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جمله های پژوهیشتازه های ناگرش و نشر

سید ابوالقاسم نقیبی.
تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره امتیاز نفقه 

زن؛ عباسی میرشکاری.
ک���ردن میزان دیه زن���ان با رویکرد ب���ه موازین  تراز 

عقلی؛ فاطمه میرشمسی.
آثار و پیامدهای حقوق���ی تعهد ثالث به پرداخت 

مهریه؛ آذر سوکی.

کتاب ماه ادبیات
سال هفدهم، بهمن 1392، شماره 82
تائو در اسالم؛ ساچیکو موراتا، مریم حسینی.

اثبات یکی از بدیهیات شاهنامه شناس���ی؛ سجاد 
آیدنلو.

گل دره. اشعار نویافته ابن سینا؛ سهیل یاری 
بررس���ی نقش چهره های داستانی و تاریخی ایران 

کهن در شعر عارف قزوینی؛ هما میوانی.
خیام ب���ه روایت یک���ی از دوس���ت دارانش: نگاهی 
کمیت زمان؛  کتاب رباعی های خی���ام و نظریه  به 

عیسی امن خانی.
نق���دی ب���ر مقال���ه »شایس���ته تقدی���ر ی���ا شایس���ته 

انتقاد؟«؛ سینا فروزش.

کتاب ماه ادبیات
سال هفدهم، اسفند 1392، شماره 197

کتاب مولوی و اسرار خاموشی؛ علی  پاسخ به نقد 
محمدی آسیابادی.

رمان تاریخی و فرزند ایران؛ وحید رویانی.
کتاب س���المان و ابس���ال؛ رجب  نقدی بر تصحیح 

توحیدیان.
ابن عربی و امکان های زبانی؛ رقیه رضاپور، وحید 

طالبی.
نق���د و بررس���ی س���یری در تح���ول ادبی���ات معاصر 

الجزایر.
لیل���ی و مجن���ون در ادبی���ات قدیم ع���رب؛ محمد 

غنیمی هالل، امیر مؤمنی هزاوه.
ی���ک حکای���ت از تذکرة االولی���اء چند نکته س���اده 

هرمنوتیکی؛ حسین عظیمی.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
اسفند 1392، شماره 190

فلس���فه، اهمی���ت و جای���گاه جش���ن های ایرانی؛ 

فریبا هادی فرد.
بررسی مبانی سید هاشم بحرانی در »البرهان فی 

تفسیر القرآن«؛ مهدی خوشدونی.

حکمت سینوی )مشکوة النور(
سال هفدهم، پاییز و زمستان 1392، 

شماره 50
صورت بندی برهان صدیقین ابن س���ینا در نجات 
ب���ر پایه منطق محموالت مرتب���ه اول؛ هما رنجبر، 

داود حسینی، محمد سعیدی مهر.
کات ش���هودی نف���س در حکم���ت س���ینوی و  ادرا
برخ���ی پیامده���ای معرفت ش���ناختی آن؛ محمد 

کبری دهقی. نجاتی، احمد بهشتی، مجید ا
بررسی مدینه عادله از منظر ابن سینا با تطبیق بر 

آرای فارابی؛ طیبه زارعی، سعید رحیمیان.
تحلی���ل معناش���ناختی روای���ت ابن س���ینا از فه���م 

متافیزیک ارسطو؛ سید احمد حسینی.
بررس���ی ریش���ه های نظریه فقر وج���ودی ممکنات 
در حکم���ت س���ینوی؛ مرضیه افراس���یابی، حمید 

طالب زاده.

حکومت اسالمی
سال هجدهم، تابستان 1392، شماره 68

س���یر تکاملی اعمال والیت فقه���ا در تاریخ معاصر 
ایران؛ مهدی ابوطالبی.

داود  کری���م؛  ق���رآن  سیاس���ی  اصط���الح  نف���اق: 
مهدوی زادگان.

رویک���ردی فقه���ی ب���ه تصدی گری زن���ان در عرصه 
سیاسی � اجتماعی؛ سیدسجاد ایزدهی.

بررس���ی ش���رط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در 
فق���ه امامیه و قانون اساس���ی جمهوری اس���المی 
ایران؛ محس���ن مل���ک افضل���ی اردکان���ی، عبداهلل 

امیدی فرد، فاطمه تنها.
نگاهی به دیدگاه های سیاس���ی امام هادی؛ علی 

کبر علیخانی، محمدرضا اصغری شورستانی. ا

فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(
سال هجدهم، پاییز و زمستان 1392، 

شماره 59
کاربرد آن در حقوق  نظریه رخصت های ش���رعی و 
گلپایگانی،  کری  خانواده؛ زهره کاظمی، طوبی شا

ترجمان وحی
 سال هفدهم، بهار و تابستان 1392،

 شماره 1 )33(
برخ���ی ظرافت ه���ای نهفت���ه در معن���ای مجازی؛ 

یعقوب جعفری.
بررسی مفردات سوره قیامت؛ نرگس همتی.

بررس���ی واژه »خیر« درترجمه های معاصر فارس���ی 
کریم؛ فرحناز وحیدنیا. قرآن 

ترجمه پژوهی قرآنی؛ حسین عبدالرووف، ترجمه 
بهاءالدین خرمشاهی.

س���یر چاپ متن و ترجم���ه قرآن در اروپ���ا؛ مرتضی 
کریمی نیا.

تفسیر علوم قرآن و حدیث
سال پنجم، پاییز 1392، شماره 18

نگرش���ی به روایات تفسیری شیعه ذیل آیه )سالٌم 
علی آِل یاس���ین(؛ محمدحسن رس���تمی، فرحناز 

وحیدنیا.
عوامل ظهور طبقات اجتماعی در قرآن و حدیث؛ 

جمال فرزند وحی، عباداهلل جوالیی.
کریم؛  ُکّل مث���ل« در ق���رآن  تبیی���ن عب���ارت »م���ن 

سهیال جاللی، فریده امینی.
مخاط���ب مس���تقیم حدی���ث و تأثیر آن ب���ر صدور، 

فهم و حجیت روایات؛ حسین محققیان.
خطب���ه  در  المعن���ی  متقارب���ه  گان  واژ بررس���ی 
شقشقیه نهج البالغه؛ س���ید ابوالفضل سجادی، 

 مجله های  
پژوهشی

اسماعیل مهدوی راد
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تازه های ناگرش و نشر جمله های پژوهیش

نامه مفید )حقوق تطبیقی(
سال نوزدهم، زمستان 1392، شماره 100

مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران؛ محسن 
ایزانلو، عباس میرشکاری.

بررس���ی تطبیق���ی ف���رض س���ببیت در مس���ئولیت 
قراردادی؛ بیژن حاجی عزیزی، نگین غالمی.

بررس���ی تطبیقی ماهی���ت ابراء در حق���وق ایران و 
مصر؛ سیدمحمدصادق طباطبایی؛ سیدحسین 

اسعدی.
کیف���ری؛ محمدباقر  بس���ترهای ظه���ور عوام گرایی 

مقدسی، محمد فرجیها.
تالش ه���ای حقوق���ی بین الملل���ی ب���رای مقابله با 
کشتی ها؛  چالش های زیس���ت محیطی آب توازن 

محمد حبیبی مجنده، صادق جعفرزاده درابی.
گس���تره اس���تثنای ش���به جرم در حقوق مصنویت 
دولت ها در آیینه رأی مصونیت صالحیتی 2012؛ 

ستار عزیزی.

کی، شهاب الدین عباسی. چیکووا

کتاب ماه فلسفه
سال هفدهم، اسفند 1392، شماره 78

ح حال دکتر سیدجعفر سجادی؛  دورنمایی از شر
گان حقانی. مژ

از اجته���اد تا فرهنگ ن���گاری در اصطالحات علوم 
گفتگو با اس���تاد دکتر  نقل���ی، عقل���ی و عرفان���ی )در 

سیدجعفر سجادی(.
پیش���گام در عرص���ه نگارش فرهن���گ اصطالحات 

عرفانی؛ آزاده سادات سجادی.
بررس���ی نخس���تین فرهن���گ اصطالحات فلس���فی 

ع. کمپانی زار مالصدرا؛ مهدی 
کت���اب دیباچ���ه ب���ر حکم���ت متعالی���ه؛  غ���وری در 

طاهره غالمی.
کمپانی  درنگی بر ترجمه حکمة االش���راق؛ مهدی 

ع. زار
گمنام؛ مهدی فرجی  ابن رشد فیلسوف مسلمان 

ک. پا
ج فض���ل الحورانی،  دفاع ابن رش���د از فلس���فه؛ جر

ترجمه روح اهلل علیزاده.
چیستی فلسفه علوم انسانی از منظر دیلتای.

کانتی(؛  کتاب مق���االت  کان���ت ایرانی )نگاهی ب���ه 
مائده فنایی.

مطالعات معارف اسالمی
 و علوم تربیتی

سال اول، پاییز و زمستان 1392، شماره 1
نظ���ری  م���دل  فرزن���د،   � وال���د  ارتب���اط  الگ���وی 
و  هستی شناس���ی  مبن���ای  ب���ر  فرزندپ���روری 

انسان شناسی اسالمی؛ فریبرز باقری.
کیف���ی مت���ن: اس���تقرا / قی���اس؛ خدیجه  تحلی���ل 

ابوالمعالی الحسینی.
آسیب شناس���ی و درمان فش���ارهای روانی از منظر 

نهج البالغه؛ نرگس باباخانی.
کنش تربیتی؛ منصوره  گفتگو، از جدل فلس���فی تا 

حاج حسینی، طیبه ماهروزاده.

کاویانی پویا. حمید 
گفتگو با دکتر عس���کر  جش���ن های آئینی ایرانیان؛ 

بهرامی و دکتر ابراهیم موسی پور.
ایرانیت در اسالم؛ رضا شجری قاسم خیلی.

تاریخ و تمدن اشکانی؛ عبدالجلیل مرادسنگی.
سیاس���ی  و  علم���ی  مق���االت  نویافت���ه  نس���خه 

فرصت الدوله شیرازی؛ قهرمان سلیمانی.

کتاب ماه کلیات
سال هفدهم، اسفند 1392، شماره 195

چ���را به »مطالعات خوان���دن« نیاز داریم؟؛ محمد 
خندان.

پژوهش در تاریخ خواندن؛ سیامک محبوب.
مج���الت  در  داوری  از  موف���ق  عب���ور  راهکاره���ای 

علمی؛ علیرضا بهمن آبادی.
درآمدی بر مفاهیم، اس���تانداردها و نرم افزارهای 

آرشیوی؛ میترا صمیعی، مجید نبوی.
کتابشناس���ی پروفس���ور حمید موالن���ا؛ محمدرضا 

شکاری، مرضیه السادات موسوی.
کتاب شناس���ی و نسخه خوانی؛ پیمان  درس های 

جلیل پور.
خط���ی؛  نس���خه های  وقف نامه ه���ای  اس���ناد 

عبدالحسین طالعی، نیره خداداد شهری.
پژوهش های دانشگاهی در حوزه علم اطالعات و 

دانش شناسی؛ حامد علیپور حافظی.

کتاب ماه دین
سال هفدهم، اسفند 1392، شماره 197

کان���ت، محدودیت های  رخن���ه اخالق���ی: فلس���فه 
بش���ری و مس���اعدت خداوند؛ جان اچ هیر، لیندا 

گزبسکی، مترجم زکیه احمدی فر. زا
خودگزینی معرفت���ی و اخالقی و آرمان خودآیینی؛ 

گزبسکی، هادی علیزاده. لیندا زا
گزبسکی،  علم پیش���ین الهی و اراده آدمی؛ لیندا زا

داود قرجالو.
کتاب هنر زیستن: تأمالتی در معناداری  تأملی در 

زندگی؛ هاجر خاتون قدمی.
دالی���ل ماندگاری آثاری چند در زمینه مهدویت و 

کری. احادیث شیعه؛ صدیقه شا
گ  پ���ردرا ش���وایتزر؛  آلب���رت  اخالق���ی  بین���ش 


