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تازه های ناگرش و نشر جمله های پژوهیش

علوم حدیث
سال هفدهم، پاییز 1391، شماره 3 )65(

معقولیت ایمان؛ سیدحسن اسالمی اردکانی.

بررس���ی و ارزیاب���ی وجوه جمع بی���ن روایات »اهل 
الذکر«؛ فتح اهلل نجارزادگان، سمیه هادی لو.

راس���ت نمایی احادی���ث رجع���ت؛ اصغ���ر ه���ادوی 
کاشانی، مرضیه رضوی.

اثرگ���ذار در اخ���الق؛  گونه شناس���ی ش���ناخت های 
س���مانه مطلق مجد، عباس پس���ندیده، ش���ادی 

نفیسی.

نگاه حوزه بغداد به راویان و آرای رجالی مدرس���ه 
س���یدعلیرضا  بهرام���ی،  علیرض���ا  ق���م؛  حدیث���ی 

حسینی.

آی���ت اهلل  و  خمین���ی  ام���ام  رجال���ی  آرای  تض���ارب 
خویی درباره محمد بن اس���ماعیل؛ مهدی بیات 

مختاری.

جس���تاری درب���اره اصط���الح حدیث ق���وی؛ عطیه 
رضاداد، سیدکاظم طباطبایی، حسن نقی زاده.

کتاب ماه ادبیات
سال هفدهم، آبان 1392، شماره 79

رمانس های عامیانه فارسی پیش از دوره صفوی؛ 
ویلیام هاناوی، ترجمۀ ابوالفضل حری.

کمک جنگ ها و  تصحیح دیوان امامی هروی به 
گل دره. سفینه ها؛ سهیل یاری 

در حاش���یه نقد و ش���رح قصاید خاقانی و پاسخ به 
استعالمات و ابهامات استعالمی؛ محمدرضا ترکی.

خردنامه صدرا
تابستان 1392، شماره 72

عشق، درونمایه نظام هستی در حکمت متعالیه؛ 
مقصود محمدی.

نس���بت بین اس���تکمال و حقیقت نفس با علم به 
کلی���ات در حکمت متعالیه؛ اس���ماعیل س���عادتی 

خمسه.

تحلی���ل و مقایس���ه دو منب���ع معرف���ت در نظ���ام 
کایی، حسن  کا فلسفی صدرایی و دکارتی؛ قاسم 

رهبر.

کاربرد مفهوم مشتق در حکمت متعالیه؛ علیرضا 
کهنسال، زینب ارمکان.

شیعه شناسی
سال یازدهم، بهار 1392، شماره 41

کید بر اندیشه آیت اهلل  دیدگاه امنیتی ش���یعه با تأ
شهید بهشتی؛ نجف لک زایی.

حدیث غدی���ر و تحلیل و تبیی���ن معنایی »مولی« 
در آن از منظر شیعه؛ اصغر غالمی، رضا برنجکار.

زیارت قبور و دالیل عالمان ش���یعه بر مش���روعیت 
آن؛ مهدی فرمانیان، مجتبی صداقت.

س���ادات و ب���زرگان ش���یعه و نقش آن���ان در حرکت 
شیعی محمد بهادر؛ محمدرضا رحمتی.

اهل بی���ت؛  و  صحاب���ه  تقاب���ل  مبل���غ  اموی���ان، 
محمدرضا هدایت پناه.

پژوهش های ادبی
سال هشتم، پاییز1390، شماره 33

که���ن الگوهای  تحلی���ل تطبیق���ی پیرنگ روایی و 
گذر س���یاوش از آتش و س���رگوین و ش���والیه س���بز؛ 

مریم سلطان بیاد، حسین فتحعلی.

بررس���ی ظرفیت ه���ای نمایش���ی نفث���ة المص���دور؛ 
علیرضا پورشبانان، سعید بزرگ بیگدلی.

بازخوان���ی »ذکر خ���روج تارابی« بر اس���اس رویکرد 
شالوده شکنی؛ جواد دهقانیان، نجمه دری.

گفتمان عشق در غزل جامی؛ نسرین  س���یر تحول 
فقیه ملک مرزبان، فرشته میالدی.

انس���جام در نث���ر فن���ی و نق���ش صناع���ات ادب���ی 
در ایج���اد آن؛ حس���ین محم���دی، س���عید ب���زرگ 

بیگدلی، صادق آیینه وند، حیات عامری.

حکومت اسالمی
سال هجدهم، بهار 1392، شماره 67

کارآم���دی نظریه والیت فقی���ه در تأمین مصلحت 
عمومی؛ قاسم شبان نیا، مهدی قربانی.

کارآمدی آن در  حکوم���ت دینی و آسیب شناس���ی 
عرصۀ تربیت اخالقی جامعه؛ حسین دیبا.

مأخذ ش���ریعت ناظ���ر در نظ���ام تقنین���ی جمهوری 
اسالمی ایران؛ خیراهلل پروین، میثم درویش متولی.

تبعی���ض مثب���ت در اس���الم و حق���وق اقلیت های 
دینی در حکومت اسالمی؛ محمدجواد جاوید.

در  غیرمس���لمان  ش���هروندان  تکالی���ف  و  حق���وق 
جامعه اسالمی؛ مهدی عزیزان.

اسماعیل مهدوی راد
تازه های ناگرش و نشر

مجـــــــــله هـای پــــــــژوهشــــی 
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درگذشتاگن اخبار

کریمی. بدن صوفیانه؛ بهزاد 

کتاب درسی؛ فیروز آزادی. گفته های یک  نا

کتاب ماه دین
سال شانزدهم، مهر 1392، شماره 192

فارس���ی  ترجم���ه  بررس���ی  و  نق���د  نشس���ت 
دایرة المعارف قرآن: با حضور دکتر مجید معارف، 

کریمی نیا. کر و مرتضی  دکتر محمدکاظم شا

فارس���ی  ترجم���ه  ویراس���تاران  ب���ا  نشس���تی 
دایرة المعارف قرآن: مهرداد عباس���ی، امیر مازیار، 
مسعود صادقی، حسین خندق آبادی، سیدعلی 

آقایی.

دایرة المعارف قرآن لی���دن، امتیازات و چالش ها؛ 
مجید معارف.

نگاهی ب���ه مدخل اخ���الق و ق���رآن دایرةالمعارف 
قرآن؛ سیدمحمد ایازی.

مطالع���ات علمی غربی و ق���رآن: پیش داوری های 
همیشگی؛ مظفر اقبال، ترجمه سیدعلی آقایی.

مقبولیت دانش پژوهی اروپایی � آمریکایی در باب 
قرآن و تفسیر؛ اندرو ریپین، سیدعلی آقایی.

ق���رآن در دایرةالمعارف ه���ا و دایرةالمعارف ه���ای 
قرآنی؛ محسن معینی.

نگاهی ب���ه دایرةالمع���ارف جامع قرآن و مقایس���ه 
اجمالی آن با دایرةالمعارف قرآن؛ حمید باقری.

فرهنگ نام���ه ای قرآن���ی از ل���ون دیگ���ر؛ اس���ماعیل 
باغستانی.

کتاب ماه دین
سال هفدهم، آبان 1392، شماره 193

کت���اب »محمد)ص(  م���رور انتقادی ولید صالح بر 
پدر هیچ یک از مردان ش���ما نیس���ت«؛ س���یدعلی 

آقایی.

محمد)ص( پدر هیچ یک از مردان ش���ما نیست؛ 
دیوید پاورز، ترجمه سیدعلی آقایی.

کت���اب فق���ه الحدی���ث، روش و مبان���ی؛  غ���وری در 
هاجر خاتون قدمی.

کت���اب پژوهش���ی در محکم و متش���ابه در  درب���اره 
کریم؛ ندا ملکی. قرآن 

از »نظری���ه توطئ���ه« ت���ا »نظریه جریان���ی«: مروری 

کلیات کتاب ماه 
سال شانزدهم، آبان 1392، شماره 191

قدرت اطالعات: تأثیر اطالعات بر نظریه توس���عه؛ 
مهدی شقاقی.

فرهنگ جامع چاپ و نشر؛ داریوش مطلبی.

شیوه های تولید دانش؛ عاطفه شریف.

نقدی بر منابع اطالعاتی در حوزه علوم پزش���کی و 
سالمت؛ رضوان اجاقی، حسن اشرفی ریزی.

کتابخوانی؛ نی���ره خداداد  رس���انه ملی و فرهن���گ 
شهری.

س���هیال  جنگل���ی؛  کوچ���ک  می���رزا  کتابشناس���ی 
گنج خانلو.

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

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
مهر 1392، شماره 185

تاریخ اس���الم معاص���ر: حلق���ه مفق���وده مطالعات 
تاریخی؛ عباس برومند اعلم.

جنبش های سیاس���ی خاورمیانه )از سلفی گری تا 
لوس���لفی گری(؛ حجت اهلل جودکی، عباس برومند 

اعلم.

غرب و اخوان المسلمین؛ عبداهلل فرهی.

نه���اد والیت عه���دی در خالفت ام���وی و عصر اول 
عباسی )56 � 232ق(؛ فضه محمودی.

مکتوبی از میرزا حسن رشدیه؛ علی قیصری.

کشف حجاب در ایران؛ زهرا حاتمی. روایت 

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
آبان 1392، شماره 186

گفتگو با دکتر  ایران و مس���ئله تاریخی مهاج���رت، 
کیان فر. سیدصادق سجادی و استاد جمشید 

گفتمان مهاجرت در تاریخ ایران؛ مجتبی خلیفه.
خاستگاه های سیاسی و اقتصادی روزگار ما؛ امید 

اخوی.
صوفیان بر اریکه قدرت؛ مس���عود خاتمی، صونی 

فدائی مهربانی.
ش���ناخت بلوچس���تان از منظر تاری���خ؛ عبدالودود 

سپاهی.

)تصحی���ح  بیهق���ی  تاری���خ  مقایس���ه دو تصحی���ح 
یاحقی � سیدی و فیاض(؛ سیدمهدی سیدی. 

تبلور حماسه در بستر اسطوره.

کتاب مولوی و اسرار خاموشی. نقد و بررسی 

مبنای تحلیل فلسفه تاریخ از دیدگاه بیهقی.

روایت زنان در ادبیات دفاع مقدس.

کتاب ماه ادبیات
سال شانزدهم، شماره دوازدهم، شماره 192

گریفیس، سعید رفیعی. کلی  تفسیر آثار ادبی؛ 

عش���ق عذری و عش���ق صوفیانه؛ محم���د غنیمی 
هالل، امیر مؤمنی هزاوه.

کتاب امثال و اش���عار عرب���ی درمثنوی  نگاه���ی به 
معنوی؛ فرشید وزیله.

کهن تری���ن امیری های مازندران؛  کتاب  نقدی بر 
علی ذبیحی.

چالش بر سر واژه.

بیهقی و »تاریخ گرایان نوین« یا 
»نوتاریخی باوران«.

کلیات کتاب ماه 
سال شانزدهم، مهر 1392، شماره 190

کتابخانه های دیجیتال. حقوق مؤلف در 

ی���زدان  عم���ل؛  ت���ا  نظری���ه  از  کیف���ی:  پژوه���ش 
منصوریان.

کنده؛ جستارهایی در اخالق  نوشتن در جزایر پرا
پژوهش؛ بهروز همایی.

تاریخ روزنامه نگاری در ایران در بوته نقد؛ مهدی 
جعفری خانقاه.

کارب���ر؛ محم���د  کتابخانه ه���ای دیجیتال���ی: راب���ط 
زره ساز.

کتابخان���ه ای و  تأثی���ر حق مؤل���ف ب���ر امانت بی���ن 
کانادا؛ رابرت  دسترس���ی به منابع الکترونیک���ی در 

تیسن، ترجمۀ بهروز رسولی.

کلی���دی نس���ل جدی���د  مهارت ه���ا و قابلیت ه���ای 
دانش شناس���ی؛  و  اطالع���ات  عل���م  متخصص���ان 
منص���وره  ترجم���ه  کومجی���ن،  نانس���ا  پوس���یدی 

مرادحاصلی.
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اخباردرگذشتاگن

معصومین؛سیدرضا باقریان موحد.

نصاب الصبیان و شروح آن؛ محمدعلی عیوضی.

کاش���انی؛  احم���د  ب���ن  یحی���ی  عمادالدی���ن  آث���ار 
محمدعلی صالحی.

کتاب شناسی انساب؛ سیدمصطفی مطبعه چی.

مشکوة
سال سی و دوم، تابستان 1392، 

شماره119

آن؛  ب���ه  ایم���ان  تربیت���ی  نق���ش  و  اله���ی  عل���م 
محمدهادی عبدخدائی.

اال   * تنس���ی  َف���ال  )س���نقرُئک  آی���ه  در  پژوهش���ی 
کی. ماشاَءاهلل...(؛ نانسی سا

آسیب شناسی عمل صالح در قرآن؛ زینب غالمی، 
بی بی حکیمه حسینی.

گفتمان قرآن پژوهی؛ حسین طاهری وحدتی.

جای���گاه اهل البی���ت در تفس���یر ش���واهد التنزی���ل 
مین���ا  وح���ی،  فرزن���د  جم���ال  التفضی���ل؛  لقواع���د 

یعقوبی، فرشته دارابی.

کاش���ی های زرین فام حرم امام رضا)ع( سندی از 
هویت تاریخی شهر مشهد؛ میثم جاللی.

نامه مفید )حقوقی تطبیقی(
سال نوزدهم، تابستان 1392، شماره 97

جای���گاه و نق���ش رئی���س جمه���ور در نظام ه���ای 
مختلف جمهوری؛ ولی رستمی، احمد رنجبر.

مطالع���ه تطبیق���ی معیارهای صالحیت دادرس���ی 
اداری در ایران و فرانسه؛ سیدمجتبی واعظی.

محم���د  بی���ان؛  آزادی  و  رای���ت  کپ���ی  هم افزای���ی 
حبیبی مجنده.

کلی فی الذمه؛  اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع 
سیدمصطفی محقق داماد، رسول احمدی .

کارب���رد عقل و بن���ای عقال درب���اب ضمانت اجرای 
نقض قرارداد؛ نعمت اهلل الفت.

مطالع���ه تطبیقی »مس���ئولیت محض« در حقوق 
کیفری؛ صادق شریعتی نسب.

ش���خصیت حقوقی ش���رکت های چندملیتی و آثار 
کری نیا. آن؛ محمد صالحی مازندرانی، حانیه ذا

هدف درس���ت، ش���یوه غل���ط: )مالحظات���ی درباره 
نوشته آقای ثبوت(؛ سیدحسن اسالمی.

کتاب الش���فاء؛ علی  ع���ون اخوان الصف���ا علی فهم 
اوجبی.

تحلیل���ی در ب���اب معرف���ت؛ ت. س���ورل، همایون 
همتی.

گئ���ورک زیم���ل، فیلس���وف زندگ���ی معاص���ر؛ مازیار 
جفرودی.

کتاب ماه فلسفه
سال هفتم، آذر 1392، شماره 75

ویلی���ام جیمز: زندگی، آرا و آث���ار؛ وین پی. پومرلو، 
مصطفی امیری.

اصول روانشناس���ی؛ ویلیام جیمز، ترجمه حسین 
کیانی.

کتاب تنوع تجربه دینی. نقد و بررسی 

انتح���ال در مقال���ه تحلی���ل روش���مند دو قرائت از 
اصالت وجود مالصدرا؛ محمود هدایت افزا.

بررس���ی اش���کاالت بیان الفرقان به روش فلسفه و 
عرفان؛ مهدی آزادپرور.

اش���اره ای ب���ه دی���دگاه مکت���ب تفکی���ک در ب���اب 
معرفت بشری؛ معصومه نظری، خدایار خانی.

کنونی تفکر در ایران؛ رضا داوری اردکانی. وضع 

در آستانه نشر در جهان غرب؛ مونا خسرویی.

 میراث شهاب
سال نوزدهم، تابستان و پاییز 1392، 

شماره 72 -73

کاتب���ی ترش���یزی؛ عل���ی حیدری  قطع���ات موالن���ا 
یساولی.

عالمان عاملی و نقش آنها در مجادالت سیاس���ی 
� مذهب���ی صفوی���ه ب���ا عثمان���ی؛ دون اس���توارت، 

محمدکاظم رحمتی.

کتابخانه  فهرس���ت انهائ���ات نس���خه های خط���ی 
العظم���ی مرعش���ی؛ محمدجوادطالب���ی  آی���ت اهلل 

هنزائی.

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

نیایش ه���ای  منظ���وم  ترجم���ه  کتاب شناس���ی 

کتاب »نخس���تین  بر نابس���امانی های ی���ک نقد بر 
مناس���بات فک���ری تش���یع«؛ س���ید محمده���ادی 

گرامی.

اورس���وال  پس���امدرن؛  درعص���ری  معنویت گرای���ی 
کینگ، وحید سهرابی فر.

برهم کنش���ی صوت و معنا در س���وره ق���در؛ مایکل 
سلز، ابوالفضل حری.

پیشینه و چش���م انداز دگرگونی های پیروان ادیان 
جهان از 1970 تا 2050؛ حس���ین حیدری، محمد 

آقاجانی.

کتاب ماه دین
سال هفدهم، آذر1392، شماره 194

کثرت گرایی و ب���اور دینی موجه؛ دیوید  پلنتین���گا، 
بازینجر، مهدی اخوان.

استدالل جایگزینی از پلنتینگا؛ پیتر ون اینویگن، 
سیدمحسن اسالمی.

کت���اب ایم���ان و عقالنی���ت؛ ج���ان هیک،  بررس���ی 
سعید پاشایی.

کتاب شناخت خدا؛ اسکات ای داویسن،  بررسی 
معصومه نظری.

کتابخ دا، اختیار و شر؛ جان هیک، حجت  بررسی 
اسدی ملکی.

کتاب آی���ا خدا ماهیت���ی دارد؟؛ ویلیام رو،  بررس���ی 
هاشم قربانی.

کتاب آینه های نیستی؛ الهیات سلبی در  بررس���ی 
کهارت؛ هاجر خاتون قدمی  آثار موالنا و مایس���تر ا

جویباری.

کتاب ماه فلسفه
سال ششم، آبان 1392، شماره 74

گفتگو با دکتر احمد احمدی. آموزش فلسفه در 

وح���ی؛  ن���زول  ان���کار  نظری���ه  دف���ع  در  پادزه���ری 
حمیدرضا صادقی نیارکی.

الیه ای از بن الیه های شناخت؛ هاشم قربانی.

نگاه���ی دوب���اره ب���ه بزرگ تری���ن و بی بدیل تری���ن 
دایرةالمعارف فلسفه اسالمی؛ علی اوجبی.

قرائ���ت نب���وی از جه���ان ی���ا ان���کار وح���ی؛ عبداهلل 
نصری.


