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جمله های پژوهیشتازه های ناگرش و نشر

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
دی 1392، شماره 188

ضرورت ه���ای پژوه���ش درب���اره تاری���خ و فرهن���گ 
کرد؛ اسماعیل شمس. مردم 

ب���ر  منطق���ه ای  سیاس���ی  جنبش ه���ای  تأثی���ر 
س���االر  کرده���ا؛  تاریخ���ی   � فرهنگ���ی  روایت ه���ای 

سیف الدینی.
ک���رد فیلی در عراق؛ حس���ین  تاری���خ و جغرافی���ای 

علی بیگی.
ریخت ن���گاری آیین ه���ای نمایش���ی بوم���ی م���ردم 

کمیجان؛ ابوالقاسم مرادی.
دوگانگ���ی تب���ار اندیش���ه ای دو جنب���ش؛ ش���ادی 

معرفتی.
وصف ایران در نقش���ه های دوره اسالمی با حضور 
دکتر جواد صفی نژاد، دکتر جمال الدین موسوی، 

حبیب اهلل اسماعیلی، هوشنگ انوری.
اندیشه در جغرافیای سیاسی؛ محمد شهبازی.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
بهمن 1392، شماره 189

گفتگو ب���ا دکتر محمدکاظم  میراث فکری تش���یع؛ 
رحمتی و دکتر محمد حاجی تقی.

آقای���ی  س���یدمحمدباقر  الکاف���ی؛  کتاب شناس���ی 
نیارکی.

عقل و وحی در اسالم؛ یحیی شعبانی.
م���درن؛ محم���د  امام���ی در عص���ر  ش���یعه دوازده 

ابراهیم باسط.
اسالم در آفریقا؛ محبوبه پریزان.

پژوهش���نامه تاریخ های محلی در بوته نقد و نظر؛ 
محسن رحمتی.

نظریه هایی درباره تاریخ؛ محمود ذکاوت.

کتاب ماه ادبیات
سال هفدهم، دی 1392، شماره 81

کتاب شناس���ی آن؛  آش���نایی ب���ا رویک���رد نقد ن���و و 
علیرضا جعفری.

در باب بیتی از منطق الطیر؛ سعید مهدوی فر.
ح قصاید خاقانی و پاسخ به  در حاشیه نقد و ش���ر
اس���تعالمات و ابهامات استاد استعالمی، »بخش 

سوم«؛ محمدرضا ترکی.
شعر دیگران در دیوان عارف؛ مهدی فیروزیان.

نقدی بر سرگذش���ت یک صنعت بالغی؛ مصطفی 
جلیلی تقویان.

کتاب ماه فلسفه
سال هفتم، بهمن 1392، شماره 77

نگاه���ی ب���ه ح���دوث جس���مانی نف���س؛ علیرض���ا 
صادقی، سیدمحمدکاظم موسوی.

مکت���ب رواق���ی و جه���ان اس���الم؛ عثم���ان امی���ن، 
ترجمۀ سعید انواری، حامده راستایی.

نظری���ه اخ���الق و نس���بت آن ب���ا رش���د اخالق���ی در 
ترجم���ۀ  کوپ���ر،  ام  ج���ان  اپیکتت���وس؛  اندیش���ه 

حمیدرضا قنبری و مساحی.
تأم���الت  از  )ترجم���ه طالب���وف  تق���دم  ق���رن  ی���ک 

مارکوس اورلیوس(؛ سیدمحسن اسالمی.
گل باز. کتابشناسی فالسفه رواقی؛ علی 

گریلین���گ درباره خوب بودن؛  گفتگو با ای. س���ی. 
کیانی. الک اش، ترجمه حسین 

س���اختار ی���ک رس���اله فلس���فی؛ نوش���تۀ ای. پی. 
مارتینیچ، صادق میراحمدی سرپیری.

آینه میراث
سال یازدهم، بهار و تابستان 1392، 

شماره 52
نگاهی به سهم ایرانیان در زمینه تألیف متون عربی 

کبر ایرانی. در قدیم و تصحیح آنها در قرن اخیر؛ ا
گفت���اری در تکمیل دی���وان قوامی رازی و تصحیح 

قصیده بازیافته ای از او؛ جواد بشری.
»رس���اله اثبات وجود صاحب الزمان)ع(« نوش���ته 
ش���یخ بهایی؛ رس���ول جعفریان، س���یدمحمدرضا 

لواسانی.
تصحیح »رس���اله هجو ثالث« صادقی بیک افشار؛ 

عطا محمد رادمنش، ملوک پهلوان زاده.
نگاه���ی ب���ه پیش���ینه مطالع���ات عل���وم بالغ���ی در 

ادبیات عرب؛ فضل اهلل رضایی اردانی.
زین العابدی���ن  ح���اج  خودنوش���ت  زندگینام���ه 
کرس���ی نامه  ش���یروانی ب���ه هم���راه ی���ک مراس���له و 

سلسله نعمت اللهیه؛ حسین نصیر باغبان.

شیعه شناسی
سال یازدهم، تابستان 1392، شماره 42

اصح���اب امامان ش���یعه و س���یره نگاری؛ حس���ین 
حسینیان مقدم، اصغر منتظرالقائم، محمدعلی 

چلونگر.
غیبت و نظریه پردازی آل نوبخت؛ محمدحس���ین 

جمشیدی، داود سبزی.
تشیع و پیش���ینه آن در بحرین؛ مهدی سلیمانی 

آشتیانی، مهدی مهریزی.
اخالق و عرفان ش���یعی و تلفیق آنها از نظر خواجه 

کبر افراسیاب پور. نصیرالدین طوسی؛ علی ا
ساس���ان  صفوی���ه؛  پایتخت ه���ای  در  تش���یع 

طهماسبی.

اسماعیل مهدوی راد
تازه های ناگرش و نشر

مجـــــــــله هـای پــــــــژوهشــــی 
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تازه های ناگرش و نشر جمله های پژوهیش

کتاب شناس���ی حضرت زینب؛ ناصرالدین انصاری 
قمی.

نیایش  ه���ای  منظ���وم  ترجم���ه  کتاب شناس���ی 
معصومین؛ سیدرضا باقریان موحد.

کتاب شناسی انساب؛ سیدمصطفی مطبعه چی.

میراث شهاب
سال نوزدهم، زمستان 1392، شماره 74

اجوب���ة المس���ائل المرعش���یة، آی���ت اهلل العظم���ی 
بروجردی؛ عبدالحسین طالعی.

کتاب شناس���ی س���خنان حضرت زهرا؛ ناصرالدین 
انصاری قمی.

کت���اب بغی���ة المری���د؛ محمدکاظم  ابن الع���ودی و 
رحمتی.

محمدجعف���ر  عل���م؛  تحصی���ل  طری���ق  در  رس���اله 
خراسانی.

کت���اب العم���ده ابن بطری���ق و ت���داول آن در میان 
زیدیه؛ حس���ن انصاری، زابینه اش���میتکه، ترجمۀ 

محمدکاظم رحمتی.
تکمله پیر تعلیم؛ سیدرضا باقریان موحد.

احس���ائی؛  جمه���ور  اب���ی  اب���ن  از  نویافت���ه  اث���ری 
ابوالفضل حافظیان.

نقد و نظر
سال هفدهم، بهار 1391، شماره 65

محمدتق���ی  رویش ه���ا؛  و  ریش���ه ها  امامی���ه:  کالم 
سبحانی.

کرباسی. کبر اقوام  کوفه؛ ا کالمی  مدرسه 
کالمی قم؛ سیدحسن طالقانی. مدرسه 

امتداد جریان فکری هشام بن حکم تا شکل گیری 
کالمی بغداد؛ محمدجعفر رضایی. مدرسه 

گرایش به مدرس���ه  ابوعیس���ی وراق: از اعت���زال ت���ا 
کوفه؛ عباس میرزایی.

جاب���ر جعف���ی: غال���ی ی���ا متهم ب���ه غل���و؛ مصطفی 
حقانی فضل.

عب���داهلل بن ابی یعفور: متکلمی ناش���ناخته از تبار 
محدثان امامیه؛ حسین منصوری  راد.

کتاب شناسی مطالعه؛ پیمان جلیل پور.
روش پژوهش آمیخته؛ معصومه نیک نیا.

ک���ز  مرا در  دان���ش  مش���اوران  و  کتابخان���ه 
دانشنامه نگاری؛ سیداحمد حسین زاده.

پژوهش های دانشگاهی در حوزه علم اطالعات و 
دانش شناسی؛ حامد علیپور حافظی.

کتابخانه دیجیتال���ی: ارائه راهکارهای  راه ان���دازی 
اجرایی.

میراث علمی اسالم و ایران
سال دوم، بهار و تابستان 1392، شماره 1

کبیس���ه؛  و  ع���ادی  س���ال های  توال���ی  و  ترتی���ب 
محمدرضا صیاد.

دوره  نج���وم  تاری���خ  ب���ه  س���پردنم  دل  داس���تان 
کینگ، ترجمه پویان رضوانی. اسالمی؛ دیوید آ. 

ج  نج���وم و اح���کام نج���وم در دوره اس���المی؛ جور
صلیبا، ترجمۀ یونس مهدوی.

مدخل های تاریخ علم در دانشنامه جهان اسالم 
و دایرة المعارف بزرگ اسالمی؛ افسانه منفرد.

علم میان اروپا و آسیا؛ غالمحسین صدری افشار.
نش���ریه تاری���خ عل���وم دوره عثمانی؛ غالمحس���ین 

صدری افشار.
س���جاد  ترجم���ۀ  لمی���ر،  ی���وپ  فارس���ی؛  زی���ج  دو 

نیک  فهم خوب روان.
جایگاه دکتر محس���ن هشترودی در جامعه علمی 

ایران؛ عبدالحسین مصحفی.
رس���اله تش���ریح االالت ف���ی ش���أن االمتحان���ات از 
گیالن���ی؛ مرتض���ی صومی،  س���یدمنجم حس���ینی 

محمد باقری.

میراث شهاب
سال نوزدهم، تابستان و پاییز 1392، 

شماره 72 و 73
کاتب���ی ترش���یزی؛ عل���ی حیدری  قطع���ات موالن���ا 

یساولی.
کرد؛  کفن نت���وان  که ف���زون اس���ت  کش���ته از ب���س 

ابوالفضل حافظیان.
عالمان عاملی و نقش آنها در مجادالت سیاسی � 
مذهبی صفویه با عثمانی؛ دون استوارت، ترجمۀ 

محمدکاظم رحمتی.

کتاب ماه دین
سال هفدهم، بهمن 1392، شماره 196

معرفت شناس���انه  ن���گاه  از  گزبس���کی  زا روای���ت 
کاوه بهبهانی. خودش؛ 

فلس���فه دی���ن(  )مس���ئله ش���ر در  بش���ر  رنج ه���ای 
گزبسکی؛ شهاب الدین  نوش���ته لیندا ترینکاوس زا

عباسی.
گونه فضیلت  گزبسکی در باب دو  بررسی دیدگاه زا

فکری؛ هادی علیزاده.
اخ���الق فضیل���ت؛ جی���ل الیفن���ت، داود قرجال���و، 

سیداصغر محمدی.
گزبس���کی، معصوم���ه  اخ���الق چیس���ت؟ لین���دا زا

نظری.
کت���اب مقدس  کت���اب هنجاره���ا در س���ه  بررس���ی 
)ت���ورات، انجی���ل و ق���رآن(؛ هاج���ر خات���ون قدمی 

جویباری.
ق���رن  در  اس���المی  تفک���ر  چالش ه���ای  و  مس���ائل 

بیستم؛ سوها تاجی فرخی و بشیر م. نافع.

کلیات کتاب ماه 
سال هفدهم، دی 1392، شماره 193

کتابخان���ه و م���وزه مل���ی مل���ک: »وق���ف در ح���وزه 
فرهنگ«؛ داریوش مطلبی.

وقف و تأثیر آن در بالندگی حوزه فرهنگ؛ روشنک 
سعادتی.

کتابخانه و موزه ملی  آش���نایی با اسناد موجود در 
ملک؛ زینب اوالد.

آش���نایی ب���ا نس���خه های خط���ی و چ���اپ س���نگی 
کتابخان���ه و موزه ملی مل���ک؛ علیرضا  موج���ود در 

دولتشاهی.
فهرست توصیفی ش���بیه نامه های ملک؛ حسین 

مسرت.
دانشنامه علم سنجی؛ محمدرضا شکاری.

پژوهش  های دانشگاهی در حوزه علم اطالعات و 
دانش شناسی؛ حامد علیپور حافظی.

کلیات کتاب ماه 
سال هفدهم، بهمن 1392، شماره 194

بازاندیش���ی تم���دن: ارتباط���ات و ت���رور در دهکده 
جهانی؛ یوسف خجیر.


