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جمله های پژوهیشتازه های ناگرش و نشر

سلیمانی.
اصالح ش���ده:  س���نت  در  پلنتین���گا  تجدیدنظ���ر 
بازاندیش���ی معرف���ت طبیعی م���ا به خ���دا؛ مایکل 

زاپکی سادوث، ترجمه علی مشهور.
کوین���اس؛  ب���اور مس���یحی تضمین ش���ده و م���دل آ
گزبسکی، ترجمه وحید  کالوینی پالنتینگا، یلندا زا

سهرابی فر.
پاسخ آلوین پلنتینگا به سه مقاله پیشین؛ حمید 

طالب.
ادبیات متن قرآنی: پژوهشی درباره نظریه تفسیر؛ 

علی علی محمدی.
کت���اب الگوه���ای مطالعه مقایس���ه ای  نگاه���ی به 

دین؛ میرچا ایلیاده، علیرضا رضایت.
سیاست شناس���ی  از  م���درن«  »پس���ت  روایت���ی 
کت���اب  در  س���نجش گرانه  درنگ���ی  مس���لمانان، 
»ق���درت، دانش و مش���روعیت در اس���الم«؛ یاس���ر 

میردامادی.
کت���اب فق���ه و سیاس���ت در ای���ران معاصر؛  درب���اره 

ریحانه صدری.
گاهی زود می آید!؛ سیدحسن اسالمی. اقبال 

اقبال الهوری، روش���نفکر دینی پیش���ین؛ فتح اهلل 
مجتبایی.

فیل ه���ا، پرندگان ش���کاری و انبوه س���نگ ریزه ها: 
می���ر،  مس���تنصر  فی���ل؛  س���وره  از  فراه���ی  تفس���یر 

ابوالفضل حری.
دایرة المعارف قرآن بریل زیر تیغ نقد مظفر اقبال.

آموزه های دینی؛ مرضیه محصص.
مراح���ل تربی���ت از دی���دگاه ق���رآن، س���نت و عل���م 
طاه���ره  و  وح���ی  فرزن���د  جم���ال  روانشناس���ی؛ 

حیدرنژاد.
مولفه ه���ای دانش پژوه���ی در آموزه ه���ای دین���ی؛ 
سهراب مروتی، فرحناز وحیدنیا و سهیال آزادیان.

کالم اسالمی
سال بیست و دوم، تابستان 1392، 

شماره 86
س���لفی گری دیرین���ه و نوی���ن؛ جعف���ر س���بحانی و 

علیرضا سبحانی.
پاس���خ به ش���بهات وهابیان بر روایات عثمان بن 
حنیف در خصوص توس���ل؛ محسن عبدالملکی و 

مهدی فرمانیان آرانی.
بررسی تطبیقی سلطنت نفس در اندیشه محقق 
نائینی، محقق خوئی و ش���هید صدر؛ محمدعلی 

اسماعیلی.
تحول و تکامل در معرفت؛ فضل اهلل روزبهی.

اسالم و مدرنیته؛ عبدالحسین خسروپناه.
نقد نظری���ه معنویت گرای���ی منهای دین؛ مس���لم 

محمدی و صفر نصیریان.

کتاه ماه دین
سال شانزدهم، دی 1392، شماره 195

ی���ک  ضرورت ه���ای  ش���فقت:  و  صداق���ت  امی���د، 
کی���رگ، مرضیه  کنت  گفتگو ب���ا  گفتگ���وی س���الم؛ 

بینات
سال بیستم، بهار و تابستان1392، 

شماره 77 و 78
س���وگند در قرآن و یاس���ین؛ س���یدمحمد موسوی 

مقدم.
تجلی حکمت در سوره یاسین؛ مصطفی حسینی 

طباطبائی.
مین���ا  یاس���ین؛  و  ق���رآن  در  پیامب���ران  خصائ���ص 

شمخی و مریم شریفی.
ش���کر و ش���کرگذاری در قرآن و یاسین؛ نهله غروی 

نائینی، مریم میرزائی قلم خانی.
حق پذیران در قرآن و یاسین؛ محمود خیراللهی.
سالم و انواع آن در قران و یاسین؛ عاقله صابری.

مفهوم قصر در سوره یاسین؛ عزت اهلل موالئی نیا و 
عبدالعزیز صوفی زاده.

شعر از دیدگاه قرآن و پیامبر)ص(؛ قاسم بستانی.

حسنا
سال پنجم، تابستان 1392، شماره 17

رویک���رد تفس���یری به موضوع وحدت اس���المی )با 
کی. تکیه بر تفاسیر فریقین(؛ نانسی سا

قصد و معنا در حدیث؛ رمضانعلی بیگدلی.
چش���م اندازی از فلس���فه پیش���گوئی های تاریخی 
کریم؛ نرگس شکربیگی، عماد صادقی و امیر  قرآن 

فتاحی.
از  دریافت���ی  تغاف���ل،  راه  از  همس���ران  س���ازگاری 

اسماعیل مهدوی راد
تازه های ناگرش و نشر

مجـــــــــله هـای پــــــــژوهشــــی 
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تازه های ناگرش و نشر جمله های پژوهیش

گ���وردون،  »تاری���خ فک���ری« چیس���ت؟؛ پیت���ر ای. 
مترجم پویا صبوری.

یحی���ی  فک���ری؛  تاری���خ  و  شرق شناس���ی  اس���الم، 
شعبانی.

آم���وزش و پ���رورش در جن���وب ای���ران؛ مصطف���ی 
ابراهیمی.

نق���د و بررس���ی خاط���رات عل���ی جنت���ی؛ مجتب���ی 
سلطانی احمدی.

کاش���ان نگی���ن انگش���تری تاریخ  س���ایه نراق���ی ب���ر 
ایران؛ محمد مشهدی نوش آبادی.

ارطغ���رل، مترج���م  عل���ی  تاریخ ن���گاری عثمان���ی؛ 
حسن اسدی.

مشکوة
سال سی و دوم، پاییز 1392، شماره 120

نقش لذت و س���عادت در س���یر تکاملی انس���ان با 
رویکرد آموزه های اس���المی؛ محمدحسن مشرف 

کوهی اصفهانی. جوادی، اعظم 
نداه���ای جاودان���ی در خطاب���ات قرآن���ی؛ محم���د 

بهداری.
روش و مراح���ل تنبی���ه در داس���تانی های ق���رآن؛ 
کابلی. محمدحسین مردانی نوکنده و قاسم علی 

گفتگ���و در داس���تان قرآن���ی  جل���وه هن���ری عنص���ر 
کوزلو و س���ارا  حضرت یوس���ف؛ مریم منصوریان قرا

نیک بین.
خاندان ه���ای مع���روف دانش���ور س���ادات ش���یعه 

ایران؛ رسول سعیدی زاده.
مباح���ث تطبیقی میان ادیان ش���رقی و اس���الم با 
کید بر خداشناس���ی در دین هندویی، سلس���له  تأ
نشس���ت های علمی بنیاد پژوهش���های اس���المی؛ 

محمدجواد شمس، محمدحسین محمدپور.

)بخش دوم(؛ ویلیام هانوی، ابوالفضل حری.
مقدم���ه ای ب���ر بدبین���ی تاریخ���ی در ادب و ش���عر 

ایرانی؛ سیدموسی دیباج.
ح قصاید خاقانی و پاسخ به  در حاشیه نقد و ش���ر
اس���تعالمات و ابهامات استاد اس���تعالمی )بخش 

دوم(؛ محمدرضا ترکی.
بررسی تصحیح جدید سام نامه؛ سجاد آیدنلو.

زنان پیشتاز؛ فرخنده حق شنو.
اوج تنوع مضامین در غزل حافظ.

کلیات کتاب ماه 
سال شانزدهم، آذر 1392، شماره 192

نظریه سواد رسانه ای، رهیافتی شناختی؛ یوسف 
خجیر.

کتاب پردازی »بررسی موسوعه  جستاری در حرفه 
الوراقه و الوراقین فی الحضاره العربیه االسالمیه«؛ 

مهدی مجتهدی.
روحانی���ت،  کتاب شناس���ی  کتابش���ناخت: 

روشنفکری و ...؛ پیمان جلیل پور.
روش  های تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه؛ 

احسان شاه قاسمی، زهرا بویری ده شیخ.
آموزش دکت���را: رهیافت ه���ای پژوهش محور برای 
دانشجویان، استادان راهنما و مدیران آموزشی؛ 

یزدان منصوریان.
هن���دل؛  رقوم���ی  شناس���ه گر  سیس���تم  معرف���ی 

حمیدرضا خدمتگزار.
و  اس���الم  دانش���نامه جه���ان  بررس���ی مخاطب���ان 
دایرة المع���ارف ب���زرگ اس���المی در فضای س���ایبر؛ 

سیداحمد حسین زاده.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
آذر 1392، شماره 187

گفتگو  تاریخ فکری در ایران: روندها و مس���ئله ها؛ 
کبر علیخانی و دکتر عبداهلل نصری. با دکتر علی ا

کتاب ماه فلسفه
سال هفتم، دی 1392، شماره 76

اندرزه���ای فالس���فه یون���ان ب���ه روای���ت حنین بن 
اسحاق؛ علی اوجبی.

تاری���خ جهانی علوم و دانش���مندان ت���ا قرن پنجم 
هج���ری از منظر عالم���ه صاعد آندلس���ی؛ غالمرضا 

جمشیدنژاد.
نخس���تین اندرزنامه فلس���فی به زب���ان عربی؛ علی 

اوجبی.
آئین ها و نحله ها به روایت شهرس���تانی؛ س���پیده 

نصرتی.
تاری���خ فلس���فه از آغ���از ت���ا س���هروردی ب���ه روای���ت 

شهرزوری؛ زهرا قزلباش.
محبوب القلوب، جامع ترین تاریخ فلس���فه؛ علی 

اوجبی.
تصحی���ح متنی فلس���فی ب���ا نگاهی ادب���ی؟!؛ علی 

اوجبی.
مجموع���ه مقاالت���ی در تاری���خ فلس���فه در اس���الم؛ 

پروانه عروج نیا.
کربن؛ سیما  تاریخ فلسفه اس���المی از نگاه هانری 

سادات نوربخش.
گزارش���ی روش���مند از حکم���ای پ���س از مالص���درا؛ 

عبداهلل صلواتی.
اقب���ال و ن���گارش تاری���خ فلس���فه اس���المی؛ طیبه 

کرمی.
در جس���تجوی نس���بت فلس���فه اس���المی با زمان؛ 

شهناز شایانفر.

کتاب ماه ادبیات
سال هفدهم، آذر 1392، شماره 80

کل���ی  رویکرده���ای خ���اص در تفس���یر آث���ار ادب���ی؛ 
گریفیس، ترجمه سعید رفیعی خضری.

عناصر روایی در رمانس های پیش از عصر صفویه 


