تاحد زيادي  است بيش از نيمي از كتاب به مباحثي خارج از موضوع پرداخته

يخي مناسب براي تحوالت گرفتن بستر تارننظر  به دليل در. كاهد بودن اثر مياز تخصصي
بسيار ضعيف و  ،هاي تمدن اسالمي هاي طب اسالمي و سرمنشأ زمينهپيشبه علمي، 

ي به يكباره و بدون كند كه تمدن اسالم است و اين انديشه را تقويت مي شدهناقص اشاره 
يروني ركود و بعوامل  هرچند بههمچنين . قوي تاريخي شكل گرفته است ةداشتن پشتوان

سي عوامل دروني است، آنجا كه نوبت به برر شدهتوجه زيادي  انحطاط تمدن اسالمي
تالش نموده تا از  مؤلف هرچندكامل و جامعي وجود ندارد و  هايهظريشود، ن انحطاط مي

وجه غالب تفكر نويسندگان را  ،»تئوري توطئه«همچنان  ،قالب سنتي و رايج خارج گردد
  .دهد تشكيل مي

، بودن آن ايجاد شدهيمؤلفدليل چندبه رسدنظر ميبهاين كتاب، كه  هاياز ديگر ايراد
كه  استانسجام كلي و ادبيات يكسان نوشتاري و همچنين وجود مطالب تكراري  نداشتن

رسد كه الگوبرداري از سبك نوشتاري  نظر ميبه. آور است براي خواننده تاحدودي مالل
فارغ از  - »هاي خالفت شرقيتاريخ پزشكي ايران و سرزمين«تاب در ك» سيريل الگود«

كه تاريخ توسعه و انحطاط تمدن را در يك بستر تاريخي و به روش   -بودن مطالب قديمي
 خوانندگان هاي مختلفگروه مبراي فهدهد، سبك مناسبي  كورنولوژي مورد توجه قرار مي

  .باشد
ن به منابع اوليه و امؤلفا توجه به دسترسي منابع مورد استفاده بايد گفت كه ب بارهدر

مچنين ثانويه و همچنين اسناد و مكتوبات موجود در فرهنگستان علوم پزشكي و ه
اما جاي خالي استفاده از برخي منابع داخلي  است،حد زيادي غني مقاالت خارجي، كتاب تا
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اخالق و  همچون مجالت تاريخي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و فصلنامه
  .خورد چشم ميبهبسيار  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران تاريخ

تازه و  يديداند تا با  دهكرن تالش امؤلفكه  استترين حسن اين كتاب اين مهم
در توسعه  تشيع مكتب ويژهبه هاي دين اسالم آموزه ير فرهنگ و ثأنوآورانه، به نقش و ت

ها هم  ثير ديگر عوامل زايش و انحطاط تمدنأتبه حال درعين ،ن اسالمي نگريستهتمد
  .ندكنتوجه 



 

 

  )ويژه علوم پزشكي(تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران 
  ، 1386معارف، : ، قماكبر واليتيجمعي از مؤلفان زير نظر دكتر علي

  .صفحه 312چاپ اول، 
  
  
  

ي مناسب حدودطرح جلد تا. چاپ رسيده استصفحه به  312اين اثر در قطع وزيري و در 
مناسب و شايسته تقدير  ،چيني وفبندي، صحافي و حر صفحه ولي ؛و البته خيلي ساده است

رغم تعدد كه بهچنان كار برده است،هناشر در انجام ويراستاري دقت الزم را ب. است
نويسندگان، خواننده شاهد يكدستي و هماهنگي عبارات و رعايت قواعد ويرايش و نگارش 

  .تدر سطح مطلوب اس
 يعيب ،اين اثر فاقد تمرين و آزمون و نيز خالصه فصول است كه براي يك متن درسي

» آموزش و نهادهاي آموزشي«كه به موضوع مهم و اساسي چنان ،رود شمار ميهبزرگ ب
. اين موضوع جايگاه بس مهمي در تمدن اسالم و ايران داشته است. هم نپرداخته است

و  ناقص ،هانهادهاي آموزشي همچون بيمارستاننگرش كلي و بحث مختصر از برخي 
  .نامناسب است

 ،)125-25صص ( نكته قابل توجه ديگر آن است كه بخش اعظم مباحث اين اثر
. اكبر واليتي است نوشته علي» فرهنگ و تمدن اسالمي« تلخيص نامفهوم و مبهم كتاب

آن را در اين خالصه به مطالب اساسي  ،كه بايد و شايداند چنان متوليان تلخيص نتوانسته
  .مخاطب منتقل كنند

ترين نكته مثبت و واجد ابتكار و نوآوري آن است كه بخش دوم از حال مهمعيندر
  به بعد به موضوع پزشكي اختصاص دارد و تاريخ آن را در تمدن اسالمي  125 فحهص
ي ها جايگاه پزشكي در بررسي موضوعات و مباحثي ازقبيل ؛دهد خوبي پوشش ميهب

تر و قابل و از همه مهم طب سنتي ايران، داروشناسي اسالميدانشمندان مسلمان، مباني 
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اي پزشكان مسلمان در ههاي پزشكان مسلمان كه بررسي تطبيقي يافته تر نوآوري توجه
  .قرون گذشته و دور با دستاوردهاي علمي نوين امروزي است

فرهنگ و تمدن اسالم و ايران در هاي فراوان در حوزه  اين اثر عالوه بر بيان داده
قلمرو دانش پزشكي، نگاهي مثبت به دستاوردهاي مهم تمدني در اين حوزه دارد و به 

دهد كه اسالف ايراني و مسلمان آنان در قرون وسطاي  دانشجويان علوم پزشكي نشان مي
  .فضل تقدم و پيشرفت دارند اروپا تا چه پايه در اين دانش مهم

نكته قابل توجه ديگري است كه بايد  ،ها و مباني ديني و انقالبيرزشسازواري اثر با ا
  .كتاب دانست دآورندگانيپدآن را از دستاوردهاي موفق نويسندگان و 

  



 

 

  تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم
  .صفحه 240، چاپ اول، 1386معارف، : ، قمفرد زهرا اسالمي

  
  
  

هنگ و تمدن اسالمي، نقش گيري فر در اين كتاب، نويسنده به علل و عوامل شكل
اجتماعي و هنر در تمدن  -ها، نهادهاي سياسي  ايرانيان در اين راستا، پيشرفت دانش

تمدن اسالمي  به انحطاطزمين و رنسانس و در پايان بر تمدن باختر ثير آنأاسالمي، ت
  .پرداخته است
قواعد . آرايي آن خوب و طرح جلد بسيار خوب است نگاري كتاب ممتاز، صفحه حروف
پيشگفتار، بيان صريح . فهم استساده و همهكتاب، خوبي رعايت شده و متن نگارشي به

و فهرست تفصيلي مطالب از ديگر مزاياي كتاب ) هر فصل هكلي و ويژ(هدف، مقدمه 
  تمرين و آزمون ،در پايان هر فصل. است نقشه و تصاوير خوب دوكتاب داراي . است

صحافي  حالبااين. شناسي نيز هستكتاب داراي كتاب .فصل آمده است همناسب و خالص
  .استبندي و فهرست  نتيجه يا جمع ، ط و فاقد جدول، نمودارآن متوس

افزون بر مزاياي شكلي و محتوايي كه در سطرهاي  ،»تمدن اسالم يخ فرهنگ ورتا«
 اي خوبي براي اصطالحاتهپيشين از آن ياد شد و بحث مقدماتي براي هر فصل، معادل

محتوا . افزايد  بودن متن نزد مخاطب تخصصي ميكه اين نيز بر روان و رسا دتخصصي دار
لم تاريخ، هنر در كه كتاب به موضوعاتي چون بررسي عو ازآنجااست با فهرست مطابق 
ثير تمدن اسالمي بر اروپا و رنسانس و علل انحطاط تمدن اسالمي أتمدن اسالمي، ت

، استاين موضوعات  همجموععلم در تمدن اسالمي زيررس تاريخ پردازد و موضوع د مي
  . جامعيت كتاب بيشتر است

خذ فارسي و Ĥبيشتر از مدر كتاب  هرچند .استمنسجم  تاحدوديعناوين و محتوا 
لحاظ علمي ارزشمند و ميزان خذ بهĤم ، عربي استفاده شده هشدشماري آثار ترجمه

 ولي  نيست، مستند ،هاها و استنتاجتدر مواردي برداش. گيري از آنها خوب است بهره
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هاي ديني و كتاب درست و رويكرد آن نسبت به فرهنگ و ارزش هايرفته استنادهمروي
  .است)  هرچند از نظر علمي ضعيف(خوب در كل اسالمي نيز 

هاي شكلي، بحث مقدماتي كتاب ضعيف و ناقص و نقشه در آن اندك  افزون بر كاستي
 -هيچ تاحدودي  -ندرت به مطالعات اروپايي به. و تحليلي نيستعميق نيز محتوا  .است

در . رسد و نوآوري در آن نيست نظر ميآوري تازه به بسا يك جمعاستنادي نشده، چه
. ها ضعيف است مستند شده، نقد و بررسي و تحليل هاي غيرها و استنتاج برداشت ،مواردي

هاي علمي مورد فرضاني با مباني و پيشخو، ناهمدارانه جانبهاي  توجه به برداشت با
 آن رويكرد اثر نسبت به فرهنگ اسالمي خوب است، سازواري هرچند .استقبول بسيار 

و در موارد بسياري هم كه سازواري درست  است اسالمي، سطحي -هاي ديني  با ارزش
  .ها عميق نيست ، بررسي و تحليلاست

تحليلي و فاقد  غير دارد و و محتواييهاي شكلي گونه كه گذشت، كتاب كاستيهمان
  با توجه به مزايايي چون روان و رسابودن متن، تمرين و  حالاينبا. نوآوري است

هاي خوب براي اصطالحات  هاي پاياني هر فصل، معادل هاي مناسب و خالصهآزمون
هاي اروپايي  ديدگاه و تخصصي و جامعيت نسبي اثر، اگر كتابي عميق و تحليلي بود

نمود، براي درس  كم نقل ميبررسي و نقد يا دست ،را هم لحاظ) انشمندان غير مسلماند(
 ،تمدن اسالمي تاريخ فرهنگ و رشته ارشداصلي تاريخ علم در تمدن اسالمي كارشناسي

 .دبو مرجعي مناسب مي
  



 

 

  نقاشي ايران از آغاز تا عصر حاضرتاريخ 
  .صفحه 296اول،  ، چاپ1384سمت، : ، تهران)ديباج( مرتضي گودرزي

  
  
  

براي دانشجويان رشته نقاشي در مقطع كارشناسي تهيه شده  هرچندمطالب اين كتاب 
هاي  ست كه ديگر دانشجويان رشتها اي گونههاي هنري آن به اطالعات و آموزه ،است

مطالب گردآوري اين كتاب . شوندمند  توانند از آن بهره هنر مي مندان عالقههنري و 
 است مرزوبومالمعارف براي معرفي و شناخت هنرهاي تجسمي اين  رهنند دايماهحقيقت در
  . ستا  انجام اين كار برآمده هدرستي از عهدنده محترم بهويسو ن

 هاياز جريان نگرفتو تحول اين هنر را با ياري اين كتاب شرح پيدايي و تاريخ تطور
هتر بود پيدايش هنر نقاشي را از اما ب ؛كند تاريخي، اجتماعي در ادوار مختلف بازگو مي

هاي نقاشي ايران از همين  مايه بن زيرا، گرفت ميز دوره پيش از تاريخ پيدرون غارها و ا
هاي  هاي سفالينه نقاشي ،دوران باستاني سير مدرس در هاي غارهانقاشي. روزگاران است
 يژه آجرهاويهب - اشكاني وبه هخامنشي ايالم  -باستان هاي دوران كهن، حجاري

خواجه در وسط درياچه  وههاي كمنقوس دوره هخامنشي در آپاداناي شوش و يا نقاشي
 .زمين استهمگي گوياي تداوم اين هنر در ايران ،هاي نيشابورهامون و يا موزاييك

ست براي ا اي واقع زمينهها در خي و باستاني و كتاب ارژنگريكارهاي ديني كهن و تا راه
  .م اين هنر در دوران ايران اسالمياشي و تداوپيدايي مكاتب نق

به جزئيات  ،از اسالم دوران پس ويژههنده محترم براي شناخت بيشتر اين هنر بويسن
 خوبي بررسي كردهگذر زمان به توجه داشته و سير تكامل را براي آگاهي بيشتر توأم با

اواخر دوره قاجاريه با  و تاشود ميشرح اين دوره از اوايل دوره سلجوقيان شروع . ستا 
هاي هنري و چگونگي تشكيالت  ها و شخصيت معرفي شاهكارها و معرفي سبك و شيوه

    به  ،در روند اين بررسي .ستا  خوبي ادامه دادهدولتي، وظايف نگاشتي خود را به
م با هنر نگارگري أتو گاهو  المي توجه خاص داشتههاي تاريخي و هنري ادوار اسقسمت
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ي ها و با نقل محتوايي صحنه است آرايي و مصورسازي هم سخن به ميان آورده از كتاب
  .ستا  به معرفي اين هنرها پرداخته ،رو روش كا نقاشي، تكنيك

،  است در بخش دوم اين كتاب كه از دوران پهلوي تا به امروز مورد پژوهش قرار گرفته
    گيري  وقايع و شكل خوبي با آگاهي و درايت به شرح چگونگينويسنده محترم به

 يا پنجاهاين دوره  پردازد و، ميثر از دنياي غرب استأهاي هنري كه گاهي متسبك
از ديگر هنرهاي  گاه ،در مسير اين پژوهش. دكن ساله را بررسي و معرفي ميشصت

معرفي نقاشان و . افزايدتجسمي هم بحث به ميان آمده كه به بار ارزشي كتاب مي
جمله از ،ها با آوردن تصاويرشيوه كار آن و ايراني –مكاتب فرهنگي هنرمندان پيرو 

ها و  ايسم اتثيرأت و از ورود مكاتب هنري پسكه جاييآناز .اين كتاب است هايتمايز
نده با ويسن ،شود تحولي شگرف در كار نقاشان پيدا مي ،در ايران كوبيسم كسبپيدايي 

آن  فنونها و گارگري و نقاشي و روشهاي ن توجه به شناخت و آشنايي با اين شيوه
 ،توانسته است به تحليل و نقد و معرفي كار اين هنرمندان بپردازد و براي توضيح آثار آنها

  .كند  بيان يخوب بهعنوان وظيفه خود در امر نگاشتي بهرا كارها شرح مختصري از 
 توان گفت اين بخش از مطالب كتاب همچون يك جنگ هنري عملمجموع ميدر
. دهد عاصر را نيز نشان مينام دوران ماز كار هنرمندان صاحب بارز ايهو مجموع كندمي

چه آنهايي كه در بين ما نيستند  ،كار هنرمندان اين دوران  ةبه سبك هنرها و شيو نپرداخت
هاي  از ويژگي ،شناسيم خوبي نميها را بهو چه آنهايي كه هنوز در قيد حيات هستند و ما آن

  .شود با آنها آشنا مي هكتاب است كه خوانند مهم اين
 ديگر از محسنات ،عنوان نقاشان معاصرها بهنان جوان و معرفي آتوجه به حضور نقاش

هنري اين رشته در عرصه وسيله باعث غناي فرهنگي و تواند بدين كه مي اين كتاب است
تهراني هم توجه  ان غيرد نويسنده محترم به هنرمنددر اينجا بد نبو .زمين باشدهنر ايران

اين هنرمندان و هنر آنها در كنار ديگر بزرگان  ،در طول تاريخ نگارگري ايران زيراكرد،  مي
ها توجه هم نشده ناند و حتي به آ ي كوچكي را داشتهجا ،هنر درباري و مراكز هنري بزرگ

هم باعث  زها هنوهاي هنري در شهرها و استان از اين چهره رخيكه كار بحالياست، در
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فعاليت و توجه به آنها هم  .دگير ار ميبيشتر مورد اقبال مردم قر گاهشعف و غرور است و 
  . ثيرگذار باشدأتواند در احياي هنر اين مملكت ت مي

انداز نقاشي  توجه خاص به آمار و نمايشگاه و چشم ،اين كتاب ديگرهاي از ويژگي
فراموش نكنيم كه در ايام . دشو طرح مياز انقالب در ايران م پسمعاصر ايران است كه 

عنوان شاهدي از هايي بود كه امروز بهها پر از نقاشيديوارهاي خيابان ،جنگ تحميلي
كدام صاحب  ها هم هراين. كنم در آلبوم زمان پيدا مي تصاوير آنها را .دوران معاصر است

ر اجراي آنها نقش هنرمندان بنام هم د گاه زيرا ؛و شيوه و بيان خاص خود بودند سبك
  .داشتند

تاريخ نقاشي (در كتابي به همين نام  ياطالعات كه هنرمند هاميد اينكه اين مجموع
هاي هنري  بتواند دانسته ،است كردهگردآوري و نقد و بررسي ) ايران از آغاز تا عصر معاصر

مملكت  مردم را با اين رشته از هنر ،همندان عرصه هنر و فرهنگ ارائه دادهرا به عالق
  .آشناتر سازد

 .كنم رم را از خداوند بزرگ طلب ميموفقيت، سربلندي و تداوم كار هنري نويسنده محت



 

 

  )اسالمي(شناسي قبيله در مغرب عربي  جامعه
توت، : ، تهرانزادهو عزيزه رحيم عبداهللا ناصري طاهري: مترجم، نجيب بوطالبمحمد 

  .صفحه 190، چاپ اول، 1390
  
  
  

جوامع اسالمي و  بارهبوطالب، پژوهشگر معاصر تونسي در بيمحمد نج اين كتاب نوشته
هاي گزيده در زمينه تاريخ، فرهنگ، اجتماع  نشر توت، ناشر كتاب است كه تاريخ اجتماعي

كند  صراحت اعالم ميدر پيشگفتار به مؤلف. ده استكرمنتشر  1390و سياست در سال 
دكتري وي بوده كه به انتشار درآمده   رساله از اي درواقع چكيده يا بخشي، ،كتاباين كه 
  .است

  
  اثرشكلي  بررسي

بودن آن محسوب دانشگاهي هدهندكتاب در قطع وزيري به چاپ رسيده است كه نشان
كتاب از  صفحه 190اما حدود  ،بندي كرد طبقهحجم صفحات را بايد متوسط  .شود مي

توانايي كافي براي   ،اي از يك رساله مفصل بوده است موجود كه خود خالصه
 ،سازي بر اين زمينه فرايند خالصه شايدساختن اطالعات گوناگون را نيافته است و هدفمند

  .رسان بوده است سيب آ
ر رسد كه قصد ناش نظر ميطراحي روي جلد به سادگي بيان گرايش داشته است و به

هرحال لد كه بهحدود زيادي بر جذابيت ظاهري روي جتا ،ها جويي در هزينه براي صرفه
  .ثير سوء داشته استأت ، عامل نخستين ارتباط خواننده با كتاب است

كننده فرهنگ و زبان عربي نيست، عامل مهم كه تداعي) فونت(استفاده از نوع خط 
اي  اي پيام فرهنگي نمادين به خواننده گونه »خط«. است ديگري در فقدان جذابيت جلد

كند تا آن را تورق كند و  شود و قصد مي اب جلب ميكه كنجكاوانه توجهش به كتدارد 
  .نظر كرد ثير صرفأتوان از اين ت نمي
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  اثر محتوايي بررسي
كند كه  آشكار مي  هاي گوناگون، نگاهي به سير تحوالت جوامع مختلف و تاريخ تمدن

 پس از وقوع انقالب. كردند مين ميأمعيشت خود را ت ،صورت شكارگريبه ها در ابتدا انسان
تجمعات انساني در قالب شكل  نينخستهزار سال پيش، حدود هشتدر كشاورزي 

شهرهاي تدريج دولتاجتماعي روستاهاي كوچك در مناطق حاصلخيز شكل گرفت و به
تحول اساسي ديگري بود كه چند هزاره بعد  ، داريتوليد زمين ةشيو. باستاني پديد آمد

عشايري  ي، زيستقفاصورت بهيني با ظهور مدرنيته و گسترش شهرنش. نمود رخ
اي يا همان زندگي ايلي و عشايري است كه در تمام اين  زيست قبيله. محدوديت يافت

داري و  زيست سرمايه ةتدريج با گسترش جهاني شيوبه امروزهمدت تداوم داشته و 
هاي مورد  ميندر دوران اسالمي كه سرز. به اضمحالل كامل گذاشته استو رشهرنشيني 

گرفت، عشاير و  مستقيم خليفه از شمال افريقا تا حدود چين را دربرمي ذ مستقيم يا غيرنفو
 ،ر اسالماز صد. ر اين مورد برعهده داشتندنقش مهمي د ،قبايل عربي و سپس تركان

 با  هاي مفتوحه طي جهاد مسلمانان آنها در سرزمين دادن عزيمت قبايل عربي و اسكان
  .دشاز خلفاي راشدين آغاز  فهرسيدن دومين خليخالفتبه

ها در كنار عشاير محلي نها و قرارگرفتن آ به ساير سرزمينكوچ عشاير عرب 
 شدباعث  ،همراه واگذاري اراضي مختلف از سوي خليفه اسالميهاي مفتوحه به سرزمين

  .جايگاه قدرتمند نظامي داشتنددر آن گيرد كه عشاير اي ساختار قدرت شكل  گونه
  

  اختاريسنقد درون
هاي حضور عشاير در  ريشهاز بدون برخورداري از رويكردي تاريخي،  يادشده،در كتاب 

سو مورد از دوران استعمار به اين تنهاو  شدههاي اسالمي غفلت  سرزمينساختار قدرت 
هاي مختلف خر نيز عشاير در بخشأدر همين دوران مت. بوده است مؤلفتوجه تاريخي 

جهت ) مانند دوران قيام عمر مختار در ليبي( مله شمال افريقاجهاي اسالمي از سرزمين
معادله قدرت  قويت نفوذ استعمار، در هر دو سويمقابله با نفوذ استعمار و همچنين ت

  .اند فعاليت داشته سياسي
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  ساختاريرونبنقد 
ساختاري مطرح ساخت توان در بخش نقد برون عنوان انتقاد ميبه ي كهنكته قابل ذكر

و اجتماعي چند سال اخير در كشورهاي شمال  نتيجه تحوالت سياسيست كه دراين ا
ناكارآمد  ،تونس و مراكش ،الجزاير، ليبيباره هاي كتاب حاضر در افريقا، بسياري از مثال

واقع چيزي جز د، درشو هاي عربي معرفي مي عنوان بهار عربي در رسانهآنچه به. ده استش
رهبر معظم انقالب . نيست» امت«ي بر بازسازي مفهوم بازگشت به انديشه اسالمي مبتن

 ةفرهنگ و انديشتبديل  ةاند؛ زيرا پروژ خوانده» بيداري اسالمي«درستي اين تحوالت را هب
هاي اسالمي به  در قالب مدرنيزاسيون سرزمين» ملت«سازي اي به يكپارچه و قبيله تيايليا

  .شكست گراييده است
با منظري سكوالر به جايگاه  تنهان رويكرد اسالمي و نويسنده كتاب بدو سفانهأمت

  .هاي شمال افريقا نگريسته است اجتماعي قبايل در سرزمين
  

  پيشنهادارائه و  گيرينتيجه
     در قالب كتابي  -يادشده هاي  رغم كاستيبه -اين كتاب  از رسد كه بتوان نظر ميبه
هاي اسالمي يا عربي  سرزمين آموزشي براي واحدهاي مربوط به تاريخ معاصركمك

  .كرداستفاده 
ليف آثار پژوهشي ديگري كه با رويكرد أترجمه يا ت الزم است در زمينة بر اين اساس

است، مي و عربي اسالمي و با توجه به تحوالت تازه سياسي و اجتماعي كشورهاي اسال
 .اقدام عاجل صورت گيرد
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كالمي نوشته شده  - با رويكرد روايي »تحليلي صدر اسالم -تاريخ توصيفي «كتاب 
كننده و كه اين روايات در تضاد با قرآن باشند، گمراهويژه زمانيهاعتماد بر روايات ب. است

  علم كالم نيز داراي . قول استمع رهاي ناشي از اين روايات هم غيلتحليدرنتيجه 
 -  تاريخ توصيفي«كتاب . خالف علم تاريخ استهايي است كه گاهي بر فرضپيش

شايد اشكال عمده . حساب آوردتوان آن را پژوهش بهي است و نميتأليفاثري  ،»تحليلي
خنه كتاب، تكيه بر برخي منابع غير معتبر و دست چندم باشد كه ميكروب تحريف در آنها ر

و  استدر اين زمينه  شدهديگر منتشر هايمولي همانند كتابرو كتابي معايناز. كرده است
رو براي ايناز .شود، علمي و متقن نيستن ميبه داليلي كه برخي از آنها در ذيل بيا

  :نيستستفاده دانشجويان مفيد ا
د در خداون. تعارض ميان تحليل حاصل از نگرش كالمي و روايي با آيات قرآني •

آيا تو را يتيم نيافت كه سر و «: فرمايد خطاب به پيامبر مي ،»الضحي«سوره 
به معناي  »لاض« ةواژ .»...سامانت داد و تو را سرگشته يافت و راهنمايي كرد و

اين . »و هدايتت كرد :فهدي«: گويدگمراه است و خداوند بالفاصله بعد از آن مي
همه آنها  .و ضّالين آمده است، ضالون ضال صورت بهبار چهاردهواژه در قرآن 

زيرا از  ؛تابدنمييي اين برداشت را برمعناي يكساني دارد، اما رويكرد كالمي و روا
تنها از ابتدا معصوم بوده و خطايي از او سر نزده، بلكه خانواده پيامبر نه ،نظر ايشان

. اندصون بودهقبل او هستند، از خطا و گناه ماو هم كه شامل پدران و مادران ما
تحليل ما از تاريخ با آنچه  زنيم،وقتي عينك كالمي و روايي بر ديده مي بنابراين

 ،كيد دارد كه آزرأقرآن ت ،در داستان حضرت ابراهيم. شودبوده، متفاوت مي واقعبه
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شده تضاد دارد، آنها ر حضرت ابراهيم است، اما ازآنجاكه اين نكته با رويكرد يادپد
. ار نشوددآنها خدشه ةتا نظري ،د كه پدر را تبديل به عمو كننددهنترجيح مي

اختراع بشر نيست، بلكه منطق قرآن است كه همه  )ص(توصيف ضال براي پيامبر
توانيم و نبايد ما براي نگارش سيره دلخواه خود نمي. ما بايد به آن گردن نهيم

  . حقايق را واژگونه جلوه دهيم
شود كه خداوند از دوران كودكي ز روايات مشخص ميدر همين كتاب با استفاده ا •

و  )ع(بر حضرت عيسي: دنويسكرده است و براي دليل آن مي به پيامبر وحي مي
به پيامبري  هم در كودكي وحي شد و خداوند عيسي را در گهواره )ع(حضرت يحيي

 ،امبرپي بارهاما در. شده درست و منطقي استاين نكته درباره پيامبران ياد. برگزيد
را در  )ص(اند كه خداوند محمدصراحت نوشتهجمله همين كتاب بههمه منابع و از

شده اين است كه خداوند پيامد منطقي انتخاب ياد. برگزيد سالگي به پيامبريچهل
از بعثت  پساز بعثت و  پيشبه همين دليل ميان  .كنداز بعثت به او وحي مي پس

 .معناست يباز بعثت  پيشي ايشان، تفاوت وجود دارد و ارسال وح
االنوار «طبرسي،  »احتجاج«قيس هاللي، بناستفاده از منابعي مانند كتاب سليم •

ابن شهر آشوب،  »طالبمناقب آل ابي«كليني،  »اصول كافي«قمي،  »البهيه
نگارش تاريخ صدر اسالم  برايي مجلس »بحار االنوار«طبرسي و  »مجمع البيان«

خدا عقل «: نويسدعالمه مجلسي مي. اند مستند باشدتومنطقي است و نمي غير
قرار داد كه او با  تأييدرا كامل گردانيد و او را توسط روح القدس مورد  )ص(محمد

ديد يا او را ميؤشنيد، اما در رتنها صداي او را مي )ص(گفت و محمدوي سخن مي
 »اهده كردفرشته وحي را به عيان مشسالگي، مبعوث شد و و پس از تكميل چهل

پدر و مادر محمد «: نويسددر صفحه بعد باز از قول عالمه مجلسي مي. )92ص (
يقين و اوصياي پيامبران از صد )ص(اند و حتي برخي نياكان رسول خدامسلمان بوده

 »اصالب شامخه و ارحام مطهره«گرفته از نظريه اين نكته بر .)93ص ( »اندبوده
 . كنندتناد ميهاي شيعي به آن اساست كه كالمي
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گران و مطالب واهي موجود خواهد از تحريفوقتي مينويسنده محترم  :366ص  •
رود و قيس هاللي ميبنكتاب سليم هاي تاريخي صحبت كند، به سراغدر كتاب

معتبر است تا  در نظر اكثر مورخان مسلمان، غير اين كتاب! كندبه آن استناد مي
 .خيص تحريفات تاريخي باشدچه رسد به اينكه معياري براي تش

تاريخ اسالمي  أمبد بارهاساس سخن عالمه مجلسي دربر مؤلف :151ص  •
گذاري بر پايه هجرت به مدينه، براي رسد كه تاريخ سرانجام به اين باور مي

پس مستند به وحي آسماني و  .يل صورت گرفته استيبار توسط جبرنخستين
جاد تقويم براساس هجرت را هم محترم اي مؤلف. منسوب به حديث نبوي است

 .داندفرمان خداوند مي
. بيهقي نقل شده است »هدالئل النبو«از كتاب  »بيعت النساء«ماجراي  :137ص  •

مفاد اين . است »ممتحنه«سوره  12آيه يعني  قرآن كريم باره،بهترين منبع در اين
روايتي از اساس محترم بر مؤلف. اهللا وحي كرده استپيمان را خداوند به رسول

كه حاليدهد، دربعد از فتح مكه نسبت مي اين آيات را به ،)ع(امام جعفر صادق
 .و اين آيات يكي است »بيعت النساء«مضمون 

 هاي اهلهاي پيشين كه از كتاباز روايت«: نويسدمحترم مي مؤلف :184ص  •
ا بوده خد به فرمان )س(و فاطمه )ع(ازدواج علي توان فهميدسنت نقل شده است، مي

محترم براي بسياري از وقايع  مؤلفسفانه أمت. »و اين امري مهم و معنادار است
دليل اين كار هم افزودن بر ميزان تقدس  .هاي غيبي قائل استتاريخي ريشه

 .است مؤلفاشخاص مورد نظر 
 )ص(يل به رسول خدايدر محل غدير خم، جبر«: نويسدمحترم مي مؤلف :246ص  •

: مودپيامبر فر. عنوان امام و خليفه براي مردم معرفي كندبهگفت، بايد علي را 
يل دوباره نازل شد كه اين امر، قطعي است يجبر. اند يكنزدمردم به زمان جاهليت 

اين دستور با چنين صراحتي در متون تاريخي . »اي براي ترك آن نيستو اجازه
نويسنده  285 در ص. اندنيامده و ايشان هم هيچ منبعي براي آن ذكر نكرده
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برسان ! اي رسول«: گونه تحريف كرده استرا اين »مائده«سوره  67آيه  ،محترم
وي پروردگارت بر تو نازل شد و از س )ع(باره نص بر جانشيني عليآنچه را كه در

وي . »كنداي و خدا تو را از مردم حفظ مينياورده جا بهرسالت او را  ،گاه نكنيهر
يل اين يبه خالفت و جانشيني، جبر )ع(ز نصب عليپس ا«: نويسدمي 286در ص 

امروز دين شما را براي شما كامل ساختم و نعمت خويش را بر شما : آيه را آورد
براساس خبر . »عنوان آيين پسنديدمتمام كردم و دين اسالم را براي شما به

آن اوضاع جامعه  ،شده كه مغاير با نصوص تاريخي است، پيامبر بهتر از خداوندياد
ديگر ! كندبه همين دليل در اجراي دستور خداوند تعلل مي .شناسدزمان را مي

اختالف به وجود  همه ينااينكه اگر در قرآن چنين نص صريحي وجود داشت، كه 
 .آمدنمي

به علي  )ص(رسول خدا ،بعد از واقعه غدير«: نويسدمحترم مي مؤلف :247ص  •
گروه وارد شوند و به گروه دستور داده مردم فرمود در چادري در برابر او بنشيند و ب

همه ! كنند منين سالمؤالمو تهنيت بگويند و با عنوان امير او امامت را تبريك
سپس به همسرانش و ديگر بانوان فرمود . مردم چنان كردند كه پيامبر فرموده بود

معتبر اين خبر مغاير با نصوص تاريخي . »منين سالم كنندؤوارد شوند و به اميرالم
 .است

ست كه امامت و خالفت ا شده ايناهداف نويسنده محترم در كتاب ياديكي از  •
رو ايناز. ات الهي به خواننده القا كندعنوان يكي از دستوررا به )ع(طالبابي بن يعل

باشد، برجسته كرده و  لهئمسيد اين ؤاحاديثي را كه م ،)ص(در تاريخ زندگي پيامبر
 متأسفانه . سوره مائده آورده است 67قالب تحريف آيه  خود را در ةحتي خواست
ها الؤكنون پاسخ مناسبي به برخي سني كه در پي اين نظريه هستند، تاهمه كسا

بعد از سقيفه با خلفا بيعت كرد و يار و ياور  )ع(چرا امام علي. انددر اين زمينه نداده
 »صفوف مسلمانان براي حفظ وحدت«توان توجيهاتي مانند ايشان شد؟ آيا مي

اين كار را كرد، پذيرفت؟ اگر اين توجيهات از سوي ايشان پذيرفتني است، آيا ما 
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اساس دستور خداوند، امام علي بايد خليفه وانيم با او مخالفت كنيم؟ اگر برتمي
زد و علت حضور مردم براي ميبعد از عثمان از پذيرش آن سر بازشد، چرا وي مي

عنوان دو دليل براي پذيرفتن اين كار وي خودش را بهبيعت و احقاق حق از س
 اجباري بيان كرد؟

پدرش «: نويسدطالب ميبن ابي تولد علي بارهنويسنده محترم در :268ص  •
: رو به مردم گفت ،اي كه داشتاساس آگاهينوزاد را از مادر گرفت و بر ،طالبابو

و  )ع(حسينبنتي از عليروايا .در كعبه زاده شد -عزوجل  -ولي خدا ! اي جماعت
طالب آمد تا روزي فاطمه، دختر اسد، نزد ابو. يد اين موضوع استؤجبير مبنسعيد

دهم، من هم به تو بشارت مي: ابوطالب گفت. او مژده دهد را به )ص(والدت محمد
اگر سي سال صبر كني، نوزادي همانند او خواهي داشت، جز اينكه او پيامبر 

اما در اين خبر . » اهللاال يعلم الغيب اال«قرآن تصريح شده كه در حاليدر. »نيست
 !طالب هم علم غيب داردحتي ابو

قرآن است كه شك و  ،)ص(يكي از منابع مهم و مستند براي نگارش سيره پيامبر •
صورت انسان را به، )ص(قرآن براي شناختن سيره پيامبر .ترديدي در آن نيست
مĤبي و كند و مانع افتادن او در ورطه افراط و تفريط و مقدسدقيقي راهنمايي مي

قرار دهيم، اگر قرآن را مالك . شودبردن به احاديث و روايات ساختگي ميپناه
  .شودشناخته ميد پااليش شده و سره از ناسره بازخوبهبسياري از احاديث خود

  



 

 

 
  صدر اسالم تاريخ تحليلي

  .صفحه 376، چاپ اول، 1390معارف، : قم  ،سيدعلوي اهيمميرابر
  
  
  

 همين از صفحه 474در » )ص(سيره تحليلي پيامبر اعظم« كتابي با عنوان 1388در سال 
. منتشر و روانه بازار شد )تهران(انتشارات اميركبير  سسهؤاز سوي م وتدوين  نويسنده
ها، مطالبي  از شروع فصل پيشه فصل تدوين شده و نويسند چهاركتاب در  اين مطالب

سپس به بررسي شرايط  .بررسي كتب سيره و تاريخ و شاهدان عيني آورده است بارهدر
از ميالد تا بعثت، از بعثت تا هجرت، از  پسپرداخته و حوادث  )ص(مكه قبل از تولد پيامبر

ين ارسد نظر ميبه. هجرت تا رحلت و نيز رويدادهاي پس از رحلت را شرح داده است
هاي زيادي در مبحث مربوط به دوران كتاب با اثر مورد نقد در اين جستار، شباهت

  .دارد )ص(زندگاني نبي اكرم
تحليلي  - توصيفي تاريخ«آن است تا نگرشي همراه با تأمل در كتاب  اين جستار بر

ي داشته باشد و با نقد محتوايي، روشي و ادبي، نويسنده محترم را به بازنگر »اسالم صدر
    پاك شده،  هاغلطدر متن كتاب فراخوانده، تا در اين رهگذر، ساحت آن از نواقص و 

شاءاهللا بدين طريق سنت نقد و بررسي جهت اصالح و توليد علم و دانش در ايرانِ ان
  . اسالمي رواج بيشتري يابد

  
  بررسي شكلي اثر

كاالتي وارد است، ، اش»اسالم تحليلي صدر -تاريخ توصيفي«بر كتاب  شكلياز جنبه 
ها، استفاده از بنديشكل جمله: مواردي چون ؛كه اكثر آثار چاپي عاري از آنها نيستندچنان

  نكردن واژگان عاميانه، تكرار كلمات مترادف، افتادن برخي حروف و كلمات، رعايت
  كه  ...علمي و -هاي خارج از عرف در كتب تخصصي پردازيالخط صحيح، جملهرسم
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ويرايش  ،هاي آتي اين كتاب، ضروري است مدنظر نويسنده قرار گرفتهاءاهللا در چاپشان
 :هايي از اين اشكاالت در زير ذكر شده استنمونه. شود

   .است» نحوه زندگي« آن، صورت صحيح كه» چند و چون زندگي «: 24ص  •
ه تنهايي هماي نيست كه بتواند بهزيرا حيات فردي هر شخص به اندازه«: 26ص  •

 صورت بهكه بايد ؛ »سپس بدان عمل نمايد ،تجربه كرده مسائل زندگي را شخصاً
زيرا عمر كوتاه افراد، مانع از تجربه شخصي همه مسائل در زندگي و « :ذيل بيايد
  .»ها استعمل بدان

  
  اثر محتواييبررسي 

در . فصل است هفتشامل يك مقدمه و  »اسالم تحليلي صدر -توصيفي«كتاب تاريخ 
روند تاريخ و علم : به موضوعاتي چون اختصار بهاي اين كتاب، خيلي صفحه 23مة مقد

داري در نقل تاريخ، عبرت از تاريخ و اختيار تاريخ در قرآن، امانت تاريخ در اسالم، اهميت
، ضرورت نقد و بررسي )ص(بشر، قانونمندي تاريخ، لزوم آشنايي مسلمانان با سيره پيامبر

، شرايط گزارشگر و نيز عوامل جعل و تحريف در وقايع تاريخيكتب سيره و تاريخ، 
  . پرداخته شده است يعني مكه و نيز كعبه )ص(باره زادگاه پيامبرمختصري در

مقدمه، مباحث  محدود هصفح 23شده در ك از موضوعات مطرح رسد هر ينظر ميبه
و، شايد هاي مهمي هستند كه واكاوي جامع آنها براي قشر دانشجاساسي و شاخص

نقلي در  تنهاتر از ذكر نام و شرح تمامي غزوات و ذكر برخي حوادث تر و مهمضروري
همچنين توضيحات منسجم علمي  .تاريخ اسالم باشد كه در فصول بعدي كتاب آمده است

گذرا همراه با  بيشترو تحليل جامعي ذيل تيترهاي مقدمه نيامده و شيوه طرح مطالب 
هاي با قيد برخي واژه) ...تاريخ ودر موضوع جبر و اختيار، قانونمندي (گويي و تكرار پراكنده

ص  مانند(اي هاي كليشهبندياشعري و مواردي از جمله بدون توضيح مثل اشعري و غير
  . هاي ناقص استو تحليل) سوم بند 27
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 ها برها و گزارههمه خ«: نويسنده با اشاره به كتب سيره و تاريخ آورده 22 در ص
حال . »...هايي دخيل بودهها، انگيزهر نقلصد صحيح و واقعي باشد؛ زيرا دتواند صددرمين

! شده؟ هايي سبب تحريف در كتب سيره و تاريخشود كه چه انگيزهاين پرسش مطرح مي
به سه مورد از عوامل جعل و تحريف در تاريخ ) 36در ص(صفحه  14نويسنده پس از 

تواند جاي گويي و عدم انسجام در ذكر مطالب مرتبط، ميكند كه اين پراكندهاشاره مي
  .اشكال باشد

اما با رويكردي جامع و با رعايت نظم  ،كمتر ياگر در مقدمه كتاب، تيترها يا موضوعات
مانند اهميت تاريخ اسالم (شد تري عنوان ميي دقيقمنطقي در ارائه مطالب و تحليل علم

  .نظر مؤثرتر بود به ...)شناسي تاريخ اسالم وو آسيب
سعي كردم نسل جوان و انقالبي ... «: نوشته است) 23ص(نويسنده در مقدمه كتاب 

تا آشنا نمايم  )ص(ايران را با تاريخ واقعي و سيره حقيقي پيامبر اعظم كشور مسلمان و شيعه
هاي راديويي و  شود يا در برخي برنامه مياي القا كتابي آمده يا در خطابه چه در هرهر
  . »...سيره و تاريخ واقعي تلقي نشود گردد، لويزيوني مطرح ميت

خود به  مؤلف محترم در كتاب كه رسيدنظر مي، ضروري بهيادشدهبا عنايت به جمله 
 .كرداز آثار مشابه بيان مي را وجه تمايز كار خويش پرداخت وميه يا ادبيات موضوع ينپيش
از آثار را زات اين كتاب ها و تمايتواند تفاوتميرو خواننده تا پيش از خواندن اثر نايناز

تاريخ «دكتر فياض،  »تاريخ اسالم«دكتر شهيدي،  »تاريخ تحليلي اسالم« مشابهي چون
تاريخ «نژاد، زرگري »تاريخ اسالم«نصيري،  »تاريخ اسالم«مهدي پيشوايي،  »اسالم
 بارهي دانشگاهي در اينهاو ساير كتاب اكبر حسنيعلي »)1جلد(سياسي اسالم  - تحليلي
  .دريابد

ها، تنها به اسامي تعدادي از كتب تاريخي متقدم آمده كه در پانوشت ،25و  24در ص 
با عنايت به ارجاع نويسنده در تدوين كتاب . بسنده شده است شرح حال نويسندگان آنها

 وسقم تصحخود به اين منابع، شايسته بود تحليلي مختصر از اهميت اين كتب و ميزان 
  .شدمطالب تاريخي آنان گفته مي
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كرد كه آيا همچنين بهتر بود نويسنده در مقدمه، گروه مخاطب خود را مشخص مي
يا كتابي  ،هاي مختلف استاين كتاب، يك كتاب عمومي براي دانشجويان رشته

تخصصي براي دانشجويان رشته تاريخ و تاريخ تمدن اسالمي؛ زيرا استنباط خواننده با 
اما با مطالعه فصول كتاب  .لعه مقدمه اين است كه مطالب عمومي و مروري استمطا

استثناي مباحث اساسي تاريخ اسالم كه شبهات زيادي بر آن وارد شده و ضرورت دارد به(
   در موارد متعدد، شرح كاملي از ) ها مورد نقد و بررسي قرار گيردبراي همه گروه

تاريخي، فقهي و كالمي و ذكر  هايع مختلف و استنادهاي تاريخي با معرفي منابگزارش
ن تخصصي كاربرد ادارد كه براي پژوهشگران و مخاطب وجود ...اسامي مختلف و غزوات و

  .و از حد و حوصله مخاطب عمومي فراتر است دارد
پس از مقدمه، سه فصل اول كتاب اختصاص به حوادث و وقايع دوران والدت تا 

وقايع پس از رحلت  به برخي چهارمفصل نويسنده در . ددار )ص(رحلت رسول اكرم
، )ع(اميرمؤمنان علي به تحليلي از زندگاني هفت،تا  پنجكرده و در فصول اشاره  )ص(پيامبر

  . و واقعه عاشورا پرداخته است )ع(و امام حسين )ع(امام حسن
ميده، نا »اسالم تحليلي صدر - توصيفي تاريخ«رو كه نويسنده، نام كتاب را آناز

 )ع(تا شهادت علي )ص(اسالم از دوران بعثت رسول صدر ،بديهي است كه محدوده زماني
 هرچنداست؛  )ع(يعني سال چهلم هجري و نيز خالفت چندين ماهه امام حسن مجتبي

از بعثت  پيشدورة (بنابراين دوران جاهليت . اندبرخي واقعه عاشورا را نيز شامل آن كرده
و نيز ) يابي بسياري از حوادث تاريخ اسالم ضروري استيشهكه فهم دقيق آن براي ر

بهتر بود واژة  روازاين .اسالم خارج است دوران حكومت امويان، از مقوله زماني صدر
شد تا از نام كتاب حذف و محدوده زماني مورد بررسي در عنوان لحاظ مي» صدر«

يعني دوره جاهليت و دوره (د آن اسالم با دوران قبل و بع خواننده، تفاوت زماني دوره صدر
اسالم، آن را تاريخ نبوت و  گذاري آن به صدرجاي نامرا دريابد؛ يا بهتر بود به) اموي

  .گذاشتامامت مي
ها داشته ناسالم و جزئيات آ با توجه به دقتي كه نويسنده در ذكر بسياري از وقايع صدر

هاي رده در ن كذّاب و جنگظهور پيامبرا: گذاشتن بررسي حوادثي چوناست، مسكوت
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  . پرسش دارد ، جاي)سال 25(عمر و عثمان عهد خالفت ابوبكر و دوران خالفت 
هاي عصر علوي و تمايزات آن، كه ضروري است براي آگاهي نسل جوان از ويژگيدرحالي

تا در تحليل  ،گفت سال سخن 25ن ها و انحرافات در اياز شروع خطاها و بروز بدعت
  .ها را دريابندمخالفان با واليت، واقعيت آراييو چرايي صف) ع(ران خالفت عليوقايع دو

اين فصول برخالف  كه ررسي محتوايي فصول كتاب بايد گفتپس از مقدمه، در ب
هاي قوي و مقدمه، از قوت كافي در طرح موضوع، نثر مناسب، انسجام مطالب و تحليل

همچنين واضح است كه . ي برخوردار استمستند، با تكيه بر منابع ارزشمند و متعدد
هاي كامل و رواني را در نويسنده با تسلطي كه بر متون عربي داشته، توانسته ترجمه

البته برخي اشكاالت نيز وجود دارد كه . مباحث مورد بررسي، در اختيار خواننده بگذارد
كار نقد و بررسي و سازد و ذكر آنها به اقتضاي كار در فصول وارد نمي هاي به گسترخدشه

  : دقت در تمام وجوه يك اثر است كه در زير آمده
هايي كه گوياي هاي ادبي و واژهپردازيمعني، جملههم هايواژهدر مواردي تكرار  •

در مورد آخري  .)76 و 58ص ص مانند(تنفر يا تحسين نويسنده است، وجود دارد 
شايسته است امر تحليلي، تخصصي با رويكرد  -در كتب علمي  كه ودشيادآور مي

 ،عهده خوانندگان باشدهاي تاريخ، برحوادث و شخصيت هبارقضاوت و داوري در
  . نه نويسنده

: جملهاز. ها، بدون ذكر منبع و سند استقولهاي تاريخي و نقلواردي از روايتم •
روايت  163ص ،)ع(علي در گفتاري از 98، ص 10و 9مورد  88، 55، 50 صص

 288ص ،غزوه خندقدر  )ص(پيامبر حديث 277ص ،اذان هباررد )ع(صادق امام
 و باره شعر عايشهدر 296ص ،3پانوشت شماره  295ص ،2پانوشت شماره 

  .بدون منبع است ،مالك و نسائيروايت انس بن 319ص
ه عالوه بر ك »...الفضول و حلف مطيبينحلف«: در تيتر آمده 79-75 صدر ص •

يبين، در نظر خواننده دو حلف يا دو پيمان تلقّي از ابتداي كلمه مط» ال«افتادن 
روشني تفاوت آن الفضول پرداخته شده و بهشود؛ اما در شرح آنها فقط به حلفمي
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نمايد كه يك پيمان با دو نام دو پيمان و تقدم و تأخر آنها ذكر نشده و چنين مي
دي وجود داشته زماني زيا هفاصل ،بين اين دو پيمان كهحاليدر. وجود داشته است

روي داده و حلف ) )ص(جد سوم رسول(المطيبين در دوران هاشم حلف. است
  .بوده است )ص(الفضول در دوران جواني پيامبر

اشعري در قسمت  اشعري و غير :مانند. توضيح بدونمتن ها در ذكر برخي واژه •
  . ...و 131در ص مقدمه؛ جوف كعبه 

نكته شايان توجه «: حزن آوردهالعه عامنويسنده در شرح واق ،133-132 صدر ص •
عنوان روز يا ها بهبشري، بزرگداشت شخصيت هايكه آن روزها در فرهنگاين

جمله عالوه بر اشكال ادبي از نظر موضوع نيز جاي تأمل  .»...هفته متداول نبود
به علت درگذشت  ،است »سال غم و اندوه«گذاري كه معادل عربي اين نام. دارد

. نه روز و هفته ،دهم بعثت ناميده شد» سال«بر  )س(و حضرت خديجهابوطالب 
ويت همچنين اين واقعه در منطقه حجاز بوده كه مردم آن پيش از اسالم در بد

گونه فرهنگ بشري بودند و اگر هم شخص كردند و عاري از هرزندگي مي
 شايدد، گذاري كرده باشنآن سال را نام ،هابا هدف بزرگداشت شخصيت )ص(پيامبر
پرسشي نيز  برآنعالوه. گذاري براي عموم تلقّي عصر حاضر را نداشتآن نام

ر آن دوره مثل ايران، عصهاي بشري هممطرح است كه آيا نويسنده در فرهنگ
  اند؟ گذاري برنخوردهاند و به موردي از نامبررسي كاملي داشته... روم، مصر و

سؤاالتي را مطرح كرده و برخي  ،اسالميمبدأ تاريخ  هبار، نويسنده در152در ص  •
در ماه  )ص(هجرت پيامبر :مانند. است را پاسخ داده و برخي را بدون پاسخ گذاشته

االول بوده، چرا سال هجري از محرم آغاز شده؟ كه نويسنده به آن پاسخي ربيع
 .نداده است

   اثر روشيبررسي 
 كه فصول كتاب بايد گفتعات مختلف در در بررسي شيوه يا روش پرداخت به موضو

       ناك و مورد پرسش، هم از شبهه بيشترنظر و  نويسنده، متناسب با موضوع مورد
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مستقيم در متن كتاب و در جاي مناسب خود استفاده  هاي مستقيم و هم غير قولنقل
سپس با ذكر اخبار و اقوال گوناگون و شرح الزم و ضروري، ضمن مقايسه آنها  ؛كرده است

گيري كرده است كه اين كار با دقت ظر قوت و ضعف سند، به تحليل پرداخته و نتيجهاز ن
ارجاع نويسنده به  ةاما در شيو .اي صورت گرفته و قابل تقدير استو قوت علمي شايسته

 : ها اشكاالتي به شرح زير وجود داردمنابع در پانوشت

ر قسمت فهرست شناسي عالوه بر درج دمعمول است كه مشخصات كامل كتاب •
يعنى (منابع آخر كتاب، در اولين ارجاع از يك اثر در قسمت پانوشت نيز قيد شود 

سپس در . )و تاريخ انتشار نام مؤلّف، نام كتاب يا مقاله، شماره جلد و صفحه، ناشر
و اگر ارجاع بعدى بدون ارجاعات بعدي به آن اثر، فقط نام نويسنده ذكر گردد 

. شود و شماره صفحه اكتفا  »همو«به ذكر كلمه  ،لى باشدفاصله به همان منبع قب
ها، نام در تمام پانوشتاما نويسنده اين شيوه را در كتابش رعايت نكرده و 

نويسنده، عنوان كتاب، جلد و شماره صفحه را آورده، در ارجاع مجدد به آن منبع 
  .نيز از لفظ همان استفاده كرده است

شود نوشته مي) ايرانيك(در متن كتاب با حروف خميده  ها و نيزنام آثار در پانوشت •
  .كه اين روش از سوي نويسنده رعايت نشده است

  اگر نام مؤلّف اثري در متن ذكر شده باشد، در پانوشت فقط اسم كتاب آورده  •
  .از سوي نويسنده رعايت نشده استشود كه اين شيوه مي

الت استفاده نكرده است و در نويسنده از عالئم اختصاري معمول در كتب و مقا •
بنگريد «: دادن خواننده به منبع مورد ارجاع از كلمههمه جاي كتاب، براي توجه

  ، است استفاده كرده» نيز بنگريد به«و » طور نمونه بنگريد بهبه«يا » به
 »)رجوع كنيد(ك .ر«يا  »)نگاه كنيد(ك . ن«استفاده از  ،كه روش صحيحدرحالي
  .است

صحيح نيست؛ زيرا نقل به  5يوه ارجاع نويسنده در پانوشت شماره ش ،89در ص  •
  . ...ابن اثير، ج: ك.ر :بايد نوشته شودمضمون كرده و 
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سپس نوشته  ،نويسنده نام دو منبع را ذكر كرده ،2، پانوشت شماره 152در ص  •
د بايد ذكر شود و تا كه باشچند كه در پانوشت، اسامي منابع هر؛ درحالي»و غيره«
  .معمول نيست» غيره«كاربردن به

العمل هراكليوس و آنچه تفضيل عكس«: آمده 1پانوشت شماره  ،221در ص  •
ي اطالع بيشتر برا :؛ معمول است نوشته شود»...درباره او گذشت ديده شود در

  . ... :ك.ر
. »530و  529، ص 4و  3ابن هشام، ج «: آمده 1پانوشت شماره  241در ص  •

: شودبا يكديگر تفاوت دارد، بايد نوشته  4و  3ت در جلد كه شماره صفحاازآنجا
  . ...، ص4؛ ج ...، ص3ابن هشام، ج

، 1الشيعه، جاعيان: ك.ر«بايد اصالح شود به  1، پانوشت شماره 289در ص  •
  .»...ص

هم نام سوره و هم شماره سوره را داخل  ،نويسنده در كل كتاب در ارجاع به قرآن •
يد نام سوره و شماره آيه ذكر كه تنها باآيه؛ درحالي رانتز آورده و سپس شمارهپ

  .10/حجرات) يا( 10: حجرات :مانند ،شود
  



 

 

  تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي
  .صفحه 190 ، چاپ چهارم،1386معارف، : ، قماحمدي فاطمه جان

  
  
  

 ،تمدن اسالمي دربارهتاريخ و تمدن، به بحث  هدر اين كتاب، نويسنده پس از كلياتي دربار
ضيض حزمين، ر تمدن باخترثير آن بأدهاي آموزشي و هنر در آن تمدن، تنهضت علمي نها 

هاي جهان اسالم و سرانجام انحطاط معنوي در جهان كنوني  تمدن اسالمي، ظرفيت
  .پرداخته است
. آرايي آن خوب و طرح روي جلد بسيار خوب است نگاري كتاب ممتاز، صفحه حروف

داشتن . بسيار خوب است و ساده و روان آن، متن  و عايت شدهخوبي ربه دستورات نگارشي
و فهرست مطالب از ديگر  هر فصل هكلي و ويژ ةبودن هدف، مقدممشخص ،پيشگفتار

شناسي مناسب آمده، داراي كتاب  تمرين و آزمون ،در پايان هر فصل. استمزاياي كتاب 
تصوير، نقشه و  ، ار، نمايهولي فاقد جدول، نمود است، صحافي آن قابل قبول. نيز هست

  .استبندي  نتيجه يا جمع
شده و بحث ون به مزاياي شكلي و محتوايي يادافز »تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي«

و اين بر روان  داردهاي خوبي براي اصطالحات تخصصي مقدماتي براي هر فصل، معادل
ي درس عمومي تاريخ محتوا با فهرست مطابق و برا. افزايد بودن آن نزد مخاطب ميو رسا

منسجم،  كمابيشعناوين و محتوا . كتاب خوب و جامعي است ،فرهنگ و تمدن اسالمي
ها  برداشت ،در مواردي. گيري از آنها خوب است لحاظ علمي ارزشمند و ميزان بهرهخذ بهĤم

كتاب درست و رويكرد آن  هايرفته استنادهمولي روي است، مستند ها غير و استنتاج
هرچند در چند مورد از نظر علمي (مثبت  ،هاي ديني و اسالمي فرهنگ و ارزشنسبت به 

  .است) ضعيف
آوري  ها چندان عميق نيست و بيشتر يك جمع محتواي كتاب، نقد، بررسي و تحليل

هاي  فرضبا مباني و پيش  خوانيدارانه، ناهمهاي جانب برداشت در چند مورد. نمايد تازه مي
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ها از دقت و عمق بايسته، برخي  نبودن تحليلاست و برخوردار مورد قبول بديهي علمي
  .اسالمي را سطحي نموده است -هاي ديني  ها با ارزش سازواري

هاي شكلي و محتوايي مانند  كاستيبرخي رغم به »تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي«
 نوآوري در آن كه شرح مبسوط آن گذشت، نداشتن جدول و نمايه، نبود تحليل عميق و

مرجعي قابل  همچنينكتابي مناسب براي درس عمومي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي، 
كتاب، . استتمدن اسالمي  ارشد تاريخ فرهنگ وكارشناسي هقبول براي دروس رشت

       از پردازش كامل رويدادها و « ،محترم هم اظهار نموده هگونه كه نويسند همان
» خش تاريخ پرفراز و فرود فرهنگ و تمدني استبو تنها تصوير ماندهباز پردازيحاشيه

  . )15، ص همقدم(
هايي مناسب تهيه شود،  ها، تصاوير و نقشه جداول، نمايه شود، ها برطرف اگر كاستي

تر گردد، اثري ارزشمند و مرجعي بسيار  ها بيشتر و عميق تر و تحليلمطالب مهم مشروح
 .شده فراهم خواهد شدياد هوس رشتخوب براي در

 



 

 

  تشيع در تاريخ
  .صفحه 288، چاپ چهارم، 1391معارف، : ، قمخضري احمدرضا ديس

  
  
  

  بررسي اثر
آرايي كتاب بسيار خوب، صحافي آن خوب، قواعد عمومي  نگاري و صفحهحروف

بيان  صراحتآن بهو هدف شده خوبي رعايت ويرايش و نگارش و ويرايش تخصصي اثر به
ها و منابع  نقشه ، و تفصيلي مطالب ماليفهرست اج  ،)كلي( اراي مقدمهكتاب د. شده است

ها  ولي طرح جلد متوسط و فصل. استآموزشي خوب  هبسيار خوب و براي كاربرد در برنام
نتيجه و  ،فصول و كلي هجدول، تصوير، نمودار، تمرين و آزمون، خالص. فاقد مقدمه است

  .ي نداردشناسفهرست اعالم، موضوعي و كتاب ،بندي كلي و فصلي جمع
 سازي اصطالحات مطالب كتاب قابل فهم و روان، كيفيت و ميزان كاربرد و معادل

هاي مورد نظر خوب و انطباق با  رفته براي درسهممطالب روي. تخصصي خوب است
شود كه تحليل  مواردي از ارائه ساختار علمي نو ديده مي. منطقي است ،هاي آن سرفصل

عناوين  همچنين، تسلسل عناوين كلي. ستدر اين راستااي  نمونه ،بسيار خوب جنگ جمل
و در استفاده از آن  يي دارداعتبار باال ،منابع كتاب. استمنطقي  ،جزئي و پيوند با نتيجه

و ارجاعات در آن، با توجه به اصول  هاميزان دقت در استناد است و امانت شدهرعايت 
وهشي اثر با مباني و سازواري محتواي علمي و پژ. دهي علمي خوب است منبع
هاي مورد قبول آن، همچنين سازواري محتواي علمي با مباني و اصول ديني و  فرض پيش

هاي ديني و اسالمي خوب  ارزش و رويكرد كتاب نسبت به فرهنگ. اسالمي محقق است
   .شد، بهتر بود نيز لحاظ مي ديگري ها و ديدگاهبود تر  ها عميق هرچند اگر تحليل. است

از منابع جديد و  گيري ها و اطالعات كتاب از جهت بهره ميزان روزآمدي داده هدربار
  .اختصار خواهد آمدهايي از آن به كه نمونه رسد نظر ميمالتي بهأت ،موارد همانند
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) ع(عدم پذيرش شرط دوم عبدالرحمان از سوي امام علي هدربار 57و  38صص  •
علل ديگري هم   شيخين، هروي براي تصدي مقام خالفت، افزون بر دنبال ننمودن

  .)ةاالموي ةالدولعبدالحي شعبان، صدراالسالم و  محمد: رك( مطرح شده است
ديدگاه  تحليل ناقص يك ،شدن اونامه عمر و كشته وصيت  هدربار: به بعد 57ص  •

نامه  نده در ويژهويسن همقال: رك(هاي ديگر ناديده انگاشته شده است  آمده و ديدگاه
  .)53، ش )س(دانشگاه الزهرا  تاريخ اسالم،

 ،شدن عثمان و معرفي قاتالن واقعيكشته همطالب كتاب دربار: به بعد 61ص  •
علوم انساني  هدانشكد هباره در مجلجانب در ايناين همقال: ك.ر( خور تأمل استناقص و در

  ).38دانشگاه شهيد بهشتي، ش 
اديده انگاشته شده ري نحكميت و نقش ابوموسي اشع ههاي جديد دربار ديدگاه •

 .)The origins and Earlyمحمدحسين جعفري، تشيع در مسير تاريخ  سيد: رك( است
  .كوتاه و ناكافي بررسي شده است ،قيام توابين

ثير تيمور در تثبيت أبه روابط تيمور و علي مؤيد و ت: و پس از آن 353-4صص  •
  .استپرداخته نشده  -است كه در مبحث بسيار مهم  - حكومت مؤيد

ولي براي تبيين  ،نابع كتاب معتبر و بسيار خوب استگونه كه گذشت، م همان
ها در برخي  نقد و بررسي. نشده استاستفاده  از آنهاقدر كفايت موضوعات مورد بحث به

و با آنكه است سويه انجام شده اي سطحي و گاه با يك ديدگاه و يك موارد تا اندازه
هاي ديني و اسالمي خوب است، در مواردي  ارزشرويكرد اثر نسبت به فرهنگ و 

  .ده استشهاي ديگر لحاظ نشده و تحليل سطحي  ديدگاه
  

  گيرينتيجه
نبود  ، ازجملهها رغم وجود برخي كاستيتوان پذيرفت كه به بندي نهايي مي در جمع

كلي طور هاي شكلي كتاب به ويژگي  م،بندي و فهرست اعال تصوير، نمودار، نتيجه يا جمع
هاي مورد نظر مناسب  رفته براي درسهمو روي  مطالب كتاب قابل فهم، روان. خوب است
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ديده  مواردي از ارائه ساختار علمي نو. هاي آن منطقي است انطباق با سرفصل واست 
نقد و  وجوداينبا. ستاي در اين راستا نمونه ،شود كه تحليل بسيار خوب جنگ جمل مي

سويه انجام شده اي سطحي و گاه با يك ديدگاه و يك اندازهها در برخي موارد تا  بررسي
، بهتر است كتاب در دو يا سه اثر شدههاي ياد كار، افزون بر رفع كاستيبراي بهبود . است

  .و بازنگاري شود تفكيك) 2 و 1(تاريخ تشيعو  )ع(ائمه هاي تاريخ جداگانه براي درس



 

 

  
  
  

  )ص(سيره صحيح پيامبر اعظم
فرهنگ و انديشه  پژوهشگاه :تهرانمحمد سپهري، : مترجم، عاملي سيد جعفر مرتضي

  .صفحه 691، چاپ اول، 1391اسالمي، 
  
  
  

 »)ص(النبي االعظم هالصحيح من سير«كتاب  ةترجم »)ص(مسيره صحيح پيامبر اعظ«كتاب 
به فارسي جلد  دوازدهدر آن را نوشته سيد جعفر مرتضي عاملي است كه محمد سپهري 

منتشر آن را انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  1391در سال  و كرده ترجمه
  . ده استكر

  :آيد كه رويكردهاي زير بر كتاب حاكم استميواي نوشتار نويسنده چنين برمحتاز 
محترم با تمام وجود تالش كرده تا زندگي پيامبر و  نويسنده :رويكرد شيعي )الف

به همين دليل نقش ياران . يعي به تصوير بكشدبرخي از يارانش را از دريچه عينك ش
نويسان شيعي تندرو، ن شيعي نداشت، اما از منظر تاريخپيامبر يارا هرچند(شيعي پيامبر 

ثر بسيار برجسته و نقش ياران در اين ا) يابندبرخي از اصحاب به چنين جايگاهي ارتقا مي
  .شيعي پيامبر الغر و ضعيف است غير

هاي كالمي حد زيادي نتيجه استداللا توجه به اينكه تشيع تاب :رويكرد كالمي )ب
اساس باورهاي كالمي است، محتواي كتاب داقل اينكه تكامل انديشه شيعي براست، يا ح
برخي مسائل را  ،محترم در همين چارچوب است و وي با چنين رويكردي ةاين نويسند
هاي نقش شخصيت ،موارد در بسياري از. رنگ كرده استديگر را كم رخيبرجسته و ب

موجود بيان شده به بدترين شكل  ،آيندميحساب صدر اسالم كه از ديد نويسنده مطرود به
كافي است ديدگاه . ايشان نوشته شده است بارهآميز و خالف واقعي درو يا سخنان تحقير

 وي در باب چگونگي هجرت! از نو بررسي كنيم ...ابوبكر، عمر، عايشه و بارهوي را در
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ي حضرت علي را مفصل شرح داده، المبيت و فداكارهيللاز مكه به مدينه، داستان  )ص(پيامبر
- 151صص ، 2ج ( حقير ابوبكر نوشته استسه صفحه در ت ،گاه تحت عنوان آيه غارآن

دارانه و هاي وي بسيار جانبهنوشت ،در باب عايشه )هجرت رسول خدا: تحت عنوان ،171
  !آيه افك در باب داستان عايشه نازل نشده است كه معتقد استتا جايي ،منطقي است غير

زيادي براي بيان سيره رسول  نويسنده محترم از آياتهرچند  :گرايانهرويكرد حديث )ج
. دهدآيات را در اين كتاب نمايش مياستفاده كرده، اين احاديث هستند كه جهت  )ص(خدا

: نويسدمي  ، نويسنده محترم »اهللا الغيب اال اليعلم«دارد بر اينكه  تأكيدكه قرآن درحالي
اعمال همه بندگان و هر آنچه را در دايره مسئوليت حضرت و در سطح  )ص(رسول خدا«

ا پشت سر خود را بيند و خداوند متعال به او امكان داده تدهد، ميحضور و شهود روي مي
-نمي ،زيرا اگر چنين نبود. رود، قلبش بيدار بماندكه چشمانش به خواب ميببيند و درحالي

، ص 6ج ( »پشت سر او هستند، آنان را ببيند توانست در حال خواب يا زماني كه مردمان
559(.  

  
  اثرمحتوايي  بررسي

  امتيازها
را با  )ص(كه از كتب قديم و جديد، سيره پيامبر است جامعي نسبتبهكتاب اين اثر، 

براي  اين كتاب منبع تحقيق خوبي. تآوري و تحليل كرده اسشده، جمعرويكردهاي ياد
در اين كتاب . داردهاي جامعي شيعي، تحليل است و براي دلبستگان به انديشه دانشجويان
كه از نظر شيعيان، نزديك به تفكر  ايشانهاي زمان ، شخصيت)ص(حضرت رسول عالوه بر

  ان ايشان گونه كه مخالفهمان ،شيعي هستند، بررسي و از آنها دفاع تاريخي شده است
  .اندشدت مورد نقد قرار گرفتهبه
  

  هاكاستي
شايد عنوان سيره صحيح پيامبر و ياران  .عنوان كتاب با محتواي آن سازگار نيست •

  .خواني بيشتري داشته باشدنزديكش با محتواي كتاب هم
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زيرا  ؛رفته، برازنده نيستكاررسول كريم به يجا بهكه  )ص(عنوان پيامبر اعظم •
 .فت قرآني پيامبر و همسو با مكارم اخالق ايشان و تكريم انسان استص ،كريم

شده كتاب ياد براي اين منظور بايد از دل. ، اما مانع نيستاست اين كتاب جامع •
تواند كتاب امبر ميچند كتاب استخراج شود، كه هر كدام از آنها در كنار سيره پي

 .كتاب شده استمنطقي  شدن غيرباعث قطور لهئمساين . شدبامستقلي 
تلفظ . گرديدشكل صحيح قرائت ميشد، بهگذاري مياعالم كتاب اگر اعراب •

گذاري اعراب با رفع اين مشكل فقط. برخي از اسامي براي خوانندگان دشوار است
 .نگاري استو يا آوا

 ،558ص  6در ج . تر باشدالزم است كه كتاب ويرايش شود تا متن گوياتر و روان •
. »بر پيامبر الهي شاهد است )ص(مطابق آيات زير، رسول خدا«: تچنين آمده اس

 .ثقيل هستند ،هاعبارت گونهاين ازبرخي 
مل أراي اثبات بعضي عقايد شيعي جاي تهاي نويسنده محترم ببرخي استدالل •

 .)84 -83 ص، ص7ج ( ب تبرك به پيامبران و آثار ايشانمانند استدالل او در با. دارد
در . منطقي نظريه و رويكرد غير تأييدموثق و نامعتبر براي  ع غيراستفاده از مناب •

عنوان تاريخ مستندي را به مطالب غير ،»گويند« ةبسياري از جاها با استفاده از واژ
رنگ و بوي انديشه افراطي  كليبهاين سخنان كه . به خواننده القا كرده است

. ادثه نگارش يافته استاز ح پسشيعي دارد، از كتبي اخذ شده كه چندين قرن 
 )ص(طوسي را منبع دست اول و معتبري براي سيره رسول خدا »امالي«توان آيا مي

 به حساب آورد؟ 
: گويند«: نويسددر قالب داستان علي در بستر پيامبر مي 154ص  ،2ج در 

      باران كردند و او به خودسنگ )ص(مشركان قريش، علي را همچون پيامبر
قريش . رش را زير پارچه كرده بود و تا صبح بيرون نياوردپيچيد و سيم

كند، با و تا او چشم خود را به آنان باز صبحگاهان به علي يورش بردند
علي پريد و  .وليد از همه جلوتر بودخالدبن. ي كشيده به او حمله آوردندشمشيرها
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تر به هوا شخالد چون بچه. هم پيچاندبا تردستي و چاالكي، دستش را گرفت و به
علي شمشير را از دست خالد گرفت و با آن . سان شتر كف كرده بودرفت و بمي

كه او به بيرون خانه گريختند، چنان مشركان از جلوي. به قريش سخت گرفت
   برخي . »...چون به او نگريستند، دريافتند كه علي است. رمدگوسفند مي

 اهللاهاي مرحوم ذبيحياد نوشته هاي نويسنده محترم، آدمي را بهسراييداستان
 ! واقعي بودن، جذاب است اندازد كه در عين غيرمنصوري مي

نويسنده محترم در بسياري از جاها تالش كرده . سازي براي مطالب مجعولسند •
تخيلي  كليبهها برخي مواقع داستان. تا آنچه را مطلوب اوست، مستند سازد
نويسنده  نكته قابل توجه اينكه. باشندمي دهستند و با روح حاكم بر قرآن در تضا
دهد اي كنار هم قرار ميگونهروايات را به محترم چون رويكرد افراطي شيعي دارد،

 روازاين. تا فضايل علي و مثالب رقبا و به تعبير نويسنده، دشمنان علي ثابت شود
ه واقع نويسنددر. كتاب رويكردي ضد تقريبي و برخالف وحدت اسالمي دارد

 !چنين رويكردي را تبيين و تئوريزه كرده است
خذ قديم و جديد استفاده كرده أمنبع و م 1680نويسنده محترم در اين كتاب از  •

شده، در كتاب ياد. ارزيابي منابع است ترين كارها در پژوهش،يكي از اصلي. است
قرار  هر آنچه مخالف ديدگاه نويسنده بوده و در كتب قديم آمده، مورد نقد و طرد

عنوان سند ، از كتب جديد و قديم بهاستيد ديدگاه وي ؤگرفته و هر آنچه م
معتبر  تاب، استفاده از منابع غيرنخستين مشكل ك روازاين. ده استشصحيح تلقي 

غدير در حد يك  ةحجم خطب ،»الغدير«در كتاب ! براي رسيدن به مقصود است
ترين ، اصلي»الغدير«در كتاب يافته تكامل ةجالب آنكه اين خطب .كتابچه است

  .تاريخي است ةحادثمنبع نويسنده محترم در توجيه و تبيين 
  

  
  



 

 

  آمدن سلجوقياننيان تا تاريخ ايران از فروپاشي ساسا
    ،حسن انوشه: ، مترجم)دانشگاه كمبريج(از نويسندگان  يجمع

  .صفحه 670چاپ سوم،   ،1376  اميركبير،: تهران
  
  
  

  معرفي اثر
يكي از آثار مهم و  پژوهش دانشگاه كمبريج، جلد چهارم  »ريخ ايرانتا«كتاب 

است و در  اشي ساسانيان تا آمدن سلجوقيانشده در باب تاريخ ايران از فروپشناخته
  .هاي مختلف تاريخ ايران مورد توجه قرار گرفته است در حوزه دانشگاهيمحافل علمي و 

موع هفت بخش اين كتاب به مجكه در تاب مشتمل بر بيست بخش متعدد استك
ط ساسانيان تا برآمدن سلجوقيان اختصاص يافته وتاريخ تحوالت سياسي ايران از سق

 ،عمل آمدهبا وجود بررسي اجمالي و مختصري كه از تاريخ سياسي اين دوره به. است
از  كوبزرينعبدالحسين بخش نخست اين اثر به قلم  .داراي جامعيت خاصي است

و اعراب تا استقرار اعراب در ايران و مناسبات ميان  ابطه ايرانيانفتوحات عرب و ر
و زردشتيان، موالي، شيعه و خوارج، فرمانروايان عرب در ايران، جزيه و خراج،  سلمانانم

كارآمدن عباسيان جامگان و ابومسلم خراساني تا رويدعوت عباسيان، نهضت سياه
به خالفت عباسيان در ايران پرداخته  ،روي متحدهبخش دوم از  .است اختصاص يافته

. است ثركليفورد ادموند باسو هاي طاهري و صفاري به قلم ، حكومتبخش سوم .است
دوره غزنويان به قلم  ،بخش پنجم و رايفريچارد دولت سامانيان به قلم  ،چهارم بخش

هاي محلي شمال ايران  به بررسي سلسله مادلونگبخش ششم نيز به قلم  .است باسورث
و سالريان و فرمانروايان سواحل خزر، جستانيان، علويان، اسپهبدان، باوندي، ديلميان 

بخش   .استاختصاص يافته  االبوابيزيديان شروان و هاشميان بابرواديان، شداديان، 
ل هفتم به قلم  انحطاط قدرت آ واين سلسله  ايانبررسي دولت آل بويه از آغاز تا پ ،هفتم
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تاريخ سياسي ايران از آغاز ورود اسالم تا ورود  ،با اين بخش .است هيرمبرت بوسه
  .يابد سيس دولت سلجوقي پايان مي، تأسلجوقيان

اجتماعي، هنري،  ايران از زواياي ةبعاد مختلف جامعاز بخش هشتم تا بيستم به ا
هاي و جريان فرق ،شناسيشناسي، علوم، عقايد و دين فرهنگي، عرفاني، فلسفي و جامعه

شناسي در عرصه ادب فارسي و ظهور شعر فارسي  ادبيات و موارث ادبي زبان ديني،
اجتماعي   بنديقبايل شهرها و سازمان: صورت كه بخش هشتمبدين. استپرداخته شده 

هزار ديداري مثل معماري و هزاردستي و آرايشي بناها به : بخش نهم؛ كلود كاهنبه قلم 
بررسي علوم  :بخش يازدهم ؛ك مايلز.جبه قلم شناسي  سكه :بخش دهم ؛اپگ گرابار قلم

، جغرافياي ارصادشناسي و  ستاره ، هندسه، جبر، مثلثات، نجوم دقيقه مثل علم حساب و
  .عنوان عالمي برجسته در اين عرصه استو نقش بيروني به رياضي

ميا و پزشكي، ترجمه، يك به علوم زيستي نظير حسن نصر سيدبخش دوازدهم به قلم 
. شناسي اختصاص يافته است شناسي، گياه زيست يعي، تاريخ طبيعي، جانورشناسي،علوم طب

بخش سيزدهم و شناسي  فلسفه و جهان ، دربارهحسن نصر سيدبخش سيزدهم باز به قلم 
چگونگي انتشار سنت صوفي در ميان ايرانيان، طبقات صوفيه، ، تصوف لهدرباره مسئ

 سير تصوف در ايران از آغاز تا قرن چهارم هاي صوفيانه بصره، بغداد، خراسان و مكتب
است در باب  مرتضي مطهريحسن نصر و  مشترك سيد ةبخش چهاردهم، مقال. است

. علم كالم ولوم قرآن و حديث، فقه و اصول آن پذيري ايرانيان، ععلوم ديني، اسالم
 تيس آمور. بشناسي و جريان ديني و كالمي به قلم قهفر ،ل و نحلمل ،بخش پانزدهم

باب اسماعيليه، ادوار جنبش اسماعيليه،  رد كربن  هانريبخش شانزدهم به قلم . است
بخش هفدهم به ادبيات . و رازي است خسرو، زندگي و آثار ناصراسماعيليه در ايران

رخزادان، روايت آتور فرنبغ فدر باب آثاري مثل  منانشدومسلمانان از  فتوحزردشتي پس از 
، بخش هجدهم. يچار استومانيك و سوم دينكرت و شكندگكتاب ايميت اشوهيشتن، 
. است ويكتور دانريه و سامانيان به قلم در عصر اموي، عباسي، آل بو ادب عرب در ايران
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هاي ايراني در قرون نخستين، زبان ظهور زبان فارسي نوين و زبان ،بخش نوزدهم
  .نثر فارسي استو تعليمي و حماسي و  ينوشتاري در قرن سوم، شعر غنايي، رواي

و جايگاه خيام شاعر و  الول ساتنقلم  هب فارسي ينرباعي در ادب نخست ،بخش بيستم
كتاب آمده  شناسي و اعالمكتاب ،در آخر. است بويل. ا.جان و منجم ايراني به قلم د رياضي
  .است

هفت بخش نخست تاريخ سياسي و تحوالت تاريخي  ،طور كه مالحظه شدهمان
هاي ايران بعد از اسالم تا قرن پنجم و آمدن سلجوقيان  تي و دولتهاي حكوم سلسله
 ،فرهنگي ،اجتماعي، هنري دتاريخ ايران در ابعااما سيزده بخش بعدي به بررسي  ؛است
لحاظ نگرش جامع به به »تاريخ كمبريج«ديني پرداخته است و از اين لحاظ  و علمي ،ادبي

هر  ويژه اينكه درهب ؛اثر ارزشمندي است ،خستزواياي مختلف تاريخ ايران در چهار قرن ن
طرح تدوين تاريخ ايران در تا  ان و محققان همان بخش دعوت شدمتخصص از ،بخش

با . مشاركت داشته باشند و همين امر باعث توجه محافل علمي و دانشگاهي شده است
  .پردازيم ي و محتواي اثر ميلشك به بررسي و نقد ،توجه به اين مقدمه

  
  ي شكلي اثربررس

  امتيازها
 .مناسب و شكيل است ،طرح جلد •
 .قطع كتاب بسيار خوب است •
 .صحافي كتاب خيلي خوب صورت گرفته است •
  .ستعنوان كتاب زيبا و رسا •
   .شود كليت اثر خوب ارزيابي مي ،لحاظ شكليبه •
  

  هاكاستي
 .ن بهتر است، براي مطالعه مخاطباتر باشد نگاري درشت اگر قلم حروف •
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 .كننده استبسيار زياد است و در مطالعه خستهخطوط  ةفاصل فشردگي •
 ،م كتابخاطر قلم ريز و فشردگي خطوط و حجهبآرايي  بندي و صفحهفصل •

 .زيبايي و جذابيت الزم را ندارد
خاطر فشردگي متن كتاب و حجم زياد هها ب ها و سرصفحه صلف عناوين داخلي و •

اي  كننده منفي و خسته تأثير ،آرايي آن خوب طراحي نشده و اين امر در صفحه
 .ايجاد كرده است

 
  محتوايي اثر بررسي
شده در محافل علمي است و بسيار محل رجوع اثري شناخته ،»تاريخ كمبريج«كتاب 

تواند در بهبود  لحاظ نقد و ارزيابي محتوايي آن ميبدين .دانشجويان در سطوح مختلف
اثر به شرح  يها كاستي ، امتيازها ودر اين بخش بنابراين. شود واقعكيفيت اين اثر مفيد 

  .شود اختصار بيان ميزير به
  

  امتيازها
در  ،براساس سرفصل مصوب وزارت علوم طراحي نشده است يادشدههرچند كتاب  •

كارآمدن بررسي تاريخ ايران از آغاز ورود اعراب و سقوط ساسانيان تا روي
دروس تاريخ ايران دارد و از اين انطباق خوبي با مطالب و محتواي  ،سلجوقيان
آغاز ورود عنوان يك تحقيق خوب براي تدريس دروس تاريخ ايران از لحاظ به
 )ارشدويژه براي دانشجويان دوره كارشناسي و كارشناسيهب(تا قرن پنجم  اعراب

 .مناسب است
 جامعيت موضوعي آن در بررسي ابعاد و زواياي مختلف تاريخ ،اثر امتيازترين مهم •

اطالعات و  ،ايران در اين دوره است كه با وجود اختصار و ايجاز در هر موضوع
 .دهد هاي ارزشمندي در اختيار مخاطب قرار ميآگاهي
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هاي مختلف است و  اين اثر، اثري مستند و تحليلي متناسب با موضوعات بخش •
صرف بخش سياسي  ةاز مطالع رامخاطب رو ازاين .داردتنوع موضوعي و تحليلي 

اي از  گسترده ةپهن وارد ،نگاري خارج ساختهنگاري سياسي و وقايع و تاريخ
شناسي، تاريخ  شناسي، فرقه هنر، معماري، دين موضوعات مختلف تاريخي نظير

 .سازد ادبيات و مطالعات اجتماعي مي علم، 
ن هر وسيله متخصصاهلحاظ تخصصي بو فصول آن به هاي مختلف اثر بخش •

هاي مختلف  هاي تاريخي در حوزه ميزان تحليلبنابراين . ستزه نگاشته شده احو
 نگاري نگري در موضوعات تاريخ طحيي از سو عار داردمناسبي  نسبتژرفاي به

 .است
هاي  به هماهنگي بخش ،يك ويراستار برجسته ةوسيلهتركيب و تدوين آن ب •

وت الزم البته آن ق  .را فراهم ساخته است سازي متن ه و يكساندكرمختلف كمك 
اما حضور  -كه در بخش اشكاالت بيان خواهد شد  -رد را در اين حوزه ندا

 .نحوي به تنظيم طرح قوت داده است ويراستار به
 .سازي آن بسيار خوب است كيفيت كاربرد اصطالحات تاريخي و معادل •
هي و علمي دانشگا طور كاملبه »تاريخ كمبريج«سبك پژوهش و تحقيق كتاب  •

ويژه هتواند براي مخاطبان ب ظ سبك و روش تحقيق و تحليل ميلحااست و از
 .دانشجويان ارزشمند باشد

لحاظ است و به شدهكيفيت و خوب استفاده هاي تاريخي با از اطالعات و داده •
 .شود استناد به منابع مناسب ارزيابي مي

  هاكاستي
حتواي طالب و متنوع دارد و م يو پژوهش يلحاظ روشبه يادشدهچند اثر هر •

كه اين مجموعه ، ازآنجابودن خود را حفظ كرده استروزهكنون بآن نيز تا سودمند
 رغم تالش ويراستار علي ،گاشته شدههاي مختلف ن ن حوزهوسيله متخصصاهب

، انسجام و تركيب فصول تخصصي هاي مختلف براي ايجاد هماهنگي ميان بخش
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هاي مختلف نمودار  هاي بخش پيوستگيناگسيختگي و  ،سازي متنانسكي و 
 .است

گويا در  ،آوردن متني مناسببا وجود تالش ويراستار متن انگليسي در فراهم •
و در شناسنامه اثر نيز اثري از  ويراستاري صورت نگرفته است آن فارسي ةترجم

متن  روازاين .ويراستار هم بوده استخود گويا مترجم  .ويراستاري مشاهده نشد
رواني و  ،ر دستوري زبان انگليسي است و گاه در فارسيساختا تأثيرترجمه تحت 

يژه وهب. مطالب را براي مخاطب ديرفهم نموده است ،اين امر .رسايي خوبي ندارد
 .ستنيگونه نثر رسا و جذاب براي دانشجويان كارشناسي، اين

به فتوحات عرب و حكومت و دولت است و كوب  ه قلم دكتر زرينكه ببخش اول  •
و امويان در ايران اختصاص يافته و تا آغاز دولت عباسي را  خلفاي نخستين
 - نقشه سياسي  ،اگر اين بخش. سياسي است ةفاقد هرگونه نقش ،بررسي نموده

ن ، براي دانشجويان و مخاطبانظامي و روند گردشي فتوحات را ترسيم نمايد
 .گوياتر خواهد شد

در مبحث  .تجغرافيايي ترسيم نشده اسة نقشهيچ  ،در مبحث طاهريان •
 .خورد چشم ميهكوچك شمال و غرب ايران نيز همين ضعف بهاي محلي  سلسله

تواند به فهم  ها مي هاي سياسي، جغرافيايي و نظامي براي اين بخش ترسيم نقشه
 كند وهاي محلي در اين نواحي كمك  پايداري و پديداري حكومت عدلمطالب 

 .نان را مشخص نمايدقلمرو حوزه جغرافياي سياسي و تاريخي قدرت آ
اگر جداول و يا نموداري از ميزان مقايسه خراج و جزيه و  ،يه و خراجدر مبحث جز •

 .كرد ها كمك مي بهتر بود و به تحليل مبحث ماليات ،شد ها تهيه مي ساير ماليات
خاطر عدم اشراف دقيق بر منابع ههاي نويسندگان ب در برخي از مباحث و تحليل •

انشعابات تاريخي آن  هآيين كتب و نحو تأثيركه تحت  يايه فارسي و يا تحليل
 مسيحيت و كه با نگره ديني و تاريخي شويم ي مواجه مييها با تحليل ، گاهاست
در مبحث ملل و نحل به  براي مثال .سازگار است تا تاريخ اسالم و ايران  غرب
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ي قلمداد نوعي اسالم ايران تشيع را نوعي بحث در اسالم و، آمورتي. س. بقلم 
سازي ميان انشعابات ديني مسيحيت است كه  امري كه نوعي انطباق ؛نموده است

شمار ههاي آن را نوعي بدعت بكليساي ارتدكسي را اصيل و ساير شعب و جريان
 .اند آورده

ورت ويراستاري اثر، در ص ،طور كه اشاره شدهمان. تايپي در متن هايغلطوجود  •
هم نياز به  خاطر سبك ترجمههاثر ب. شد هدگونه اشكاالت برطرف خوااين

 واژه جايهبراي مثال در يك گفتار ب .دارد ينگارش ويراستاري ادبي و هم
  ، واژة»تبليغ«جاي هب ،سطر سوم 90صفحه يا در  ،نوشته شده »عبري« ،»عربي«
 . ...و آمده است »تبيغ«

ه تلفظ ن در نحوصصي، به مخاطباآوانگاري برخي اصطالحات و كلمات تخ •
 .كند كلمات كمك مي

  
طرحي جداگانه، اين اثر را براي  شود اگر بتوان براساس در پايان پيشنهاد مي

كاربرد بهتري در سطح كارشناسي خواهد  كرد،ن دوره كارشناسي تلخيص مخاطبا
خاطر تنوع در روش پژوهش و جامعيت موضوعات مورد بحث هاين اثر ب زيرا ؛داشت
حجم، انگيزه و  و اما با اين سبك ،يان كارشناسي مفيد واقع شودتواند براي دانشجو مي

  .داده استن دوره كارشناسي از دست جذابيت خود را براي دانشجويا
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  ناسبات مهاجرين و انصارم
  .صفحه 201، چاپ اول، 1388حوزه و دانشگاه، : ، قمحسين حسينيان مقدم

  
  
  

وي محقق براي بازخواني تالشي است از سواقع در» مناسبات مهاجرين و انصار«كتاب 
 ةجريان اجتماعي و دو گروه فعال از جامعه اصلي صدر اسالم كه در عرص مناسبات دو

جريان عمده جامعه اسالمي  ود ،تاريخ صدر اسالم و تحوالت اجتماعي عصر نبوت
شناختي به تاريخ صدر اين كتاب با رويكردي اجتماعي و جامعه .اند شده محسوب مي

به بررسي مفهومي و تاريخي مناسبات اين دو گروه اصلي از جامعه اسالمي  ،سالما
يك از آنان در  اين تركيب اجتماعي دوگانه و نقش هردرباره پرداخته و تالش نموده است 

لحاظ متفاوتشان بهو ش و منش مختلف نجغرافيايي با بي  روابط اجتماعي، سياسي، فكري،
هاي اسالمي و سيره نبوي را در  و نقش آموزه كنداعي بحث جغرافيايي، اقتصادي و اجتم

هاي اسالمي مورد بحث و  ايجاد همدلي و تغيير رفتارهاي جاهلي به رفتارها و ارزش
   .بررسي قرار دهد

و درباره  پردازد بار به بررسي گسترده اين مناسبات ميكه اين اثر براي نخستينازآنجا
اعم از  ،هاگذار در مناسبات بين آنتأثيريگر و عوامل نقش و ارتباط اين دو گروه با يكد

هاي اسالمي و نبوي، عناصر محيطي و جغرافيايي، عناصر اجتماعي و قومي و ساير  آموزه
به برخي نقاط قوت و  جادر اين. مل استأقابل اعتنا و ت ،است كردهگذار بحث تأثيرعوامل 

  :پردازيم يلحاظ شكلي و محتوايي مضعف اثر در ابعاد مختلف به
  اثر يبررسي شكل

 .آرايي، مناسب است صفحه و لحاظ حجمكتاب به •
 .ناسب استع آن مو قط صحافي اثر خوب •
 .طرح جلد مناسب است •
 .چيني اثر مناسب استكيفيت حروف •
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مستقيم از  يشي، تنظيم ارجاعات مستقيم و غيردر قواعد و اصول نگارشي و ويرا •
 .كرده است اي مناسب و يكسان پيروي روش و رويه

هاي  شود كه اگر در چاپ تايپي و نگارشي در متن مشاهده مي هايغلطبرخي  •
كه  4صفحه  مانند ؛مناسب است ،بعدي دقت نظر بيشتري شود و برطرف گردد

جاي هسطر دوم، ب 9يا صفحه . نوشته شده است »المغازي«جاي هب »المنازي«
 . ...ت وآمده اس» مفسران مثل طبري«، »مفسراني مثل طبري«

  
  بررسي محتوايي اثر

  امتيازها
 .تعريف اصطالحات و مفاهيم تحقيق بسيار مناسب صورت گرفته است •
شناختي و  از رويكردهاي جامعه ،پژوهش ةلحاظ بررسي و شيوبه يادشدهكتاب  •

نصار در تبيين ن و ااسب با موضوع مناسبات ميان مهاجراعلوم اجتماعي متن
است و  بهره گرفته يادشدهميان دو گروه  سالم درا مسائل اجتماعي صدر

عنوان دو گروه ن و انصار بهلحاظ اجتماعي از تركيب مهاجراهاي مناسبي به تحليل
 .ده استكرارائه  )ص(اساسي جامعه اسالمي در عصر پيامبر

ها و تركيب اجتماعي  در تنظيم رقابت )ص(فرهمندانه پيامبر  بررسي نقش رهبري •
،  اجتماعيهاي ديني و اخالقي در تغيير رفتارهاي  وزهآم مردم مدينه و نقش 

قياس جديد در  آمدن الگوهاي رفتاريسياسي و اقتصادي مهاجران و انصار و پديد
 ،آنها آمدنثر در پديدمؤگونه مسائل و عوامل رفتارهاي عهد جاهلي و تبيين اين با

 .از وجوه قوت اثر است
اسب تشخيص داده شد و فصول و نظم منطقي و انسجام مطالب در كليت اثر من •

مناسب و منسجم  ،محتوايي و شكلي ،پژوهشي ،لحاظ روشيهاي مختلف به بخش
 .است
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قدر كفايت بهره برده است و در نقد و بررسي روايات و محقق از منابع اصلي به •
 .توانايي مناسبي ارائه نموده است ،بندي مفهومي و موضوعي تحليل آنها و تقسيم

به يكي از مباحث تخصصي تاريخ صدر اسالم در حوزه و تاريخ  يادشده،كتاب  •
تواند    لحاظ موضوعي ميبه روازاين. است اجتماعي جامعه عصر نبوي پرداخته

درسي در شناخت مناسبات اجتماعي و جامعه كمك عنوان يك اثر قابل توجه وبه
 .ثر باشدمؤو مدني يا مهاجر و انصار بسيار  مكيدو جريان  ويژهبهصدر اسالم 

و متن  هاي محقق در محتوا فرضميزان سازواري و هماهنگي ميان پيشاز نظر  •
 .تناسب خاصي وجود دارد و از اين لحاظ اثري قابل قبول است ،تحقيق

آموزشي سرفصل خاصي از  مأخذتواند  صورت مستقل نميههرچند اين اثر ب •
تاريخ صدر اسالم را يكي از موضوعات مهم در بحث  ،دروس دانشگاهي قرار گيرد

تواند در كنار آثار مستقلي كه به بررسي  ده است و ميكرلحاظ اجتماعي بررسي به
 ةدرسي و مطالععنوان يك متن كمكبه ،اند كلي پرداختهطورهخ صدر اسالم بيتار

 .موردي در امور مناسبات اجتماعي جامعه صدر اسالم مورد توجه قرار گيرد
  
  هاكاستي

 و موضوع آرايي اثر تقريباً تناسب خاصي با محتوا، ي، صفحهچين فچاپ، قطع، حرو •
 ؛آن نيست ةحجم دارد، اما عنوان كتاب چندان مناسب با متن تحقيق و محدود

اني و گونه قيد زمبدون هيچ» ن و انصارمناسبات مهاجري«عنوان  باكتاب  زيرا
و ن هاجرافقط به مناسبات ماما در متن كتاب  ،مفهومي و موضوعي ذكر شده
اسبي ميان عنوان و متن    است و از اين لحاظ تنانصار در عصر نبوي پرداخته 

گمان بي. ديد حدود موضوعي عنوان و انطباق كامل با متن وجود نداردلحاظ تحبه
 ،عالوه بر اينكه در عصر پيامبر اسالم ،عنوان دو جريان مهمن و انصار بهمهاجرا

كنون مورد تا قرون بعد حتي تا ،دادند كيل ميشتركيب اصلي جامعه اسالمي را ت
مناسبات اجتماعي آنان در تاريخ اسالم و  بوده و فرهنگي و بحث فكري
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ثر بوده است و از اين لحاظ مؤهاي تاريخي، اجتماعي، انتقادي و سياسي  تحليل
د تا ش ديد موضوعي و زماني مطرح ميبود عنوان با انطباق و تناسب و تحبهتر 

 .كرد اسب با متن تحقيق ايجاد ميانطباق من
ن و حوالت تاريخي ميان مناسبات مهاجرارويكرد تاريخي و روند طولي بررسي ت •

و يا نگاه كرنولوژيكال است و بيشتر محقق با  اريوهاي ادبندي ناقد تقسيم ،انصار
 .ار پرداخته استرويكردي عرضي و مفهومي و موضوعي به مناسبات مهاجر و انص

ود مناسبات ميان مهاجر و انصار با نگاهي تاريخي و طولي مورد از و فراگر روند فر
ين يتوانست روند تاريخي اين مناسبات را بهتر تع مي ،گرفت توجه بيشتر قرار مي

روند تاريخي خود را از دست داده و  ،ن و انصاررادر اينجا مناسبات مهاج .نمايد 
 .رفته استگ بيشتر در شكل مناسبات موضوعي مورد بحث قرار

منابع تحقيق در  ،در اين پژوهش :ق و نقادي آنهايپيشينه تحقعدم بررسي كافي  •
معرفي منابع  .پيوند با موضوع مورد تحقيق مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است

مبتني بر نقد برخي مقاالت و تحقيقات  بيشترتحقيق بسيار مختصر برگزار شده و 
 .ي غفلت شده استاز نقد منابع اصل .جديد عربي است

مانند تعامل  ست؛متن نامناسب و نارسا در واژگان كاربرد برخي اصطالحات و •
ه ، يا استفاد)2ص (، شيطنت )9ص (گرايي  جاي حزبهگرايي ب ، تحزب)4ص (حذفي 

  .علمي از برخي كلمات با بار ارزش غير
  .اقد نقشه جغرافيايي و تاريخي متناسب با موضوع استكتاب ف •
كتاب  از فقط ،دول روابط برادري اسالمي ميان مهاجر و انصاردر بررسي ج •

  .استفاده شده است »الطبقات الكبري«
  .بندي نهايي در هر فصل استاقد جمعكتاب ف •
كتاب با دقت بهتري تنظيم  هايها و فصل گيري نهايي اگر به تناسب بخش نتيجه •

سبات مهاجر و انصار منا ازابعاد مختلفي  ،محقق در متن هرچند .بهتر بود ،شد مي
  .گيري بازتابنده متن نيست نتيجه ،مورد بحث قرار داده استرا 
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اكتشاف و طرح مسائل  ،ورد محقق در اين كتابترين دستاكه مهم گفت ددر پايان باي
طرح مقاله  .اين بررسي به طرح آنها پرداخته است هاي جديد است كه در و پرسش

هاي سياسي، جعل فضايل و روايات  الم، رقابتاسسبات مهاجر و انصار در عصر صدر منا
گيري خطوط  لپذيري فرهنگي آنها از يكديگر، شكتأثيرن و انصار، جعل در باب مهاجرا

از مسائل مهمي است  ،هاي سياسيو فقه مهاجر و انصار و ويژگي سياسي مهاجر و انصار
مندان به اين هعالق در طرح مسائل جديد براي محققان و مؤلفورد مهم ادست دتوان كه مي

  .حوزه تحقيقاتي باشد
  
  
  



 

 

  )ع(شرحي بر تاريخ اسالم به روايت امام علي ،جمال كعبه
  .صفحه 311، چاپ اول، 1386معارف، : ، قمكيامحمدحسين دانش

  
  
  

نهاد نمايندگي مقام معظم  و آوردهكيا به رشته تحرير در محمدحسين دانش راكتاب اين 
  . ده استبه چاپ رسان 1386بار در سال نخستين براي ها رهبري در دانشگاه

  
  بررسي شكلي اثر

مطالعه را  منبع و 108بالغ بر  ،صفحه است 309مجموع در اين كتاب كه در نويسنده
مل بر دو بخش بسيار كلي و فصول متعدد را درانداخته و ساختاري مشتكرده است بررسي 
صفحه  27ي بحث كلي است كه در شاكله فعلي كتاب، شامل مقدمه و مباحث ورود .است

را  )ع(ر تا بيعت با امامبخش يكم اين اثر نيز مباحث اصلي از رحلت پيامب. گرد آمده است
 :آمدهاي آن، فصل دومسقيفه و پي: شود كه فصول آن عبارتند از فصل اولشامل مي

   .)ع(عثمان از ديدگاه امام :و فصل سوم جانشيني ابوبكر
بسيار مطول و در شش  ،نمايدترين بخش كتاب ميظر اصلينكه بهبخش دوم كتاب 

  . طراحي شده است »از بيعت با امام تا شهادت«فصل با عنوان 
تذكر اين نكته بجاست كه عيب اصلي كتاب در مدخل ورودي  ،كتاب ينقد ساختاردر 

 ،عنوان مقدمه آمده است بانام كه بي اين بخشِ. بحث است كه با مقدمه آغاز شده است
زيرا مؤلف ذيل عنوان مقدمه  .مطابق با استانداردهاي پژوهشي و روشي نيست متأسفانه

توانست به همين و اين خود مي نجانده استگعالوه بر كليات بحث، مباني پژوهش را 
، نويسيشود در بازنگري بعدي مطابق با آيين كلياتپيشنهاد مي .عنوان تغيير نام يابد

ال ؤچون سها همعناوين مباحث و جاي برخي مؤلفه ،يروش بندي به اصطالحاتضمن پاي
يا  لهمسئشود از عناويني چون طرح پيشنهاد مي. تغيير يابد و حتي تحليل منابع و اهداف

  . و نيز بررسي و نقد منابع بهره گرفته شود لهمسئتبيين 
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. نگري استمستلزم باز ،و محاوره طراحي شدهبرخي عناوين كه به سبك سنتي 
 برخي. ستهاي كتاب بسيار ا نوشتپي ،نويسنده به مباحث تاريخي ةدليل احاطبه نضمدر

بلكه در برخي موارد  ،نواز نيستتنها چشمكه نه طوالني داردهاي پانوشت ،از صفحات
دليل اهميت يافته كه بهنويس برخي از مطالب پانوشت هم حكم زيرهرچند . اطاله است
  . گرددازبايست به متن اصلي بموضوع مي

  
  بررسي محتوايي اثر

متون درخور را براي تابد تا بهترين مينشر معارف اسالمي بر اهت دفترترديد وجبي
. دست متون قابل تحسين استنيز از اين »جمال كعبه«گزيند و البته كتاب چاپ و نشر بر

 ،آيدميده و عبارت ذيل عنوان كتاب بركه از محتواي كتاب و البته مقدمه نويسنچنان
است كه در مقطع زماني رحلت   نقل و تحليل وقايع تاريخي ،اثر اين نگارشاز هدف 
در  )ع(امام علي شته است كهرستي دادهب .روي داده است )ع(تا شهادت امام علي )ص(پيامبر

از يك ربع قرن از تاريخ  است كه وقايع بيش معدود نوادرياز  )ص(ميان صحابه پيامبر
آميز  ها، كلمات حكمت ها، نامه خطبه. نقل و تحليل نموده استمختلف در اشكال اسالم را 

كتب مختلف روايي، كالمي و تاريخي درباره وقايع الي هدر البو سخنان ايشان كه 
اند منبع توداده است كه ميفردي را تشكيل بهمختلف درج شده است، مجموعه منحصر

با اين توجه . صدر اسالم باشد محققان در بررسي تاريخ مناسب و قابل توجهي براي
در چارچوب  )ع(عليامام  هاي تاريخي را از منظركوشيده است تا روايت نويسنده كتاب

  .نمايدرا بررسي آورد و رويدادهاي تاريخي و حتي فراتر از آن گرد البالغه نهج
تا بيعت با را  )ص(حوادث رحلت پيامبر اكرم ،كتاب بخش نخست بدين ترتيب مؤلف در 

موضوع مباحثي چون سقيفه و پيامدهاي آن،  ،در اين بخش .برشمرده است )ع(ام عليام
با استناد به منابع و را گنجانده درباره خليفه سوم  )ع(جانشيني خليفه اول و ديدگاه امام

هاي سقيفه تا بيعت با امام ارائه يري روشن و تحليلي از رخدادتالش كرده است تا تصو
ل به بيعت با امام، ناكثين اولين گروه سركش، رويارويي با بخش دوم در شش فص. دهد
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پردازد و در پيوست هم روحيه  قاسطين، داستان خوارج، سقوط مصر و حمالت ايذايي مي
كوفيان در مقايسه با شاميان و اقدامات امام در حفظ روحيه سپاه خويش و همچنين جدول 

  .آيد لبالغه ميا هاي مختلف نهج ها در متن اي شماره خطبه مقايسه
  .بندي آنها را در موارد ذيل خالصه كردجمع توانبا وجود محاسن بسيار كتاب مي

  امتيازها
رواني متن، ادبيات  .قلم خوب و ملتزم نويسنده است ،جمله مزاياي اصلي كتاباز •

از  ،هاي اسالميآموزه گرفته ازو كاربست اصطالحات قرآني و يا برقابل قبول 
 .است مميزات اين كتاب

 .شايسته توجه است ،تعدادي منابع مورد مطالعهپر •
 .رويكرد تفحصي براي كشف حقيقت تاريخي در اين اثر فراوان است •
نويسنده از اطناب ممل و ايجاز مخل بر محاسن اثر  پرهيزبودن متن و تخصصي •

 .افزوده است
 .ستهاي عقالني از مميزات اين اثر اجويين توجهات استداللي و نيز پيداشت •

  
  هاكاستي

  .فقدان رويكرد تطبيقي در مطالعات تاريخي •
 .ها و ساختاربندي آنها مشهود استويسنده در پردازش بخشضعف روشي ن •
نويسي و  گيري از فنون كتاببراي بهره دانشگاهيفقدان رويكرد روشي و  •

به اين اثر لطماتي زده  درسيحال كتاب كمكعينشي و درهبندي اثر پژوقالب
گيران اثر هدف از نگارش فصول و يا لحاظ خروجي معرفتي براي بهره .است
 .نمايدمي الزم

     .شودخوبي مشاهده ميهل محتوا در متن بتحلي ،رويكردهاي روشي فقدان •
كاربست تحليل محتوا  ،بدو امر از همان دستموضوعاتي از اين الزمةترديد بي

 .م و مفيد فايده استبسيار مه ،ارائه مقدمات و نتايج كه در است
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 توجهي به فنون تحليل محتوا بي •

 توجهي به مطالعات مستشرقان و مطالعات جديدبي •

لزوم بازنگري  اي مطالعات ووكاست اطالعات برخي منابع و پارهكمپذيرش بي •
 هاقولدر محتواي نقل

هاي سند بر دشواري پذيرش برخي نقلكمهاي سند و نقلوجود عبارات بي •
 .افزايدكتاب مي تاريخي

 .بايست تعديل شوددر اثر كم نيست كه مي »رسدبه نظر مي«چون همكلماتي  •
م قل هرچند اساساً ،غرض نيستتوان دريافت كه نويسنده بيمياثر  ةبا مطالع •

 .كندتر ميملتزم اين مقوله را پررنگ
ست توانكه مي، درحاليانداريخي بدون كمترين استداللي آمدهبرخي مطالب ت •

هرچند اين مورد در اين اثر  .كم موضع نويسنده درباره آنها بيايدو يا دست لتحلي
 .شايسته بازنگري است ،است كم

بايست ناظر به مي .عبارات كوتاه و البته نيازمند توضيح در اين اثر كم نيست •
 .رخدادهاي تاريخي بر تحليل و يا تشريح آنها افزود



 

 

  تاريخ اسالم از منظر قرآن
  .صفحه 319، چاپ اول، 1384معارف، : ، قموب جعفرييعق

  
  
  

معدود آثاري است  ازاين كتاب در زمره معارف اسالمي با رويكرد تاريخي و بينش قرآني 
كمي تعمق در اين اثر  با. كه بررسي تطبيقي قرآن و منابع تاريخي را در پيش گرفته است

   . و كردجودر تبويب اين اثر جسترا نويسنده توان اهداف مي
هاي فراواني آثار و نيز نگارش مقاالت و كتاب برخي ةترجم نويسنده،علمي  ارنامهدر ك

التبليغ اسالمى  كه دار بود» نو نسل«سردبير مجله  هابراين وي مدتعالوه. وجود دارد
و مجله تخصصى  بعدها نيز سردبيرى مجله مكتب اسالمو  دكر  جوانان منتشر مى براي

مطالعات و  بر اشرافو نيز  بر فقه و اصولايشان  احاطه .گرفتعهده را بركالم اسالمى 
خوارج هايي با عنوان وجود كتاب. اسالم سوق دادرشته تاريخ  وي را به ،اسالمي تحقيقات

البالغه و در تاريخ، مسلمانان در بستر تاريخ، بينش تاريخى قرآن، بينش تاريخى نهج
هاي علمي ايشان در جويينشان از عالقه و پي ،تاريخى ى در تحليل برخى از وقايعمقاالت

  .رشته تاريخ دارد
هاى كتابموجب شد تا علم كالم و تاريخ علم كالم و ملل و نحل  بر مؤلفتسلط 

 نيز عالقه به قرآن و علوم قرآني و .در اين زمينه نوشته شودمتعدد و مقاالت بسيارى 
سيرى در علوم قرآن، پژوهشى درباره  چون هاييساز نگارش كتابزمينه ،تفسير قرآن
الخط مصحف، سيماى امام على در قرآن، تفسير سوره يوسف، تفسير سوره صابئين، رسم

  . شدتر مجلدات تفسير كوثر انعام، تاريخ اسالم از منظر قرآن و از همه مهم
ور منظدفتر نشر معارف بهمحققانه كه  اثري است »تاريخ اسالم از منظر قرآن«كتاب 

 نيبر اچون ما نويسنده هم. سي با رويكرد قرآني طبع و منتشر كرده استتقويت منابع در
روي به مسائل عقيدتي، اخالقي و فروع احكام هيچرسالت جاودانه قرآن، به باور است كه

بلكه به هدايت و سعادت دنيوي و اخروي انسان نظر  ،محدود و منحصر نبوده و نيست
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. ستو هاهميت فراوان بوده  حائزتوجه به تاريخ و زندگي پيشينيان اين ميان،  در دارد و
    زار بيان معارف و احكام و قرآن كريم، حوادث تاريخي را ابوي معتقد است كه 

هاي حاكم بر اي از سنتداند يا آنها را نمونهاخالقي ميهاي تربيتي و هاي هدفپيگيري
 .شماردميهاي انساني برش و زوال جامعهياصلي پيدا ةتاريخ و عامل محرك آن و انگيز

به بررسي تاريخ صدر اسالم و زندگاني  كوشيده است تا اين كتاب درپژوه معاصر، قرآن
با نگاهي هاي مهم اين دوره، از منظر قرآن  هاي صدر اسالم و ديگر پديده، جنگ)ص(پيامبر

فهم درست محتواي آيات، ايجاد زمينه  برايتوضيح آيات  وي در ضمن .ريزبينانه بپردازد
  .برداستفاده به حد كافي از روايات تاريخي و منابع حديثي نيز كوشيده است تا 

فصل و يك  پنج داراي يك مقدمه، »تاريخ اسالم از منظر قرآن« كتاب اين اساس بر
هاي حاكم بر آن اختصاص  به موضوع فلسفه تاريخ و سنت نخستفصل . خاتمه است
عنوان عامل محرك تاريخ هاي الهي را بهسنت ،در اين فصلنويسنده  .يافته است

ها تالش كرده است با پذيري سنتنااين فصل با توجه به تخلف وي در. شمرده استبر
در فصل  مؤلف .بسيار مختصر حتميت وقوع آنها را تشريح كند ،استعانت از آيات قرآني

 كردهبررسي گيري از آيات قرآني را با بهرههاي آن  ابعاد و نشانه ،موضوع جاهليت ،دوم
و داده هاي الهي شرح را از ارزش افتادن جامعه، داليل دورنويسنده در اين فصل .است

راين مظاهر   بعالوه. تجو كرده اسوعقيدتي را در قرآن جست ،فكري علت انحرافات
ها در قرآن بازكاوي و هنجارهاي اجتماعي و ها و بدعتخرافهو پرستي و شرك بت

آنچه مسلم است نويسنده در اين بخش تنها . ده استكر اقتصادي جامعه جاهلي را بررسي
شك روند بي ،دشمطابقت داده مي كه با منابع تاريخيبه قرآن توجه داشته است و چنان

  . گرفتبررسي بهتر صورت مي
تا بعثت آن  )ص(ترين حوادث دوران والدت پيامبر اكرمفصل سوم به مهمدر  مؤلف 

 )ص(الفيل آغاز و تا عصر بعثت پيامبررخدادهاي اين فصل را با عام .ضرت پرداخته استح
سيره ابن . نويسنده در اين فصل از منابع تاريخي بيشتر استفاده برده است. برد پيش مي

در  تاريخ يعقوبي و ساير منابع ،اخبار مكه ارزقي، اخبار الطوال دينوري ،هشام، تاريخ طبري
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را رخدادهاي دوران بعثت تا هجرت  مؤلف  ،در فصل چهارم. ندهست فصل ينزمره منابع ا
. وي در اين فصل بيشتر از منابع تاريخي مدد جسته است. است كردهتحليل تجزيه و 

براي مثال اختالف در موضوع  ؛هرچند باالخره تكليف برخي شبهات تاريخي معلوم نيست
   .شودجرت نبي اعظم ختم مين فصل به هاي .اي موارد ديگرو پاره) 92ص( انقطاع وحي

 پيامبرفصل پنجم است كه عصر مدني يعني از هجرت تا رحلت  ،واپسين فصل كتاب
 .گيردمين ادوار تاريخ اسالم را در برتريپرحادثه ،اين بخش .را شامل شده است )ص(اعظم

ن هاجراوابسته به م گيري رخدادهاي مدينه، حوادث سال اول هجري و شكلدر اين فصل
از  .بررسي شده است... و پديدآمدن جريان نفاق و يهوديان و انصار و مناسبات مسلمانان و

هرچند ضعف  .گيري فراوان از آيات الهي است، شموليت آن و بهرهاين بخشهاي ويژگي
نگاه تحليلي و رويكرد تحليل محتوا به آيات و منابع تاريخي در اين بخش هم مشهود 

  .از نظر قرآن توجه شده است آينده بشريتاختصار به موضوع هدر خاتمه ب .است
  

  امتيازهاي اثر
 سليس و البته بسيار رسا قلم روان،  •

 وي رآني و انعكاس آن در بينش محققانةاحاطه نويسنده به علوم ق •

  استفاده از آيات براي تبيين رخدادها  در گيري از بينش قرآنيبهره •
 .هاي قرآني است متناسب با آموزه بيشتردر اين اثر رويكرد علّي  •

 يات در تبيين رخدادهاقرآني و كاربست صحيح آ هايآموزه •

اي از  آميزه ،فقهي و البته قرآن كريممنابع استفاده از منابع تاريخي در كنار  •
 .ت درخور را كنار هم چيده استاطالعا

  هاي اثركاستي
  .كتاب فاقد بخش مقدماتي شامل كليات و مباني پژوهش است •
 .بهتر بود ،شداالت هر بخش يا فصل مشخص مي؛ سؤستمحور نيلهمسئكتاب  •

 . اين اثر فاقد ادبيات پژوهش است .چنيني معلوم نيستپيشينه مطالعات اين •
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  .شده در اين اثر نيامده استهاي استفادهو كتاب تفاسير ،منابع •
تفاسير رغم ادعاي نويسنده در كاربست علي. اندك است خيتنوع منابع تاري •

در براي نمونه  .ندهست رنگبسيار كم يادشدهاين آثار در كتاب  متأسفانه ،قرآني
  . هيچ تفسيري استناد نشده استبه  استفاده شده،از قرآن  كليبهفصل نخست كه 

 . رنگ استرويكرد علّي و نگاه تحليلي در اين اثر كم •

. لوم نيستدرستي معهب روش نويسنده در بررسي و تحليل حوادث تاريخي •
 ). تحليلي -بينش توصيفي  رويكردهاي مفسرانه و(

ضعيف ارجاع داده شده است كه شايسته  هاياي مستندبرخي موارد مهم به پاره •
 .اين اثر نيست

كه يحالدر ،انددرج شده يو پايش موارد حديثي بدون كمترين توضيح از برخي •
 .بوده استها و كاربست تحليل محتوا از بايسته رويكرد تحليلي

 .منابع تاريخي و برخي آيات قرآني نشده است هايتوجهي به برخي اختالف •
هاي دت و يا رويكرهاي معمول قرائته اين اثر است كه متناسب با روششايس

 .تناقض معلوم گردد شايدمورخانه تشريح شود و دليل اختالف و 

 . ف استشناسي سياسي تاريخي در فصل پنجم بسيار ضعيرويكردهاي جريان •

ن و آينده بشريت به قرآ ،ت حكم نتيجه را داشته باشدتوانسخاتمه كتاب كه مي •
 .اين بخش بسيار كوتاه و عجوالنه تبويب شده است. اختصاص يافته است

 . گيري استكتاب فاقد نتيجه •



 

 

دوم  بخش 
اجمالي  نقد    و    بررسي 

                         





 

 

  تاريخ اسالم
  .صفحه 784، چاپ دوم، 1390معارف، : ، قمكيانيرمحمد ابراهيمي و

  
  
  

  بررسي شكلي اثر
  امتيازها 

  .استمناسب  اثر، آرايي نگاري و صفحه حروف •
  .استخيلي خوب  اثر، صحافي •
  .رعايت شده استقواعد عمومي ويرايش و نگارش  •
 .ستروان و رسا آن، نثر •

  
 هاكاستي

  .ب نيستگويا و جذا اثر، طرح جلد •
 .است جدول كتاب فاقد •
 .فقط يك نقشه در كتاب وجود دارد •
 .استبندي  گيري و جمعفاقد هرگونه نتيجه •
  .ندارد تمرين و آزمون •

  اثر محتواييبررسي 
  امتيازها

  .كار برده شده استهاصطالحات تخصصي درست و دقيق ب •
  . استتناسب و جامعيت محتواي دروس با محتواي اين اثر خوب  •
   .فهرست دقيق استانطباق محتواي اثر با عنوان و  •
  .است هاي مصوب وزارت علوم مطابق سرفصل •
  .شده است استفادهاز منابع جديد  •
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بر پايه تسلسل تاريخي حوادث تنظيم شده و از اين بابت از نظم منطقي برخوردار  •
  . است

   .قدر كفايت از منابع موجود استفاده شده استبه •
   .تشده اس و ارجاعات هارعايت امانت و دقت در استناد •
  .شود ميزان سازواري محتواي علمي با مباني ديني و اسالمي خوب ارزيابي مي •
  . هاي ديني و اسالمي دارد نگاهي مثبت و ايجابي نسبت به فرهنگ و ارزش •
  

  هاكاستي
خذ در دو جلد متفاوت است كه اين يك ضعف Ĥدهي و ثبت منابع و م شيوه ارجاع •

  .رود شمار ميهعمده در اثري دو جلدي ب
   .هاي سنتي نگاشته شده است ر پايه شيوهب •
ها دست زده  تحليل روايت محقق در مواردي به همان نگرش و شيوه سنتي به  •

   .تواند در دانشجو تحول عمقي ايجاد كند حال اين شيوه نمياينبا. است
  .استفاقد هرگونه نوآوري  •
  

 پيشنهاد
  .استبل استفاده درسي قاكمكمنبع عنوان تاريخ اسالم به براي درس عمومي •



 

 

  )غاز تا واقعه طفآاز (تاريخ تحليلي اسالم 
  .صفحه 220، چاپ اول، 1390معارف، : ، قمكيانيمحمد ابراهيمي ور

  
  
  

  اثر شكليبررسي 
  امتيازها

  .است خوب اثر، آرايي نگاري و صفحه حروف •
  .است مناسب و طرح جلد اثر، صحافي •
  .رعايت شده استقواعد عمومي ويرايش و نگارش  •
 .ستروان و رسا آن، نثر •
  

   هاكاستي
  .است جدول و نقشه فاقد •
  .ندارد بندي نتيجه و جمع •

  اثر محتواييبررسي 
  امتيازها

  .وجود داردبحث مقدماتي و تمرين و آزمون در كتاب  •
  .كاربرد اصطالحات تخصصي باعث شده متني روان و رسا داشته باشد •
   .كامل وجود داردميان محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق  •
   .هاي وزارت علوم نگارش يافته است مطابق سرفصل •
  .شودديده مينظم منطقي و انسجام در كل اثر  •
   .ارجاعات انجام شده است در رعايت امانت علمي و دقت •
   .شده است رعايت ها طرفي علمي در تحليل بي •
   .انطباق كامل دارد با مباني و اصول ديني و اسالمي •
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 .هاي ديني و اسالمي خوب استه فرهنگ و ارزشرويكرد اثر ب •
  .است شده استفاده جديد و قديم منابع از كفايت قدر به •

  
  هاكاستي

  روز ديده ز مطالعات جديد و بهبه منابع كهن است و كمتر اثري ا هابيشتر استناد •
   .شودمي

   .استمطالب كتاب فاقد نوآوري  •
  .استشده  استفادههاللي س قيبنكتاب سليم مانندمعتبر  نابع غيراز م •
   .فاقد فهرست اعالم است •
گاهي برخي مطالب  روازاين .با رويكرد شيعي نوشته شده است كليبهكتاب  •

  .تا نتيجه مورد نظر حاصل شود ،تاريخي برجسته شده
  

 پيشنهاد
 .كتاب براي درس عمومي تاريخ تحليلي اسالم مناسب است •



 

 

  فرهنگ و تمدن اسالمي
  .صفحه 320، چاپ اول، 1391معارف، : ، قمواليتياكبر  دكتر علي

  
  
  

از دروس الزامي معارف اسالمي  ،»تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي«اين اثر كه براي درس 
ردهاي اي از تاريخ دستاو حقيقت خالصه، درها فراهم آمده در مقطع كارشناسي همه رشته

يم در تاريخ پرفراز و ظو بيان عوامل ركود اين تمدن ع شگرف فرهنگي و تمدني اسالم
  .است از احياي آن و نيز دورنمايي نشيب اسالم

  
  بررسي اثر

و  زند و حروف آن قدري ريز ه دل نميهرچند طرح جلد اين اثر مختصر چنگي ب •
  . بندي قابل قبولي دارد صحافي و صفحه ،فاصله سطور كم است

تاريخ و از  غير يهاي راي دانشجويي كه در رشتهاما ب ،عبارات و جمالت روان است •
  .نمايد خواند، دشوار مي تمدن درس مي

 شباهت بسيار آن به اثر ديگري از همين ناشر است با ،نكته قابل توجه در اين اثر •
  .احمدي نوشته دكتر فاطمه جان »تمدن اسالمي تاريخ فرهنگ و« عنوان

حال چندان روشن نيست كه فضل تقدم با كدام اثر است؟ آيا اين عيندر
يك  تنهاكه دسترسي داشته يا برعكس و يا اين هاي آن يكي دآورنده به نوشتهپدي

  !تصادف است؟
هاي علمي و هاي پايان هر فصل، فعاليتتوان به آزموناين اثر مي هاياز امتياز •

  .نيز منابعي اشاره كرد كه براي مطالعه بيشتر در هر موضوع شمارش شده است
كه به عوامل دروني و بروني ركود تمدن  اين هم از وجوه مثبت اثر حاضر است •

گيري براي اسالمي پرداخته است و موضوع بيداري اسالمي و نيز چگونگي سمت
  .احياي تمدن اسالمي را وجهه همت خويش ساخته است
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 گستردگي مباحث خالصه به هرچند حجم مطالب در كل كم است و با توجه •
، قدري زياد و هستنداي مختلف ه مخاطبان كه دانشجويان رشتهبا توجه به  است،

  .مفصل است
آموزش و «در بررسي موضوعات تمدني، به موضوع مهم و اساسي  مؤلف •

بررسي  جداگانه داشت اين موضوعجا. توجه نكرده است» دهاي آموزشينها
  .شد مي

نكته مثبت اثر  ،هاي ديني و انقالبيهماهنگي اثر و سازواري آن با مباني و ارزش •
  .رود شمار ميهب

  
  
  
 



 

 

  اسالم خوارج
توت، : ، تهرانطباطبايي عبداهللا ناصري طاهري و سميه سادات: ، مترجمبوعجبيله: مؤلف

  .صفحه 200، چاپ اول، 1390
  
  
  

  اثر شكليبررسي 
 امتيازها

 .استخوب و مناسب اثر، آرايي و صحافي  صفحه •
 است يادماندني بهجالب و كتاب، طرح جلد  •

   
  هاكاستي

، 114، 112، 50، 39 صص: مانند(شود در كتاب مشاهده مي وانيتايپي فراهاي  غلط •
  ).131 و 129، 126، 117

 .استضعيف  اثر، نگاري حروف •
   .بهره گرفته نشده است از ابزار علمي •

  
  اثر محتواييبررسي 

 امتيازها

  .جا استفاده شده استدرست و ب ،از اصطالحات تخصصي •
  .اسب استوسيله مترجمان منهسازي اصطالحات ب معادل •
نشده و يك پژوهش جدي در اين حوزه است  تأليفاين كتاب با هدف آموزشي  •

  .كه با نگاهي جديد و متفاوت نگارش يافته است
  .دارد مطابقت كامل، محتواي اثر با عنوان و فهرست •
 .هستند روزآمد ،ها و اطالعات داده •
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يه ديد يك گري و توجيه مسلماني آنان از زاو نگاهي نو به انديشه خارجي •
 .داردنوانديشي عرب 

 .برخوردار است از نظم منطقي •
  .شده است استفاده مناسب از منابع جديد عربي و غربي  •
 .شده است ها طرفي علمي در تحليل رعايت امانت و بي •

  
  هاكاستي

 نداشتن نمايه •

  ).168 و 131، 117، 53، 52ص ص: مانند(ويرايش ادبي و علمي  به زنيا  •
  

  هاپيشنهاد
عنوان يك منبع فرعي و يكي از منابع مطالعاتي درس ملل و نحل در مقاطع به •

  .ارشد و دكتري مورد استفاده قرار گيرد
كردند و ضمن  اي مبسوط به كتاب اضافه مي مقدمه ،ن محترمابهتر بود مترجم  •

خوانندگان معمولي را با  ،معرفي نويسنده و رويكردهاي مذهبي و نظري او
 .ساختند و نتايج ناشي از اين رويكرد آشنا مي پيامدها وچارچوب نظري كتاب 

وردهاي كتاب با ديدگاه رسمي اهل سنت و ااي از نتايج و دست صورت پارهدرآن
  .نمود تشيع در تقابل بود و قابل فهم مي

ه الزم، كتاب براي خوانندگان در شكل فعلي و بدون حواشي و توضيحات و مقدم •
  .جاد خواهد كردسوءتفاهماتي اي ،متخصص غير



 

 

  و ايران )ع(امام رضا
  .صفحه 223، چاپ اول، 1390معارف، : ، قمسيد حسين حر

  
  
  

   اثر شكليبررسي 
 امتيازها

 .است خوباثر، آرايي  نگاري و صفحه حروف •
 .است صحافي و طرح جلد قابل قبول  •
 .شده است رعايت قواعد عمومي ويرايش و نگارش •

  
  هاكاستي

 15در صفحه براي نمونه  .شوددر اثر ديده مي محتواييتايپي و  هايغلطبرخي  •
 .غلط هاي چاپي و محتوايي به چشم مي خورد

  .وجود ندارددر كتاب   جدول، تصوير و نقشه •
 .ندارد بندي جمع در پايان كتاب •
 .نداردتمرين و آزمون  •

  اثر محتواييبررسي 
 امتيازها

  اصطالحات تخصصي خوب سازي  كاربرد و معادل •
 حتوايي اثر با عنوان و فهرستمطابقت م •

 از منابع قديم و بيشتر از منابع معاصر گيري بهره •

 برخورداري از نظم منطقي و انسجام مطالب •

 رعايت امانت و دقت در ارجاعات  •

 ها  طرفي علمي در تحليل رعايت بي •
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 با مباني ديني اسالمي سازگاري كامل  •

  
  هاكاستي

  .ان او پرداخته استو زم )ع(رضا فقط به معرفي شخصيت امام •
  .هاي وزارت علوم نيست كتاب مطابق سرفصل •
  .از منابع عربي جديد و منابع التين استفاده نشده است •
  .شود نوآوري در اثر ديده نمي •

  
   پيشنهاد
  .درسي مناسب و مفيد است عنوان يك اثر كمكبه •



 

 

  رياييانايران سرزمين هميشگي آ
  .صفحه 110، چاپ سوم، 1384 نويد،: ، شيرازآباديرضا مرادي غياث

  
  
  

  اثر شكليبررسي 
  امتيازها

  .آرايي، صحافي و طرح جلدصفحه ، نگاري بودن اثر از حيث حروفمناسب •
 .خوبنويسنده از توانايي قلم و قدرت نگارش برخورداري  •

  
  هاكاستي

  .استعنوان يك منبع فرعي مناسب مناسب تدريس نيست و بهاثر  •
  .گيري ضعيف است هها و نتيج داده لحاظاز •

  
  اثر محتواييبررسي 

  امتيازها
  گيري از ابزار الزم علمي بهره •
  عنوان و فهرست انطباق محتواي اثر با •
  از نظم منطقي و انسجام الزم برخورداري  •
  دهي رعايت اصول ارجاع •
  منابع از اعتبار الزم و علمي برخورداري  •

  
  هاكاستي

  .ياها استفاده شده استاز اصطالحات تخصصي خارج از بحث مهاجرت آر •
  .منطبق نيست Ĥورينتحقيقات و ف ، هاي مصوب وزارت علوم با سرفصل •
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  .اطالعات روزآمد نيست •
  .نتايج تحقيق قابل اعتماد نيست •
  .، مناسب نيستلهئمس به روش تحقيق براي پاسخگويي عالمانه •

  
  هاپيشنهاد
روش و نتايج اما  ،قابل پيگيري است ،اي كه نويسنده محترم مطرح كرده فرضيه •

 .كند اين فرضيه نمي هكمكي به تحقيق دربار ،شده در اين كتابمطرح
  .استنظر اساسي هاي بعدي نيازمند تجديد در نوبت چاپبراي  •

  



 

 

  تاريخ اروپا در قرون وسطي
  .صفحه 289، چاپ اول، 1384دانشگاه پيام نور، : ، تهرانبيگدلي علي

  
  
  

  اثر شكليبررسي 
 امتيازها

  ر با تعداد واحدهاي درسيتناسب حجم اث •
  نگارش روان و رسا •
  آرايي و صحافي نگاري، صفحه لحاظ حروفكيفيت خوب اثر از  •

  
  اثر محتواييبررسي 

  امتيازها
  كاربرد مطلوب اصطالحات تخصصي •
  سازي خوب اصطالحات تخصصي معادل •

  
 هاكاستي

  فقدان هرگونه تمرين، نمودار و نقشه •
  قرون وسطي بارهل فراوان درئگرفتن مساناديده •
  اصيل  گيري از منابع غير بهره •
  عدم تناسب اثر براي تدريس •
  و ارجاعات اثر هاضعف در استناد •
  گيري از منابع بدون ذكر مأخذ بهره •
 هاساله اخير مسلمانان و غربيهاي چندگرفتن تحليلآوري و ناديده فقدان نو •
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  پيشنهاد
مناسبات اسالم و غرب  ترجيحاًي و اروپاي قرون وسط بارهتأليف كتابي جديد در •

 در قرون ميانه

 



 

 

  )ع(تاريخ اسالم به روايت امام علي
  .صفحه 166، چاپ اول، 1380نهاد نمايندگي رهبري، : ، قمكيادانش نيمحمدحس

  
  
  

  اثر شكليبررسي 
 امتيازها

  جامعيت صوري اثر از فهرست تا نمايه •
 رعايت قواعد نگارش و ويرايش •

  
  اثر محتواييبررسي 

 امتيازها

  درباره حوادث صدر اسالم )ع(هاي حضرت علي نظم و ترتيب تاريخي گفتار •
 ويرايش تخصصي عالي  •

 
  هاكاستي

  عنوان تاريخ اسالم با محتوا  نبودنمطابق •
  

 ها پيشنهاد

  درسيعنوان يك كتاب كمكمعرفي اثر به •
  تكميل فهرست اعالم و افزودن اعالم پاورقي به نمايه •
 آوردن متن عربي •

  )ع(هاي امام و تبيين ديدگاه شرح •
  



 

 

  اعراب ييگرا قومهاي تاريخي  ريشه
  .صفحه 83، چاپ اول، 1390توت، : ، تهرانپوررستم رقيه: ، مترجمالعزيز الدوريعبد

  
  
  

  اثر شكليبررسي 
  امتيازها

  عالي و طرح جلد آرايي صفحه ،نگاري حروف •
 قواعد عمومي ويرايش و نگارش رعايت  •

 حدودي روان و رساتامتن قابل فهم و  •

   
  هاكاستي

 در كتاب   جدول، تصوير و نقشهنبود  •

  بندي در پايان كتاب جمعنبود  •
 

  اثر محتواييبررسي 
  امتيازها

معادل مناسب  ،مهارت زياد داشته و مترجم ،در كاربرد اصطالحات تخصصي مؤلف •
  .را برگزيده است

  برخورداري از انطباق محتوا با عنوان و فهرست •
 ها و اطالعات از جهت ارجاع منابع جديد  دي دادهروزآم •

 برخورداري از نوآوري  •

  برخورداري از نظم منطقي و انسجام كامل مطالب •
 از منابع قديم و جديد مناسب  استفاده  •

  .مانت به صورت كامل رعايت شده استدر استفاده از منابع قديم و جديد ا •



 111   هاي تاريخي قوم گرايي اعراب ريشه

 
 

 ي با مباني و اصول ديني و اسالم مغايرتنداشتن  •

  هاي اسالمي به فرهنگ و ارزشمثبت رويكرد  •
  

  هاكاستي
 ،لهئمسدهد و اين  نويسنده محترم در اين كتاب بيش از حد به عرب اهميت مي •

  .كند دار مي طرفي علمي او را خدشه بي
مجموع بر عنصر عربي و جايگاه واالي آن در سابقه تاريخي تمدن نويسنده در •

  .بيش از حد دارد تأكيدقوم اسالمي و نيز برجستگي خاص اين 
  

  هاپيشنهاد
گرايي عربي، خواندن آن  دليل حمايت از قومبه هرچنددرسي نيست،  ،اين كتاب •

  .ويژه دانشگاهيان ضروري استهبراي اهل علم و ب
در سراسر . گرايانه نوشته استعرب هاين كتاب را در جهت تقويت روحي مؤلف •

كه تاآنجا ،بيش از حد دارد تأكيدبي كتاب بر عنصر عرب، امت عرب و زبان عر
و موج بيداري  جهت تشكيل امت عرب را نيز گاهي در )ص(حتي نهضت رسول خدا

از معرفي اثر به مراكز آموزشي  كه شود نتيجه پيشنهاد ميدر ؛داند عرب مي
 شايسته است مترجم محترم در مقدمه و نيز در متن و پاورقيو  دي شوخوددار

  .ا مورد توجه و نقد قرار دهدنكاتي ر ،)حسب مورد(



 

 

  سلجوقيان
  .صفحه 225، چاپ اول، 1384سمت، : ، تهرانمليحه ستارزاده

  
  
  

  اثر شكليبررسي 
 امتيازها

  بودن اثرروان و رسا •
  رعايت قواعد ويرايش و نگارش  •
 نگاري  آرايي و حروف كيفيت مناسب جلد، صفحه •

  
  هاكاستي

  صوري اثر از فهرست مطالب تا نمايه  ضعف •
  حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي نبودنتناسبم •
  ها تعداد نقشه بودفقدان تصاوير و كم •

  اثر محتوايي
  امتيازها

  انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست •
  اعتبار منابع از جهت علمي •
  و ارجاعات هارعايت امانت و دقت در استناد •
  ها بودن اطالعات و دادهروزبه •
  ره سلجوقيگيري از منابع دست اول دو بهره •
  از نظر محتواي علمي و پژوهشي بودن اثر مناسب •

  
  



 113   سلجوقيان

 
 

  هاكاستي
  فقدان نظم منطقي و انسجام مطالب •
  ها روزآمد نبودن اطالعات و داده •
  الؤفقدان افقي جديد و طرح س •
  ريزي هاي شوراي عالي برنامه با سرفصل نبودنمتناسب •
  هاي اسالمي رويكرد به فرهنگ و ارزش ضعف •

  
  هاپيشنهاد
  تايپي هايغلطدن كررف برط •
  نويسيگرافارعايت اصول پار •
  النهردادن فصلي مستقل براي ورود سلجوقيان به ماوراءاختصاص •
  گنجانيدن نتيجه در پايان كتاب •
  رسي منابع كتابنقد و بر •

  
  



 

 

  مهندسان دوره اسالمي
  .حهصف 190چاپ اول،   ،1390  توت،: ، تهراننعيمه پراندوجي: ، مترجماحمد تيمور پاشا

  
  
  

  اثر شكليبررسي 
   امتيازها

   .است خوب و قابل قبولاثر، نگاري  حروف •
  

  هاكاستي
  .رسد نظر نميها جالب به گرافيك عناوين بخش •
و براي چشم خواننده  است زائد  كه در طرفين شماره صفحات آمده، يعالمت •

 . كننده استخسته

افيك عنوان كتاب گرافيك اسامي پديدآورندگان با كليت طرح روي جلد و گر •
  .خواني نداردهم

  .رعايت نشده است طور كاملبهقواعد عمومي ويرايش و نگارش  •
  .استجدول  اثر فاقد •

  
  اثر محتواييبررسي 

 امتيازها

 .دارد مطابقت اثر با عنوان و فهرستمحتواي  •
 برخورداري از نوآوري •

 .برخوردار است از نظم منطقي و انسجام مطالب •
   .ي داردخوبازواري س، ا اصول ديني و اسالميمحتواي علمي اثر ب •
  



 115   مهندسان دوره اسالمي

 
 

  هاكاستي
  .شود بندي، تمرين و آزموني در كتاب ديده نمي ، جمع نتيجه •
  .شود خوب ارزيابي نمي ،سازي اصطالحات تخصصياز نظر معادل •
  .هاي موجود در كتاب نيازمند شرح و تبيين بيشتري است داده •
قدر كفايت استفاده نشده رد بحث بهبراي تبيين موضوعات مو از منابع موجود •

  .است
 .اده كرده استخذ استفأاز منابعي بدون ذكر م مؤلف •
 .اين اثر فاقد نقد، بررسي و تحليل است •

  
  هاپيشنهاد
 .يي و بازبيني استاين ترجمه نيازمند ويرايش علمي، محتوا •
جم متر ،اللفظي تحت ةرد ترجمدر برخي موا و يك اثر تحقيقي است  ةترجم ،كتاب •

محترم بايد براي تبيين اصطالحات موجود در كتاب در پاورقي به شرح آن 
  .ضمن كتاب نياز به فهرست اعالم دارددر .بپردازد

 عنوان يك كتاب ولي به ،اين كتاب براي درس خاصي نگارش نيافته است •
تاريخي  و جغرافياياسالمي تاريخ، تاريخ و تمدن  هاي درسي در رشتهكمك

 . مناسب است



 

 

  امامتتاريخ 
  .صفحه 287، چاپ دوم، 1390معارف، : ، تهراناصغر منتظر القائم

  
  
  

  بررسي شكلي اثر
 امتيازها

  آرايي مطلوب  نگاري و صفحه حروف •
  خوب  كمابيشصحافي و طرح جلد  •
 رعايت قواعد عمومي نگارش •

  
  هاكاستي

موارد در بسياري از ها  قول بسيار است كه اين نقل هاي مستقيم كتاب قول نقل •
 صورت به ها قول نقل بايد هستند دانشجويان مخاطب چونغيرضروري است و 

  .باشد مستقيم غير
   و تنوين براي كلمات فارسي از پسوندهاي فارسي براي كلمات عربي استفاده زياد   •
  .است فاقد هرگونه جدول و تصوير •
  

  بررسي محتوايي اثر
  امتيازها

  سازي مناسب اصطالحات تخصصي معادل •
  باق محتواي اثر با عنوان و فهرستانط •
  وريلوم تحقيقات و فناهاي مصوب وزارت ع با سرفصل تمطابق •
  برخورداري از نظم منطقي و انسجام مطالب •
  منابع خوب و قابل قبول  استفاده از •
  سازواري محتواي علمي اثر با مباني و اصول ديني و اسالمي •



 117   تاريخ امامت

 
 

  
 هاكاستي

  اي تفهيم موضوعنكردن از ابزار الزم علمي براستفاده •
  محتوا و موضوع نبودنمتناسب •
 افتتاح مانند تاريخ امامت بارهمنابع و تحقيقات جديد درتوجهي نويسنده به  بي •

  نعمان قاضي از الدعوه
  نداشتن هرگونه نوآوري •
بدون هرگونه رويكرد  ،نويسنده محترم به متون روايي و تاريخي قديم اتكاي •

  از نشر مشعر مانند ره توشه عتبات عاليات جديد
 اصطالحات مبحث در مثال؛ خذĤم توجهي نويسنده به ذكر برخي از بي •

 كه باشد مي تهراني دلشاد استاد آثار از برگرفته )76-62ص( اميرالمومنين
 .است نكرده آن به اي اشاره هبچ نويسنده

  خذĤعدم رويكرد انتقادي به منابع و م •
  

 هاپيشنهاد
 ويژهبهبراي دانشجويان كارشناسي  ف است،و تألي گردآوري ،كار كهازآنجايي •

  .مفيد است تاريخ دانشجويان غير
  هاي ويرايشي كردن ضعفطرفبر •



 

 

  و قيام كربال )ع(نهضت امام حسين
  .صفحه 222چاپ اول،   ،1380سمت، : ، تهرانغالمحسين زرگري نژاد

  
  
  

  اثر شكليبررسي 
  امتيازها

 نثري روان و رسا  •
 رشيرعايت قواعد ويرايشي و نگا •
  حجم مناسب براي دو واحد درسي •

  
  

  بررسي محتوايي اثر
 امتيازها

  كاربردن دقيق اصطالحات تخصصي در جايِ خودبه •
 انطباق محتوا با عنوان و فهرست •
 بودن اثر براي تدريس از حيث حجممتناسب •
 هاي تاريخي قيام كربال ريشه هجمله بخش اول دربارها از آوري داشتن برخي نو •
  ها و اطالعات تاريخي كتاب كردن دادهآمد در روز توفيق نويسنده •

  
  هاكاستي

  نقد و بررسي ناقص منابع و مĤخذ •
 ...ين، مارقين وناكث :مانند نكردن برخي اصطالحات،يفتعر •

 علمي  گيري ابزار كارضعف در به •

 زبير بن فضيل از قتل من تسميه مانند تحقيقات معاصرغفلت از برخي منابع و  •



 119   و قيام كربال) ع(نهضت امام حسين

 
 

 )24ص  مانند(در كربال هاي دشمن موجود  گيري چهرهموضعدقت در بيان بي •
  بدون نقد در بيان حوادث كربال ضعيف استفاده از منابع قوي و •

  
 ها پيشنهاد

  تناسب اثر براي تدريس در مقطع كارشناسي •
 ويرايش ادبيانجام  •

زيرا كساني در  ؛»)ع(به شهداي قيام امام حسين«اصالح عنوان جدول پاياني كتاب  •
 .اند ول هستند كه در كربال شهيد نشدهاين جد

 »شخصيت و نام و نشان شهداي كربال«با نام تصحيح منابع فصل هفتم  •
 

  



 

 

  
  
  
  
  

  تاريخ تحليلي اسالم
  .صفحه 240، چاپ سوم، 1380معارف، : ، قممحمد نصيري

  
  
  

  اثر شكليبررسي 
  امتيازها

 بودن متنروان و رسا  •

 رعايت قواعد نگارشي و ويرايشي  •

  حجم اثر با واحدهاي درسيتناسب   •
  

  هاكاستي
  آرايي و صحافي ضعف در صفحه •
 فقدان نقشه، تصوير و جدول •

  
  بررسي محتوايي اثر

  امتيازها
  نظم و انسجام منطقي •
منابع براي  -2 موضوعات قابل تحقيق -1: پايان هر فصلارائه نكات مهم در  •

  هايي چند طرح پرسش -4 خالصه مطالب -3  مطالعه بيشتر



 121   تاريخ تحليلي اسالم

 
 

 باق عالي محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انط •
  و ارجاعات هادر استناد اعتبار منابع و رعايت امانت و دقت •
 اجتماعي و اخالقي ،سياسي ،رويكرد عالي به فرهنگ و مسائل ارزشي •

  
  هاكاستي

  هاي درسيفصلبا سر نبودنمطابق •
 ارجاع به منابع دست دوم  •

 بودن جمع مصاحب آورنفرت مانند ،اي مطالب ابهام در پاره •

 ي شناسشرق مانند ،بودن برخي مباحثزايد •

 وري آنو فاقد •

  ها به انتهاي كتابارجاع پانويس •
  

 پيشنهادها

 افزودن نقشه و تصوير و جدول •

 آوري خوب از منابع معاصر گرد •

هاي  درسي براي درس عمومي تاريخ اسالم براي رشتهعنوان يك متن كمكبه •
 .است أييدتعلوم انساني مورد  غير

  
  



 

 

 
  غزنويان از پيدايش تا فروپاشي

  .صفحه 471، چاپ اول، 1384  سمت،: ، تهرانابوالقاسم فروزاني
  
  
  

  بررسي شكلي اثر
  امتيازها

  نثر روان و مطلوب •
  رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 آرايي نگاري و صفحه لحاظ حروفكيفيت خيلي خوب از •

  
  هاكاستي

 احدهاي درسحجم با تعداد و نبودنتناسبم •

متن منقول از  102مانند ص (مطلب در برخي موارد براي دانشجو درك دشوار  •
  )تاريخ يميني

  
  بررسي محتوايي اثر

  امتيازها
  كاربرد بسيار خوب و بجاي اصطالحات تخصصي •
  هاي مناسب گيري از نقشه ح مناسب مباحث مقدماتي و بهرهطر •
  جامعيت محتوا و موضوع •
  فهرست و محتواانطباق دقيق عنوان،  •
  هاي درسيمطابقت كامل با سرفصل •
 از منابع موجود  گسترده گيري بهره •



 123   غزنويان از پيدايش تا فروپاشي

 
 

  انسجام مناسب مطالب •
 برداري از همه آثار و منابع  بهره •

    رعايت امانت و دقت در ارجاعات •

                                      
  هاكاستي

در فصل  ويژهبهي و نظامي نداشتن تبيين ارزش، تقدم و جايگاه اصطالحات سياس •
  هجده

  حجم زياد متن •
  جامعيت الزم براي يك درس دانشگاهي نداشتن •
  آوري فقدان نو •
  نداشتن تحليل و تعليل •
  نداشتن رويكرد انتقادي به تحقيقات جديد •
  وري غزنوينداشتن تحليل فروپاشي امپرات •
  سازي وسواس بيش از حد در ارجاع و مستند •
  در باب تاريخ تأسيس سلسله غزنويان) و داور مؤلف(  اختالف نظر •
  

 پيشنهاد

 .است تأييدعنوان متن درسي دوره كارشناسي مورد با كاهش حجم به •
 



 

 

  تاريخ حكومت طاهريان
  .صفحه 400، چاپ اول، 1384سمت، : ، تهرانامير اكبري

  
  
  

  بررسي شكلي اثر
  امتيازها

   مطالبرواني و سادگي  •
   آرايي، صحافي و طرح جلد صفحه نگاري، روفكيفيت بسيار عالي از نظر ح •
 رعايت قواعد ويرايش و نگارش •

  
  هاكاستي 
 صحافي ضعيف •

  )چهارم درس مربوطيك صفحه براي فقط 400(اثر حجم زياد  •
  

  بررسي محتوايي اثر
  امتيازها

  شورش و جنبش، منبع و مأخذ مانند ،كاربرد درست اصطالحات تخصصي •
 عاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسيجامعيت محتوا و موضوع در اب •

 گيري  ارائه استدالل و نتيجه، طرح بسيار خوب بحث •

  هاي درسيمطابقت خوب مطالب با سرفصل •
  استفاده از منابع متعدد قديم و جديد •

 

 هاكاستي
   علمي چون جدول و نقشه  كارنبردن ابزارهب •



 125   تاريخ حكومت طاهريان

 
 

  تدريس حجم اثر براي نبودنمتناسب •
  

  ادهاپيشنه
  .د ويرايش ادبي و علمي انجام گيردشو ه ميتوصي •
 .ز نمودار و نقشه استفاده شودا •
ارشد ولي براي كارشناسي است، مناسب ،كارشناسي دوره كتاب براي تدريس در •

 .شود توصيه نمي
عنوان بخشي از درس تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا پايان خالصه اين كتاب به •

 .است تأييدعلويان مورد 
  

 





 

 

 »رست داورانفه«

  دانشگاه تربيت مدرساستاد       وندآئينهصادق 
   )ع(باقرالعلوماستاديار دانشگاه       الويريمحسن 
  دانشگاه فردوسي مشهد  استاديار    پورايمان تقيمحمد
   دانشيار دانشكده الهيات دانشگاه تهران      بادكوبهاحمد 
   )س(استاديار دانشگاه الزهرا      بختياريشهال 
   استاديار دانشگاه رازي كرمانشاه      راميبهاهللا روح

  دانشگاه تربيت معلماستاديار       پرگاريصالح 
  )س(دانشگاه الزهرا دانشيار      احمديجانفاطمه 
  سازمان فرهنگ و ارتباطاتپژوهشگر       جودكياهللا حجت

  شگاه هنر استاد دان      حاتمغالمعلي 
  )س(الزهرا دانشيار دانشگاه      زادهحسناسماعيل 

  دانشگاه پيام نور  دانشيار    بيگيخسرونگ هوش
  دانشكده الهيات دانشگاه تهراناستاد     خضريرضا د احمدسي

  دانشگاه يزد  استاديار      رحمتيمحمدرضا 
  تهران مركزي زاد اسالميآاستاد دانشگاه       سپهريمحمد 

  دانشگاه تربيت مدرساستاديار       شيخ مهديعلي 
  لهيات دانشگاه تهران دانشكده ا استاديار      صادقيمسعود 
   استاديار دانشگاه پيام نور      صفارانالياس 

  دانشگاه فردوسي مشهداستاديار       قنواتعبدالرحيم 
  علم دانشگاه تهران پژوهشگر پژوهشكده تاريخ      نيامعيني مريم

  دانشگاه خوارزمي  استاد      مفتخريحسين 
  ان دانشكده الهيات دانشگاه تهر دانشيار      موسوي سيد جمال

  )س(اه الزهرااستاديار دانشگ    ناصري طاهريعبداهللا 
  دانشگاه اصفهان استاد      نوراييمرتضي 

  )س(دانشگاه الزهرا ستادا      ولويمحمد علي
  دانشگاه فردوسي مشهداستاديار       هرويجواد 
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