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تازه های ناگرش و نشر جمله های پژوهیش

نگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شریعت 
سنگلجی؛ سیدمقداد نبوی رضوی.

کتاب اسالم شناسی شریعتی؛  بررسی منابع 
ج پور. مرتضی فر

کتاب »ضیاء العالمین فی بیان امامة  معرفی 
االئمة المصطفین«؛ عبدالحسین طالعی.

منبع شناسی ترجمه های نهج البالغه به برخی 
زبان های غیرعربی؛ پیمان اسحاقی.

االجتهاد و التجدید
صیف 2012 م، العدد الثالث و العشرون

نقد المتن فی التجربة االمامیة؛ حیدر حب اهلل.
اصول الفقه و تطور فکرة العقالنیة فی المجال 

االسالمی؛ زکی المیالد.
قوانین الفهم االجتماعی للنص و جدلیة صنع 

کاظم زاهد. المنهج؛ عبداالمیر 
شرط االیمان المذهبی فی استحقاق الخمس 

و الزکاة، مطالعة فقهیة استداللیة؛ الشیخ حیدر 
حب اهلل.

ارث الزوجة من العقار، قراءة جدیدة للنص 
القرآنی؛ الشیخ خالد الغفوری.

التحریف فی السیرة الحسینیة، مناقشة 
لمقاالت السردرودی فی مجلة )نصوص 

معاصرة(؛ مشتاق بن موسی اللواتی.
قواعد التعامل مع اهل الکتاب، جولة فی 

ل وهابی  معطیات الکتاب و السنة؛ جال
کاظم قاضی زاده. همابادی، 

عقوبة االرتداد، محاولة الثبات البعد الوالئی؛ 
محمدابراهیم شمس ناتری.

بخارا
خرداد و شهریور 1391، شماره 87 ـ 88

استعال از تاریخ؛ مایکل استنفورد، عزت اهلل 
فوالدوند.

سیر فلسفه تاریخ در قرن بیستم؛ ویلیام اچ 
دری، مسعود صادقی.

ماخذ اشعاربرخی از شاعران معاصر؛ محمدرضا 
کدکنی. شفیعی 

بهشت بهانه است، مقصود خداوند خانه 
است؛ محمدابراهیم باستانی پاریزی.

امامت پژوهی
سال دوم، بهار 1391، شماره 5

نقش شورا در امامت؛ سیدعلی میالنی، 
محمدحسین رحیمیان.

اهل سنت و حدیث سلسلة الذهب؛ 
محمدحسن طبسی.

کربن. معنای امام در معنویت شیعی؛ هانری 
معرفی منظومه غزوات؛ علیرضا عبداللهی 

کچوسنگی.
کبری مرادی. که می بینی؛  این غزل گریه ها 
نگاهی به شعر میرزا حبیب خراسانی؛ رضا 

بیات.
گزارشی بر ادبیات رثایی آذری؛ عیسی ثاقب 

بخشایشی.
مروری بر آراء و عقاید استاد محمدرضا 

حکیمی درباره ادبیات؛ مسلم نادعلی زاده، 
محمدصادق طهرانی زاده.

امامت پژوهی
زمستان 1390، شماره 4

والیت امیرالمؤمنین در قرآن؛ غالمحسین 
زینلی.

کلینی و صفار؛  گستره علم امام از منظر 
عبدالرضا حمادی.

کتاب بصائر الدرجات؛ محمدعلی  صفار قمی و 
امیرمعزی.

نقد بازخوانی تشیع؛ جواد عالء المحدثین.
تحلیل شرک انگاری اعتقاد به مقامات الهی 

امامان بر پایه اوصاف قرآنی مشرکان؛ رضا 
قربانی زرین.

نقد نظریه ناسازگاری خاتمیت نبی با والیت 
امام؛ سعید مقدس.

امساعیل مهدوی رادجمله های پژوهیش

تازه های ناگرش و نشر
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زمینه ها و عوامل حضور شیعیان در ساختار 
خالفت عباسی از 575 ق تا 656 ق؛ محسن 

الویری، رضیه السادات موحد ابطحی.
فرجام تاریخ، جستاری درباره غایت تاریخ در 
نگرۀ شماری از متفکران؛ سیدعلیرضا واسعی.

بررسی انتقادی روش تاریخ نگاری مقاله 
»محمد، پیامبر اسالم« در ویرایش دوم 

دایرة المعارف اسالم؛ حسین عبدالمحمدی.
گرایی اشاعره و حنابله در  کاوی هم گرایی و وا وا

دوره سلجوقی در بغداد؛ مهدی وزین افضل، 
حسین اسماعیلی نصرآبادی.

رویکرد روان شناختی اجتماعی دینوری در 
لی، زهرا علویان،  االخبار الطوال؛ محمدرضا جال

فاطمه سرخیل.

تاریخ اسالم
سال دوازدهم، زمستان 1390، شماره 48

کالمی ـ سیاسی عصر امامت امام  جریان شناسی 
رضا؛ امان اهلل شفایی.

زمینه های شکل گیری اندیشه های احمدبن 
حنبل؛ زهرا روح الهی امیری.

بررسی انتقادی دیدگاه ویلیام مونتگمری وات 
درباره شیعه در دوره بنی امیه؛ سیدقاسم رزاقی 

موسوی.
سرانجام تاریخ و غایت انسان از دیدگاه 

کید بر دعوت قدیم؛ زهره  اسماعیلیه با تأ
باقریان.

قیام های مسلمانان چین در عصر دودمان 
ل امام. چینگ؛ سیدجال

بررسی روابط سیاسی ـ نظامی صالح الدین 
ایوبی و قلیچ ارسالن دوم؛ سیدابوالقاسم 

فروزانی، محمدمهدی قناتغستانی.

تاریخ اسالم
سال سیزدهم، بهار 1391، شماره 49

بررسی تاریخی حقوق بشردوستانه در 
جنگ های پیامبر؛ حمیدرضا مطهری.

بررسی تاریخی زمینه های بروز تعارض در 
مدینة النبی؛ سیدحسین فالح زاده، حسین 

قاضی خانی.

پژوهشهای ادبی
 سال هفتم، پاییز و زمستان 1389، 

شماره 29 و 30

تحلیل ساختاری مکر و حیله زنان در قصه های 
کتایون  هزار و یک شب؛ محبوبه خراسانی، 

مزداپور، طیبه ذنوبی(.
مقایسه ساخت دو حکایت تمثیلی از مثنوی و 

الهی نامه؛ مریم خلیلی جهانتیغ.
زیباشناسی دریافت در »دل فوالد«؛ فرشته 

رستمی.
مقایسه تریستان و ایزوت و ویس و رامین؛ 

علیرضا شادآرام، فرهاد درودگریان.
تحلیل آماری بازتاب عناصر طبیعت )گیاهان 

و جانوران( در اشعار عنصری و مقایسه آنها 
با اشعارمنوچهری؛ محمد فوالدی، منصور 

ابراهیمی.
بررسی و تحلیل نقش پرسش در آثار فارسی 

عین القضات همدانی؛ سیدعلی اصغر 
میرباقری فرد، معصومه محمدی.

بررسی چهارداستان با ساختار روایی مشابه 
براساس نظریه تزوتان تودوروف؛ علی رضا 

نبی لو.

تاریخ فلسفه
سال سوم، تابستان 1391، شماره 9

نوآوری فارابی درباب رابطه دین و فلسفه: 
نظریه سلسله مراتبی زبان دین؛ نواب مقربی، 

قاسم حسن پور.
بررسی و تحلیل انتقادی عقالنیت جدید در 

مقایسه با عقالنیت سنتی؛ حسین زمانیها.
کیهان شناسی زروانی و  پژوهشی در 

کیهان شناسی اسماعیلیه؛ ذبیح اهلل فتحی.
خوانش ارسطویی هگل و خوانش هگلی 

ارسطو در صورتبندی »اثر هنری«؛ احمدرضا 
معتمدی.

تاریخ اسالم
سال دوازدهم، پاییز 1390، شماره 47

بررسی تاریخی »انسجام« و »هویت« اسالمی 
بعد از عاشورا؛ حبیب اهلل بابایی.

کهن؛  خواب آشفته نفت، روایت از روزگاران 
محمدعلی موحد.

تاریخ نشرکتاب در ایران؛ عبدالحسین آذرنگ.
شاهنامه فردوسی، نسخه دستنویس محمد 

جوکی؛ محمود متقالچی.
عارف، عشقی و نیما در نگارستان رسام ارژنگی؛ 

اسماعیل جمشیدی.
گفته ها درباره فرزاد؛ محمد خلیلی،  نا

سیدفرشید سادات شریفی.
به یاد مسعود فرزاد: مظلوم و پیر؛ سیروس 

شمیسا.
یادی از استاد بزرگوارم شادروان دکتر منوچهر 

مرتضوی؛ بهروز ثروتیان.
شایگان و زیستن در محل تالقی فرهنگ ها و 

زما ن ها؛ سعید پیوندی.
با احترام؛ حسن سیدعرب.

تحریف غزل های موالنا؛ حسن الهوتی.
کبری. کتاب دو نقد؛ معصومه علی ا دو 

پاسخ به مدیرعامل دانشنامه دانش گستر؛ 
سیدمنصور سیدسجادی.

بانوان شیعه
 سال هفتم، پاییز و زمستان 1389، 

شماره 25

بررسی میزان رعایت حجاب برتر در دانشجویان 
و تأثیر آن بر شادکامی؛ سوران رجبی.

رابطه حجاب با سالمت روانی و مصونیت 
کاوندی، غالمحسین انتصار  اجتماعی؛ سحر 

فومنی.
ابعاد و مراحل تربیت جنسی دختران و زنان از 

نظر اسالم؛ احمد زنداونیان، صادق شمشادی.
بررسی تطبیقی ازدواج از منظردین اسالم و 

مسیحیت؛ محمدعلی الهی، ولی اهلل ملکوتی فر.
فقر تئوریک در عرصه حقوق زن )تأملی نظری و 

روش شناسانه در مطالعات زنان(؛ نهله غروی 
نائینی، حامد مصطفوی فرد.

تفکر فمینیستی در ایران و چالش های پیش 
روی آن؛ محمد عابدی اردکانی، محسن 
شفیعی سیف آبادی، روح اهلل نادری بنی.
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آسیب شناسی روایات اسباب نزول.

حسنا
سال چهارم، تابستان 1391، شماره 13

بررسی و نقد دیدگاه ابن جریر طبری درباره 
آفرینش حضرت حوا)ع(.

مناسبات درونی و بیناآیه ای در سه سوره 
سوگنددار قرآن.

کاوی مفهوم نسخ در قرآن از نگاه متقدمان  وا
و متاخران.

معناشناسی تاریخی و توصیفی »فردوس« در 
کریم. قرآن 

ارزیابی سندی و متنی روایات آغاز نزول قرآن.
روش های مقابله با تنیدگی از منظر قرآن و 

حدیث.

حکومت اسالمی
سال هفدهم، بهار 1391، شماره 63

نگاهی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر؛ 
حسین جوان آراسته.

پویایی فقه شیعه؛ رحیم شاهدی.
ضوابط صدور »احکام حکومتی تکلیفی«؛ 

ذبیح اهلل نعیمیان.
تفکیک قوا؛ رویای تقدیس شده؛ عباسعلی 

کدخدایی، محمد جواهری طهرانی.
مالحظاتی بر دیدگاه »تصلب و بن بست سنت 

اسالمی در تجربه اندیشه ایرانی«؛ دادخدا 
خدایار، احمد رهدار.

بررسی انتقادی نظریه »روزنتال« درباره فلسفه 
سیاسی اسالم؛ محسن رضوانی.

خردنامه صدرا
تابستان 1391، شماره68

مالصدرا و نقد مبانی حکمت اشراق درباره 
ک غیر؛ مرتضی عرفانی. ادرا

پیوند ضرورت در حمل و ضرورت در حکم 
از نگاه سهروردی و مالصدرا؛ سیدعلی 

علم الهدی.
مفهوم سازی زیبایی از فارابی تا سهروردی؛ 

نادیا مفتونی.
بررسی دالیل قاعده الواحد از دیدگاه ابن سینا، 

فخرالدین.
من أنبائ التراث؛ هیئة التحریر.

ثقافتنا
ثون شوال 1432، العدد الثانی و الثال

التبادل الثقافی بین مکة و المغرب االسالمی؛ 
ابوالقاسم سعداهلل.

المستشرقون و القرآن الکریم؛ علی النملة.
االرهاب بین الخطاب الغربی و االسالمی؛ حسن 

بشیر.
المقوالت الموسسة لفکرة حقوق االنسان فی 

االسالم؛ زکی المیالد.
کتاب: »العالقات بین تونس و ایران عبر 

التاریخ«؛ زینب آذرشب.

حکمت سینوی )مشکوة النور(
سال شانزدهم، بهار و تابستان 1391، 

شماره 47

نقدهای شیخ اشراق بر نظریه مشائیان درباره 
ک ذات؛ سیدحسن سعادت مصطفوی. ادرا

شأن »ماهیت« بدون وجود: مطالعه ای 
تطبیقی میان فلسفه ابن سینا و حکمت 

متعالیه؛ فاطمه شهیدی.
پدیده انتشار صوت در »قراضه طبیعیات«؛ 

غالمحسین رحیمی.
گوستین: مطالعه  سعادت از منظر ابن سینا و آ

گان سخایی. مقایسه ای؛ سیده مژ
نقش تهذیب نفس در معرفت شناسی سینوی؛ 

کوهانستانی. مریم سلطانی 
مالصدرا و نقد مبانی حکمت سینوی درباره 

ک غیر؛ مرتضی عرفانی. ادرا

حسنا
سال سوم، بهار 1391، شماره 12

استفهام قرآنی از نگاه مصادر علوم ادبی.
گان قرآنی. کیفیت چینش واژ

پیشینه و سیر مناقب نویسی و مثالب نویسی.
گونه شناسی روایات تفسیری امام صادق)ع( در 

منابع اهل سنت.
کریم. معنا شناسی واژه هدی در قرآن 

بازپژوهی مراد از آیات محکم و متشابه.

درآمدی بر نسب نگاری طالبیان؛ 
سیدمحمدرضا عالمی.

سیاست علمی و فرهنگی فاطمیان درمصر؛ 
فاطمه جان احمدی، صفورا ساالریه.

شمس الدین، نخستین فرمانروای مستقل 
مسلمان در دهلی؛ اسماعیل حسن زاده، 

محترم وکیلی سحر.
درآمدی بر تاریخ اجتماعی اسپانیای اسالمی؛ 

مریم سعیدیان جزی.

تراثنا
السنة الثالثة و العشرون، العددان االول و 

الثانی، 109 و 110

الذکر المحفوظ قراءة جدیدة فی تاریخ جمع 
القرآن و ما روی فی تحریفه؛ السید علی 

الشهرستانی.
صفحة مشرقة عن تاریخ السماع والقراءة و 

االجازة عند االمامیة؛ السیدحسن الموسوی 
البروجردی.

موقوفات النبی و اهل البیت)ع(؛ السید 
عبدالهادی الشریفی.

مع الشریف الرضی فی دیوانه؛ الشیخ 
محمدعلی الیعقوبی.

من ذخائر التراث: تحف االخوان فی حکم 
شرب الدخان؛ للسید هبةالدین الحسینی 

الشهرستانی.
من أنباء التراث؛ هیئة التحریر.

تراثنا
السنة السابعة و العشرون، العددان 

الثالث و الرابع

کتابی ابن المطهر و ابن  المنهج التاریخی فی 
داود فی علم الرجال؛ سامی حمود الحاج 

جاسم.
مناهج الفقهاء فی المدرسة االمامیة؛ السید 

زهیر االعرجی.
مدرسة الحلة وتراجم علمائها من النشوء الی 

القمة؛ السیدحیدر و توت الحسینی.
ح خطبة الزهراء للسید  الدرة البیضاء فی شر

هادی الحسینی الصائغ؛ محمدجواد نورالدین 
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علوم حدیث
سال شانزدهم، زمستان 1390، شماره 62

ک اعنی  بررسی روایات نزول قرآن بر مبنای »ایا
و اسمعی یا جارة«؛ محمدعلی مهدوی راد، امیر 

احمدنژاد.
استدالل روایی شیخ صدوق بر نزول دفعی 

کریم و نقد ادله مخالفان رجعت؛ محمود  قرآن 
کارگراب، هادی صادقی. کریمی، محسن دیمه 

مبانی فقه الحدیثی سید عبداهلل شبر در 
مصابیح االنوار فی حل مشکالت االخبار؛ 

عبدالهادی فقهی زاده، زهرا عقاری الهیاری، 
کریمیان. محمود 

مولفه های احساس سعادتمندی در احادیث 
با رویکرد روانشناختی؛ عباس پسندیده، 

گلزاری، عبدالهادی مسعودی. محمود 
پژوهشی درباره نامه های دعوت حضرت 

رسول؛ زهرا ناظمی، مهدی مهریزی.
کاوی متون مشترک حدیثی در منابع  وا

فریقین؛ سیدمحمدحسن حکیم.

فقه
سال نوزدهم، بهار 1391، شماره 71

نقش حکمت احکام در حل تعارض و تزاحم؛ 
کبریان. حسنعلی علی ا

ضابطه شناسی صحت و فساد شرط؛ 
محمدحسن نجفی راد.

تشبه به جنس مخالف؛ ابوالفضل محمدی 
مجد.

جستارگشایی در فقه پژوهی شیخ بهایی؛ 
سیف اهلل صرامی.

تأملی در ادله شیخ انصاری)ره( بر اصالت عدم 
حجیت ظن؛ احمد طغرلی پور.

ل عراقی. کتاب »نظریه حق الطاعة«؛ جال نقد 

کتاب ماه ادبیات
سال ششم، تیرماه 1391، شماره 63 )177(

نقد و بررسی از اشارت های دریا: بوطیقای 
کبری،  روایت در مثنوی با حضور: منوچهر ا

حمیدرضا توکلی، عیسی امن خانی، ابوالفضل 
ع. کمپانی زار حری و مهدی 

»کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت در ایران«: 
الگویی برای بررسی؛ علیرضا شجاعی زند.

علویان سوریه: از شکل گیری تا قدرت یابی؛ 
کاظمی، سارا ویسی. مسعود اخوان 

نادرشاه افشار در بارگاه احمدی )شاه چراغ(؛ 
سیدابوالقاسم فروزانی.

طلوع نور
سال دهم، بهار 1391، شماره 39

مبانی انسان شناختی اندیشه سیاسی امام 
خمینی )نظریه استهدایی فطری(؛ غالمحسن 

مقیمی.
نقد و بررسی زندگی امام حسن از دیدگاه 

دونالدسن؛ نعمت اهلل صفری فروشانی، 
معصومه اخالقی.

نقش عقل و قیاس در اجتهاد از دیدگاه استاد 
کشمیری،  مطهری و اقبال الهوری؛ لیاقت علی 

کیاشمشکی. ابوالفضل 
امامت و والیت از دیدگاه استاد مطهری و اقبال 

گل حسین  گرجیان،  الهوری؛ محمدمهدی 
شاه نقوی.

ارتداد و مانعیت آن از ارث در نظر شیعه و 
اهل سنت؛ احمد مرادخانی، محمد معصوم پور.

علوم سیاسی
سال چهاردهم، زمستان 1390، شماره 56

تغییر ساختارهای اجتماعی و تحول فقه 
سیاسی در دوره مشروطه؛ محمود شفیعی.

فرهنگ تکثرگرای غربی و چالش های نوپدید 
آن در زیست و هویت مسلمانان شرقی؛ 

حبیب اهلل بابایی.
آموزه های انسجام جوامع چندفرهنگی در 

اندیشه سیاسی اسالمی؛ غالمرضا بهروزلک، 
امان اهلل شفایی.

بررسی اثرات سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران بر روندهای سیاسی آسیایی 

مرکزی؛ ابوالفضل لطفی زاده.
آثار عناصرهویت بر شکل دهی سیاست خارجی 
کشورهای اسالمی خاورمیانه؛ غالمرضا  مشترک 

عراقی.

محقق طوسی و فخررازی؛ سیدمرتضی حسینی 
شاهرودی، محبوبه وحدتی پور.

تکامل برزخی نفس انسانی در حکمت متعالیه، 
کید بر آراء معاصرین؛ علی  ارشد ریاحی،  با تأ

منصوره السادات وداد.
حرکت جوهری مالصدرا و پیامدهای 

معرفت شناختی آن؛ محسن محمودی، محمد 
نجاتی.

معنای زندگی از دیدگاه مالصدرا؛ قاسم 
پورحسن، فائزه عابدکوهی.

شیعه شناسی
سال دهم، بهار 1391، شماره 37

جایگاه علی)ع( در فتوت نامه های قرون پنجم 
گرایش شیعی در تحفة االخوان؛  تا هشتم و 

محمد مشهدی نوش آبادی.
دالیل سازگاری حکومت مشروطه با مبانی 

اسالمی در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی؛ 
سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی، علی 

حجتی.
التفات به نهج البالغه در آثار برخی از رهبران 

نهضت های بیداری جهان اسالم معاصر؛ 
ابوالفضل خوش منش.

بررسی تطبیقی سازمان وکالت امامیه و 
سازمان دعوت عباسیان؛ محمدرضا جباری، 

محمدکاظم ملبوبی.
کریم  چاه عریضه جمکران از خرافه تا واقعیت؛ 

خان محمدی، محمدرضا انواری.
تاریخ تشیع در یزد از آغاز تا قر هفتم هجری 

کبر اسماعیلی، اصغر منتظر القائم. قمری؛ علی ا
ساختارشناسی رثای اهل بیت)ع( در عصر 

گل ملک اهلل نظری. ج زینی وند،  عباسی؛ تور

شیعه شناسی
سال دهم، تابستان 1391، شماره 38

فقه سیاسی و نظریه دولت؛ سیدصادق 
حقیقت.

غالیان و تأثیر برخی اقدامات آنان بر فرهنگ 
قرآنی شیعه؛ علیرضا رستمی هرانی، سیدرضا 

مودب.
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تازه های ناگرش و نشر جمله های پژوهیش

کودکان( کتاب ماه فلسفه )فلسفه برای 
سال پنجم، مهر 1391، شماره 61

کارین  کنند؟  کودکان می توانند فلسفه ورزی  آیا 
موریس، ترجمه فاطمه عظمت مدار.

کودکان و نوجوانان؛ مونیکا  برنامه فلسفه برای 
والسکو، ترجمه سمیرا پزشکپور.

کودکان و  کندوکاو فلسفی برای  کندوکاوی در 
کریمی. نوجوانان؛ روح اهلل 

کوچکانه فلسفیدن در من و بابای فیل سوفم؛ 
حوریه هوشیدری فراهانی.

چشم اندازها و چالش های برنامه فلسفه برای 
کودکان و نوجوانان.

گفتگو با پروفسور هاشم رسنانی، پیشرو برنامه 
فبک در مالزی.

کودکان؛ سعید  کتاب شناسی فلسفه )با/برای( 
انواری، معصومه مصیبی.

کتاب ماه فلسفه
سال پنجم، مرداد 1391، شماره 59

کلیتس؛ داریوش  کتبا هرا نقدی بر ترجمه 
درویشی.

خودشناسی فلسفی یا خودشناسای فیلسوف 
کتاب خودشناسی فلسفی(؛  )معرفی و نقد 

هاشم قربانی.
نقدی بر ترجمه فارسی مشرب االرواح؛ فرزاد 

مروجی.
کتاب حیات  رقصی بر بام آسمان )بررسی 

معنوی مولوی(؛ سیدهادی طباطبایی.
مالحظاتی انتقادی درباب ترجمه ای دیگر از 

ل؛ طاهره غالمی شیری. المنقذ من الضال
نیکالس الکساندرویچ بردیایف؛ رضا وسمه گر.

کتاب ماه فلسفه
سال پنجم، شهریور 1391، شماره 60

نیم نگاهی به باختین و جهان او؛ لطف اهلل 
خدایی راد.

رساله بود و نمود، اثری شگرف در 
وجودشناسی؛ علی اوجبی.

نقدی بر ترجمه مقاله پایان فلسفه و وظیفه 
تفکر؛ آرش جمشیدپور.

کتاب ماه ادبیات
 سال ششم، شهریور 1391،

 شماره 65 )179(

هیچ متنی ملک طلق هیچ مصححی نیست: 
گفتگو با دکتر محمود امیدساالر؛ شایسته 

موسوی.
گفتگو با دکتر سجاد  تصحیح شاهنامه بس: 

آیدنلو؛ شایسته موسوی.
گویش ایرانی؛ با حضور  واژه نامه شصت و هفت 
دکتر علی رواقی، دکتر محمود جعفری دهقی و 

عسکر بهرامی.
بنیان های نظری مطالعه ادبیات عامیانه؛ 

کورتلند، ابوالفضل حری. کافلین ـ  ویلیام ن. ج. 
کتاب  گذری بر  گر می گویی آرام تر بگوی:  کوه ا از 
جریان شناسی شعر معاصر و نظری بر شعر موج 

ناب؛ علی یاری.
کتاب جریان شناسی  ارزیابی شتابزده: نقدی بر 

شعرمعاصر اثر دکتر یوسف عالی عباس آباد؛ 
عیسی امن خانی.

چاپ انتشارات اساطیر از صد میدان خواجه 
عبداهلل انصاری؛ مهدی علیائی مقدم.

کتاب ماه ادبیات
سال ششم، مهر 1391، شماره 66 )180(

نقد و بررسی وصایای فرماندهان شهید از 
دیدگاه نشانه شناسی؛ علی محمد پشت دار، 

سیدمحمد میرکاظمی.
می خواستم، شعری برای جنگ بگویم )نگاهی 

به بازتاب جنگ تحمیلی در شعر معاصر 
خوزستان(؛ علی یاری.

کتاب »شخصیت پردازی در  نقد و بررسی 
کشانی. کوتاه دفاع مقدس«؛ لیال  داستان های 

کتاب »آشنایی با ادبیات مقاومت  بررسی 
جهان«؛ مطهره محمدی.

کتاب »جنگ به روایت فرمانده )درس  بررسی 
گفتارهای جنگ(«؛ وحید خانه ساز.

نقش زن در ادبیات دفاع مقدس؛ منیر 
عسکرنژاد.

نقد و بررسی دفتر شعر حق السکوت.
نقد و بررسی دفتر شعر نامه های بی تاریخ.

»نگاه اخوان به شعر و شاعری«؛ یاسین 
اسماعیلی.

گان نشانه ـ  فاجعه نوشتار، نگاهی به واژ
معناشناسی )فرهنگ تخصصی(، تألیف المیرا 

دادور؛ محمد غفاری.
کتاب العراضة فی  نقد و نظری بر تعلیقات 

گلدره. الحکایة السلجوقیة؛ سهیل یاری 
کتاب های شیطان در تصوف از  معرفی و نقد 
پیتر جی. آون و ابلیس عاشق یا فاسق؟؛ منا 

علی مددی.
بازنمای زندگی دشوار انسان ها با 

کتاب  اسطوره سازی معکوس با نگاهی به 
»داستان های غریب مردمان عادی«؛ مهدی 

ابراهیمی.
نگاهی به عناصر زبانی و فکری اشعار نیمایی 

کتاب های زمستان، آخر  اخوان ثالث در 
شاهنامه، از این اوستا؛ مسعود دالویز.

کتاب ماه ادبیات
سال ششم، مرداد 1391، شماره 64 )178(

درآمدی بر اسطوره های بنیادی شاهنامه؛ 
ابوالقسم اسماعیل پور.

مقدمه ای بر دانشنامه نویسی در ایران؛ حسن 
قمی، زهرا بشیری.

نشانه های سبک خراسای در شعر شفیعی 
کدکنی؛ مسعود دالویز.

روح تراژیک عاشقانه های عاشیقی؛ علی 
رضاپور، رقیه رضاپور.

کتاب فرهنگ بزرگ ضرب المثل های  نگاهی به 
فارسی، وحید سبزیان پور، هدیه جهانی.

نگاهی به »فرهنگ اوزان شعر فارسی«؛ هادی 
کبرزاده، محمدجواد نورانی. ا

کتاب »نظریه نثر درادب فارسی«؛  معرفی 
محبوبه شمشیرگرها.

نگاهی به فرهنگ اصطالحات زبانشناسی و 
علوم وابسته؛ علی علیمحمدی.

»تحفة الغرائب« متنی از قرن پنجم تألیف 
محمدبن ایوب الحاسب الطبری.
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جمله های پژوهیشتازه های ناگرش و نشر

پژوهش های دانشگاهی در حوزه علوم 
کتابداری و اطالع رسانی؛ حامد علیپور حافظی.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
شهریور 1391، شماره 172

کز  آسیب شناسی آموزش تاریخ در نخستین مرا
آموزش عالی ایران؛ محمدرضا عسکرانی.

کادمیک؛ درگفتگو با دکتر  تاریخ نگاری آ
داریوش رحمانیان و دکتر ابراهیم توفیق.

کادمیک  وضعیت مطالعات در تاریخ نگاری آ
معاصرایران؛ ناصر صدقی.

کادمیک؛ سیاوش  برآمدن تاریخ نگاری آ
شوهانی.

علوم انسانی در چالش؛ مهدی دهبندی.
جغرافیای تاریخی اسالم؛ سیما رفسنجانی.

پژوهشی اسنادی در حوزه مطبوعات؛ حمید 
نجار.

میرخواند و اثر تاریخ نگاری وی روضة الصفا؛ 
کوروش صالحی، محرم قلی زاده.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
مهر 1391، شماره 173

گ و  تاریخ تحوالت قفقاز در آثار زکریا سارکاوا
کولیسکی؛ محمد نایب پور. زکریا آ

جبر جغرافیا و مرزهای شمال غرب ایران؛ 
سجادحسینی.

روایت اسناد انگلیسی از  بحران آذربایجان؛ 
ساالر سیف الدینی.

متفقین و مساله ایران؛ یونس صادقی.
پایتخت های ایرانی: از شوش تا تهران؛ زهره 

شیرین بخش ماسوله.
قرن نوزدهم و ظهور تاریخ نگاری محلی در 

قراباغ؛ امیر آهنگران.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
آبان 1391، شماره 174

کم بر تاریخ نگری  گفتمان حا دریچه ای به 
عثمانی مطالعه موردی مکاتبات با صفویان؛ 

عبداهلل متولی.
گفتگو  ایران در تاریخ نگاری عثمانی و ترکیه؛ در 

با دکتر نصراهلل صالحی و دکتر حسن حضرتی.

اسالمی.
کتابخانه  کتاب های چاپ سنگی  فهرست 

مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان؛ 
صدیقه  سلطانی فر.

کتابخانه و اصول  کتاب آشنایی با  نقدی بر 
کتابداری؛ رضوان اجاقی، حسن اشرفی ریزی.

کلیات  کتاب ماه 
سال پانزدهم، مهر 1391، شماره 178

مطالعات بین رشته ای؛ داریوش مطلبی.
کاغذ درزندگی و فرهنگ  کتاب  نقد و بررسی 

ایرانی.
استادان و نااستادانم؛ علیرضا بهمن آبادی.
کتابهای فارسی شده چاپی 1371 ـ  فهرست 

1383؛ فرید قاسملو.
کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی ایران  نقش 

در هزاره سوم؛ پیمان جلیل پور.
ممیزی دانش: ابزاری برای پیاده سازی 

موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان ها؛ لیال 
محمدی، مهدی علیپور حافظی.

کتابخانه ها؛  کاربرد شبکه های موقت سیار در 
کوکای هسو، دون رن تسای، ترجمه اسماعیل 

جعفرپور.

کلیات )حامیان نسخه خطی( کتاب ماه 
سال پانزدهم، آبان 1391، شماره 179

راه کارهای تدوین و تهیه متون و منابع آموزشی 
در حوزه نسخه های خطی.

پنجاه سال همنشینی با نسخه های خطی در 
احوال و آثار دکتر سیدمحمدباقر حجتی؛ وحید 

توسلی، علی صادق زاده وایقان.
ح حال آثار و خدمات 60 ساله حاج میرزا  شر

مهدی والئی؛ محمدحسن نوری نیا.
دکتر محمود فاضل یزدی مطلق: استاد 

کالم، فلسفه و عرفان اسالمی،  برجسته 
کتابشناس و نسخه شناس؛ سیدمحمدرضا 

فاضل هاشمی.
نسخه شناسی: پژوهش هایی درباره نسخه های 
خطی درایران و جهان؛ علی صادق زاده وایقان.
عصرطالیی مطبوعات ایران؛ محمدعلی سلطانی.

نگاهی به سیر مطالعه فلسفه اسالمی در غرب؛ 
سیدحسین نصر، خالد زند سلیمی.

ح الحکمة العرشیة حکیم  معرفی رساله شر
کردی. اسماعیل اصفهانی؛ احسان  مال

اهمیت آثار فلسفی فارسی در سنت فلسفه 
اسالمی؛ سیدحسین نصر، مهدی عظیمی.

کلیات )خرید منابع اطالعاتی  کتاب ماه 
کتابخانه ها( الکترونیکی برای 

سال پانزدهم، مرداد 1391، شماره 8

خرید ائتالفی منابع الکترونیکی؛ داریوش 
مطلبی.

کتابخانه های  خرید منابع الکترونیکی در 
تخصصی؛ حسن بذرافشان.

خرید منابع الکترونیکی برای دانشگاه ها.
بحران مجالت و مشکالت خریدهای بزرگ: 

موانع و راه حل ها؛ سیدابراهیم عمرانی.
کید بر  روش های پژوهش آمیخته با تأ

بومی سازی؛ نجال حریری.
گسترش و تحول در فلسفه مدیریت مجموعه: 
کانوال آمین، ترجمه فائزه  یک بررسی تاریخی؛ 

السادات طباطبایی امیری.
برنامه ریزی راهبردی منابع و خدمات اطالعاتی 

کتابخانه های آموزشگاهی؛ فریبررز درودی،  در 
فائزه فرهودی.

کلیات )داوری مقاالت( کتاب ماه 
سال پانزدهم، شهریور 1391، شماره 177

دشواری های داوری مقاالت مجالت علمی؛ 
نجال حریری.

کنترل  داوری مقاالت علمی پژوهشی: ابزار 
راهبردی برای ارتقاء سطح دانش؛ محمد 

کریمی. احمدی، اوژن 
فرم های داوری مقاالت در پیایندهای علمی و 

مسائل مرتبط؛ شعله ارسطوپور.
کاستی های فرآیند داوری در  مشکالت و 

نشریات علمی؛ مهدی علیپور حافظی.
داوری و مدیریت مقاله در مجله های علمی: 
راهکارهایی برای عملکردی شایسته؛ یزدان 

منصوریان.
کتاب«؛ سیدمحسن  نقدی بر »آیین نقد 
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تازه های ناگرش و نشر جمله های پژوهیش

عباسی، ژاله آزادگان.
جایگاه عواطف انسان در وعده و وعیدهای 

قرآن؛ صدیقه توکلی.
طراحی مدل تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن 

کریم؛ غالمرضا عسگرزاده.

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
سال سیزدهم، بهار و تابستان 1391، 

شماره 24

کات و  بررسی آراء افالطون و ارسطو در نقد محا
هنر شاعری؛ محمد طاهری.

ساختار زبانی و موسیقایی ردیف دردیوان 
کریم زاده شوشتری نژاد، عطا  خاقانی؛ زهرا 

محمد رادمنش.
تأثیرپذیری و الهام گیری از سوررئالیسم از 

ادبیات عرفانی با بررسی تقابالت بین آنها؛ ویدا 
دستمالچی، رحمان مشتاق مهر.

تحلیل اشعار سهراب سپهری براساس دیدگاه 
کنعانی، عبداهلل  پدیدارشناسی؛ ابراهیم 

حسن زاده میرعلی.
بررسی سبک شناختی »توضیح االخالق« تحریر 

خلیفه سلطان؛ زهرا قرقی، اصغر دادبه.
بررسی تطبیقی نمودهای انسان گرایی 

گلستان سعدی با رویکرد روان شناسی  در 
انسان گرا؛ مرضیه میدانی، علیرضا بخشایش.

کالم اسالمی
 سال بیست و یکم، تابستان 1391، 

شماره 82
چگونگی وحی نبوت از دیدگاه قرآن و روایات؛ 

گلپایگانی. علی ربانی 
نژادپرستی و تحریف در تنخ )عهد عتیق(؛ رسول 

رضوی.
حدیث »سیدا شباب اهل الجنه« و مساله 

افضلیت امام؛ علی فتحی.
وهابیت آیین تجسیم و تشبیه؛ سیدمهدی 

علیزاده موسوی.
آیا خداوند ماهیت دارد؟؛ محمدعلی 

اسماعیلی.

نوین از سنت؛ علی علی محمدی.
کتاب، خمس، چالش ها و  مروری بر یک 

راهبردها.
کاوی و معادل یابی تعدادی از  کتاب وا معرفی 

گان قرآنکریم؛ ندا خوشقانی. واژ
کریم؛ ماهیت، مبانی،  کرامت انسان در قرآن 

موانع؛ بهروز یداهلل پور.
کالم اهل  گرایش به ابن سینا در  سیمایی از 

سنت؛ رابرت ویسنوفسکی، حمید عطایی 
نظری.

کتاب ماه دین )تازه های فقه و حقوق(
سال پانزدهم، بهار 1391، شماره 180

کارن  گفتگویی با  شفقت در محضر پروردگار، 
آرمسترانگ.

کتاب جریان شناسی تفاسیر فقیه، تطور  بررسی 
و نمونه ها؛ هاجر خاتون قدمی جویباری.

کتاب بررسی زبان شناختی روش های  تأملی در 
عالمان اصول در فهم متن؛ علی علی محمدی ـ 

سید بابک فرزانه.
کتاب فلسفه نظام حقوق زن؛ آمنه  تحلیلی از 

ساعدی.
سیری در رساله حقوق امام سجاد؛ سلسله 

گفتارهای آیت اهلل سیدمحمدیثربی؛ آمنه 
علی جان زاده.

کتـــاب »اســـالم سیاســـی، سیاست  نقـــد و بررسی 
جهانی و اروپا«؛ یسام طیبی، کاوه حسین زاده راد.

کتاب اسالم و مسیحیت  نگاهی به درون مایه 
در عصرحاضر؛ هاجر خاتون قدمی.

کوثر
سال دوازدهم، تابستان 1391، شماره 43

رسوم آئینی ماه رمضان و ارزش های اخالقی از 
منظر قرآن و روایات؛ محمدرضا عالءالدین.

تفسیر قرآن به قرآن استعانت در سوره حمد؛ 
علیرضا رادبین، خدیجه جعفری.

پژوهش در مستندات قرآنی و حدیثی قانون 
جذب؛ محمدحسین توانائی، راهین تک فالح.
بررسی تطبیقی داستان دیدارسلیمان و ملکه 

سبا در قرآن، تورات و منابع اسالمی؛ مهرداد 

مروری بر مطالعات عثمانی در ایران؛ نصراهلل 
صالحی.

منابع ترکی در رابطه با مناسبات عثمانی ـ 
صفوی؛ مصطففی آراوجی، زهرا علیمحمدی.

نقشبندیه: الگویی از مناسبات اسالمی از دیرباز 
تا امروز؛ عباس برومند اعلم.

علویان در تبعید؛ محمدحسن بهنام فر.
تاریخ ترکان و اعراب؛ عادل شعبانی مقدم.
کتاب ماه دین )رهیافتهای جدید به عین 

القضات همدانی(
رستگاری در جهان جدید، سنت، امر متعال و 

گفتگو با هیوستن اسمیت؛  واقعیت غایی در 
مرضیه سلیمانی.

کتاب »عین القضات و استادان او«؛  نگاهی به 
سارا لشکری.

گر حجاب از جان ها برخاستی... )سیری در 
کریم از منظر عین القضات همدانی(؛  فهم قرآن 

ع. کمپانی زار مهدی 
ابلیس، میانه تکفیر و تقدیس؛ سیدهادی 

طباطبایی.
کتاب »پژوهشی در اندیشه های  بررسی 

عرفانی عین القضات همدانی«؛ سیدهادی 
طباطبایی.

کتاب »سبک شناسی قرآنی«؛ ابوالفضل  درباره 
حری.

کتاب »غزالی و قرآن«؛ حامد شیواپور. درباره 

کتاب ماه دین )زن در ادیان(
سال پانزدهم، شهریور 1391، شماره 179

گفتگویی با ویلیام چیتیک؛ مرضیه  روح اسالم، 
سلیمانی.

کتاب؛ درگفتگو با ضیاءالدین  گفتگو، پنج  یک 
سردار.

کتاب  که اسالم از زن دارد؛ نگاهی به  تصیری 
»زن در اندیشه اسالمی«؛ سهیال رهبر.

زن در متون مقدس: زن در آیین یهود؛ هاجر 
خاتون قدمی.

کتاب »زن در  مسئله اجتهاد زنان، تأملی در 
تاریخ ایران معاصر«؛ آمنه علی جانزاده.

سنت رسولی و سنت نبوی، پژوهش و قرائتی 
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جمله های پژوهیشتازه های ناگرش و نشر

بررسی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق 
حمل و نقل هوایی؛ منصور جباری.

ک بین قانون داوری 1996  بررسی وجوه اشترا
انگلستان و قانون داوری تجاری بین المللی 

ایران؛ میترا ضرابی.
نامه فرهنگستان

سال دوازدهم، تابستان 1390، شماره 46
کار تحقیقی و آشنایی با منطق و مفاهیم 

بنیادی ریاضیات و فلسفه؛ سردبیر.
گنج؟؛ فتح اهلل مجتبایی. کنج یا 

آراء شارل پگی دباره تاریخ؛ احمد سمیعی 
گیالنی.

بازتاب درون مایه های چند اسطوره در آثار 
کیوانی. عرفانی و صوفیانه فارسی؛ مجدالدین 

تبیین سیاست های حکومتی در تاریخ بیهقی و 
کلیله و دمنه؛ مریم صادقی، سمیه فالح مغاری.

از پرس به ایران )سیر و سفر معنوی(؛ ونسان 
مونتی.

گرایش اعتقادی  ونسان مونتی )احوال و آثار و 
او(؛ طهمورث ساجدی.

نامه مفید )سیاست های اقتصادی(
سال هجدهم، تابستان 1391، شماره 90

تحلیل رفتارخیرخواهانه در ایران؛ سید بهروز 
نهضتی، جمشید پژویان، تیمور محمدی و 

کری. عباس شا
کارایی صنایع تولیدی ایران  اندازه گیری 

گون فن آوری؛ محمدحسن  گونا در سطوح 
فطرس، محمدرضا دهقان پور، بابک ده موبد.

ح هدفمندسازی  کارایی تخصیصی طر ارزیابی 
کید بر  کشور با تأ یارانه انرژی در صنایع 

انحرافات قیمتی در بازار نهاده ها؛ غالمرضا 
کشاورز حداد، توحید فیروزان سرنقی، حسین 

صادقی سقدل.
کار جوانان  بررسی عوامل موثر بر عرضه نیروی 

در ایران؛ صالح قویدل، فاطمه بهاری.
اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه 

کشورهای منتخب در حال توسعه؛  موردی 
کریمی پتانالر، احمد جعفری صمیمی،  سعید 

اختر رضایی روشن.

میراث شهاب
سال هجدهم، بهار 1391، شماره 1 )67(

مجموعه یحیی بن سعدالدین؛ جواد بشری.
نسخه های عکسی؛ ابوالفضل حافظیان.

فوایدی از الفوائد الکاظمیه بیرجندی؛ 
عبدالحسین طالعی.

فهرست آثار دستنویس شیخ طوسی؛ 
میرمحمود موسوی.

گوهری هروی، شاعر منقبت سرا؛ سیدرضا 
باقریان موحد، سیداسماعیل احمدی نژاد.
بررسی نسخه های خسرو و شیرین؛ مرضیه 

راغبیان.

نصوص معاصره
السنه السابعه، صیف 2012م، العدد 

السابع و العشرون

العقل الدامی، جولة فی المدرسة الفکریة 
للشهید الصدر؛ محمدرضا الحکیمی.

الشهید الصدر والتحلیل العقلی لالمامة؛ قاسم 
جوادی.

التفسیر الموضوعی عند السید الصدر، قراءة 
تحلیلیة مقارنة؛ السید محمدعلی ایازی.

اصول الحضارة الغربیة، مطالعة تحلیلیة نقدیة؛ 
هدی العلوی.

التفسیر الروائی والبناء الرمزی واالشاری للقرآن 
کر. الکریم؛ محمدکاظم شا

نامه مفید )حقوق تطبیقی(
سال هجدهم، تابستان 1391، شماره 91

گاز در  مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و 
نظام های ملی و حقوق بین الملل؛ مسعود 

امانی، محسن اسماعیلی.
تضیمن حقوق طرفین قرارداد پیش فروش 

واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارت 
دبی؛ صادق سلیمی، لیال دشتبانیان.

کسب  بازتاب قواعد اخالقـــی در قوانین راجع به 
کـــار در حقوق اسالم و ایران؛ حسین میرمحمد  و 

صادقی.
بررسی تطبیقی صالحیت در عجز از پرداخت 

بین المللی؛ نجاد علی الماسی، علیرضا عالی پناه.

مشکوة
سال سی و یکم، بهار 1391، شماره 114

ابعاد مواجهه انسان با خود با تکیه بر قرآن و 
حدیث؛ محمدتقی سبحانی نیا.

روابط بینامتنی قرآن با نامه سی ویکم 
نهج البالغه؛ سیدمهدی مسبوق.

دل در مصباح الهدایه )بررسی دل از دیدگاه 
کاشانی و مقایسه آن با توصیفات قرآنی و 

احادیث(؛ مهدی ملک ثابت، احمد حیدری.
در اندیشه فرجام حیات؛ محمدمهدی رکنی 

یزدی.
کتابخانه آستان قدس رضوی تا پایان  تاریخ 

دوره قاجار با تکیه بر اسناد؛ الهه محبوب 
فریمانی.

کتیبه های سنگی موزه آستان قدس رضوی؛ 
لی. میثم جال

مطالعات اخیر در زمینه قرآن در غرب: 
گرایش ها؛ جواد قاسمی. جهت گیری ها و 

مشکوة
سال سی و یکم، تابستان 1391، شماره 115

مبانی نظریه شمول پذیری آیات قرآن؛ تهمینه 
پارسایی.

نقد و بررسی دیدگاه آیت اهلل معرفت در 
نسخ نشدن آیه نجوی؛ سیدعبدالرسول 

حسینی زاده.
کیوان قزوینی و دیدگاه های او در  روش تفسیر 

علوم قرآنی؛ محسن رجبی قدسی، محمدحسن 
رستمی.

قرآن و تحریف تورات  باتوجه به آیه 75 سوره 
بقره؛ سیدمحمد مرتضوی، اهلل سلیمی.

طبقه بندی علوم با رویکرد اسالمی ایرانی؛ 
لی. غالمرضا جال

چرایی عدم پذیرش خالفت از سوی امام رضا؛ 
رضا وطن دوست.

بررسی و نقد مدخل علی الرضا در دایرة المعارف 
اسالم؛ محمد باغستانی، محمد صادقیان 

هرات.
نگاهی به کتاب شیعیان در آمریکا؛ نوشته پروفسور 

کیم؛ محمدحسین محمدپور. لیاقت علی تأ


