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حدیثپژوهی
سالپنجم،بهاروتابستان1392،

شماره9

کمال الدین و تمام النعمه؛  روش شیخ صدوق در 
عاطفه زرسازان.

بررس���ی تالش های علمی و عملی عالمه شعرانی؛ 
کاظم توری. فتحیه فتاحی زاده، سعیده 

کر،  اب���ن ولی���د و مس���تثنیات وی؛ محمدتقی ش���ا
علیرضا حسینی.

و  غضائ���ری  اب���ن  رجال���ی  دیدگاه ه���ای  مقایس���ه 
نجاشی؛ محسن قاسم پور.

روای���ات بک���ر بن محمد و مس���ئله تع���ارض درباب 
گان سرشار. سیزدهم رجال شیخ طوسی؛ مژ

اجتهاد در تفس���یر بخ���اری با اثرپذیری ف���راوان از 
ابوعبیده؛ پرویز رستگار، علیرضا پوربرات.

آفری���دگان یا پ���رورش یافت���گان؟ بررس���ی تحلیلی 
روای���ت »نح���ن صنای���ع اهلل...«؛ مرتض���ی ع���رب، 

سیدکاظم طباطبایی.

تحلیل و بررسی آرایه متناقض نما در نهج البالغه؛ 
س���یدرضا میراحمدی، علی نجفی ایوکی، فاطمه 

لطفی مفرد نیاسری.

حوزه
سالسیام،بهار1392،شماره167

مس���ئولیت ح���وزه در تعال���ی و تعلی���م آموزه ه���ای 
کبر نوایی. دینی به زنان؛ علی ا

موالی���ی نیا؛ س���عیده ولی نوار جهزدانی؛ ش���هیده 
نوریها.

قرآن در بین���ات امام صادق)ع(؛ نفیس���ه زروندی 
رحمانی؛ جواد زروندی.

مضامین قرآن���ی در زیارتنامه ها از امام صادق)ع(؛ 
کالنتری. الیاس 

ش���یوه قرآنی مناظ���رات ام���ام صادق)ع(؛ س���یده 
فاطمه حسینی میرصفی.

نگاهی ب���ه پایان نامه ه���ا با محوریت ق���رآن و امام 
کبری. صادق)ع(؛ حسن ا

ترجمانوحی
سالشانزدهم،پاییزوزمستان1391،

شماره32

کریم؛  نقش س���یاق و اهمیت آن در ترجم���ه قرآن 
زهرا قاسم نژاد.

جنبه ه���ای فرهنگ���ی در ترجم���ه ق���رآن؛ حس���ین 
عبدالرووف، عاطفه یوسفی.

س���یر چ���اپ متن و ترجمه ق���رآن در اروپ���ا )1537 � 
کریمی نیا. 1857 میالدی(؛ مرتضی 

اص���ول  و  ضواب���ط  برخ���ی  تطبیق���ی  بررس���ی 
کریم؛ حسین  زبان ش���ناختی در ترجمه های قرآن 

پوران.

یافته های دیگری درباره ابونصر حدادی و برگی از 
مصحفی دیگر به خامه عثمان وزاق؛ سیدمحمد 

عمادی حائری.

آینهمیراث
سالدهم،پاییزوزمستان1391،

شماره51

آیینه حق نما؛ اثری در دفاع از تشیع در هند؛ ژاله 
تاج الدینی.

فرهن���گ ل���ب اللغه اث���ر ش���یخ محم���ود الهیجی؛ 
پروین تاجبخش.

معرف���ی، بررس���ی و تحلی���ل تذک���ره تحفه س���امی؛ 
فاطمه توکلی فرد.

نویافته هایی از تاریخ ادبیات ایران »اعالمی چند 
کهکیلویه«؛ سیدمحمد طباطبائی بهبهانی. از 

مثن���وی لیلی و مجنون مکتبی ش���یرازی؛ نس���خه 
کتابخانه آیت اهلل مرعش���ی  خطی ش���ماره 10379 
می���رزا  محمدص���ادق  و  فات���ح  فرزان���ه  نجف���ی؛ 

ابوالقاسمی.

مالحظات���ی پیرامون تواریخ نایافته و تاریخنگاری 
محل���ی در خوارزم س���ده های 4 � 5ق؛ محمدعلی 

کاظم بیگی.

تحلیل نث���ر جامع التواریخ رش���ید الدین فضل اهلل 
از نظ���ر ش���اخصهای س���بکی و ادب���ی؛ احمدرض���ا 

یلمه ها.

بینات
سالنوزدهم،زمستان1391،شماره76

ش���خصیت قرآنی امام صادق)ع(؛ مینا ش���مخی، 
فرشته زاده عطار.

کشف االسرار؛ عزت اهلل  امام صادق)ع( در تفس���یر 

اسماعیل مهدوی راد
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اشیاء از دیدگاه ابن سینا و سهروردی؛ محمدعلی 
اخگر، سیدصدرالدین طاهری.

سفیرنور
سالهفتم،بهار1392،شماره25

کان���ت؛ رحیم  عرفی ش���دن دین در تفک���ر اخالقی 
دهقان سیمکانی.

بررس���ی تطبیقی حقیق���ت وحی از دی���دگاه عالمه 
طباطبایی و حسن حنفی؛ هناء مدنی.

امام حسن عس���کری)ع( و اندیشه های انحرافی؛ 
محمدرضا شاهرودی، صدیقه ملک لو.

تأثیر تهذی���ب نفس بر معرف���ت، از دیدگاه خواجه 
نصیر طوسی و فخر رازی؛ سیده سمیه حسینی.

زبان ق���رآن از نظر آیت اهلل جوادی آملی و لودویگ 
ویتگنشتاین؛ محمدجواد حسنی.

کانت؛  نقد و بررسی اعتقاد دینی از نگاه ایمانوئل 
سید متین محسنی.

کتاب، سنت  گس���تره و چگونگی علم امام از منظر 
و عقل؛ حسین واعظی.

فقهوحقوقخانواده
سالهجدهم،بهاروتابستان1391،

شماره58

کاربرد آن در حقوق خانواده  قواع���د فقه قضایی و 
)قاعده »بینه« و »اقرار«(؛ سیدابوالقاسم نقیبی.

کمک ب���اروری؛  ج���واز ی���ا حرم���ت ارائ���ه خدم���ات 
مهشید سادات طبایی.

ک���ودک در برابر  س���ازوکارهای حمای���ت از حق���وق 
مج���ازات و تنبی���ه از نظ���ر فق���ه و حق���وق؛ مرتضی 
طبیبی جبلی، آزاده علیان، مسعود راعی دهقی.

بررس���ی ام���کان تحمیل س���قط درمانی ب���ر مادر از 
جانب ولی جنین؛ زهره افشار قوچانی.

حقوق���ی  آث���ار  و  حضان���ت  منس���ب بودن  و  ح���ق 
آن؛کبری پورعبداهلل.

فقه
سالبیستم،بهار1392،شماره75

اس���تناد ب���ه ادل���ه ظن���ی در اصول فقه؛ س���یف اهلل 
صرامی.

تقلید ابتدایی از میت؛ محمدجواد مسلمی.

جایگاه مسئله اعاده معدوم درحکمت سینوی و 
کهندانی تفرشی. صدرایی؛ مهناز 

تفوق برهان صدیقین ابن س���ینا بر براهین اثبات 
خدا؛ حدیث رجبی.

نگاه س���ه حکیم مسلمان به مس���ئله شر؛ مرضیه 
صادقی.

وضعیت طبقه بندی نفوس پس از مرگ )مقایسه 
دیدگاه ابن سینا و سهروردی(؛ عین اهلل خادمی.

خردنامهصدرا
زمستان1391،شماره70

تدبیر من���زل در حکمت متعالی���ه )زندگی، مکتب 
س���یدمحمد  صدرالمتألیه���ن(؛  ش���خصیت  و 

خامنه ای.

فلس���فه  تبای���ن در  ب���ه  ق���ول  و  تش���کیک وج���ود 
ابن سینا؛ سید محمدکاظم علوی.

عوام���ل مؤث���ر در تکامل نف���س انس���انی از دیدگاه 
حمیدرض���ا  ریاح���ی؛  ارش���د  عل���ی  مالص���درا؛ 

اسکندری.

مالصدرا و اخذ رهیافت میان رش���ته ای در تفسیر 
آیات متش���ابه؛ احمد عبادی، داود صائمی، رضا 

محمدزاده.

حرک���ت اجس���ام طبیع���ی در حکم���ت س���ینوی؛ 
غالمحسین رحیمی.

خردنامهصدرا
بهار1392،شماره71

کهای  روش شناسی نگرش صدرایی به فرایند ادرا
عقلی؛ ناصر مومنی.

کید بر آراء مالصدرا؛ زهره  تحلیل عقالنی وحی با تأ
برقعی.

وجود رابط و رابطی و قاعده محمول؛ سیدمجتبی 
میردامادی.

نس���بتهای  منطق���ی  مبان���ی  و  جریان شناس���ی 
چهارگان���ه نزد منطقدان���ان مس���لمان؛ علی اصغر 

جعفری ولنی.

دینامیک پیوس���ته ابن س���ینا در مقابل دینامیک 
گسسته ارسطو؛ عباس طارمی، جعفر چاوشی.

بررس���ی تطبیقی امکان ش���ناخت ذات و حقیقت 

ن���گاه  از  زن  سیاس���ی  و  اجتماع���ی  فعالی���ت 
محمدمهدی شمس الدین؛ مجید مرادی.

نق���د و بررس���ی فعالی���ت حوزوی���ان در رویارویی با 
فمنیستها؛ سیدمحمد عیسی نژاد.

امام جماعت زنان؛ محمدصادق مزینانی.

حکومتاسالمی
سالهفدهم،زمستان1391،شماره66

بررس���ی و تحلی���ل عناصر استبدادس���تیز در نظریه 
والیت فقیه؛ مهدی امیدی و مهدی قربانی.

اح���کام حکومت���ی و منطق���ة الف���راغ ب���ا تکی���ه ب���ر 
اندیش���ه های فقهی ش���هید صدر؛ مس���عود راعی، 

سید اسماعیل حسینی قلندری.

ماهیت و حکم »شرکت در انتخابات« از منظر فقه 
سیاسی اسالم؛ محسن ملک افضلی اردکانی.

حکوم���ت اصل چهارم قانون اساس���ی ب���ر عموم و 
اطالق س���ایر اص���ول، قوانی���ن و مق���ررات؛ خیراهلل 
پروین، حمید افکار سرند، میثم درویش متولی.

جوام���ع  در  »ام���ت«  آم���وزه  قلم���رو  تبیی���ن 
چندفرهنگی؛ امان اهلل شفایی.

حسنا
سالپنجم،بهار1392،شماره16

گان عقل، فهم، علم  معناشناسی و اس���تعمال واژ
کریم؛ س���یدابوالفضل س���جادی،  و فک���ر در ق���رآن 

مطهره فرجی.

چیستی باطن قرآن؛ مراد شه گلی.

نق���ش ام���ام ه���ادی در جهت ده���ی ب���ه مباح���ث 
کریم؛ امیر فتاحی،  فکری و عقیدتی پیرامون قرآن 

علی دشتی.

بررس���ی اس���تنادات قرآن���ی حض���رت زین���ب در دو 
کوفه و شام؛ اصغر طهماسبی بلداجی. خطبه 

معناشناس���ی و س���یره تطور واژه »م���وت« در قرآن 
کریم؛ مهدی آشناور.

حکمتسینوی
سالهفدهم،بهاروتابستان1392،

شماره49

فلس���فه عبادت انس���ان از منظر ابن سینا؛ فاطمه 
علی پور.
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استاد تقی زاده؛ سجاد آیدنلو.

نق���د و بررس���ی ترجم���ه و تحلی���ل دی���وان متنبی؛ 
عنایت اهلل فاتحی نژاد.

کتاب در باب زبان و زبان شناسی. نقد و بررسی 

پژوهش���ی در اش���عار عم���ادی ش���هریاری؛ س���هیل 
گل دره. یاری 

ا.ال.  ش���روانی؛  خاقان���ی  تاریخ ه���ای  م���اده 
ویلچوسکی، ترجمه مهدی ماستری فراهانی.

کتابماهتاریخوجغرافیا
خرداد1392،شماره181

فرهن���گ ای���ران در آناتولی؛ رحی���م رئیس نیا، زهرا 
ربانی.

تأمالت���ی در س���فرنامه اولیوی���ه؛ مهدی حس���ینی 
تقی آباد.

ادبیات به مثابه ایدئولوژی؛ مسعود عرفانیان.

اسالم و ایران؛ آرمان فروهی.

داود  بی���ات،  کاوه  روای���ت؛  دو  جمه���وری،  ی���ک 
دشتبانی.

قیام 15 خرداد، نقط���ه عطف تاریخ نگاری معاصر 
ایران؛ قاسم تبریزی.

مبدا نهضت؛ امین عزیزی.

کوچه و بازار؛ احمد علمشاهی. سربداران 

کتابماهتاریخوجغرافیا
تیر1392،شماره182

سنخ شناس���ی تاریخ ن���گاری دوره میان���ه؛ محم���د 
روشن، محبوبه شرفی، مجتبی خلیفه.

تاریخ نگاری ای���ران در دوره مغ���والن و تیموریان؛ 
محسن رحمتی.

تاریخ و فرهنگ تیموریان؛ عباس پناهی.

محم���د  کمبری���ج؛  منظ���ر  از  پهل���وی  حکوم���ت 
حسن نیا.

منبع���ی جدی���د درب���اره تاری���خ س���الجقه آناتولی؛ 
میکائیل بایرام، زهرا علیمحمدی.

»تقاسیم البالد« نسخه خطی نویافته در موضوع 
نجوم و نقشه های جغرافیایی؛ احمد خامه یار.

تاریخ نگاری در تاریخ بیهقی؛ امیر سجادی.

کتابماهادبیات
سالشانزدهم،تیر1392،شماره189

ش���یطان های شاعران: ش���عر عربی، میانه الهام و 
تالش قریحه ها؛ احسان عباس، محمود فتوحی.

درآم���دی بر نقد تطبیقی قص���ه لیلی و مجنون در 
ادبیات فارسی و عربی؛ محمد غنیمی هالل، امیر 

مؤمنی هزاوه.

ب���ر  تکی���ه  ب���ا  ای���ران  در  مقام���ات  کتاب شناس���ی 
مقام���ات بدیع الزمان همدان���ی، حریری و قاضی 
حمیدالدین؛ محس���ن محمدی فشارکی، فاطمه 

اشراقی.

بررس���ی چهارکت���اب امی���ری اس���فندقه در ح���وزه 
بیدل پژوهی؛ سیدمهدی طباطبایی.

چگونه س���ر ز خجالت برآورم بر دوس���ت: رونمایی 
ح و تحلیل اشعار حافظ  ح شوق: شر کتاب ش���ر از 

نوشته دکتر سعید حمیدیان.

کتاب درآمدی به فلسفه زبان. نقد و بررسی 

کتابماهادبیات
سالشانزدهم،مرداد1392،شماره190

کتاب فارس���ی ناش���نیده  نشس���ت نق���د و بررس���ی 
انوش���ه،  حس���ن  رواق���ی،  عل���ی  دکت���ر  حض���ور  ب���ا 

محمدسرور موالیی و عسکر بهرامی.

زیبایی شناس���ی امر روزانه؛ ش���ری اروین، ترجمه 
ابراهیم موسی پور بشلی.

درآم���دی به پژوه���ش در زیبایی شناس���ی زندگی 
ابراهی���م  ادبی���ات؛  ب���ه  توج���ه  اهمی���ت  روزان���ه: 

موسی پور بشلی.

امی���ن  حاف���ظ؛  طن���ز  الهیات���ی  زیرس���اخت های 
مهربانی.

ادب���ی؛ مصطف���ی  نظری���ه  از  بهره گی���ری  ض���رورت 
جلیلی تقویان، ابوالقاسم قوام.

بلوچس���تان؛  در  حماسه س���رایی  معرف���ی  و  نق���د 
عبدالغفور جهان دیده، علی توسلی.

مهجور ماندن تاریخ بیهقی برای ایرانیان.

کتابماهادبیات
سالشانزدهم،شهریور1392،شماره191

یادداش���ت هایی ب���ر مق���االت شاهنامه ش���ناختی 

کش���ف حقیقت و  کثری���ت ب���ر مبنای  اعتب���ار رأی ا
سایر مبانی؛ مسعود امامی.

حجی���ت ام���ارات قضایی ب���ر مبنای عل���م قاضی؛ 
حمید ستوده، علی سعیدی.

مالحظات���ی در نق���د مقال���ه »حق���وق و اخ���الق« از 
کلسون؛  کتاب »تضاد و تعارض در اس���الم« نوشته 

کبریان. حسنعلی علی ا

کالماسالمی
سالبیستودوم،بهار1392،

شماره85

گلپایگانی. شریعت و مصلحت؛ علی ربانی 

توحی���د و امام���ت در حدی���ث سلس���له الذه���ب؛ 
حس���ین حبیب���ی تب���ار، محمدمحس���ن مروج���ی 

طبسی.

اعتبارس���نجی خبر واحد در عقائد دینی؛ غالمرضا 
گوهری بخشایش. رضایی، یحیی 

محمدتق���ی  او؛  کالم���ی  روش  و  الط���اق  مؤم���ن 
کرباسی. کبری قوام  سبحانی، 

نقد جریان شناس���ی نوبختی در »فرقه الش���یعه«؛ 
رسول رضوی، علیرضا بهرامی.

گادامر؛  بررسی انتقادی نظام فلسفی هرمنوتیکی 
ابوالفضل ساجدی، مهدی سرلک.

کتابماهادبیات
سالشانزدهم،خرداد1392،شماره188

س���بک دورخی���االن هندی: ش���اخه هندی ش���عر 
فارسی در قرن دوازدهم؛ محمود فتوحی.

هانری ماس���ه و معتقدات و آداب ایرانی اش: رفع 
اتهام از ماسه و نقدی بر چاپ جدید معتقدات و 

آداب ایرانی؛ امین مهربانی.

کت���اب هرمنوتی���ک و نمادپ���ردازی در  نگاه���ی به 
غزلیان شمس؛ عبداهلل نصرتی.

کتاب دس���تور زب���ان ادب���ی معاصر  نق���د و بررس���ی 
فارسی.

چامه های هوراس با برگردان دکتر میرجالل الدین 
کزازی.

کتاب س���فر به مب���دا و عرفان و  نق���د و بررس���ی دو 
انسانی قدسی.
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علی رضا رجبی.

کتاب آفرینش های ادبی در  بررس���ی و آش���نایی با 
گفتار نبوی؛ هاجر خاتون قدمی جویباری.

کتاب  اثبات »خودی« و نفی »دیگری«، نقدی بر 
»اتجاهات التفس���یر فی القرن الرابع عشر« اثر فهد 

بن عبدالرحمن رومی؛ سیدهدایت جلیلی.

کت���اب راهنمای مطالع���ه ادیان راتلج؛  نگاه���ی به 
علیرضا رضایت.

کتاب ایران و ادیان باستانی؛ آمنه علی   نگاهی به 
جان زاده.

کتابماهفلسفه
سالششم،خرداد1392،شماره69

آم���وزش فلس���فه اس���المی ب���ه روایت دکت���ر احمد 
بهشتی.

ح نم���ط چه���ارم  بهش���ت حکم���ت )معرف���ی ش���ر
اشارات استاد بهشتی(؛ عبداهلل صلواتی.

کتاب صنع و  کوتاه  تبیینی از صنع و ابداع )معرفی 
ابداع: ش���رحی بر نمط پنجم اشارات و تنبیهات(؛ 

مجتبی هژیر.

ح نمط ششم اشارات؛ مهدی  کوتاه در شر سیری 
ع. کمپانی زار

نهای���ة  ح  ش���ر قال���ب  در  صوفیان���ه  اندیش���ه های 
الحکمة؛ محمود هدایت افزا.

عاطف���ه  مرلوپونت���ی؛  اندیش���ه های  ب���ر  درآم���دی 
سادات قریشی.

وه���اب  مرلوپونت���ی؛  ن���زد  آن  معن���ای  و  فلس���فه 
مشهدیان.

خطابه های مرلوپونتی، تالشی در مسیر شناخت 
ک و جهان علم؛ فاطمه محمد. جهان ادرا

کتابماهفلسفه
سالششم،تیر1392،شماره70

دورنمای���ی از حی���ات علم���ی اس���تاد دکت���ر ضی���اء 
گان حقانی. موحد؛ مژ

گفتگو با دکتر  منط���ق و دغدغه های منطق���ی )در 
ضیاء موحد(.

گودل؛  مروری بر اندیشه های منطقی از ارسطو تا 
فاطمه یازرلو.

احمدی، میسون بزاز.

کادمیک  کتاب راهنمای نگارش مقاالت آ درب���اره 
در پژوهش های دینی؛ سیدحسن اسالمی.

کت���اب پژوهش���ی در تفس���یر موضوعی؛  تأمل���ی در 
هاجر خاتون قدمی.

مطالعه س���اختار زبان ش���ناختی در قرآن؛ س���لوی 
محمد العوی، ابوالفضل حری.

کتابماهدین
سالشانزدهم،مرداد1392،شماره190

مصطف���ی  تیلی���ش؛  پ���ل  کت���اب  ب���ه  نگاه���ی 
شیردستیان.

کت���اب فرهن���گ الهیات مس���یحی؛ جهان  درب���اره 
رستاقی.

گابری���ل مارس���ل؛ س���یده صبا  کت���اب  درون کاوی 
موسوی.

کتاب الهی���ات زندگی عمومی؛  بررس���ی محتوایی 
مهدی ابراهیمی.

کت���اب مجموعه مق���االت قرآن پژوهی  گزارش���ی از 
غربی���ان؛ زب���ان قرآن، تفس���یر قرآن؛ هاج���ر خاتون 

قدمی جویباری.

کت���اب دین پژوه���ی تطبیق���ی؛ آمنه علی  بررس���ی 
جان زاده.

کویین،  اخالق مسیحی و حقوق بشر؛ فیلیپ ال. 
ترجمه سیدحسن اسالمی.

گفتمان قرآنی؛ حس���ین  گی های زبانی و متنی  ویژ
عبدالرئوف، ابوالفضل حری.

جعفری���ه؛  ب���ا  علوی���ه  مقایس���ه  ترکی���ه:  در  تش���یع 
عبدالقدیر یلر، ترجمه حمید عطایی نظری.

کتابماهدین
سالشانزدهم،شهریور1392،شماره191

گفتگو با ش���ش تن از جامعه شناسان بزرگ غرب، 
کنون���ی  تح���والت  در  دی���ن  جای���گاه  چش���م انداز 

جهان؛ فائزه ایزدی، حسین حیدری.

کشف مهمات و مبهمات  بازش���ناخت »الوافی« و 
حدیث؛ آمنه ساعدی.

توج���ه ب���ه »خانواده حدی���ث« در آث���ار معاصرین، 
الحی���ات؛  و  الحکم���ه  می���زان  کت���اب  دو  بررس���ی 

کتاب در باب تاریخ نگاری؛ محمد غفوری. چهار 

کتابماهتاریخوجغرافیا
مرداد1392،شماره183

س���نت های شرق شناس���ی در مطالعات اس���المی 
ایرانی؛ داریوش رحمانیان، ابراهیم توفیق.

ب���ا  رویکرده���ا  تف���اوت  و  تعام���ل  ایران شناس���ی: 
اسالم شناسی و شرق شناسی؛ محسن الویری.

تاریخ شناس���ی و تاریخ ن���گاری؛ مرج���ان مه���دوی 
مقدم.

تاریخ نگاری عبدالرزاق سمرقندی؛ مریم ارجح.

زندگ���ی و مب���ارزات ح���اج هاش���م امان���ی؛ مجتبی 
سلطانی احمدی.

کتابماهتاریخوجغرافیا
سالشانزدهم،شهریور1392،

شماره184

داد و س���تد تاریخ و فلس���فه؛ حس���ینعلی نوذری، 
مسعود صادقی.

پروژه فکری � تاریخی س���یدجواد طباطبایی: یک 
بررسی انتقادی؛ مهدی تسلطی.

س���رگردانی پدر تاری���خ، در مرز افس���انه و واقعیت؛ 
کامرانی فر. احمد 

عب���اس  زرین ک���وب؛  ت���رازوی  در  تاری���خ  س���نجه 
بصیری.

کودتا؛ مرضیه یحیی آبادی. ایران بین دو 

کتاب راهنمای دانش���جویان؛ ام.  فلس���فه تاریخ: 
سی. لمون، محدثه ملکی.

کتابماهدین
سالشانزدهم،مهر1392،شماره189

آث���ار  از  ش���هادت«  »س���فر  کت���اب  بررس���ی  و  نق���د 
محمدج���واد  ص���در؛  موس���ی  ام���ام  عاش���ورایی 

صاحبی، محمد اسفندیاری، مهدی فرخیان.

کتاب تراز حیات )ساختارشناسی عدالت  بررس���ی 
در نهج البالغ���ه(؛ مصطف���ی دلش���اد تهرانی، هاجر 

خاتون قدمی.

کتاب مثل ه���ا و مثل واره ها در نهج  نق���د و ارزیابی 
البالغه و مضامین مشترک عربی و فارسی؛ فاطمه 
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جایگاه تفکر انتق���ادی در آموزش علم اطالعات و 
کوکب���ی، خدیجه قنبری  دانش شناس���ی؛ مرتضی 

مهرنیت.

انجم���ن  چاپ ش���ده  جنگ ه���ای  ب���ر  نگاه���ی 
کبر تقی پور. فهرست نگاران نسخه های خطی؛ ا

کتابخان���ه، م���وزه و  فهرس���ت مجله ه���ای فارس���ی 
مرکز اس���ناد مجلس شورای اسالمی؛ معین الدین 

محرابی.

کتابشناسی سفرنامه؛ عبدالحسین طالعی.

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

کلیات کتابماه
سالشانزدهم،مرداد1392،شماره188

چالش های پژوهش های دانش���گاهی؛ دکتر نجال 
حریری.

اینترنت و دینداری؛ نیره خداداد شهری.

گی���الن در عصر  کتاب شناس���ی توصیف���ی تحلیلی 
صفوی؛ پیمان جلیل پور.

کتابشناسی رفتار اطالع یابی؛ الهه حسینی.

فهرس���تواره دستنوش���ت های ای���ران )دن���ا(؛ علی 
صادق زاده وایقان.

کتابخانه ای  گردش کار امانت بی���ن  کارآمدس���ازی 
و تحویل مدرک: ابزاره���ا، فنون و نتایج؛ مارگاریتا 

گومه. مورنو، علیرضا رستمی 

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

مشکوة
سالسیودوم،بهار1392،شماره118

توکل و تأثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیم گیری 
مدی���ران از منظ���ر قرآن؛ عب���اس اس���ماعیلی زاده، 

مهرناز محدثی فر.

بررس���ی مهارت های ارتباطی حضرت موسی)ع( و 
گلدار. دختران شعیب در قرآن؛ احمد 

گفتمان های آخرتی؛  بررس���ی آثار تربیت���ی در پرت���و 
مهدی مطیع، محسن خالقی.

نقش مبارزاتی س���ادات حس���ینی از آغ���از خالفت 
عباس���یان تا ش���هادت امام رض���ا)ع(؛ رضاجعفری 

معاصر؛ زکیه بیات.

اقبال تش���یع دوازده امامی به ابن س���ینا در روزگار 
مغ���ول؛ احم���د هیث���م الرحی���م، حمی���د عطای���ی 

نظری.

چرا هس���تی و زمان را مطالعه می کنیم؟؛ هیوبرت 
دریفوس، مهدی بنائی.

کار  نقد هیدگر بر تلقی های رایج در رس���اله سرآغاز 
هنری؛ صادق میراحمدی سرپیری.

کتاب فرهن���گ عقاید و مذاهب اس���المی  معرف���ی 
)مجلد یکم(؛ رضا محمدی نسب.

آی���ا جاودانگی ش���رط الزم معنای زندگی اس���ت؟؛ 
تدئوس متز، سیدمصطفی موسوی اعظم.

کتابماهفلسفه
سالششم،مهر1392،شماره73

نسبت مک اینتایر با فلسفه معاصر ایران؛ محمد 
لگنهاوزن، مالک شجاهی جشوقانی.

غای���ات زندگی، غایات نوش���تار فلس���فی؛ الس���دیر 
مک اینتایر، داود قرجالو.

اهمیت دینی فلسفه مک اینتایر؛ مالک شجاعی 
جشوقانی.

نگاهی به فلس���فه اخالق در تفکر غ���رب از دیدگاه 
السدیر مک اینتایر؛ مصطفی زالی.

اخالق���ی:  ازپژوه���ش  متع���ارض  قرائ���ت  س���ه 
دایرة المعارف، تبار شناسی، و سنت؛ ریچارد ای. 

بیچم، ترجمه سیدمسعود حسینی.

حیوان ناطق وابسته: چرا انسان نیازمند فضایل 
کالرک، مرضیه افراسیابی. است؟؛ استفن 

گوردون  ترکی���ب تاریخ وفلس���فه نزد مک اینتای���ر؛ 
گراهام، ترجمه مجید مرادی.

پاسخی ناتمام به منتقدانم؛ السدیر مک اینتایر، 
مصطفی امیری.

کتاب فلسفه اخالق در تفکر غرب از  نقد و بررس���ی 
دیدگاه السدیر مک اینتایر.

کلیات کتابماه
سالشانزدهم،تیر1392،شماره187

روش گرای���ی و روش گری���زی: تردی���دی بی پایان در 
قلمرو معرفت شناسی؛ یزدان منصوریان.

اخالق فضیلت؛ زورالین هرس���ت هاوس، هاش���م 
قربانی.

عم���ل فضیلت مندان���ه؛ روزالین هرس���ت هاوس، 
حسن شیخیانی.

کتاب در ب���اب اخالق فضیلت؛  توق���ف و تأملی در 
نافس���یکا آتاناس���ولیس، ترجم���ه حج���ت اس���دی 

ملکی.

س���یری در: س���یری در ادیان جهان؛ مائده پناهی 
آراللو.

کتابماهفلسفه
سالششم،مرداد1392،شماره71

نقد فلسفه، انگیزه و انگیخته؛ علی اوجبی.

کب���ر  کاس���تی ها در ش���یوه های منتق���دان ص���درا؛ ا
ثبوت.

تطبی���ق هستی ش���ناختی عال���م مث���ال از دی���دگاه 
سهروردی؛ زهره هاشمی.

خ  آیا س���هروردی فیلس���وفی ع���ارف اس���ت؟؛ ماهر
گلچهره.

کوتاه بر تأثیرات اشراقی در صدرالمتألهین  مروری 
شیرازی؛ سارا منفرد زاده.

کردی  کتاب متافیزیک حیرت؛ احسان  سیری در 
اردکانی.

کتاب مالص���درا و مابع���د الطبیعه؛  نق���د و بررس���ی 
پیمانه بندی هستی؛ نواب مقربی.

تاریخ تصوف به روایت اشکوری؛ علی اوجبی.

رویک���ردی متف���اوت ب���ه عل���م حض���وری؛ مرتضی 
پویان.

کتابماهفلسفه
سالششم،شهریور1392،شماره72

فلس���فه در دام���ان فق���ه )گفتگوبا اس���تاد منوچهر 
صدوقی سها(

فلس���فه در خراس���ان ب���ه روزگار تفکی���ک؛ منوچهر 
صدوقی سها.

گلشن حکمت )معرفی منتخب معجم الحکمای 
استاد صدوقی سها(؛ شهناز شایان فر.

آش���نایی با اثری منحصر در تاریخ فلسفه اسالمی 
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میراثعلمیاسالموایران
سالاول،پاییزوزمستان1391،شماره2

ال���درة المکنون���ة، رس���اله ای درب���اره رنگ آمی���زی 
شیشه؛ احمد یوسف الحسن، ترجمه حمیدرضا 

نفیسی.

کت���اب داروشناس���ی  الحش���ائش، تأثیرگذارتری���ن 
دوره اسالمی؛ شمامه محمدی فر.

کامران ارجمند،  ظه���ور مدرنیته علمی در ای���ران؛ 
افسانه منفرد.

می���راث ریاضی مصر باس���تان؛ بئاتریس المپکین، 
ترجمه بهناز فتاحی.

ح ثمره  کار س���خت منجمان، ش���ر کوک���ب بخت و 
بطلمیوس؛ غالمحسین صدری افشار.

مجس���طی، نش���ریه بین الملل���ی تاری���خ نظری���ات 
علمی؛ زینب سوادی.

نس���خه های خطی زیج اش���رفی؛ سجاد نیک فهم 
خوب روان.

کوشیار؛  تعریف اصطالحات نجومی در زیج جامع 
محمد باقری.

نوقاب.

علی ب���ن  ام���ام  تاریخ ن���گاری  و  ش���هیدی  دکت���ر 
الحسین)ع(؛ طاهره عظیم زاده طهرانی.

مطالعاتعرفانی
بهاروتابستان1391،شماره15

کدامنی و رازپوشی؛  بررس���ی حدیث ش���یدایی و پا
پرویز رستگار، محمدتقی رحمت پناه.

بازت���اب اندیش���ه های ابوالحس���ن دیلم���ی در آثار 
ج زینی وند،  برخی از بزرگان تصوف اس���المی؛ ت���ور

عیسی نجفی.

گی های آن از دیدگاه عین القضات  دل آدمی و ویژ
همدانی؛ مرتضی شجاری.

ح جامی بر بیتی عرفانی از امیرخسرو دهلوی؛  شر
محمود عابدی.

گس���ترش آیین ه���ای نقال���ی و  نق���ش صوفی���ه در 
روضه خوانی؛ محمد مشهدی نوش آبادی.

بررس���ی نحوه تبوی���ب فصوص الحک���م ابن عربی؛ 
سید علی اصغر میر باقری فرد، محبوبه همتیان.
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گان و تأثیر آن بر فهم مفس���ر از  تط���ور معنای���ی واژ
کبر زاده. منظر هرمنوتیکی؛ میثم ا

احادیث ابدال و مفهوم آن؛ قاسم بستانی.

کتاب الحاشیة علی الکافی؛ روح اهلل  روش شناسی 
بهشتی پور.

بازخوان���ی روایات جمع ق���رآن بر پایه حدیث نزول 
ق���رآن ب���ر هف���ت ح���رف؛ محس���ن رجبی قدس���ی، 

سیدکاظم طباطبائی.

بررسی استنادهای تفسیری در »مواهب الرحمن 
ف���ی تفس���یر الق���رآن« س���یدعبداالعلی س���بزواری؛ 

فتحیه فتاحی زاده، زهرا جدیدی.

تحلیل انتقادی مواجهه یحیی محمد با مس���ئله 
عبداله���ادی  الحدی���ث«؛  »مش���کلة  در  امام���ت 

فقی زاده، زهرا عماری اله یاری.


