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اخالق
زمستان 1389، شماره 22

عصبیت گرایی؛ حسین علی مصدقیان.
یزی و هنجارهای اخالقی: بازنمایی اخالق  صائب تبر

یفی. در عصر صفویه؛ بهزاد خورانی و غالمحسین شر
کبر افراسیاب پور. اخالق در مصباح الهدایه؛ علی ا

اخالق وظیفه گرایانه کانت؛ مهدی میرابیان تبار.
تأثیر گزاره های اخالقی نهج البالغه بر ادب فارسی؛ زهرا 

یان کوپایی. یار

بانوان شیعه
سال هفتم، بهار 1389، شماره 23

ن در عص���ر جاهلیت؛  یژگی ه���ای ز نگاه���ی دوب���اره به و
یم مشهدی علی پور. یزی، مر مهدی مهر

بن؛ نهله  فاطم���ه مرضی���ه در اندیش���ه فلسفی هان���ری کر
غروی نائینی، فاطمه همدانیان.

بررسی کنش های جمعی زنان ایرانی؛ مطالعه موردی: 
زن���ان دوره قاج���ار؛ سیدسعی���د زاه���د زاهدان���ی، زه���را 

موسوی، علی روحانی.
الگوی تقسی���م جنسیتی نقش ها در خان���واده؛ خانواده 
هسته ای از دیدگاه پارسونز؛ زهرا امین مجد، محمدتقی 

کرمی.
بررسی و تحلیل مسئله نشوز در تعامل زوجین باتوجه به 

آیه 34 سوره نساء؛ رضا باقی زاده.

بانوان شیعه
سال هفتم، تابستان 1389، شماره 24

فاطمه و دفاع از والیت؛ قاسم بستانی، نصرة باجی.
خانواده از دیدگاه حضرت زهرا؛ مرضیه نصرتی.

کتساب���ی؟ زه���را  ی���ا ا عصم���ت حض���رت زه���را اله���ی 
دیانتی پور، دل آرا نعمتی.

یدگ���ی  تخصی���ص عمومی���ت واژۀ »العالمی���ن« در برگز
یم؛ احسان پوراسماعیل. حضرت مر

ترجمان وحی
سال پانزدهم، بهار و تابستان 1390، شماره 1 )29(

ضرورت تقدیر قسم مضمر و شبه قسم در ترجمه فارسی 
یم؛ جالل الدین جاللی. و انگلیسی قرآن کر

یم؛ بهرام گرامی. یتون در قرآن کر ز
درنگی در ساختار نحوی »م���ا کان لیفعل« و برگردان آن 

در ترجمه های فارسی قرآن؛ جواد آسه.
نکاتی درباب ترجمه برخی الفاظ و اصطالحات قرآنی؛ 

آ.بن شمش، ترجمه ابوالفضل حری.

آینه میراث
سال نهم، بهار و تابستان 1390، شماره 1 )48(

نظری به منظر االولیاء؛ محمدابراهیم ایرج پور.
تحف���ة المل���وک؛ اث���ری نویافت���ه از اوح���دی مراغ���ه ای؛ 

یوسف بیگ باباپور.
بی  نگاهی دوباره ب���ه بازشناسی منابع حکمت های عر

یان پور. امثال و حکم دهخدا؛ وحید سبز
نخستی���ن نشانه های رمان نویسی در ای���ران؛ تحلیلی بر 
یم سیدان. »حکایت پیر و جوان« اثر ناصرالدین شاه؛ مر
زو؛ سعی���د  نق���د و بررس���ی مجم���ع النفای���س خ���ان آر

شفیعیون.
یادداشت هایی بر یادداشت های سندبادنامه؛ مختار 

کمیلی.
گمن���ام )نجی���ب  نسخه های���ی تازه یافت���ه از شاع���ری 

جرفادقانی(؛ احمدرضا یلمه ها.

اسرا
سال سوم، زمستان 1389، شماره 2 )6(

چرا علم دینی؟؛ مهدی گلشنی.
چیست���ی و گست���رۀ علم دینی از نظرگ���اه آیت اهلل جوادی 

پناه. آملی؛ عبدالحسین خسرو
یابی آن؛ مرتضی واعظ  ز معرفت عرفان���ی و معیارهای ار

جوادی.
مدل طولی در علم دینی؛ علیرضا قائمی نیا.

بره���ان تجرب���ه دین���ی در اندیش���ه اسالم���ی؛ علیرض���ا 
شیروانی.

تازه های ناگرش و نشر

اسماعیل مهدوی راد
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یک���رد اسن���اد بین المللی ب���ه اشتغال والدی���ن و نهاد  رو
ی نیا. خانواده؛ محیا صفار

ب���رد آن در حق���وق خان���واده؛  کار و  فق���ه  ع���ام  قواع���د 
سیدابوالقاسم نقیبی.

کید ب���ر نظام  درآم���دی ب���ر مسأله شناس���ی حقوقی ب���ا تأ
ن و خان���واده در اسالم؛ محم���ود حکمت نیا،  حقوق���ی ز

سیدمحمدحسین کاظمینی.
بررسی مقایسه ای قوانی���ن و مقررات ایران با کنوانسیون 

حقوق کودک؛ عاطفه عباسی.
ح���ق زوجه بر اشتغ���ال و رابطه آن با ح���ق زوج بر تمکین؛ 

فهیمه ملک زاده.

فقه
سال هجدهم، تابستان 1390، شماره 2 )68(

روش شناسی اجتهاد در اقوال )1(؛ احمد مبلغی.
ملکیت و حقوق؛ سیدمحمدباقر صدر.

اعتبارسنجی استخاره با قرآن؛ محمدجواد دانیالی.
ک پذیرش خب���ر و تأملی بر دیدگ���اه آیت اهلل خویی؛  م���ال

مهدی برزگر.
آشنای���ی ب���ا آث���ار فقه���ی و سبک علم���ی شی���خ بهایی؛ 

مرتضی پویان.
نکته های نو در علوم مقدماتی اجتهاد؛ سلمان دهشور.

فقه اهل البیت
السنة السادسه العشره، العدد الحادی والستون

بح���ث ف���ی أحک���ام االحتک���ار؛ السیدکاظ���م الحسینی 
الحائری.

دراس���ات مقارنة ف���ی فقه القرآن؛ علم فق���ه القرآن دراسة 
منهاجی���ة ف���ی بیان الماهی���ة والموض���وع؛ الشیخ خالد 

ی. الغفور
منه���ج السی���د الخوئ���ی فی عل���م الرج���ال؛ الشیخ علی 

الدهینی.
قواعد فقهیة � قاعدة الید؛ الشیخ محمد الرحمانی.

فی رحاب المکتبة الفقهی���ة � دراسة حول منهج کتاب 
یوانی. کشف الرموز؛ الشیخ خلیل الکر

موسوعة الفقه االسالمی طبقًا لمذهب اهل البیت.

قرآن پژوهی
بهار و تابستان 1390، شماره 10

بررس���ی مقال���ه خان���واده پیامب���ر از دایرة المع���ارف قرآن 
الیدن؛ مجید معارف، سمیه سادات اعتصامی.

ی���خ ق���رآن؛ اعظ���م پوی���ازاده،  ی���ن تار چالش ه���ای آغاز
گاهی. معصومه آ

شیعه شناسی
سال نهم، تابستان 1390، شماره 34

کن در هورهای جنوب عراق؛ سجاد دادفر. شیعیان سا
بررس���ی رجال���ی شرط���ة الخمی���س؛ نعم���ت اهلل صفری 

فروشانی، عباس میرزایی.
یخ اسالم و تشیع تا سقوط  بررس���ی نقش قبیله مراد در تار
ی���م  اموی���ان )132 ق(؛ سیداصغ���ر محمودآب���ادی، مر

سعیدیان جزی.
ی حکومت شیع���ی فاطمیان در  علل و عوام���ل ناپایدار

مغرب؛ محمدعلی چلونگر.
فلسف���ه حی���ات در فرهنگ شیعی معاص���ر؛ محمدرضا 

روحانی، حسام الدین آشنا.

روش شناسی علوم انسانی
سال هفدم، تابستان 1390، شماره 67

تبیی���ن و تحلی���ل عل���م قدس���ی در سنت گرای���ی دکت���ر 
پناه. سیدحسین نصر؛ عبدالحسین خسرو

ی���ج عل���م در حیطه  یخچ���ه ترو نگاه���ی شتاب���زده ب���ه تار
عمومی؛ علی پایا.

روش شناس���ی رفع تع���ارض میان مکاشف���ات عرفانی؛ 
علی شیروانی.

ی؛ مجید  ضواب���ط اخالقی در پژوهش های عل���وم رفتار
صدوقی.

اعتب���ار »علم عرفی« در استنب���اط احکام شرعی؛ جلیل 
یعتی فرانی. قنواتی؛ سعید شر

کی���د ب���ر  ب���رد تثلی���ث در پژوهش ه���ای کیف���ی )ب���ا تأ کار
ی���ه زمینه ای(؛ محمد عب���اس زاده، ابراهیم  یکرد نظر رو

حسین پور.

ع طلو
سال دهم، تابستان 1390، شماره 36

حوزه و علوم انسانی؛ محمدمهدی گرجیان.
طرق شناس���ی روایات غدیرخ���م و پاسخ به شبهات...؛ 

سیدلقمان حکیمی، محمدعلی رضایی اصفهانی.
یقی���ن؛ احمد  ش���روط شاه���د در شه���ادت از دیدگ���اه فر

مرادخانی و سیدروح اهلل موسوی.
تشکیک ماهوی از نگاه مکتب مشاء و اشراق و حکمت 

متعالیه؛ باقر شیرعلی یف، حمیدرضا رضانیا.
ب���ر  کی���د  یستانسیالیس���م و اصال���ت وج���ود )ب���ا تأ گز ا

صدرالمتألهین و هیدگر(؛ علی فتحی.

فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(
سال پانزدهم، پاییز و زمستان 1389، شماره 53

تأمل���ی درباره واژه »اخب���ات« در آیات قرآنی و جایگاه آن 
در میان واژه های مشاب���ه؛ جاسم عطیه، ترجمه یعقوب 

جعفری.
یم به زبان گرجی؛ احسان  نگاهی به ترجمه های قرآن کر

خزایی.

ثقافتنا
 ذوالقعده 1423 ه.ق/2011 م، 
العدد والتاسع والعشرون

م���د الجسور وتوثیق الصالت بین الدراسات التقلیدیة؛ 
ابراهیم العاتی.

ی عند البصیر؛ سعید االعرجی. المفهوم الحضار
یز  الحرک���ات االسالمی���ة وأنظم���ة الحکم؛ ع���ال عبدالعز

ید. أبوز
سیبویه من رموز وحدتنا الثقافیة؛ محمدعلی آذرشب.

الوجهة االجتماعیة فی منهج »سیبویه« فی کتابه؛ نهاد 
الموسی.

حکمت سینوی )مشکوة النور(
سال پانزدهم، بهار و تابستان 1390، شماره 45

می���زان معرف���ت انس���ان نسب���ت ب���ه خداون���د از دیدگاه 
ابن سینا؛ سعیده سادات شهیدی.

نقش عقل فعال در حیات انسان از منظر ابن سینا؛ فروغ 
السادات رحیم پور.

اثب���ات وج���ود خ���دا در تفک���ر دن���س اسکوت���وس و تأثی���ر 
ابن سینا بر آن؛ مهدی عباس زاده.

بررسی صحت انتساب اثر منطق���ی مفاتیح الخزائن به 
ی، احد فرامرز قراملکی. ینب برخوردار ابن سینا؛ ز

ی���ر ابن سینا از علم تفصیلی  یاب���ی نقد مالصدرا بر تقر ز ار
خداوند ب���ه موج���ودات؛ سعیدرضا ره���اوی عزآبادی، 

بیوک علیزاده.

حوزه
سال بیست و هفتم، زمستان 1389، شماره 4 )158(

حوزه ه���ای علمیه شیعه؛ فرصته���ا و تهدیدهای حضور 
والمسلمی���ن  حجت االس���الم  ب���ا  گفتگ���و  در  جهان���ی 

ی. یم بی آزار شیراز عبدالکر
ی تم���دن در جه���ان اس���الم؛  ح���وزه و فراین���د بازس���از

سیدحسین همایون مصباح.
بررس���ی جایگاه تعامل تمدن���ی حوزه های علمیه شیعه 

در جهان اسالم؛ محمد باغستانی.
نگاه���ی به م���دارس و حوزه های علمیه شیع���ه در هند؛ 

غالمرضا جاللی.
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کتابخانه دژنبشت یا دژنوشته ه���ا، کتابخانه مذهبی از 
کوش. دوره ایران باستان؛ مرتضی محمدنیا سما

1389؛  نگ���اران  فهرس���ت  و  متن پژوه���ان  کارنام���ه 
سیدسعید میرمحمدصادق.

کتاب ماه دین
سال پانزدهم، آبان 1390، شماره 169

نگاه���ی ب���ه کت���اب درآم���دی ب���ر روان شناس���ی و دین؛ 
مهدی ابراهیمی.

یکرد  نگاه���ی به کت���اب روان شناسی دین براس���اس رو
بی؛ مهران رضایی. تجر

بررسی کتاب دلبستگ���ی، تکامل و روان شناسی دین؛ 
مستانه فرنام.

درآمدی کوتاه به روان شناسی دین؛ آزاده رحیمی.
بن در  ین کت���اب هانری کر یل؛ درنگ���ی در آخر رن���گ تأو

زبان فارسی؛ سیدمسعود رضوی.
نق���دی بر کت���اب درآمدی ب���ر تصوف و عرف���ان اسالمی؛ 

کامران قره گزلی.
یخ���ی گفتگوی اسالم و  نق���د و بررسی کتاب پیشینه تار
کی���د بر دیدگاه شیع���ه و کاتولیک؛ رضا  مسیحی���ت با تأ

صفری.

کتاب ماه دین )فلسفه دین(
سال پانزدهم، آذر 1390، شماره 170

کسفورد؛  نگاه���ی ب���ه کت���اب راهنم���ای فلسف���ه دی���ن آ
فرانک دیلی، مالک شجاعی جشوقانی.

درآمدی بر االهیات تطبیق���ی؛ فرانسیس کلونی، مالک 
شجاعی جشوقانی.

یتکنشتاینیزم منطق، واقعیت و خدا؛ ب. ز. فیلیپس. و
ید؛ سیدحسن اسالمی. کاروند کتاب شهید جاو

کت���اب ت���اج العارفی���ن  پادش���اه عال���م باط���ن، درب���اره 
جنیدآبادی؛ سیدمسعود رضوی.

ی. فرانگل،  یکتور انس���ان در جستجوی معنی غای���ی؛ و
ترجمه شهاب الدین عباسی.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
آبان 1390، شماره 162

ب���ا  گفتگ���و  زبان���ان،  فارس���ی  هم  گرای���ی  چالش ه���ای 
یخ و ادبی���ات افغانستان و  جمعی از محققی���ن حوزه تار

تاجیکستان.
کبرزاده. یخ بیهقی؛ سیده شکوفه ا سوز و سوگ در تار

یخ افغانست���ان از پنجره فرهن���گ؛ مرضیه  شناخ���ت تار
سلیمانی.

ین مسائل  یکرد باباافضل کاشان���ی به برخی از مهم تر رو
فلسفی؛ عباس حاجیها.

کتاب ماه ادبیات
سال پنجم، آبان 1390، شماره 55

برساخت���ن مت���ن در پرت���و قرائت مت���ن؛ تزوت���ان تودروف، 
ابوالفضل حری.

ی بر چند کت���اب در حوزه نقد ادب���ی فمینیستی؛  م���رور
سمیرا صادقیان.

معرفی و نقد کتاب فرهنگ جامع مثل ها و حکمت ها؛ 
یان پور. وحید سبز

مثنوی پژوه���ی از دیدگاه روان شناسی؛ حسین محتشم 
ی. نور

یخ  نگاه���ی ب���ه تعلیقات دکت���ر یاحق���ی و سیدی ب���ر تار
ی. بیهقی؛ غالمرضا سالمیان، سهیل یار

یخ ادبی ایران و  نقدی از منظر روش شناسی بر کتاب تار
رقانی؛ عیسی امن خانی. قلمرو زبان فارسی ز
یایی. درباره ادبیات و هنر دینی؛ نیلگون در

کتاب ماه کلیات
سال چهاردهم، آبان 1390، شماره 11 )167(

معیارهای انتخاب نرم افزار کتابخانه دیجیتال
ی سنتی یا اطالع رسان���ی نوین؛ نقدی بر مبانی  کتاب���دار

ی. مطالعات اطالع رسانی؛ عباس گیلور
کی���د ب���ر سیستم ه���ای  سیستم ه���ای اطالعات���ی ب���ا تأ

کتابخانه ای و اطالع رسانی؛ علی جاللی دیزجی.
یم شعبان زاد. ژورنالیسم: علم، مهارت یا هنر؟؛ مر

یابی کتابخانه ه���ای دیجیتال؛  ز گیر ب���ر ار یک���ردی فرا رو
پینا وولو، ترجمه میترا مهرآبادی. جوز

ی و  پژوهش ه���ای دانشگاه���ی در ح���وزه عل���وم کتابدار
اطالع رسانی؛ حامد علیپور حافظی.

کتاب ماه کلیات
سال چهاردهم، آذر 1390، شماره 12 )168(

یگ���ران آن؛ محس���ن جعفری  قاچ���اق نس���خ خط���ی و باز
مذهب.

ی: مختص���ر  آشنای���ی ب���ا کتابخان���ه و اص���ول کتاب���دار
یوش علیمحمدی. ومفید؛ دار

مفاخ���ر و مشاهی���ر ای���ران از ق���رن اول ت���ا سیزده���م؛ اله���ه 
حسینی.

فهرس���ت مختص���ر نسخه ه���ای عکس���ی پزشک���ی در 
کرم مسعودی. کتابخانه کویت؛ ا

ینستون در یک نگاه؛ علی علیزاده. فهارس پر

هدف ه���ای مستشرق���ان در ترجمه ق���رآن؛ محمدحسن 
زمانی، بختیار اسماعیل اف.

الی���دن؛  دایرة المع���ارف  در  موق���ت  ازدواج  بررس���ی 
یمی نیا. محمدمهدی کر

بررسی تقدیر در دایرة المعارف لیدن؛ راضیه حسینی.
یست شناخت برخ���ی خاورشناسان و آثار آنان؛ حسن  ز

رضایی.

قرآن و علم
بهار و تابستان 1390، شماره 8

ی���م؛ سیدمفی���د حسین���ی  کر اعج���از اقتص���ادی ق���رآن 
ی. کوهسار

یم بهجت پ���ور، حامد  یع���ی ق���رآن؛ عبدالکر اعج���از تشر
معرفت.

کید بر قوانین جامعه شناسی؛  اعجاز اجتماعی قرآن با تأ
محمدرضا آقایی.

ی؛  یس���ت جانور اعجازه���ا و شگفتی های���ی از قرآن در ز
علی نصیری، محمدرضا نقدی.

یم از نظر عبدالرزاق نوفل؛  بررس���ی اعجاز عددی قرآن کر
یمی نیا. محمدمهدی کر

کاشان شناخت )ویژه نامه کنگره باباافضل کاشانی(
سال پنجم، پاییز و زمستان 1388، شماره 7 و 8

بی. صدرا و باباافضل کاشانی؛ سیدیحیی یثر
کید بر  ی ه���ای پژوهش در رباعیات فارس���ی با تأ دشوار

رباعیات باباافضل؛ رضا روحانی.
مذهب حکیم افضل الدین کاشانی؛ عبداهلل موحدی 

محب.
نگاه���ی به رساله ساز و پیرایه شاهان پرمایه اثر باباافضل 

کبری بیرق. کاشانی؛ حسن ا
بررس���ی سیم���ای نفس در مصنف���ات باباافض���ل مرقی؛ 

رضا شجری، الهام عربشاهی.
مبان���ی قرآنی، برهان���ی و عرفانی کمال انس���ان از دیدگاه 

باباافضل؛ حسین عرب.
ق���رآن در اندیشه ه���ای افض���ل الدی���ن مرق���ی کاشان���ی؛ 

محسن قاسم پور.
گ���ذر و نظ���ری سبک شناختی در نوشته ه���ای باباافضل 
ی���د  سیدمحمدفر راستگ���و،  سیدمحم���د  کاشان���ی؛ 

راستگوفر.
باباافض���ل  اندیشه ه���ای سیاس���ی  تطبیق���ی  مطالع���ه 

یم اسدیان. کاشانی و شیخ ابوالحسین عامری؛ مر
نسخ���ه ای نویافت���ه از رسائل باباافض���ل کاشانی در یزد؛ 

ی. یزی، وحید ذوالفقار محمدرضا ابوئی مهر
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یچارد رورتی، ترجمه  ی فلسف���ه؛ ر یخ نگار چهارگونه تار
محمدرضا موحدی نجف آبادی.

ی���خ فلسفه؛ گفتگ���و با دکتر  هگ���ل و درس گفتارهای تار
علی مرادخانی.

پ���ا؛ مال���ک  ی سی���ر حک���ت در ارو یخنگ���ار فروغ���ی و تار
شجاعی جشوقانی.

یخ فلسفه قرن هفده���م؛ مهدی کمپانی  درآم���دی بر تار
زارع.

ی���ل دورانت؛ رض���ا محمدی  ی���خ فلسفه و تامل���ی در تار
نسب.

ی���خ فلسفه یون���ان؛ محمدرضا  نقده���ای سه گان���ه بر تار
موحدی.

ی فلسف���ه مسیح���ی؛ شیما  یخ نگ���ار مبان���ی نظ���ری تار
جرجانی.

مطالعات اسالمی )علوم قرآن و حدیث(
بهار و تابستان 1389، شماره 84/3

جاهلی���ت ی���ک سرشت ن���ه دوره ای گ���ذرا؛ دکت���ر علی 
اسدی.

تداخ���ل معنایی واژگ���ان مترادف در ادبی���ات جاهلی و 
واژگان قرآن؛ اعظم پرچم، نصراهلل شاملی.

آسی���ب »نقل به معن���ا« در احادی���ث، عوام���ل و پیام ها؛ 
سیدعلی دلبری.

بررس���ی دیدگ���اه آلوسی در آی���ه مباهله از منظ���ر مفسران 
شیعه؛ محسن قاسم پور.

کتابت رسول خدا قبل از بعثت از نظر بالشر؛ سیدمحمد 
مرتضوی.

مطالعات اسالمی )علوم قرآن و حدیث(
پاییز و زمستان 1389، شماره 85/3

بررسی تطبیق���ی مبانی خاص روش ه���ای تفسیر قرآن و 
انگاره ه���ای هرمنوتیست های کالسیک؛ علیرضا آزاد، 

محمدعلی رضایی کرمانی.
یان؛  بررس���ی مقام���ات قرآن���ی در ت���الوت چندت���ن از قار

سعید حسام پور، عظیم جباره.
ب���ر  مدخل���ی  جماع���ت:  نم���از  آداب  گونه شناس���ی 

ی گونه ها. یخ گذار تار
یم؛ سیدمحمود طیب  معنی شناسی اساطیر در قرآن کر

حسینی.
یه ه���ای تفسی���ر اجته���ادی مفسران  شاخصه ه���ای نظر

امامیه؛ علی راد، کاظم قاضی زاده.
بازخوان���ی حکای���ت قرآن���ی »ذوالقرنی���ن و خورشی���د«؛ 

روح اهلل نجفی.

یخی افغانستان؛ علی احمد الیاسی. چرخش های تار
یه ایران؛ رضا صفری. یخ تجز تار

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
آذر 1390، شماره 163

یخ���ی: همسوی���ی زمانه و زمین���ه؛ گفتگو  جغرافی���ای تار
با دکت���ر حسین قراجانل���و، دکتر محمدتق���ی رهنمایی و 

حجت اهلل جودکی.
یخ���ی و دان���ش  تحلیل���ی ب���ر هم پیون���دی معرف���ت تار

جغرافیا؛ مهدی سقایی.
یخی در جهان اسالم؛ دکتر عباس پناهی. جغرافیای تار
مورخ���ان جغرافی کار یا جغرافی دانان م���ورخ؛ ابوالفضل 

حسن آبادی.
یخی در آستانه  زمین و زمان: بحثی درباره جغرافیای تار

چاپ یک اثر مهم در این موضوع؛ مرضیه سلیمانی.
یمیان. ی کر کمیت ایلخانی؛ عباس جدار حا

کتاب ماه فلسفه
سال پنجم، آبان 1390، شماره 50

شرحی عارفانه )نگاهی به شرح حکیم الهی قمشه ای بر 
فصوص الحکمة فارابی(؛ غالمرضا صدیق.

نق���دی ب���ر خوان���ش عاب���د الجاب���ری از فاراب���ی؛ مه���دی 
کمپانی زارع.

قرائت���ی صدرای���ی از فاراب���ی )تأمل���ی در ش���رح فصوص 
الحکمة سیدجالل آشتیانی(؛ عبداهلل صلواتی.

عرف���ان نظ���ری در آینه فصوص فاراب���ی )معرفی نصوص 
الحک���م بر فص���وص الحکم عالم���ه حس���ن زاده آملی(؛ 

شهناز شایان فر.
فلسف���ه سیاس���ی )تأمل���ی در کت���اب فاراب���ی فیلس���وف 

فرهنگ(؛ مائده پناهی آراللو.
یکردهای متفاوت؛ مهدی  فلسف���ه سیاسی فارابی با رو

کمپانی زارع.
مق���االت  مجموع���ه  )بررس���ی  یش���ان  پر جم���ع 

فارابی شناسی(؛ غالمی شیری.
یربنای���ی فلسف���ه وایته���د؛ مه���دی  ی���ف مفاهی���م ز تعر

سلطان گازار.

کتاب ماه فلسفه
سال پنجم، آذر 1390، شماره 51

ی فلسفه؛ درآم���دی کتابشناختی؛  یخنگار مسائ���ل تار
مالک شجاعی جشوقانی.

ی���خ فلسف���ه؛ جی.ب���ی. آشنوین���د،  ی و تار جهانی س���از
ترجمه علی مرادخانی.

مطالعات اسالمی )فلسفه و کالم(
بهار و تابستان 1390، شماره 86/2

ک از نظ���ر مالصدرا؛  ارتب���اط مرات���ب وجود با مرات���ب ادرا
یاحی؛ صفیه واسعی. علی ارشد ر

خواط���ر رحمانی و خواط���ر شیطانی از دیدگ���اه مالصدرا؛ 
کبری، سیدهادی رضائیان. رضا ا

یکرده���ای اندیشمن���دان  درآم���دی ب���ه تحلیل ه���ا و رو
اسالم���ی در مسئله جاودانگی انسان در عذاب اخروی؛ 

محمدرضا حاجی اسماعیلی، مصطفی نصیری.
شه���ود در فلسف���ه، است���دالل در عرف���ان؛ سیدمرتض���ی 

حسینی شاهرودی، رسول حسین پور.
کهارت؛ قاسم  فنای صفات���ی از دیدگاه موالنا و مایست���ر ا

کایی، اشکان بحرانی. کا
ماده ابداع در صورت برهان؛ علیرضا کهنسال.

نقد و نظر
سال شانزدهم، بهار 1390، شماره 1 )61(

نقش معرفت شناخت���ی عواطف در پیدایش اعتقادات 
)شرح و بررسی دیدگاه الجین(؛ محمدعلی مبینی.

ین تبیین ب���ا فرضیه ربایی؛ منصور  رابط���ه استنت���اج بهتر
نصیری.

یه ه���ای نفس شناس���ی متکلمان امام���ی سده های  نظر
میان���ی و کارک���رد آنه���ا در تبیی���ن آم���وزه مع���اد؛ علی نقی 

ی. خدایار
ن؛  درآم���دی بر »االهی���ات عملی« در اندیش���ه دینی مدر

حبیب اهلل بابایی.
کوئیناس؛  یژگی ه���ای خی���ال نب���وی در نظ���ر توم���اس آ و

علیرضا فاضلی.
درآمدی بر چیستی فلسفه اسالمی؛ ذوالفقار ناصری.

نامه فرهنگستان
دوره یازدهم، زمستان 1389، شماره 4 )44(

اس���دی پس���ر و اسدی پ���در: علی ب���ن احم���د و احمد بن 
منصور؛ فتح اهلل مجتبایی.

ی برای  یخ ادبیات نگار کاستی ه���ای روش شناسانه تار
رقانی. زبان فارسی؛ سیدمهدی ز

شعر نو در ماوراء النهر؛ حسنعلی محمدی.
مصائب حالج، فرقه حالجیه؛ لویی ماسینیون.

ی زب���ان فارس���ی؛ مرضی���ه  مفهوم شناس���ی در واژه س���از
صناعتی.


