تازههایناگرشونشر

جملههای پژوهیش
المصــدور)؛ امید ذا کری کیش ،اســحاق طغیانی،

پژوهشهای ادبیات تطبیقی
بهار و تابستان  ،1393شماره 1

تحلیــل خطاهــای دســتوری فارس ـیآموزان

سیدجواد مرتضایی ،سمیرا بامشکی.

بیــن ملیــت بــا بــه کارگیــری راهبردهــا در میــان

سیدمهدی نوریان.

ریختشناســی تطبیقــی مقامههــای فارســی و لکزبان ،فروغ کاظمی.
عربــی؛ فائــزه عرب یوســفآبادی ،زهــرا اختیاری ،راهبردهای یادگیری زبان فارســی :بررســی ارتباط

اسماعیل مهدوی راد

مجلههای
پژوهشی

بخارا
خرداد  -تیر  ،1393شماره 100

نیهیلیســم و تأثیــر آن بــر تقدیر تاریخــی تمدنهای

بررســی تطبیقــی ژانــر «منافــرات» در فــن خطابــه فارســی آمــوزان غیــر ایرانــی؛ امیررضــا وکیلــی فرد،
و اصــول مــدح و ذم در بالغــت اســامی؛ داوود شراره خالقیزاده.
عمارتی مقدم.

بررســی شــعر محمدرضــا شــفیعی کدکنــی و دانشپژوهان
عبدالوهــاب البیاتــی از منظــر ادبیــات تطبیقــی؛ سال یازدهم ،بهار  ،1392شماره 28
ناهده فوزی ،مریم امجد ،کبری روشنفکر.

اهــداف مجازاتهــا در حقــوق بینالملل کیفری؛

بررســی تطبیقــی زیبایــی شناســی «ایهــام» در میثم نعمتاللهی.
بالغت عربی و فارسی؛ غالمرضا کریمیفرد.

بنیادگرایــی رادیــکال در افغانســتان ،ریش ـهها و

جســتاری مقایســهای در فــن معارضــۀ عربــی و تحوالت؛ اسداهلل احسانی.
معــادل فارســی آن؛ عبــاس گنجعلــی ،حســن رویکردی بر مبانی نظری و ویژگیهای فاشیســم؛
دلبری ،اعظم دلبری.

طاهره بیژنی.
جــواز یــا عــدم جــواز اســامینامیدن فلســفه؛ میر

آسیایی؛ داریوش شایگان.
تراثنا
یــک منبــع ناشــناختۀ تصــوف خراســان از قــرن
السنة التاســعه و العشــرون ،رجب  -نظریه انسان کامل از نظر مرتضی مطهری و اریک
پنجم؛ محمدرضا شفیعی کدکنی.
ذوالحجه 116 - 115 ،1434
فروم؛ عالءالدین ملک اف.
شــگفتیآفرینیها در زندگــی اســاطیری زردشــت؛ مأ کلة الیهود السنویة؛ مرتضی کریمینیا.
روششناســی پژوهش اخالق قرآنــی؛ بنتالهدی
ژاله آموزگار.
الذکــر المحفــوظ قــراءة جدیــدة فــی تاریــخ جمــع
محمدی فاتح.
باورها و آیینهای زرتشــتی در شــاهنامه؛ محمود القــرآن و مــا روی فــی تحریفــه؛ الســید علــی
معصومخانی.

متقالچی.
الشهرستانی.
کالم اسالمی
تمــدن ایرانی؛ گــراردو نیولی ،ترجمه ســیدمنصور العلمــاء و االســر العلمیــة فــی قریــة العکر؛ یوســف سال بیست و دوم ،پاییز  ،1392شماره
سیدسجادی.
مدن.
87
میراث علمی ایرج افشار؛ محمد افشین وفایی .الکلینــی و منهجیتــه فــی الکافــی؛ الســید علــی ریش ـههای پدیــده تکفیــر در گــذر تاریــخ؛ جعفــر
ســومین شــماره نشــریه مطالعات ایرانی در ســال محمود البعاج.
2014؛ یاسمین ثقفی.
مــن ذخائــر التــراث( :االدعیــة المهمــة) للفاضــل فاعلیــت خداونــد در معجــزات؛ علــی ربانــی
دو نکتــه در شــرح حــال مرحــوم ســعید نفیســی؛ المقــداد الســیوری؛ محمدجــواد نورالدیــن گلپایگانی.
سبحانی.

محمود امیدساالر.

فخرالدین.

ابــن تیمیــه و خالفــت حضــرت علــی؛ پیــام

ناصرالدین شــاه و اســتخاره برای قبول حا کمیت

عبدالملکی.

جستارهای زبانی
ایران بر هرات؛ ابراهیم تیموری.
نجــف دریابنــدری ،خودآمــوز و همــراه بــا نســل تابستان  ،1393شماره 2
قاسم محبی.
جوان؛ محمدعلی موحد.
آسیبشناســی روشهــای جمــعآوری داده در روششناســی ســید مرتضی در علم کالم؛ علیرضا
سانســور نــه ،ولــی نظــارت خــود بــر خــود آری؛ مطالعات زبانی :گامی به سوی بومیسازی روش امامی میبدی.
تحقیق در ایران؛ رضا پیشقدم.
بهاءالدین خرمشاهی.
بررســی حدیــث «کان اهلل ولــم یکــن معه شــیء»؛

بالغــت «تکــرار» در قــران و شــعر قدیــم عربــی کتاب ماه ادبیات
شرقگرایی در برابر غربگرایی؛ فرزانه قوجلو
دانشــنامه مطبوعــات ایــران ،ضرورتهــا و (جاهلی)؛ مهدی خرمی.
ســال هفدهم ،فروردین  ،1393شماره
تحلیــل ســاختاری زبــان غنایــی (بــا تکیه بــر نفثة 84
چشماندازها؛ محمدجعفر محمدزاده.
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ویرایش و گزارش دیباچۀ شــاهنامه بر پایۀ نسخه نقد و بررســی کتاب تاریخ ،تمدن و فرهنگ ایران نگاهــی متفــاوت به هســتی و چیســتی در مکتب
سنژوزف؛ سجاد آیدنلو.
نظــری اجمالــی بــر اخــاق جاللــی؛ عبدالرســول
فروتن.

صدرایی؛ سیدمصطفی موسوی اعظم.

در عصر آل بویه.

مبانی و خاســتگاه جوانمــردی و فتوت؛ در گفتگو

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
فروردین  ،1393شماره 191

با دکتر نصراهلل پورجوادی.

ترجمۀ جدید خطابۀ ارسطو.
ـت،
ـ
ی
وا
ـدن
ـ
های
عکســی؛
تاریــخ
و
نــگاری
خ
تاری
بررســی تحلیلی مقالــۀ «مغالطۀ قصــدی»؛ هدی
نقالی؛ محمدسامان جواهریان.
ترجمه محمد غفوری.
ندائیفر.
فتوتنامههــا در ادبیــات فارســی و عربــی و ترکی؛

نشــانههای عیــاری و جوانمــردی در قصههــای

رونــد شــکلگیری حماســههای دینــی در ادب کالت و ســرخس در آیینــه اســناد تصویــری؛ علــی پروانه عروجنیا.
نجفزاده و مهدی حسامی.
فارسی؛ اصغر شهبازی.
آییــن جوانمــردی از منظــر هانــری کربــن؛ فائــزه
شبانه.
رحیم
تصویر؛
روایت
به
فلسطین
تاریخ
رحمان.

کتاب ماه ادبیات
سال هفدهم ،اردیبهشت  ،1393شماره پژوهشــنامهای بــرای انقــاب اســامی؛ رامیــن فتوتنامه ناصری؛ فائزه رحمان.
85
عزیزی.
نگاهی به کتاب ســی فتوتنامۀ دیگر :سی رسالۀ
در اهمیت ویرایش؛ حسن ذوالفقاری.
پژوهشی سترگ در دیاری کهن؛ محمود رنجبر .ناشــناخته در فتــوت و پیش ـهوری و قلنــدری,
بررسی رابطۀ دنیا گریزی و فرهنگ کسب و کار در
جهان ایرانی و آئین شــهریاری؛ سیدعلی حسینی اردوان امیرینژاد.
آثار سنایی و عطار؛ علی اشرفی ،ایرج شهبازی .قمصری.
فلســفه ،ایدئولــوژی و دروغ؛ عاطفــه ســادات
آیین ســوگواری در شــاهنامه فردوســی؛ معصومه
قریشی.
دهقان.
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
معرفی کتاب فلسفه در دورۀ تجدید حیاتفرهنگی
بررسی ترجمة دو کتاب روایتشناسی و روایتها اردیبهشت  ،1393شماره 192
غــرب (از دانتــه تــا کامپانــا)؛ ســید محمدعلــی
و راویهــا از منظــر نظریههــای نقــد ترجمــه؛ اهمیت و جایگاه اســناد در پژوهشهای تاریخی؛
شامخی.
علی نجفزاده.
ابوالفضل حری.
ذیلی بر فرهنگ اشارات؛ سهیل یاری گلدره.

گیالن در سفرنامهها؛ عباس پناهی.

فتوت در کشــورهای اسالمی و مأخذ آن به همراه

اهمیت اسناد در مطالعات تاریخی؛ گفتگو با دکتر

کتاب ماه دین
ســال هفدهم ،فروردین  ،1393شماره
198

نقد و معرفی دیوان حافظ به کوشش سیدمحمد مجید تفرشی.
تاریخنگاری سندی؛ محمدامیر احمدزاده.
راستگو؛ رضا روحانی.
کتاب ماه ادبیات
سال هفدهم ،خرداد  ،1393شماره 86

مؤلفههــای تأثیرگذار بر پژوهشهای اســنادی در مالحظاتــی انتقــادی دربــارۀ چنــد فصل نخســت
دوره معاصر؛ ابوالفضل حسنآبادی.
کتــاب زبــان شــعر در نثر صوفیــه؛ مهــدی کمپانی

تبارشناســی تفکــر علمــی در ایــران؛ معصومــه زار ع.
غســان زقطــان ،خلف راســتین محمــود درویش؛ حسین قلیزاده.
مولویپژوهــی شــفیعی کدکنــی (نگاهــی گــذرا به
حبیباهلل عباسی.
روابط خراســانیان با اعراب مسلمان؛ علی رفیعی گزیــدۀ غزلیات شــمس تبریــزی)؛ مهــدی کمپانی

تصویر اســکندر در اســکندرنامههای فارسی دوره و افسانه آشتینه.
اسالمی؛ مینو ساوثگیت ،ترجمه جواد دانشآرا .جنبــش اجتماعی شــالبافان در کرمان؛ غالمرضا بایزیدپژوهــی شــفیعی کدکنــی (ســیری در کتــاب
یادداشــتی دربــارۀ شــاهنامه فردوســی و اســاطیر درکتانیان.
دفتر روشنایی)؛ سارا لشکری.
روسی؛ حسین طاهری و ویدا دستمالچی.
مــروری بــر ترجم ـهای از شــفیعی کدکنــی (تصوف
زار ع.

رابطــۀ میــان دســتور زبــان عربــی و معناشناســی؛ کتاب ماه فلسفه
سال هفتم ،فروردین  ،1393شماره 79
محمد ولدمحمدی.
نامههــای گرانبهای لطیف :در بــاب کتاب احوال رویکــردی جــدی و جدیــد بــه فلســفه اســامی
(در گفتگــو با اســتاد فیاضــی ،از مبرزترین اســاتید
دل گداخته؛ احمد مهدوی دامغانی.
پژوهشــی در منابع عربی و فارســی تذکــرة االولیاء فلسفه اسالمی).
عطــار در ذکــر اویــس قرنــی؛ وحیــد ســبزیانپور و درســگفتارهای فلسفی در نفسشناسی؛ احسان
کالنتر مهدنژاد.

کردی اردکانی.
بازخوانی انتقادی پایان فلسفه؛ فاطمه یازرلو.
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اسالمی و رابطۀ انسان و خدا)؛ طاهره غالمی.
نگاهــی بــه تصحیــح کتــاب مرمــوزات اســدی در
مزمورات داودی؛ جمیله رحمتی.
مــروری انتقادی بر کتاب ماهیت و وثاقت روایات
اســامی در بــاب ســیرۀ محمد(ص)؛ گرگور شــولر،
هبرت برگ ،ترجمه سیدعلی آقایی.
ماهیــت و وثاقــت روایــات اســامی در بــاب ســیره
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محمد(ص)؛ گرگور شولر ،ترجمه سیدعلی آقایی .کتابشناسی مطالعه؛ پیمان جلیلپور.

کیادربندسری ،نسرین خانی اوشانی.

درباره کتاب پگاه باور ،برگردان مطلع االعتقاد فی بازارهای اطالعــات :رهنمودهایی راهبردی برای زمینههــای معرفتــی ورود و گســترش عرفانهای
معرفة المبدا و المعاد؛ زینب عباسپور.

تجارت الکترونیک؛ عیسی زارعی.

نوظهــور (با تأ کید بر آثار پائلــو کوئلیو)؛ محمدرضا

دربــاره کتــاب پژوهشــی در ایدههــا ،انســانها و کتابخانــه و مشــاوران دانــش در مرا کــز انواری.
رویدادها در ادیان باستان؛ آمنه علی جانزاده.

دانشنامهنگاری؛ سیداحمد حسینزاده.

االخبــار الدخیلــه و النجعــه ،نخســتین گام نقــد شــابک ســاختاری برای آینــده؛ اســتال گریفیتس ،میراث شهاب
سال بیستم ،بهار  ،1393شماره 75
حدیث در شــیعه؛ عالمه شوشتری ،هاجر خاتون ترجمه روحاهلل سلطانی.
راهانــدازی کتابخانــۀ دیجیتالی :ارائــه راهکارهای آی ـتاهلل العظمــی مرعشــی نجفــی و ســادات
قدمی جویباری.
آذربایجان؛ محمد الوانساز خویی.

معیارهایــی بــرای ترجمــه و ارزیابــی اســتعارات اجرایی.

برخی منابع فارسی در علم انساب؛ سیدمصطفی

قرآنــی :رویکــرد مقابلــهای  -تحلیلــی؛ ایمــان طــه

میقات حج
الزینی ،ابوالفضل حری.
سال بیســت و دوم ،زمســتان  ،1392مالحظاتــی در بــاب برخــی نســخههای خطــی؛
شماره 86
محمدکاظم رحمتی.
کتاب ماه دین
سال هفدهم ،اردیبهشت  ،1393شماره عذرهــای موجب جواز اســتناد در حج؛ ســیدتقی مصبــاح النجــاة فــی اســرار الصــاة اثــر کیســت؟
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واردی.
علیا کبر صفری.
مطبعهچی اصفهانی.

آینــده مطالعــات قرآنــی؛ گفتگــو بــا انــدرو ریپیــن ،چگونگــی پرتــاب ســنگریزه بــه جمــرات (حکــم دو مــرأة الکمــال ،محمدحســن خوئینــی؛
ترجمه مرضیه سلیمانی.
خذف) رضا سلمآبادی.
محمدعلی عیوضی.
نقــدی بــر کتابــی بــا ویرایش جــان هیــک ،برهان اســنادی از حجگــزاری ایرانیــان در ســال 1324؛ تضمین هفتبند کاشی ،میرضامن علی؛ حمیده
کثیرالوجوه :مطالعات جدید در باب برهان وجود حسین واثقی.
سادات ذا کرزاده.
شــناختی لــه وجــود خــدا؛ تومــاس مــک پرســن ،ارتبــاط فرهنگــی میــان عالمــان ســرزمین وحی و فهرســت نســخ خطــی متفرقــه اصفهــان؛ رحیــم
ترجمه طاهره قشقایی.
مغرب عربــی؛ عبدالعزیز صالح الغامدی ،حامدی قاسمی.
دربــاره کتــاب تفســیری دربــاره دین :پاســخهای فقیهی.

آدمیــان بــه حقیقــت نهایــی؛ چیســتر گیلیــس ،مســیرهای روســیه بــه مکــه؛ فــرج اهلل احمــدی ،نقد ادبی
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معصومه نظری.
محیا شعیبی عمرانی.
مدخلــی از دایرةالمعــارف فلســفه بــه قلــم جــان پدیده تکفیر در پرتو قرآن و حدیث؛ آیتاهلل شــیخ مقایســۀ مطالعات سبکشناســی و نقــد ادبی در
ایران؛ زهرا حیاتی ،ساناز باروتی اردستانی ،هدی
هیک؛ جان وود امن ،معصومه نظری.
جعفر سبحانی ،حامد فقیهی.

تفســیر سیاســی قــرآن ،پدیــده جدیــد؛ غالمرضــا مبانی هستیشناسی امامیه؛ علیاهلل بداشتی.

اصغری جعفری.

نوعی.

تأملــی در اصــول و بنیادهــای نظــری رئالیســم در

وضع و نقد حدیث در دو کتاب اضواء علی الســنة مطالعات معنوی
المحمدیــة و ابوهریــرة شــیخ المضیــرة از منظــر بهار  ،1392شماره 7
نگاهــی تازه به مراعات النظیــر و جنبههای بالغی
پدیدارشناســی دین و نقش آن در شناخت دین؛ آن؛ علیرضا فوالدی.
محمود ابوریه؛ هاجر خاتون قدمی جویباری.
موحد.
مجید
نسب،
غفاری
اسفندیار
نقــد و تحلیــل ســاختار آیینی اســطورۀ ســیاوش؛
ارزیابی اسرائیلیات :معضلی تفسیری؛ جین دمن
ادبیات؛ هاشم صادقی محسنآباد.

مک اولیف؛ ترجمه سیدعلی آقایی.
کتاب ماه کلیات
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بررســی عوامــل اجتماعی مرتبط با میــزان گرایش فرزاد قائمی.
بــه عرفانهــای نوظهــور در بیــن جوانــان؛ محمد تاریخگرایی نو (بررسی کتاب تاریخ بیهقی در بوتۀ

اسماعیل ریاحی.

نقد جدید)؛ قدسیه رضوانیان.

خاســتگاه «جنبشهــای نوپدیــد دینــی» از نــگاه

منبعشناســی تعلیــم و تربیــت :کارنامــه منابــع جامعهشناختی؛ محمدحسین کیانی.
تعلیم و تربیت؛ محمد هدایی.

ارتبــاط بین هوش معنــوی ،آ گاهی و گرایشهای

اطالعــات و جریــان اطالعــات در ســازمانها؛ رویا عرفانی؛ زهره لطیفی ،عظیمه عبداللهی.
پورنقی.

مدرنیته ،رســانه و جنبشهــای نوین دینی؛ علی

سالبیستوپنجم،مشارۀدوم،خـــــرداد وتیـــر1393
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