
105 139سال بیست و چهارم،مشارۀاول، فروردین و اردیهبشت 1392

جمله های پژوهیشتازه های ناگرش و نشر

پژوهش های ادبی
سال نهم، زمستان 1391، شماره 38

مقایس���ه اس���تعاره ادبی و اس���تعاره س���ینمایی با 
شواهدی از شعر فارسی؛ زهرا حیاتی.

بررس���ی تطبیق���ی محورهای س���ه گانۀ بینامتنیت 
ژنت و بخش هایی از نظریه باغت اس���امی؛ علی 

صباغی.
کاربردی برخ���ورد منتقد  روش شناس���ی و مبان���ی 
که���ن الگوی���ی/ یونگی و  با مت���ن در رویک���رد نقد 

پسایونگی؛ فرزاد قائمی.
تحلیل س���اختاری دو حکایت از بوستان سعدی 
کریمی، جهانگیر  براس���اس نظریه برمون؛ پرس���تو 

صفری، امیر فتحی.
گونه شناسی بیش متنی؛ بهمن نامور مطلق.

حکومت اسالمی
 سال هفدهم، تابستان 1391،

 شماره 2 )64(

والی���ت فقی���ه و نق���د رویک���رد ب���رون دین���ی؛ داود 
مهدی زادگان.

ش���ورای فقهی ی���ا فتوایی ش���ورایی در اس���تنباط 
احکام شرعی؛ محمد بهرامی خوشکار.

ام���ام خمین���ی و ارتق���اء جای���گاه فق���ه حکومت���ی؛ 
سیدسجاد ایزدهی.

رئیس جمهور و مس���ئولیت اجرای قانون اساسی 
فری���د محس���نی،  ای���ران؛  اس���امی  در جمه���وری 

حسین عبداللهی.
تأثیرات فقه سیاسی ش���یعه بر جمهوری اسامی 

موالن���ا ج���ال الدی���ن و فریدریش روکرت؛ س���عید 
فیروزآبادی.

مس���عود  تاجیکس���تان؛  از  نش���ریاتی  و  کتابه���ا 
عرفانیان.

استاد زرین کوب و میراث فرهنگ و ادب؛ اسداهلل 
امیری.

مه���دوی  احم���د  زرین ک���وب؛  ب���ا  دی���دار  آخری���ن 
دامغانی.

ج افشار. سابقه دوستی با زرین کوب؛ ایر
دکت���ر عبدالحس���ین زرین ک���وب و نهض���ت نوی���ن 

فرهنگی ایران؛ علی دهباشی.

پژوهش های ادبی
سال هشتم، بهار و تابستان 1390، شماره 

31 و 32

تحلی���ل غزلیات حافظ ش���یرازی براس���اس نظریه 
کب���ر باق���ری خلیلی،  نق���اب و س���ایه یون���گ؛ علی ا

کالی. منیره محرابی 
پرسش باغی در شعر مهدی اخوان ثالث؛ حسن 

حیدری، علی صباغی.
ش���یرین، واقعیتی تاریخ���ی یا اس���طوره ای؛ نغمه 

دادور.
نقد و تحلیل »ش���ریعت و تصویر« در شعر خاقانی 
شروانی؛ محسن ذوالفقاری، سیده زهرا موسوی.
والی���ت از ن���گاه عرف���ان و تش���یع )همانندی ه���ا و 

تفاوت ها(؛ عباس محمدیان.
تحلی���ل عرفانی افس���انه پنجم از هش���ت بهش���ت 

امیرخسرو دهلوی؛ سیدمرتضی میرهاشمی.

ادبیات تطبیقی
سال سوم، زمستان 1390، شماره 3

بررس���ی تطبیقی تجلی عش���ق به میهن در اش���عار 
فرخی یزدی و ...؛ محمودرضا توکلی محمدی.

وطن دوس���تی در س���روده های اخوان ثالث و ...؛ 
بهجت السادات حجازی، فائزه رحیمی.

تطبیق زبان عرفانی و شیوه نگارش عین القضات 
همدانی و محی الدین عربی؛ محمد حجت.

بررس���ی تطبیقی غم و شادی در ش���عر اخوان ...؛ 
جواد دهقانیان، سیدفضل اهلل میرقادری.

کریم و ...؛  گان پارس���ی قرآن  بررس���ی پاره ای از واژ
رضا فرشچیان، معصومه باقری.

روش های س���اخت لغات و اصطاحات علمی در 
زبان انگلیسی و تطبیق آن با ...؛ امید مجد.

بررسی تطبیقی زهدیات ابونواس و سنایی؛ سید 
محمد میرحسینی، مسلم مقصودی.

بخارا
بهمن و اسفند 1391، شماره 91

اصول هنر قصه گویی در زبان فارس���ی؛ محمدرضا 
کدکنی. شفیعی 

شعر و ش���اعری عصر جدید ایران، خطابه آقاسید 
علیائ���ی  مه���دی  االس���ام(؛  )داع���ی  محمدعل���ی 

مقدم.
ج پارسی نژاد. هنرخوار شد جادویی ارجمند؛ ایر

کامران  گی ارزش���مندش؛  درب���اره نراقی و س���ه ویژ
فانی.

کتاب »دو قرن سکوت«؛ علی دهباشی. ماجرای 

اسماعیل مهدوی راد
تازه های ناگرش و نشر

مجـــــــــله هـای پــــــــژوهشــــی 
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تازه های ناگرش و نشر جمله های پژوهیش

امیری، محمدحسن حائری.
گزارش���ی از تحلی���ل مضامی���ن ادعی���ه م���اه رج���ب 
براس���اس مصب���اح المتهجد ش���یخ طوس���ی؛ زهرا 

حاجی حسنی، مهدی مهریزی.
نقش بلخ در نشر حدیث شیعه؛ مهدی غامعلی.

فقه و حقوق خانواده
سال هفدهم، پاییز و زمستان 1391، 

شماره 57

ج ناشی از اعمال حق حبس؛ زهرا فتاح  عسر و حر
زاده.

وضعیت حقوقی مهریه با مال غیر؛ آذر سوکی.
بررس���ی فقهی � حقوقی اجرت المثل زوجه در ایام 
کارآمدی قوانین در اس���تیفای  زوجی���ت و می���زان 

کاظمی. آن؛ زهره 
بازپژوه���ی »عده« در فقه اس���امی ب���ا رویکردی بر 
کشورهای غیراسامی )و تطبیق آن(؛ مونا  قوانین 

احمدلو.
تصرفات فضول���ی ولی قهری در اموال مولی علیه؛ 

منیره حق خواه.

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
سال سیزدهم، پاییز و زمستان 1391، 

شماره 25

تحلیل و بررس���ی دیدگاه های اندیشمندان علوم 
باغی در زمینه تصدیر؛ سید احمد پارسا.

کارک���رد دیگرگون قافی���ه در غزل معاص���ر؛ غامرضا 
کافی.

گنب���د نظامی  تحلی���ل عناص���ر داس���تانی در هفت 
محمدحس���ین  گل پ���رور،  یوس���ف  گنج���وی؛ 

محمدی.
گان س���یه  ردپای داس���تان قرآنی ابراهیم)ع( در مژ

حافظ؛ علی نظری.
بررس���ی س���اختار روای���ی س���ه داس���تان از تاری���خ 
گریماس؛ فهیمه  کن���ش  بیهقی ب���ر مبنای الگوی 

خراسانی، غامحسین غامحسین-زاده.
باغ���ت نثر صوفیان���ه خطابی در تمهی���دات عین 

القضات؛ مریم عرب، فاطمه مدرسی.
کبری  بررس���ی س���اختار عزیمت ها در داراب نامه؛ 

بهمنی.

نق���ش  و  معن���وی  و  روان���ی  جس���می،  س���امت 
واس���طه ای ارزیابی چال���ش برانگیز ب���ودن؛ رحیم 

گرگری، ابوالفضل فرید. بدری 
جای���گاه آم���وزش در برنامه ه���ای عل���م و فن���اوری 
کش���ورهای منتخ���ب جه���ان؛ سوس���ن قهرمان���ی 
قاج���ار، حس���ین محم���دی دوس���تدار، ابوالفضل 

رنجبر نوعی.
اث���ر همدلی فرهنگی، ابتکار اجتماعی و قوم گرایی 
ب���ر ه���وش فرهنگ���ی؛ یعق���وب احم���دی، وحی���د 

قاسمی.

شیعه شناسی
سال دهم، زمستان 1391، شماره 40

روحانیت و مقایسه سیس���تم آن پس از مشروطه 
با دوران پس از انقاب اسامی ایران؛ عبدالوهاب 

فراتی، احمد اسامی.
علم حدیث و تأثیر جریان های فکری عصر صفویه 
ب���ر آم���وزش آن در مدارس؛ موس���ی الرضا بخش���ی 

استاد، احمد بادکوبه، علی بیات.
و  درون گروه���ی  رواب���ط  و  خراس���ان  علوی���ان 
برون گروه���ی آن���ان ط���ی ق���رون چه���ارم تا شش���م 
نیش���ابور(؛  رب���ع  م���وردی  )مطالع���ه  هج���ری 

محمدحسن الهی زاده، راضیه سیروسی.
اب���ن اب���ی الحدید و نق���ش او در تاری���خ اجتماعی � 

فکری اسام؛ سید علیرضا واسعی.
ردیه ه���ای تاریخ���ی علی���ه ش���یعه؛ نق���د و بررس���ی 
»منهاج الس���نة النبویه«؛ محس���ن الویری، س���ید 

علی حسین پور.

علوم حدیث
سال هفدهم، تابستان 1391، شماره 2 

)64(

گونه شناس���ی هدای���ت اله���ی در ق���رآن و حدی���ث؛ 
محمد محمدی ری شهری.

روای���ات تفضی���ل در اص���ول الکاف���ی، هم س���از ی���ا 
کرمی. ناسازگار؛ حسن نقی زاده، فاطمه 

کارکردهای تطبیق در احادیث تفس���یری؛ مهدی 
رستم نژاد.

نق���د و بازخوان���ی نظری���ه پاالی���ش مناب���ع حدیثی 
اخاق���ی  حس���نعلی  تقی���ه ای؛  روای���ات  از  معتب���ر 

کبری. کمال ا ایران؛ 
مقایس���ه نظریات سیاس���ی آیت اهلل ش���اه آبادی و 

امام خمینی؛ محمدعلی محمدی.

حکومت اسالمی
سال هفدهم، پاییز 1391، شماره 3 )65(

ماهی���ت احکام حکومتی؛ س���ید محم���ود علوی، 
بهرام ایرانپور انارکی.

مبان���ی فقهی حق بر اطاعات؛ عادل س���اریخانی، 
کرمی سراب. روح اهلل ا

ام���کان یا امتن���اع »تأمین مش���روعیت« در الگوی 
»خافت اسامی«؛ ذبیح اهلل نعیمیان.

ب���رون رف���ت از بح���ران سیاس���ی در  عرف���ان و راه 
اندیش���ه سیاس���ی قطب الدی���ن نیری���زی؛ مهدی 

فدایی مهربانی، عبدالحسین خسروپناه.
کم جائر در فقه سیاس���ی اهل  نظریه اطاعت از حا

سنت؛ محمدعلی میرعلی.

حسنا
سال چهارم، زمستان 1391، شماره 15

گان در تفسیر الکشاف و  روش شناسی توضیح واژ
مجمع البیان؛ محمود شهبازی، نرگس شیرازی.

بازخوان���ی نس���بت امر به معروف و نه���ی از منکر با 
حریم خصوصی بر مبنای قرآن؛ مرضیه محصص.
معناشناس���ی تاریخی و توصیفی واژه »سبیل« در 
کریم؛ سیدابوالفضل سجادی، سحر محبی. قرآن 
نگاه���ی به یک���ی از تعقیبات نماز عص���ر و تصحیح 
فرازی اشتباه از آن؛ محمدمهدی فرهی، محسن 

توکلی.
علل الش���رایع اثری وزی���ن در مجموعه آثار ش���یخ 

صدوق؛ مجید معارف، آتنا بهادری.
تبیی���ن نگ���رش امام خمین���ی به موض���وع تدبر در 

کوهی. قرآن؛ علیرضا 

راهبرد فرهنگ
سال پنجم، زمستان 1391، شماره 20

گفتم���ان اس���ام احیاش���ده؛  بازنمای���ی غ���رب در 
کچویان، قاسم زائری. حسین 

دین���ی؛  عل���م  ب���ا  مخالف���ت  دالی���ل  بررس���ی 
سیدمحمدتقی موحد ابطحی.

رابطه بین جهت گیری مذهبی درونی و رفتارهای 
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کتاب  نامه ای از دکتر احم���د مهدوی دامغانی به 
ماه ادبیات.

هریک���ی ط���رز ج���دا دارند ارب���اب س���خن؛ محمود 
فتوحی.

کتاب ماه ادبیات
 سال شانزدهم، اردیبهشت 1392،

 شماره 187

درن���گ ب���ر اش���اره ای از دی���وان خاقان���ی؛ س���هید 
مهدوی فر.

کامل در باب نقد روان  کتاب: بررس���ی ای  ذهن و 
کاوان���ه ادبیات؛ نورم���ن هالند، مصطف���ی جلیلی 

تقویان.
حاف���ظ ب���ه روای���ت مستش���رقان؛ مجی���د غام���ی 

جلیسه.
گریز به ستایش از راه تشبیه و ساخت های مرکب 

مبتنی بر آن، رضا خبازها.
در  ترکمن���ی  افس���انه های  و  آیین ه���ا  بازت���اب 
داستان های اقلیمی نادر ابراهیمی؛ رضا صادقی 

شهپر.
جهان س���یال روایت: تحلیل رم���ان »هنرمندی از 

گودرزی. جهان شناور«؛ مریم 
کت���اب »رباعی های خی���ام و نظریه  معرف���ی و نقد 

کیمیت زمان«؛ حامد توکلی دارستانی.

کتاب ماه فلسفه
سال ششم، فروردین 1392، شماره 67

گلش���ن حکمت و هنر معنوی؛  گذاری در  گش���ت و 
مائده پناهی آراللو.

رض���ا  النب���وة؛  اع���ام  در  نب���وت  عقان���ی  اثب���ات 
کی منش.

وجه وجه دین؛ فرشته ابوالحسنی نیارکی.
تأمل���ی در مبانی منطقی اس���تقرا و جای���گاه آن در 

کامی شهید صدر؛ احمد لهراسبی. آرای 
درآمدی بر درآمدی بر فلس���فه علم؛ مائده پناهی 

آراللو.
نگاه���ی ب���ه چیس���تی عل���م و فلس���فه آن؛ س���میر 

عکاشه، سید نصیر احمد حسینی.
ماص���درا؛  از  دف���اع  در  روش���ی  کاس���تی های 

سیدحسن اسامی اردکانی.

بررسی نس���خه  خطی تاریخ صاحبقرانی و ارزیابی 
متن تصحیح شده؛ رضا ثمروی حاجی آقا.

جغرافیای خلیج فارس؛ سجاد برزگر.
تأملی ب���ر »کتابشناس���ی شهرس���تان های ایران«؛ 

محمد عبدلی.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
اردیبهشت 1392، شماره 180

کم���ری،  س���ویه هایی از تاری���خ ش���فاهی؛ علیرض���ا 
مهدی ابوالحسن ترقی.

کارب���ردی ش���دن تاری���خ ش���فاهی در  زمینه ه���ای 
ابوالفض���ل  ای���ران؛  در  میان رش���ته ای  مطالع���ات 

حسن آبادی.
مشروطه شناسی؛ محمود قرآنی نوشاد.

جنب���ش دانش���جویی مس���لمان؛ محمدحس���ین 
علیزاده، فرزین قهرمانی فرد.

علم جدید در ایران؛ صباح خسروی زاده.

بازار در تاریخ اسام و شرق؛ رحیم شبانه.

کتاب ماه ادبیات
سال ششم، اسفند 1391، شماره 71

ی���وری  نظ���م؛  س���ازنده  عام���ل  مثاب���ه  ب���ه  وزن 
تینیانوف، ترجمه پژمان واسعی.

کثرت گرایانه ش���عر عارفانه فارس���ی؛ ویلیام  دیدگاه 
چیتیک، ترجمه معصومه نقدبیشی.

ارتباط���ات ادبی: سبک شناس���ی بهار و بازگش���ت 
ادب���ی؛ ماتی���و. س���ی. اس���میث؛ ترجم���ه مه���دی 

علیائی مقدم.
کعبه؛  کتاب خاقانی، ستایشگر و پیامبر  نگاهی به 

سعید مهدوی فر.
یادداش���ت هایی درباره س���فینه ش���مس حاجی؛ 

وحید عیدگاه طرقبه ای.
پساساختارگرایی؛ احسان عباسلو.

کتاب ماه ادبیات
 سال شانزدهم، فروردین 1392، 

شماره 186

شروح قصاید خاقانی؛ سعید مهدوی فر.
کدکنی: نگاهی به  گزیستانسیالیس���م و ش���فیعی  ا
کدکنی با  اندیش���ه های وجودی در اشعار شفیعی 
تکیه بر شعر اضطراب ابراهیم؛ عیسی امن خانی.

کالم اسالمی
 سال بیست و یکم، زمستان 1391،

 شماره 84

توحید صفاتی، جعفر سبحانی.
مبان���ی عف���و اله���ی از ن���گاه عق���ل و نق���ل؛ مهدی 
طاه���ری  محمدحس���ین  فیروزآب���ادی،  قاس���می 

کردی. آ
پژوهشی در حدیث سفینه؛ غامرضا رضایی.

چیس���تی عقل در عقل گرایی معتزله؛ سیدحس���ن 
طالقانی، حمید ملک مکان.

چیس���تی و چگونگی جوهر و خاستگاه آن در علم 
کام و علوم مرتبط؛ مهدی نجیبی.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
اسفند 1391، شماره 178

منبع شناس���ی ب���ا تکی���ه ب���ر سکه شناس���ی ای���ران 
محمدتق���ی  دکت���ر  حض���ور  ب���ا  گفتگ���و  باس���تان؛ 
ایمان پ���ور، دکت���ر روزب���ه زرین ک���وب، دکتر حس���ن 

رضائی باغ بیدی.
منبع شناس���ی س���که های پ���ارس در دوره یونانی 

مآبی؛ خداداد رضاخانی.
نق���د و بررس���ی پژوهش ه���ای مورخ���ان ش���وروی 
در ح���وزه تاری���خ ایران باس���تان؛ عل���ی علی بابایی 

درمنی.
س���عید  ایران���ی؛  سکه شناس���ی  عل���م  اهمی���ت 

سلیمانی.
سکه شناس���ی  مناب���ع  در  آش���فتگی  از  نمون���ه ای 

فارسی؛ سهم الدین خزائی.
سکه های ایران پیش از اسام؛ سپیده پورکوشکی.

درخش���ش جوانمردی و فت���وت در تاریخ و تمدن 
ایران؛ مرضیه سلیمانی.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
فروردین 1392، شماره 179

سیاست در جامعه تجارت؛ مرتضی دهقان نژاد.
تاریخ ن���گاری خلی���ج ف���ارس در روزگار م���ا؛ راحل���ه 

چترائی.
گذر تاریخ؛ زهرا حسن مصفا. خلیج فارس در 

دو اث���ر مص���ور جغرافیایی دوره اس���امی؛ یوس���ف 
بیگ باباپور.
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بکری االعظم، ترجمه ابوالفضل حری.
بازس���ازی رابطه میان دین و فلسفه، ستیز غزالی 
و اب���ن س���ینا در ت���رازوی اب���ن رش���د؛ محمدعاب���د 

الجابری، ترجمه احسان قرنی.

کتاب ماه دین
سال شانزدهم، خرداد 1392، شماره 188

کتاب »مکاتب تفس���یری«؛ سیدهدایت  نقدی بر 
جلیلی.

رج���ال  معج���م  مقدم���ه  از  تحقیق���ی  و  ترجم���ه 
الحدیث؛ هاجر خاتون قدمی جویباری.

کتاب »اصاح تفکر اس���امی«؛ س���پنتا  درنگ���ی در 
سبحانی.

هدی���ة النمل���ة ال���ی مرج���ع المل���ة )اولی���ن رس���اله 
مستقل در رد شیخیه(؛ محمدجعفر اسامی.

چرخ���ش  و  دین���ی  »تجرب���ه  کت���اب  درب���اره 
هرمنوتیکی«؛ مهدی اخوان.

عق���ل و رابط���ه آن ب���ا اخ���اق ن���زد غزال���ی؛ علیرضا 
صادقی.

حکمت، اخ���اق نویس���ی در ایران بعد از اس���ام؛ 
علی محمد پشت دار.

کلیات کتاب ماه 
سال شانزدهم، اسفند 1391، شماره 183

رویکرده���ا و رونده���ای جاری در مطالع���ات رفتار 
اطاعاتی »مصاحبه ای با پروفس���ور ساندا اردلز«؛ 

یزدان منصوریان.
کهن ترین نس���خه اش���جار و اثم���ار؛ مری���م تفضلی 

شادپور.
فهرس���ت نس���خه های خطی فارس���ی آرش���یو ملی 

کستان؛ سیدصادق حسینی اشکوری. پا
گرافیک���ی در مق���االت علم���ی؛ ج���ک  تح���ول آث���ار 

میدوز، ترجمه علیرضا بهمن آبادی.

کلیات کتاب ماه 
 سال شانزدهم، فروردین 1392،

 شماره 184

مالکیت ادبی و هنری: قراردادهای نشر.
کمی و ترکیبی؛  کیفی،  ح پژوهش: رویکردهای  طر

یزدان منصوریان.
کتاب  شگرد یا شیوه؟ مسئله این است: نقدی بر 

کتاب ماه دین
 سال شانزدهم، فروردین 1392،

 شماره 186

گفتگ���و با جان  فرزن���دان فراموش ش���دۀ ابراهیم، 
اسپوزیتو؛ مرضیه سلیمانی.

مناس���بات  »نخس���تین  کت���اب  بررس���ی  و  نق���د 
فک���ری تش���یع، بازخوان���ی مفهوم غلو در اندیش���ه 
جریان های متقدم امام���ی«؛ محمدصادق لبانی 

مطلق.
کتاب جستاری درباره اس���ام و تشیع در  بررس���ی 

اروپا؛ هاجر خاتون قدمی جویباری.
بازخوان���ی عصم���ت ام���ام در تاریخ تفک���ر امامیه؛ 
کتاب عصمت امام در تاریخ تفکر  گزارش تفصیلی 

امامیه تا آخر قرن پنجم.
اس���ام ش���یعی چیس���ت؟؛ فرهاد دفت���ری، عظیم 

نانجی.
کتاب بررسی لطایف عرفانی در نصوص  درنگی در 

عتیق اوستایی؛ محمد میرزایی.
کت���اب مقاالت���ی درب���اره زرتش���ت و دی���ن  درب���اره 

زرتشتی؛ سمیه پیوسته.
بررسی مضامین ایرانی در فرهنگ های اسامی و 

یهودی؛ علی فاحیان وادقانی.

کتاب ماه دین
 سال شانزدهم، اردیبهشت 1392،

 شماره 187

گفتگ���و ب���ا دکتر فتوح���ی درب���اره مطالع���ات قرآنی؛ 
عل���ی  عل���ی  ترجم���ه  ابوالمج���د،  عبدالرحم���ن 

محمدی.
کهف؛ ایان ریچارد  به سوی تفس���یر مدرن س���وره 

نتون، ابوالفضل حری.
کتاب وحدت تاریخی س���وره های قرآن؛  تأمل���ی بر 

هاجر خاتون قدمی.
کتاب بررس���ی محکم و متشابه با رویکرد  تأملی بر 

معناشناسی؛ مریم سادات حسینی.
کتاب اش���ارات و ش���واهد علمی در قرآن  تأمل���ی بر 

کریم؛ آمنه ساعدی.
کت���اب اعجاز ق���رآن، تاری���خ و تحلیل؛  تحلیل���ی از 

معصومه سادات میرمحمدی.
ترجمه ناپیدایی در قرآن؛ عاءالدین الخربش���ه و 

تأمل���ی در نقده���ای یثرب���ی ب���ر حکم���ت متعالیه؛ 
محمود هدایت افزا.

کتاب ماه فلسفه
سال ششم، اردیبهشت 1392، شماره 68

کت���اب س���یمای اهل بی���ت در عرف���ان  درنگ���ی ب���ر 
اسامی؛ زینب شریعت نیا.

کت���اب قل���ب فلس���فه اس���امی؛  کوت���اه در  س���یری 
ع. کمپانی زار مهدی 

موالنا و دغدغه های انسانی؛ سارا لشکری.
نق���دی ب���ر مقایس���ه تطبیق���ی تنزی���ه و تش���بیه در 
کردی  مکتب و دانته و مکتب ابن عربی؛ احس���ان 

اردکانی.
پرسش از فضیلت های اصلی در فلسفه افاطون؛ 

صادق میراحمدی سرپیری.
مرضی���ه  فلس���فی؛  منط���ق  مبان���ی  ب���ا  آش���نایی 

ابوالحسنی نیارکی.
منط���ق  آموزش���ی  مت���ن  ن���گارش  در  درخشش���ی 
)نگاه���ی ب���ه منط���ق اس���تدالل � منط���ق حملی(؛ 

هاشم قربانی.
ب���ر اس���تدالل های دونال���د دیویدس���ون  نگاه���ی 
عل���ی  اندیش���ه؛  ب���رای  زب���ان  ض���رورت  ب���اب  در 

حسین خانی.
چگون���ه فلس���فه بخوانی���م؟؛ لوئی���س ون، ترجمه 

سیدمحسن اسامی.

کتاب ماه دین )مطالعات قرآنی(
سال شانزدهم، اسفند 1391، شماره 185

کتاب بررس���ی معناش���ناختی و تاریخی  تأمل���ی در 
مفهوم محکم و متشابه؛ علی علی محمدی.

کتاب تغییر معنایی در قرآن؛ هاجر خاتون  بررسی 
قدمی.

استواری ساختار تشریعی اسام بر احترام به عقل 
و انسانیت انسان؛ علی علی محمدی.

کامو؛  گمش تا  گیل  کتاب مرگ اندیش���ی از  گزارش 
الهام رضایی.

کرب���ن، ترجمه  می���راث نب���وی و امام���ت؛ هان���ری 
انشاءاهلل رحمتی.

گزبس���کی،  ایم���ان، عقل، و اخاق اعتقاد؛ لیندا زا
شهاب الدین عباسی.
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میراث شهاب
سال نوزدهم، بهار 1392، شماره 1 )7(

س���لطان محم���د صدق���ی اس���ترآبادی، س���راینده 
شیعی درگذشته؛ علی حیدری یساولی.

مرعش���ی  س���یدمحمود  توپخان���ه؛  مش���ق  رس���اله 
نجفی.

عثمان���ی؛  دوره  در  علم���ی  نگارش ه���ای  تاری���خ 
حسین متقی.

در پرتو الذریعه؛ محمدحسین نجفی.
کتاب های چاپ سنگی اصفهان؛ بهزاد  فهرس���ت 

قدسی.

میراث شهاب
 سال هجدهم، زمستان 1391، 

شماره 4 )70(

کتاب چین؛ سیدمحمود مرعشی.
مامهدی اس���ترآبادی؛ غزل پ���رداز دوره تیموری؛ 

علی حیدری یساولی.
نویافته های���ی درب���اره ماه���ادی س���بزواری؛ علی 

صدرایی خویی.
ناصرالدی���ن  ابوطال���ب؛  حض���رت  کتابشناس���ی 

انصاری قمی.
نیم نگاهی به ذخائر الحرمین الش���ریفین؛ حسین 

واثقی.
کتاب اعام الش���یعه؛ عبدالحس���ین  ماحظاتی بر 

واعظ.

نامه فرهنگستان
سال دوازدهم، تابستان 1390، شماره 46

نوروز در مشرق آفریقا؛ منصور لوایی.
گ���زارش احم���د  آراء ش���ارل پگ���ی درب���اره تاری���خ؛ 

گیانی. سمیعی 
آث���ار  بازت���اب درون مایه ه���ای چن���د اس���طوره در 

کیوانی. عرفانی و صوفیانه فارسی؛ مجدالدین 
و  ادب���ی  زبان���ی،  فوای���د  و  س���لطانی  تعبی���ر 

کمیلی. مردم شناختی آن؛ مختار 
تبیین سیاس���ت های حکومتی در تاریخ بیهقی و 

کلیله و دمنه؛ مریم صادقی، سمیه فاح مغاری
ترکیب در زبان فارسی؛ عاءالدین طباطبایی.

مشکوة
 سال سی و یکم، زمستان 1391،

 شماره 117

آخ���رت  و  دنی���ا  کنای���ی  تصاوی���ر  زیباش���ناختی 
قائم���ی،  مرتض���ی  نهج الباغ���ه؛  خطبه ه���ای  در 

سیدمهدی مسبوق، حسین بیات.
معیاره���ای عام���ه طباطبای���ی در بررس���ی و نق���د 
دیدگاه های مفسران در تفس���یر المیزان؛ سهراب 

کریموند. مروتی، امان اهلل ناصری 
تأماتی چند بر تأویل از دیدگاه عامه طباطبایی؛ 

محمدمهدی مسعودی.
کاوشی نو درباره مجمل در قرآن؛ فاطمه موسوی.
تاریخ گذاری س���وره »اعراف« و نقد روایات ترتیب 

کوهی. نزول آن؛ علی رضا 
جلی���ل  مثن���وی؛  و  ش���اهنامه  در  تقدیرب���اوری 

مسعودی فردی.
بایس���ته های پژوهش در تقریب مذاهب اسامی؛ 

امیر سلمانی رحیمی.

میراث علمی اسالم و ایران
سال اول، بهار ـ تابستان 1391، شماره 1

کری؛ دیوی���د بوجین  اقلی���دس، عم���ر خیام و س���ا
اسمیت، غامحسین صدری افشار.

عوام���ل اف���ول علوم اس���امی پ���س از س���ده دهم 
هج���ری؛ احم���د یوس���ف الحس���ن، محمدج���واد 

ناطق.
مقال���ه ده���م اص���ول اقلی���دس و س���یر پیش���رفت 
گنگ از تمدن یونانی تا دوره  کمیت های  مفهوم 

اسامی؛ زهرا پورنجف.
کتاب میزان الحکمة؛ حنیف قلندری.

تحریر منائوس: رس���اله ای در مثلثات و هندس���ه 
کره؛ یونس مهدوی.

نگاه���ی ب���ه دو مجل���ه تاری���خ عل���م؛ غامحس���ین 
صدری افشار.

گرامیداش���ت یاد پروفس���ور احمد یوسف الحسن؛ 
محمدجواد ناطق.

»شگردهای خبرنویسی«؛ امیدعلی مسعودی.
مرجع شناس���ی: سرشت و س���اختار منابع مرجع؛ 

مرتضی محمدی استانی.
نقد درباره مفاهیم نقد؛ فریبرز درودی.

کتاب و سنجش  بازاندیش���ی در مفاهیم مطالعه، 
س���رانه مطالع���ه؛ س���مانه ن���وذر، محس���ن حاجی 

زین العابدینی.

کلیات کتاب ماه 
 سال شانزدهم، اردیبهشت 1392،

 شماره 185

تس���لیم ناخواسته: آسیب شناس���ی پژوهش های 
دانشگاهی؛ یزدان منصوریان.

چالش ه���ای ح���ق مالکی���ت ادبی و هن���ری )حق 
کتابخانه های رقومی؛ محس���ن  مول���ف( ای���ران در 

صادقی.
فهرستواره مشترک نس���خه های خطی ریاضی در 

کتابخانه های ایران؛ سیداحمد حسین زاده.
نقدی ب���ر: »نگاه���ی به مقال���ه نخس���تین روزنامه 
محمدحس���ین  اس���ت؟«؛  ک���دام  کرمانش���اهی 

شیریان.
کیفی در روان شناسی: ترکیب  روش های پژوهش 

رویکردهای بنیادی؛ یزدان منصوریان.
پژوهش های دانشگاهی در حوزه علم اطاعات و 

دانش شناسی؛ حامد علیپور حافظی.
کتابخانه شخصی استاد سیدمحمدحسین خبره 
فرشچی: تجلی نیم قرن عشق به میراث مکتوب؛ 

علی صادق زاده وایقان، فریبا اسماعیلی.

کلیات کتاب ماه 
سال شانزدهم، خرداد 1392، شماره 186

کتاب های چاپ س���نگی و سربی؛  مآخذشناس���ی 
مجید غامی جلیسه.

ی���زدان  علم���ی؛  ن���گارش  و  پژوه���ش  ش���یوه نامه 
منصوریان.

فارس���ی  دس���تنویس های  فهرس���ت  ب���ه  نگاه���ی 
کبر تقی پور. کتابخانه ایاصوفیه � استانبول؛ ا

کیف���ی در رواب���ط عمومی و  روش ه���ای پژوه���ش 
ارتباطات بازاریابی؛ سیدیزدان منصوریان.

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


