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تازه های ناگرش و نشر جمله های پژوهیش

تربیت یا تزکیه، چالش���ی بزرگ در اخالق اسالمی؛ 
محمد خاقانی.

بانوان شیعه
 سال هشتم، بهار و تابستان 1390، 

شماره 26

بررس���ی رابطۀ هوش معنوی با نگرش مذهبی در 
بین دختران دانش���جو؛ زهرا چابکی نژاد، سیمین 

حسینیان.
کارآفرینی زنان روس���تایی )مورد:  الزام���ات آموزش 
ع احمدآبادی،  زنان روس���تایی ی���زد(؛ حبی���ب زار

شیوا عربشاهی.
تح���والت مق���ررات ط���الق درای���ران و تأثی���ر آن ب���ر 
خ طالق؛ سیدحس���ن وحدتی شبیری، ابراهیم  نر

عبدی پور، نسترن مقدس جعفری.
ب���ه  زن���ان ش���یعه عص���ر صفوی���ه  بررس���ی نگ���رش 
کبر جعفری،  خراف���ات و باورهای نادرس���ت؛ علی ا

مرجان رضایی.
مروری بر زندگانی فاطمه ام الحس���ن بنت محمد 
ب���ن مکی و جایگاه علم���ی او؛ فتحیه فتاحی زاده، 

فهیمه غالمی نژاد.

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���الم(؛  )داع���ی  محمدعل���ی 

مقدم.
اس���تاد عبدالحس���ین زرین ک���وب، نق���د و بررس���ی 

منابع تاریخ ایران؛ صادق سجادی.
ادب؛  و  فرهن���گ  می���راث  و  زرین ک���وب  اس���تاد 

اسداهلل امیری.
دکت���ر عبدالحس���ین زرین ک���وب و نهض���ت نوی���ن 

فرهنگی ایران؛ علی دهباشی.
ترجم���ه  ب���ا  کری���م  ق���رآن  فل���ق  و  اخ���الص  س���وره 

فریدریش روکرت؛ فاطمه زارعی.
موالن���ا ج���الل الدی���ن و فریدریش روکرت؛ س���عید 

فیروزآبادی.
تصحی���ح  ارجمن���د،  جادوی���ی  ش���د  خ���وار  هن���ر 

ج پارسی. شاهنامه؛ ایر
سایه سرو سهی، یادنامه دکتر منوچهر مرتضوی؛ 

آینه میراث
 سال دهم، بهار و تابستان 1391،

 شماره 1 )50(

گیالنی و نس���خه های  انیس العاقلین مالمیرقاری 
آن؛ نازیال ابویی مهریزی.

نقد تصحی���ح، تنقی���ح، ویرایش و مقابله دس���تور 
کب���ر احمدی  الکات���ب فی تعیی���ن المرات���ب؛ علی ا

دارانی.
کهن تری���ن فرهنگ ایران���ی؛ محمود  اویم ای���وک؛ 

جعفری دهقی.
کمال اسماعیل؛ محمدرضا ضیاء. اشعار نویافته 

کتاب ارش���اد عبداهلل قالنس���ی و نکاتی درباره آن؛ 
محمود عابدی.

طوس���ی:  اش���ارات  ح  ش���ر از  که���ن  نس���خه هایی 
نس���بت آنها با نس���خه مؤلف و نکته هایی در باب 
س���نت تعلی���م و تعل���م اث���ر؛ س���یدمحمد عم���ادی 

حائری.
طبقه بن���دی جریانه���ای رازی شناس���ی در ایران و 

غرب؛ احد فرامرز قراملکی.
گمنام���ی بن���ام در تاری���خ ادب فارس���ی؛ احمدرضا 

یلمه ها.

اخالق
سال اول، پاییز 1390، شماره 3

زبان شناسی و اخالق عرفانی؛ نصراهلل شاملی.
گزاره های اخالقی قرآن؛ حس���ن  موضوع شناس���ی 

سراج زاده.
از  مطل���وب  اخالق���ی  جامع���ۀ  ساختارشناس���ی 
دیدگاه عالمه طباطبایی؛ س���یدمهدی س���لطانی 

رنانی.
کرم  گزاره ه���ای اخالقی؛ س���میه ملک���ی، ا توجی���ه 

نوری زاده.
تکث���ر در آراء اخالق���ی عالم���ه طباطبای���ی؛ محمد 

نصر اصفهانی.

جمله های پژوهیش
امساعیل مهدوی راد

تازه های ناگرش و نشر
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کبرنژاد،  عل���ل و اس���باب لع���ن در ق���رآن؛ مه���دی ا
کریم وند. امان اهلل ناصری 

کریم؛ محمود  معنا شناس���ی اوزان افعال در ق���رآن 
شهبازی، سمیه ماستری فراهانی.

تعارض در احادی���ث و روش های حل آن؛ مهدی 
آشناور.

حوزه
سال بیست و نهم، پاییز و زمستان 91، 

شماره 1 و 2 )165 - 166(

دیده بان شهر دین؛ مجتبی احمدی راد.
مبان���ی فقهی اندیش���ه های سیاس���ی و اجتماعی 

سیدمحمدکاظم یزدی؛ سیدحسین مصباح.
ح���وزۀ ام���روز و می���راث علم���ی س���یدمحمدکاظم 

کوزه گر. یزدی؛ محمد باغستانی 
پیش���گامی س���یدمحمدکاظم یزدی در رویارویی 

با استعمار انگلیس؛ غالمرضا جاللی.
س���یدمحمدکاظم  فقه���ی  آث���ار  در  عام���ه  والی���ت 

یزدی؛ محمدصادق مزینانی.
مأخذشناسی زندگی علمی - سیاسی و اجتماعی 

کبر زمانی نژاد. سیدمحمدکاظم یزدی؛ علی ا

حقوق تطبیقی
سال هجدهم، زمستان 1391، شماره 94

دکترین دادگاه نامناس���بت در حق���وق بین الملل 
خصوصی؛ رضا مقصودی.

آثار فراس���رزمینی جریان دادرسی اعتراض به رأی 
داوری؛ علیرضا ایران شاهی.

بررس���ی تطبیقی جهات فرج���ام در حقوق ایران و 
فرانسه؛ مهدی حسن زاده.

تحلی���ل هزینه ه���ای ج���رم؛ محمدعل���ی بابای���ی، 
اسماعیل انصاری.

تسبیب در اضطرار؛ جالل الدین قیاسی.
مطالعه تطبیقی »انف���اق در فرزند خواندگی«، در 
حقوق ایران و فرانس���ه؛ محمدحس���ین صادقی-

مقدم، صادق شریعتی نسب.

حدیث پژوهی
سال چهارم، بهار و تابستان 1391، 

شماره7

گفتگ���وی مالئکه با حض���رت فاطمه؛ محمدکاظم 
رحمان ستایش.

کریم ب���ا رویکرد لغوی-  ترجمه ای فارس���ی از قرآن 
ادبی؛ راحله نوشاوند.

کری���م از دکتر حداد  معرفی و بررس���ی ترجمۀ قرآن 
کوشا. عادل؛ محمدعلی 

ثقافتنا
ذی الحجة 1433ق، العدد الثالث و 

الثالثون

مک���ة و عوامله���ا ف���ی فک���ر مالک ب���ن نب���ی؛ مولود 
عویمر.

حجة مراد ویلیفرید هوفم���ان: تجربة التحول الی 
االسالم؛ یوسف القعید.

اث���ر الحج ف���ی الحی���اة الثقافی���ة و االجتماعیة عبر 
العصور؛ محمدالحبیب الهیلة.

الق���ادری  ابراهی���م  بمک���ة؛  المج���اورون  العلم���اء 
بوتشیش.

کتابات مفک���ری النهضة؛  تأثی���ر مک���ة المکرمة فی 
کوثرانی. وجیه 

علماء الحرم الش���ریف: نش���ر النور و الزهر نموذجًا؛ 
ابوبکر احمد باقادر.

حدیث اندیشه
 سال ششم، پاییز و زمستان1390،

 شماره 12

البالغ���ه«؛  »نه���ج  در  اخ���الق  و  عدال���ت  نس���بت 
مصطفی دلشاد تهرانی.

ج التفک���ر و دقای���ق  روش شناس���ی تفس���یر »مع���ار
التدبر«؛ سلیمه رهبر.

روش شناس���ی »تفس���یر من وحی القرآن«؛ فاطمه 
رجب محمد.

فرش���ته  روای���ات؛  و  ق���رآن  در  قل���ب  حج���اب 
کوهساری.

تعام���ل عالم���ه امین���ی ب���ا احادی���ث اهل س���نت؛ 
سیدمهدی میرزابابایی.

سبک شناس���ی س���یوطی در »اللئالی المصنوعه«؛ 
علی رضابهرامی.

حسنا
سال چهارم، پاییز 1391، شماره 14

مقایس���ه چندمعنایی در تفسیر الکشاف و مجمع 
البیان؛ محمود شهبازی، نرگس شیرازی.

سیاق در قرآن؛ سیدعلی هاشمی.

حمید تبریزی.
پرنیان اندی���ش؛  پی���ر  کت���اب  بی عی���ار،  نقده���ای 

مهدی فیروزیان.
دکت���ر احس���ان نراق���ی در پهن���ه عل���وم اجتماعی و 

تاریخ معاصر ایران؛ ناصر تکمیل همایون.
ناصح مشفق؛ بهاءالدین خرمشاهی.

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

پژوهشهای ادبی
سال نهم، تابستان و پاییز 1391، شماره 

36 و 37

درش���عر»غزل  گفتم���ان  عاطف���ی  نظ���ام  بررس���ی 
کدکنی  گل آفتابگ���ردان« س���روده ش���فیعی  ب���رای 
براساس رویکرد نش���انه - معناشناختی؛ عصمت 

کنعانی. اسماعیلی، ابراهیم 
بررس���ی اهمیت بافت در پژوهش های ادبی؛ لیال 

الهیان.
کارب���رد نظریه های  درد یا درمان؛آسیب شناس���ی 
ادب���ی در تحقیق���ات معاص���ر؛ عیس���ی امن  خانی، 

مونا علی مددی.
جب���ر و اختیار و ح���دوث و قدم از دیدگاه ش���مس 
تبری���زی و بررس���ی بازتاب آنه���ا در مثنوی مولوی؛ 

محمد خدادادی، مهدی ملک ثابت.
ح داستان یوسف در قرآن با  بررس���ی و تحلیل طر
کی���د بر نظریه پیر الن���گ الری وای؛ زهرا رجبی،  تأ

سمیه آذر.
گفتمان  تحلیل نش���انه - معناشناختی خلسه در 

ادبی؛ حمیدرضا شعیری.
خاس���تگاه فلس���فی نظری���ه جامعه شناس���ی ادبی 
و آسیب شناس���ی به کارگی���ری آن در مت���ون ادب���ی 

فارسی؛ مریم عاملی رضایی.

ترجمان وحی
سال شانزدهم، بهار و تابستان1391، 

شماره اول )31(

معانی مجازی در قرآن مجید؛ یعقوب جعفری.
موس���وی  س���یدعلی  کری���م؛  ق���رآن  در  کی���د  تأ

گرمارودی.
گذری ب���ر تاریخ ترجم���ه و تفس���یرهای ترکی قرآن 

مجید؛ مهدی اللهیاری تبریزی.
گرامی. کریم؛ بهرام  ح سه واژه در قرآن  شر
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و مفسران اسالمی؛ حامد دژآبادی.
کر،  صحیف���ۀ جامع���ه و علم ام���ام؛ محمدتقی ش���ا

رضا برنجکار.

کوثر
سال دوازدهم، پاییز 1391، شماره 44

پیش���رفت  و  توس���عه  معیاره���ای  و  برنامه ه���ا 
تمدن سازی نوین اسالمی؛ سیدعلی خامنه ای.

پیش���رفت  و  توس���عه  راهکاره���ای  و  کری���م  ق���رآن 
تمدن اسالمی؛ سیدمحمدرضا عالءالدین.

پویائی و ش���کوفایی جهان در سایه سار بهداشت 
روانی اعتقادی از منظ���ر قرآن و حدیث؛ مصطفی 

احمدی فر.
و  اق���وام  زوال  و  انحط���اط  ریش���ه های  بررس���ی 
کریم؛ فرزاد بیگی هارمی. تمدن ها از دیدگاه قرآن 

بررس���ی مبانی توحیدی فرهنگ زیارت در قرآن و 
کشاورزی ولدانی. حدیث؛ مرتضی 

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
آذر 1391، شماره 175 

حافظه تاریخی ایرانیان؛ حبیب اهلل اسماعیلی.
گفتگو با نعمت اهلل فاضلی. حافظه تاریخی در 

حافظه تاریخی؛ تسامح اصطالحی یا سوءتفاهم؟ 
ابراهیم موسی  پور.

کتاب درب���ارۀ حافظ���ه تاریخی؛  ب���ه ی���اد آور... دو 
مرضیه سلیمانی.

خراس���انی؛  آخون���د  اندیش���ه  های  در  مش���روطه 
عباس پناهی.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
دی1391، شماره 176

ض���رورت پژوه���ش در تاری���خ و تم���دن ش���به قاره 
هند؛ محسن معصومی.

گفتگو با دکتر س���یدصادق  ای���ران و ش���به ق���اره در 
کیان فر. سجادی و دکترجمشید 

اس���الم و تجرب���ه تاریخ���ی مل���ل مس���لمان؛ عباس 
احمدوند.

کش���میر؛ منیژه  بررس���ی مناب���ع جغرافیای تاریخی 
ربیعی.

درآمدی بر ایران شناسی؛ بهرنگ ذوالفقاری.
بیرونی و عالم اقلیم شناسی؛ حسن ذوالفقاری.

ایران پژوهان ژاپنی؛ نسرین مراخورلو.

اژدریان شاد.
درآم���دی بر سیاس���ت پژوهی تولید علوم انس���انی 
اس���المی, آس���یب ها و راهکاره���ا؛ س���یدحمیدرضا 

حسنی، مهدی علی پور.
استنتاج امر مشاهده نش���ده از امر مشاهده شده: 
اس���تقراء، قیاس یا استنتاج از راه بهترین تبیین؟ 

سیدعلی طالقانی.
مطالع���ات پسااس���تعماری: عرصه ای ب���رای علوم 
انس���انی بومی؛ مس���عود درودی، سیدصدرالدین 

موسوی.
آسیب شناس���ی علم اقتصاد نئوکالسیک در ایران 

و ضرورت بازسازی آن؛ حسن آقانظری.

علوم حدیث
سال هفدهم، بهار 1391، شماره 1 )63(

پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه؛ 
سیدمحمدکاظم طباطبایی، هادی نصیری.

آموزه بداء و علم الهی؛ رضا برنجکار.
نقدی بر انتس���اب لقب وکنیه ای ناسازوار به امام 

عصر؛ هادی حجت.
درنگ���ی در مفاد روایی و تفس���یری آی���ه »یا لیتنی 

کنت ترابا«؛ ناصر رفیعی محمدی.
روش شناس���ی آرای حدیث���ی عالم���ه عس���کری در 
کید بر معالم المدرستین؛ علی  بوته س���نجش با تأ

راد، مهدی مردانی.
بررس���ی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تفسیر؛ 

سهیال پیروزفر.

کالم اسالمی
سال بیست و یکم، پاییز 1391، شماره83

عبدالحس���ین  دین���ی؛  گزاره ه���ای  معناشناس���ی 
خسروپناه.

نق���د مبان���ی هرمنوتیکی ش���الیر ماخ���ر؛ ابوالفضل 
ساجدی، محمدحس���ین مختاری، سیدمحمود 

مرتضوی شاهرودی.
پاس���خ ابن س���ینا ب���ه پارادوک���س عنای���ت اله���ی و 
وجود شر در عالم؛ محمد محمدرضایی، حسین 

رهنمائی.
حدیث غدی���ر و ش���بهه ش���کایت از امیرالمؤمنین 
ک���رم؛ عزالدی���ن رضان���ژاد، مه���دی  ا پیامب���ر  ن���زد 

رادفرد.
آیه مخلفین و مسئله خالفت از دیدگاه متکلمان 

در  اخب���ار  ب���دوی  تعارض���ات  ح���ل  روش ه���ای 
مصابی���ح االن���وار؛ عبداله���ادی فقه���ی زاده، زه���را 

عماری اهلل یاری.
تأملی در ب���اب عنوان درایة الحدیث؛ س���یدکاظم 

طباطبایی، علیه رضاداد.
بررس���ی معیارهای نقد متن روایات از نظر البانی؛ 

سیفعلی زاهدی، مریم سادات مودب.
کتاب الس���نن و االحکام و  عبیداهلل بن ابی رافع و 

القضایا؛ محمدکاظم رحمتی.

حکمت سینوی
سال شانزدهم، پاییز وزمستان 1391، 

شماره 48

جای���گاه دع���ا و ذک���ر درجهان شناس���ی س���ینوی؛ 
فاطمه سلیمانی دره باغی.

موض���وع  دو  در  ابن س���ینا  از  غزال���ی  تأثیرپذی���ری 
کش���فی،  کبری، عبدالرس���ول  نف���س و معاد؛ رضا ا

نسرین سراجی پور.
تربیت عرفانی براس���اس حکمت س���ینوی؛ سعید 

بهشتی، مسلم ناظر حسین آبادی.
کی���د ب���ر  عرف���ان س���ینوی در س���احت عم���ل ب���ا تأ
س���بک بیان خاص ابن س���ینا؛ اس���حاق طاهری، 

علیرضا میرزایی.

شیعه شناسی
سال دهم، پاییز 1391، شماره 39

کوف���ه در تش���یع آن���ان؛ حس���ن  ایرانی���ان و نق���ش 
پوراحمدی، علی بابایی سیاب.

اش���عریان و تأسیس نخس���تین دولت شهر شیعه؛ 
علی محمد حیدر سرلک، مهدی مهریزی.

کردس���تان؛  کندگ���ی ف���رق و مذاهب تش���یع در  پرا
کیومرث عظیمی، محمدعلی چلونگر.

شاهان صفوی و زیارت؛ حسین ایزدی.
روحانیت شیعه و مقایسه سه دهه نقش آن پس 
از مش���روطه و پس از انقالب اس���المی؛ س���یدجواد 

امام جمعه زاده، امیرمسعود شهرام نیا.
فق���ه ش���یعه و جای���گاه آن ن���زد مذاهب اس���المی؛ 

مهدی رستم نژاد.

روش شناسی علوم انسانی
سال هجدهم، بهار 1391، شماره 70

کرمی، زلیخا  تبارشناس���ی از نیچه تا فوکو؛ موسی ا
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کدامن. پا

کتاب ماه ادبیات
سال ششم، دی 1391، شماره 69 )183(

رسالت ادبیات
محرومیت از لذت متن؛ پژمان واسعی.

اشاره به چند همانندی، میان سبک شناسی 
محمودفتوحی و سبک شناسی پاول 

کیانی فالورجانی. سیمپسون؛ علی 
نکات���ی چن���د در م���ورد تصحی���ح معی���ار جمالی و 

مفتاح ابواسحاقی؛ پروین تاج بخش.
سعدی اولین قربانی ورود تجدد به ایران.

مقدم���ه ای ب���ر نظریه ژان���ر؛ دانیل چندل���ر، قدرت 
قاسمی پور.

در  عق���ل  و  عل���م  متض���اد  نقش ه���ای  بررس���ی 
س���لوک عرفان���ی: مح���دوده عقالنی���ت در طریقت 

مصیبت نامه عطار؛ سبیکه اسفندیار.

کلیات کتاب ماه 
سال شانزدهم، بهمن 1391، شماره 2 

)182(

اصطالحنامه و هستی نگاشت؛ عباس حری.
کارب���رد آن در نظام ه���ای بازیابی  هس���تی نگاری و 

اطالعات.
هستان نگاری: روش شناسی  ها، ابزارها و 
زبان های توسعه؛ مهدی علیپور حافظی.

ارزیابی و رتبه بندی ابزارهای ساخت 
هستی شناسی؛ احسان المرشد و رامانجیت 

کرم فتحیان. سینگ، ا
روش شناسی آینده نگری؛ امیرهوشنگ حیدری.

کتاب ماه دین
سال شانزدهم، دی 1391، شماره 183

گفتگو ب���ا مارک س���دگویچ؛  می���راث س���نت گرایی؛ 
مرضیه سلیمانی.

نگاهی معرفت ش���ناختی ب���ه رابطه دی���ن با علوم 
انسانی؛ مهدی تسلطی.

ح���وزه  در  اجته���اد  »تط���ور  کت���اب  از  تحلیل���ی 
استنباط«؛ آمنه علی جان زاده.

نزاع اخباریان و اصولیان؛ علیرضارجبی.
کتابت در اسالم؛ سیدعلی آقایی. خاستگاه 

تاریخ گذاری روایات اس���المی برپایه اسناد و متن: 

منا علی مددی.
رویکرد ساختارگرایی؛ احسان عباسلو.

نگاهی اجمالی به آثار داستایفسکی.

کتاب ماه ادبیات
سال ششم، آذر1391، شماره 68

علیت در روایت؛ قدرت قاسمی پور.
معاصر بودن چیست؟؛ حامد توکلی دارستانی.

کت���اب ص���ور خیال در س���حر س���یال؛  نگاه���ی ب���ه 
بشیرعلوی.

معرف���ی و نق���د دی���وان منجیک ترمذی؛ مس���عود 
راستی پور.

کهن الگوگرایانه؛ احسان عباسلو. نقد 

کتاب ماه ادبیات
سال شانزدهم، آذر 1391، شماره 182

گشایش رازهای معنوی؛ مرضیه سلیمانی.
چالش ه���ا؛  و  دیدگاه ه���ا  بازآرای���ی  دی���ن:  و  عل���م 

سیدحسن اسالمی.
علم و دین در س���ه رساله  فارس���ی: علم، عقالنیت 
س���یر  جدی���د،  کالم  در  جس���تارهایی  دی���ن،  و 

بی سلوک؛ امین رضا نوشین.
س���تیز دو اندیش���ه درباره امام���ت؛ حمید عطایی 

نظری.
امین رض���ا  آذربایج���ان؛  تص���وف  س���یری در س���یر 

نوشین.
کتاب »وضع و نقد حدیث«؛  نکات قابل توجه در 

عبدالهادی مسعودی.

کلیات کتاب ماه 
سال شانزدهم، دی1391، شماره 181

مدیریت اس���ناد و چالش های پی���ش رو؛ داریوش 
مطلبی.

م���روری ب���ر دگرگونی ه���ای س���ازماندهی در ح���وزه 
مواد آرشیوی؛ امیررضا اصنافی.

آرشیو و پیشرفت حرفه ای آن؛ فریبرز درودی.
نگاهی ب���ه دایرة المع���ارف نویس���ندگان ایرانی در 

سوئد؛ معین الدین محرابی.
دین، رسانه و فرهنگ؛ عیسی زارعی.

کتاب شناس���ی دکتر رض���ا داوری اردکان���ی؛ پیمان 
جلیل پور.

مری���م  ای���ران؛  در  آرش���یو  ح���وزۀ  پایان نامه ه���ای 

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
بهمن 1391، شماره 177

درآم���دی بر آس���یب گریزی در تحقیق���ات تاریخی؛ 
مرتضی نورائی.

اخالق پژوهش در تاریخ؛ سیدحسن اسالمی.
چرایی و چگونگی وقوع انقالب ها؛ علی س���لطانی 

شایان.
گودینی. ابن خلدون و تاریخ؛ رسول 

از شیعیان لبنان تا اسالم گرایان ترکیه؛  حمیدرضا 
توسلی.

کتاب ماه ادبیات
سال ششم، آبان 1391، شماره 181

تاملی در ادبیات تطبیقی.
نق���د و بررس���ی »فرهنگ ش���اهنامه« باحضور علی 
ک���زازی، حس���ن انوری و  رواق���ی، میرجالل الدی���ن 

مجتبی منشی زاده.
گفتگو با دکتر  اسطوره ها در ادبیات فارسی: 

ابوالقاسم اسماعیل پور.
محم���د  دم���ان؛  پ���ل  بالغ���ت؛  و  نشانه شناس���ی 

غفاری.
تعیین تاریخ سرایش سه غزل از حافظ؛ علیرضا 

ارواحی.
کتاب صائب و ش���اعران ط���رز تازه؛ مهدی  معرفی 

فیروزیان.
کتاب  ناس���ازی های آوازه���ای بی���دل: نق���دی ب���ر 
بهدارون���د؛  کب���ر  ا تصحی���ح  ب���ه  بی���دل  آوازه���ای 

عبداهلل ولی پور.
کتاب پیش درآمدی بر شعرعربی، مرجان  معرفی 

محجوب.

کتاب ماه ادبیات
سال ششم، بهمن 1391، شماره 184

جعل کتاب در قرون میانه )سیرالملوک - سیاست 
نامه - اثر نظام الملک(؛ مهدی رحیم پور.

کتاب آش���پزی دوره قاجاریه  مقایس���ه تطبیقی دو 
از منظر ادبیات؛ سالومه رستم پور.

ش���هاب الدین  اش���عار  دی���وان  انتق���ادی  بررس���ی 
بخارایی؛ مسعود راستی پور.

کتاب جدال  جدالی با جدال س���عدی )نقدی ب���ر 
کامیار عابدی(؛  با س���عدی در عصر تجدد نوش���ته 
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سعید پورعظیمی.
مثن���وی  در  زندگ���ی  در  م���رگ  گونه ه���ای  تجرب���ه 

معنوی؛ زهرا حسینی، احمد فرامرز قراملکی.
بررس���ی مقایس���ه ای دژ هوش رب���ای مول���وی و دژ 

درون ترزا آویالیی؛ بخشعلی قنبری.
پیونده���ای معنای���ی تمثیل های وح���دت وجود 
علیرض���ا  یوس���ف پور،  محمدکاظ���م  مثن���وی؛  در 

کله سر. محمدی 

میراث شهاب
سال هجدهم، تابستان و پاییز 1391، 

شماره 2 و 3 )68 و 69(

نامه های هند، سیدمحمود مرعشی.
تقریظ آیت اهلل العظمی مرعش���ی بر مستدرک نهج 

البالغه؛ محمدجواد طالبی هنزایی.
بر ساحل ابن شهر آشوب؛ سیدمحمودمرعشی.

کتابشناس���ی شروح ش���رایع االس���الم؛ ناصرالدین 
انصاری قمی.

تأثیر س���عدی ش���یرازی بر ادبیات تعلیم���ی ترکیه؛ 
ابوالفضل مرادی، قدریه یلماز.

مصریان پیش���گام در حوزه زبان و ادبیات فارسی؛ 
سید مصطفی مطبعه چی اصفهانی.

گزارش س���فر به مسکو و س���نت پترزبورگ؛ حسین 
متقی.

نامه پارسی
سال هفدهم، بهار و تابستان 1391، 

شماره 1 و 2

مثن���وی معنوی در ش���به قاره هند؛ یوس���ف بیگ  
باباپور.

تطبی���ق دو اث���ر حماس���ی ای���ران )ش���اهنامه( و اثر 
گنج���ه، محمدجواد  حماس���ی چین؛ نرگ���س مراد 

زینعلی.
آثار نظامی به زبان ازبکی؛ ارگش آچیل اف.

آموزش زبان فارس���ی در مدارس تکمیلی بریتانیا؛ 
بهروز محمود بختیاری.

زین���ب  ش���عر؛  ماهی���ت  درب���اره  نظام���ی  دی���دگاه 
نوروزی.

حکیمی شاعر، شاعری ناصح سنجش اندرزهای 
بوس���تان؛  و س���عدی در  فردوس���ی در ش���اهنامه 

حمیدرضا اردستانی رستمی.

کاتس���و  ماسا تطبیق���ی؛  اندیش���ه  ام���کان  و  معن���ا 
فوجیتا، بهمن ذکی پور.

کتاب ماه فلسفه
سال ششم، بهمن 1391، شماره 65

نقض و نقض نویسی؛ علی اوجبی.
کتاب عبدالجلیل رازی قزوینی و روزگار  گزارش���ی از 

کتاب وی؛ علی علی محمدی. و 
کت���اب النقض؛  گی ه���ای ادبی  نیم نگاه���ی به ویژ

گان حقانی. مژ
نصیرالدی���ن  خواج���ه  فص���ول  رس���الۀ  در  س���یری 

طوسی؛ مجتبی هژیر.
فیاض الهیجی و رس���اله الکلمه الطیبه او؛ حمید 

عطایی نظری.
کتاب شناس���ی توصیفی فلسفه نفس؛  آشنایی با 

پیمان جلیل پور.
اهمی���ت عل���وم انس���انی: بح���ران جهان���ی و تفک���ر 
بش���ری از نظ���ر پروفس���ور مارت���ا نوس���باوم؛ مهدی 

شکری، علی مرادخانی.
انتق���ادی هابرم���اس؛ عل���ی  اندیش���ه  مدرنیت���ه و 

پیری.

مشکوه
سال سی و یکم، پاییز 1391، شماره 116

بازخوانی سورۀ مسد؛ محمدمهدی رکنی یزدی.
بررس���ی افزوده های تفس���یری برخی از آیات سوره 
که���ف و مری���م در ترجمه ه���ای معاص���ر؛ مه���دی 

ایزدی.
جلوه هایی از شجاعت امام علی بن موسی الرضا؛ 

امیر سلمانی رحیمی.
وضعیت تفاس���یر ش���یعی در هند؛ س���یدمصطفی 

احمدزاده.
کاشانی و ابوحامد  س���یر و س���لوک از دیدگاه فیض 

کبری چناری. غزالی؛ علی ا

مطالعات عرفانی
بهار و تابستان 1390، شماره 13

بررس���ی اجمالی اندیشه های مشترک موالنا و ابن 
فارض؛ محمدعلی ابوالحسنی.

کید ب���ر آرای  وح���ی القل���وب ی���ا وحی دل ه���ا ب���ا تأ
مولوی؛ لیال پژوهنده.

تأملی در غزل رویاهای موالنا؛ تقی پورنامداریان، 

تحلیل مقدمات و روش ها، سیدعلی آقایی.
کام���ورا؛  نا کوجی���رو  غزال���ی؛  الهیات���ی  اندیش���ه 

شهاب الدین عباسی.

کتاب ماه دین
سال شانزدهم، بهمن 1391، شماره 184

اخالق تفسیر؛ ابوالقاسم فنایی.
تفصیلی بر یک اجمال؛ سیدهادی طباطبایی.

کالم���ی بغ���داد؛ مهدی  جای���گاه عق���ل در مکت���ب 
ع. کمپانی زار

کت���اب تصحی���ح  ش���ورش علی���ه اس���تاد، بررس���ی 
االعتقاد شیخ مفید؛ سیدهادی طباطبایی.

کت���اب مباحث���ه ب���ا ج���ان هی���گ؛ زهرا  درنگ���ی در 
رمضان لو.

کتاب  رهیاف���ت تاریخ���ی - انتق���ادی در مطالعات 
مقدس؛ سیدعلی آقایی.

کتاب ماه فلسفه
سال ششم، اسفند 1391، شماره 66

سنجش خرد یا خردسنجی؛ علی اوجبی.
درنگ در مغالطات؛ عباسعلی منصوری.

کتاب منطق ساده؛ حمیدرضا صادقی. تأملی در 
یک تورق و پانزده خطا؛ مهدی عظیمی.

تأمل���ی در آم���وزش منط���ق؛ فرش���ته ابوالحس���نی 
نیارکی.

راهنم���ای مطالعات���ی موجهات در آث���ار اثیرالدین 
ابهری؛ هاشم قربانی.

گفتگوبا دکترضیاء موحد. منطق سهروردی در 

کتاب ماه فلسفه
سال ششم، آذر 1391، شماره 63

فیلسوفان بالفطره؛ مصطفی امیری.
ک���ودکان به دیوی���ی؛ روح اهلل  دی���ن فلس���فه برای 

کریمی.
کید  کودکان )با تأ نس���بت منطق و تربیت اخالقی 

بر آرای لیپمن(؛ سیدحسین حسینی.
ویتگنش���تاین و زیبایی شناس���ی؛ عاطفه سادات 

قریشی.
مقدمات سنت گرایی و ش���اخص ترین نمایندگان 

آن؛ مائده پناهی.
سیاس���ت و دانش���گاه در اندیش���ه مارتین هایدگر؛ 

سیدمهدی موسوی اعظم.


