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تازه های ناگرش و نشر

اسماعیل مهدوی راد

الجتهاد والتجدید  ا
صیف 2011، العدد التاسع العشر

مرجعی���ة الق���رآن ف���ی االستنب���اط الفقهی عن���د العالمة 
فضل اهلل؛ الشیخ علی حسن غلوم علی.

یب، اطاللة عل���ی رؤاه فی  العالم���ة فضل اهلل رج���ل التقر
مشروع الوحدة االسالمیة؛ أ. قدرة اهلل علی زاده.

ی���ات العالمة  الفک���ر السیاسی االسالم���ی، قراءة فی نظر
فضل اهلل؛ أ. مجید مرادی.

حرک���ة النبوة فی مواجه���ة االنحراف، ق���راءة فی المنهج 
یر السادة. التفسری للسید فضل اهلل؛ أ. بر

الوقف النقدی ف���ی الفقه االسالمی، ق���راءة استداللیة؛ 
الشیخ حیدر حب اهلل.

اقت���راح حس���اب ای���داع جدی���د ف���ی النظ���ام المصر فی 
بوی؛ السیدعباس موسویان. الالر

پژوهشهای قرآنی
 )دیدگاه های تفسیری عالمه فضل اهلل(

سال هفدهم، بهار و تابستان 1390،
 شماره 55 و 56

بررس���ی تطبیقی دیدگاه کالم���ی طباطبایی و فضل اهلل؛ 
سیدموسی صدر.

بیت قرآنی در نگ���رش فضل اهلل؛ سیدابراهیم  ماهیت تر
سجادی.

ی فض���ل اهلل؛  جه���ان شناخ���ت علم���ی � قرآن���ی در داور
سیدعباس صالحی.

مراح���ل انحط���اط اجتماع���ی بنی اسرائی���ل از دیدگ���اه 
ی. فضل اهلل؛ رامش جلیلی نجار

فض���ل اهلل و کرانه های معنایی آیات ق���رآن؛ سیدسجاد 
ابراهیمی.

انسجام واژگانی در قرآن؛ مرجان مرآت.

ی���ک لیم هویس، مترجم���ان: مژگان  قرائات ق���رآن؛ فردر
آقایی، راحله نوشاوند.

مسیح شناس���ی در ق���رآن و عهد جدید؛ عب���اس اشرفی، 
فاطمه قربانی.

پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی
سال نوزدهم، بهار و تابستان 1390، شماره 11

بیت از دیدگاه عالمه سیدمحمدحسین  مبانی تعلیم و تر
طباطبایی؛ هاشم ندایی.

معنا و مفهوم تزکیه در قرآن؛ مجید فالح پور.

یه  ی���ت اثربخش ک���الس، تحلیل���ی بر مبن���ای نظر مدیر
سه شاخگی؛ وج���ه اهلل قربانی زاده، هات���ف حمدالهی، 

نیکوفر روحی خلخالی

بیت���ی اس���الم؛ طیبه  بررس���ی قس���اوت قل���ب در نظ���ام تر
دهقانپور.

ثنا ترا
السنة السابعة والعشرون، محرم الحرام وجمادی 
الول والثانی )105 و 106( الخرة 1432 و العددان ا ا

یعة ف���ی أصول مبان���ی أبناء العامة ف���ی الجرح  نظ���رة سر
والتعدیل؛ الشیخ مرتضی فرج پور.

القصی���دة البغدادیة وال���ردود علیها؛ احمدعلی مجید 
الحلی.

الم���ال علی بن فایز رائد الرث���اء الحسینی الخالد )1245 
� 1322 ه�( ؛ السید هاشم بن السیدمحّمد الشخص.

البش���ارة لط���الب االستخ���ارة للشیخ أحمد ب���ن صالح 
البحرانی؛ مشتاق صالح المظفر.

رسالة ف���ی حال صاحب کت���اب قرب االسن���اد للشیخ 
الکلباسی؛ الشیخ محمد الکلباسی.

ثنا ترا
السنة السادسة العشرون، رجبـ  ذوالحجة 1431 
هـ، العددان الثالث والرابع )103 و 104(

ن���ّص قدیم ف���ی عل���وم الق���رآن؛ السیدحس���ن الموسوی 
البروجردی.

حیاة شیخ الشرف الُعبیُدلی؛ السیدحسین الحائری.

یخی فی کتابی اب���ن المطهر وابن داود فی  المنه���ج التار
علم الرجال؛ سامی حمود الحاج جاسم.

مناه���ج الفقه���اء ف���ی المدرس���ة االمامی���ة؛ السی���د زهیر 
االعرجی.

للشی���خ  ب���ک  الظ���ن  ذل���ک  م���ا  هیه���ات  ش���رح 
محمدالتنکابن���ی المتوف���ی؛ تحقی���ق م. م سع���اد بدیع 

مطیر، د. مشتاق کاظم جمعة.

القصی���دة المسیحی���ة فی م���دح أمیرالمؤمنی���ن، للمال 
مسیحا المتوفی 1127 ه�؛ تحقیق سعد ناصر النجار.
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 � فرض���ی  )روش  ولفس���ون  فلسف���ی  روش شناس���ی 
استنتاجی(؛ رضا گندمی نصرآبادی.

روش شناس���ی دیویدسون در باب معنا و تعبیر رادیکال 
و انتقادات دامت به آن؛ علی حسین خانی.

روش شناسی علوم انسانی
سال هفدهم، بهار 1390، شماره 66

یک؛  تبیی���ن روش شناسی مناس���ب در کنت���رل استراتژ
سیدمحمد اعرابی، نبی اهلل دهقان.

روش شناس���ی ترسیم نقشه های عل���م: مطالعه موردی 
ی���ت دولت���ی؛ حس���ن عابدی  ترسی���م نقش���ه عل���م مدیر
جعف���ری، محمد ابویی اردک���ان، فتاح آق���ازاده، فاطمه 

دلبری راغب.

گ���را در مطالع���ات عل���وم اجتماعی و  یکرده���ای معنا رو
یت؛ ابوالفضل گائینی. مطالعات سازمان و مدیر

یت؛  یخی در مطالع���ات مدیر ب���رد روش تحقی���ق تار کار
مهدی محمدی نسب.

نقدی بر پژوهش کمی گ���را و مبانی فلسفی آن در دانش؛ 
حسین خنیفر، محمدمهدی علی شیری.

سخن جامعه
سال اول، بهار 1390، شماره 1

یم؛  اص���ول و مبان���ی جه���اد اقتص���ادی در پرت���و ق���رآن کر
محمدطاهر اخالقی.

ق���رآن و فرهن���گ زمان���ه، نق���د و بررس���ی؛ محمدحس���ن 
اخالقی.

پویایی اجتهاد در بستر زمان و مکان؛ حسن حبیبی.

رابطۀ علم و دین از دیدگاه شهید مطهری و سیدجمال؛ 
ذبیح اهلل مرادی.

علوم حدیث
سال پانزدهم، زمستان 1389، شماره 4 )58(

حمیدرض���ا  اعتق���ادات؛  در  آح���اد  اخب���ار  حجی���ت 
مقصودی.

یخی روایات، آثار و دیدگاه ها در محکم و  بررسی سیر تار
ی. کر، سعید فخار متشابه؛ محمدکاظم شا

نق���ش مت���ون دین���ی در تبیی���ن معان���ی واژگ���ان روایات؛ 
محمد کاظمی.

معیارهای غلو در قرآن و روایات؛ داوود افقی.

هندس���ه دانش ه���ای حدیث���ی در اندیش���ه و قل���م شیخ 
بهایی؛ محمدرضا سبحانی نیا.

ی؛ علی  کاوش���ی در احادی���ث خم���س صحیح البخ���ار

یک���رد روش شناخت���ی در روایات تفسی���ری اهل بیت  رو
)علیهم السالم(؛ مهدی رستم نژاد.

ترجمه ه���ای انگلیس���ی »بس���م اهلل الرحم���ن الرحی���م«؛ 
عباس اشرفی، الهام سیدالنگی.

بازخوان���ی یک تشبیه: از متن تا بطن آیه 24 سوره یونس؛ 
محمد عشایری منفرد.

حدیث پژوهی
سال سوم، بهار و تابستان 1390، شماره 5

خان���دان اشعری و تأثیر آن ب���ر سیر تحول حدیثی مکتب 
قم؛ سهیال پیروزفر، محمدمهدی آجیلیان مافوق.

کارک���رد روای���ات تفسی���ری معصوم���ان)ع( ب���ا  نق���ش و 
ی  کید بر دیدگاه عالم���ه طباطبایی؛ محمدتقی دیار تأ

بیدگلی.

یان« در  بررسی تحیل���ی تعابیر ناظر بر »غل���و و تفویض راو
منابع رجالی شیعه؛ محسن قاسم پور.

نتان لهلک  بررسی سخن پیش���وای حنفیان: »ل���وال الّسَ
یز رستگار. النعمان«؛ پرو

کنت���رل آن از دیدگ���اه نه���ج  ی و روش  عل���ل ناهنج���ار
یان. البالغه؛ محسن صمدانیان، فردوس میر

یاب���ی حدیث بساط )فرش پرن���ده(؛ مهدی جاللی،  ز ار
علی صادقی.

مشیخه ابان بن  تغلب در طبقه صحابه و تابعین؛ حامد 
خانی؛ فرهنگ مهروش.

یکم نهج البالغه؛  مؤلفه های تصویر هنری در نامه سی و
محمد خاقانی، حمید عباس زاده.

کب���ر  سیدعلی ا االرض؛  دح���و  حدی���ث  در  کاوش���ی 
ی. ر بیع نتاج، زهرا الز ر

روش شناسی علوم انسانی
سال پانزدهم، پاییز و تابستان 1389، شماره )64 

و 65(

و  ی  اثبات���ی و هنج���ار اقتص���اد  روش شناس���ی تمای���ز 
بازنگری آن؛ حسن آقانظری.

تحلیل���ی از برخ���ی مبان���ی و پیش فرض ه���ای معرفت���ی 
موافقان و مخالفان علم دینی؛ جهانگیر مسعودی.

یکردی  ی اجتماعی، رو برنامه توسعه به مثابه تکنول���وژ
فلسفی؛ سیدمحمدتقی موحدابطحی.

نگاه مفهوم���ی و فلسفی به برخ���ی روش های تحقیق در 
یانی، محمدجواد زارعان. روان شناسی؛ محمد کاو

مسئله ساختار/کارگزار در علوم اجتماعی؛ سیدصادق 
حقیقت.

ثقافتنا
شعبان 1432 هـ، العدد الثامن والعشرون

یز  تط���ور الخبرات الثقافیة فی العالم االسالمی؛ عبدالعز
عثمان التویجری.

یخ الفلسفة االسالمیة؛  هنری کوربان ومنه���ج دراسة تار
زکی المیالد.

ی���ة المعرفة بین الشهیدین الصدر والمطهری؛ عمار  نظر
أبورغیف.

ب���ی؛ محمدعل���ی  ی ف���ی العال���م العر سع���دی الشی���راز
آذرشب.

حکومت اسالمی
سال شانزدهم، بهار 1390، شماره 1 )59(

تجل���ی والی���ت مطلق���ه فقی���ه در سی���ره عمل���ی آخون���د 
ینانی. خراسانی؛ محمدصادق مز

یعی  ی���ه »منطق���ة الف���راغ« به مثاب���ه »خاستگ���اه تشر نظر
احکام حکومتی«؛ ذبیح اهلل نعیمیان.

نق���د و بررس���ی آموزه قان���ون طبیعی از آغ���از مسیحیت تا 
پایان قرون میانه؛ محمدحسین طالبی.

کمیت اله���ی در اندیشه  جست���ار اسالمی ب���ر جوه���ره حا
یمی واال. سیاسی غرب؛ محمدرضا کر

آسیب شناس���ی رفتار کارگزاران حکومتی از منظر اسالم؛ 
مسعود راعی، محمد فالح سلوکالیی.

مبان���ی فقه���ی و اصول���ی مجم���ع تشخی���ص مصلحت 
نظام؛ محمد رحمانی.

حکومت اسالمی
سال شانزدهم، تابستان 1390، شماره 2 )60(

کمی���ت اله���ی در اندیش���ه سیاس���ی اسالم؛  جوه���رۀ حا
یمی واال. محمدرضا کر

ی���ع و احکام حکومتی« در  ک���اوی انتقادی رابطۀ »تشر وا
یۀ »منطقة الفراغ«؛ ذبیح اهلل نعیمیان. نظر

نوزای���ی؛  عص���ر  در  طبیع���ی  قان���ون  کاستی ه���ای 
محمدحسین طالبی.

مفهوم شناس���ی واژۀ »حک���م« در فق���ه سیاس���ی؛ اصغ���ر 
خلیلی.

ماهیت و شعائر دینی � سیاسی و فلسفه بزرگداشت آن؛ 
نادعلی علی نیا خطیر.

حسنا
سال دوم، زمستان 1389، شماره 7

ی. تفسیر نبوی )ضرورت و کمیت(؛ آتنا بهادر
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کمری.

ی���ار در آیین���ه زب���ان فارس���ی؛ عدالت  حیدرباب���ای شهر
عزت پور.

ناله ه���ای شباهنگ���ی )اشع���ار عاشورای���ی و مقاومت و 
ی���ار(؛ مسعود  ی است���اد سیدمحمدحسین شهر پای���دار

دهقانی.

نگاهی به علی نامه؛ نخستین منظومه حماسی شیعی؛ 
حامد هاتف.

ترجمه منظوم وصیت امام علی)ع( به امام حسین)ع(؛ 
منصوره علیرضایی علویجه.

نگاه���ی ب���ه ایران شناسی، ب���ه مناسبت انتش���ار کتاب 
ایران ما؛ سیده زهره نصیری.

کتاب ماه ادبیات
سال پنجم، مهر 1390، شماره 54

ی )درباره دی���وان حافظ به  گفتگ���و با دکتر سلی���م نیسار
ینی در هفتادمین سال انتشار آن(. تصحیح عالمه قزو

ج���ای خال���ی برخ���ی از واژه ه���ای دی���وان مسع���ود سعد 
سلمان در فرهنگ بزرگ سخن؛ محمد مهیار.

یه های ادبیات و نقد؛ م. بروجردی. نظر

ی. یابار یخ نقد جدید؛ نازگل در تار

ین نام���ه )جل���د بیست���م پژوهش ه���ای  نگاه���ی ب���ه آفر
ایران شناسی(؛ مائده پناهی آراللو.

ی. دیوان موضوع شعر فارسی؛ فاطمه ستار

کتاب ماه فلسفه
سال چهارم، شهریور 1390، شماره 48

درآم���دی جامع ب���ر اندیشه های شی���خ الرئیس؛ مهدی 
کمپانی زارع.

یرای���ش؛ شهناز  یرایش���ی نیازمن���د ترجم���ه و و ترجم���ه و و
شایانفر.

یک ابن سینا«؛ محمد زارع. مالحظاتی در باب »متافیز

گوستین  مطالع���ه تطبیقی می���ان آموزه ه���ای غزال���ی و آ
قدیس؛ مائده پناهی آراللو.

اثبات صانع در مکتب تفکیک؛ محمود هدایت افزا.

ی؛ علی  جالل الدی���ن محمد دوان���ی به روایت اشک���ور
اوجبی.

کتاب ماه فلسفه
سال پنجم، مهر 1390، شماره 49

گاه���ی به مثابه بازنمایی: نگاه���ی به کتاب ده مسئله  آ
گاهی؛ ایوب شاهمرادی. آ

الکتاب والسنة؛ االستاذ حیدر حب اهلل.

فی رح���اب المکتبة الفقهیة � اصب���اح الشیعة بمصباح 
یعة؛ الشیخ علی الفرهودی. الشر

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
سال دوازدهم، بهار و تابستان 1390، شماره 22

نق���د و بررس���ی انتق���اد سازن���ده از دیدگ���اه سع���دی و 
بی؛ علی  مقایسه آن ب���ا دیدگاه های صاحب نظ���ران غر

نصراصفهانی، حسین آقاحسینی.

بررس���ی جلوه ه���ای زبان���ی فرهن���گ م���ادی در خس���رو و 
یال صالحی،  ی���ن و هفت پیک���ر نظامی گنج���ه ای؛ ژ شیر

سیداحمد پارسا.

اهمیت پرس���ش در متون عرفانی؛ حسی���ن آقاحسینی، 
محمود براتی، فاطمه جمالی.

بررس���ی دو دیدگ���اه زبان شناسان���ه و نشانه شناسان���ه به 
ادبیات؛ سیدزهرا اصغری.

کالم اسالمی
سال بیستم، تابستان 1390، شماره 78

ی���ل در لغ���ت و ق���رآن و حدی���ث و در اصط���الح؛ جعفر  تأو
سبحانی.

معنا و لوازم خاتمیت؛ علی ربانی گلپایگانی.

پناه. تفاوت نبوت و امامت؛ عبدالحسین خسرو

خدا در اندیشه هگل؛ مهدی عبداللهی.

توبه از منظر متکلمان مسلمان؛ مهدی نجیبی.

نقد و بررس���ی دیدگاه پروفسور هاوکین���گ در باب رابطۀ 
جهان و خدا؛ محمد محمدرضایی.

کتاب ماه ادبیات
سال پنجم، مرداد 1390، شماره 52

نشس���ت علمی: گفتگ���و درباره فرهنگ پسون���د در زبان 
فارسی نوشتۀ علی رواقی.

شالوده شکن���ی و ادبی���ات که���ن فارس���ی؛ سیدمحمد 
صاحبی.

یس عبداهلل زاده. ی فلسطین؛ ادر شعر پایدار

ک���ه خام���وش نمی ش���ود؛ منص���وره  دهخ���دا، چراغ���ی 
علیرضایی.

ی درب���اره س���ه  یستانسیالیس���م و ادبی���ات )گفت���ار گز ا
داستان کوتاه از سارتر(؛ حمیدرضا قنبری.

کتاب ماه ادبیات
سال پنجم، شهریور 1390، شماره 53

درآم���دی ب���ر مطالع���ه نشانه شناختی جن���گ؛ علیرضا 

علمی اردبیلی، سیدعلی سجادی زاده.

نق���ش آسیای میانه کهن در نش���ر حدیث شیعه؛ مهدی 
غالمعلی، احمد غالمعلی.

حدیث پژوهی در نگاشته های مستشرقان؛ علی راد.

فقه
سال هجدهم، بهار 1390، شماره 1 )67(

فلسف���ه فق���ه )2(، پیش فرض شناس���ی فقه���ی؛ احم���د 
مبلغی.

محمدرض���ا  اس���الم؛  در  سنگس���ار  حک���م  بررس���ی 
کدخدایی.

مقدم���ه ای ب���ر مناسب���ات فق���ه و حکوم���ت؛ عباسعلی 
ی. مشکانی سبزوار

تأثی���ر نگاه فردی و اجتماعی به دین در استنباط احکام 
فقهی؛ احمد عابدینی.

نگاهی به مکاتب اجتهادی نجف، قم و ... در گفتگو با 
استاد شب زنده دار.

فقه اهل بیت
سال شانزدهم، پاییز و زمستان 1389، شماره 63 و 64

طالق در ایام حیض و نفاس؛ آیت اهلل جعفر سبحانی.

یم؛ روح اهلل ملکیان. قصاص در قرآن کر

یخی آن؛  قی���اس، بنیادهای مفهوم���ی و زمینه ه���ای تار
عباسعلی فراهتی.

عب���داهلل  غب���ن؛  دع���وای  در  جه���ل  و  عل���م  ادع���ای 
خدابخشی.

شبهات نهاد عاقله؛ علی صادقی.

ی، مواجه���ه عقالنیت »وحی باور« با  شیخ فضل اهلل نور
بی؛ علی ابوالحسنی. عقالنیت »خودبنیاد« غر

فقه اهل البیت
السنة الخامسة العشرة، العددان التاسع 
والخمسون والتسعون

ی���ان المعاطاة فی النکاح؛ آی���ةاهلل السیدکاظم  عدم جر
الحسینی الحائری.

آی���ةاهلل  فقه���ی؛  منظ���ار  م���ن  المعنوی���ة  الملکی���ة 
السیدمحمدرضا المدرسی الیزدی.

دراس���ة استداللی���ة ح���ول االستخ���ارة؛ الشی���خ سلمان 
دهشور.

دراس���ة نقدیة لمق���ال )حکم ارث الکافر م���ن المسلم(؛ 
الشیخ مرتضی الترابی.

دراس���ات فقهی���ة حدیثی���ة � المتق���دم والمتأخ���ر بی���ن 
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تازه های ناگرش و نشر جمله های پژوهیش

سال بیست و دوم،مشـاره چهــارم، مهـــر و آبـــان 1390  130

ی و اطالع رسانی؛ محمد هدائی آموزش کتابدار

چکیده و متن کامل سالنامه های ایران 1290 � 1312 ق؛ 
احمد شعبانی، علی قطبی.

آم���وزش گام به گام جستجو و تحقیق در اینترنت؛ حمید 
قاضی زاده.

و  ی  کتاب���دار ح���وزه  در  دانشگاه���ی  پژوهش ه���ای 
اطالع رسانی؛ حامد علیپور حافظی.

مشکوة
سال سی ام، تابستان 1390، شماره 111

بایستگ���ی ترجمه قرآن در گذر زمان ب���ا نگاهی به ترجمه 
غالمعلی حداد عادل؛ محمدمهدی رکنی یزدی.

یم عبداللهی. حجیت احادیث اهل بیت؛ عبدالکر

سیر تحول علوم قرآنی؛ محمدعلی مهدوی راد.

کت���ب اربع���ه حدیث���ی؛  گونه ه���ای اسن���اد در  بررس���ی 
سیدعلی دلبری.

یکردها و بایستگی ها؛ سیدمحمد  خصائص النبی، رو
نقیب.

نصوص معاصره
الثالـــث  العـــدد   ،2011 صیـــف  السادســـه،  السنـــة 

والعشرون

الخراف���ة: اصوله���ا، عناصرها و مواجهته���ا؛ محمدجواد 
درودگر.

الموق���ف االسالمی من ظواه���ر الخرافات، رصد الجذور 
والممارسات؛ سیدحیدر علوی نجاد.

یة، قراءة للمناشی  مخاطر الخرافة فی العقی���دة المهدو
والتبعات االجتماعیة؛ الشیخ مرتضی داوودپور.

الدین والبحث الدینی فی العالم المعاصر؛ حوار مع د. 
یوش شایغان. دار

التشیع والعلمانی���ة، قراءة فی المنطلقات والمسارات؛ 
د. السید صادق حقیقت.

المنه���ج التفسی���ری وض���رب الق���رآن بالق���رآن، تحلی���ل 
یات. المفهوم ونقد النظر

االبداع ف���ی االدیان والمدارس الدینی���ة، نظام القیم فی 
االسالم؛ د. حسین خنیفر.

بررسی کت���اب اسطوره و دین در اندیش���ه میرچا الیاده؛ 
عیسی عبدی.

کتاب شناس���ی و مقاله شناسی میرچا الیاده به فارسی؛ 
کامبیز پورناجی.

زندگی دینی و دین های زنده، نگاهی به »دایرة المعارف 
زقای. ادیان زنده جهان« و »ایمان و تجدد«؛ محسن ر

کتاب ماه دین
سال چهاردهم، مهر 1390، شماره 168

دی���ن؛  روان شناس���ی  یکرده���ای  رو و  خاستگاه ه���ا 
یک ماین، ترجمه فاطمه محمد. رودر

نقد و بررسی کتاب روان  شناسی دین؛ غزال صالحی.

بررس���ی کت���اب بهداش���ت روان و نق���ش دی���ن؛ فرشت���ه 
یادرس. فر

بررسی کت���اب درآمدی ب���ر روان شناس���ی دین؛ مهدی 
یشم چی. ابر

نگاهی به کت���اب درسی »منطق ترجم���ه قرآن«؛ مهدی 
یزی. ی تبر اللهیار

یه فرمان  گزارش علم���ی کتاب علم اخالق اسالمی: نظر
یم العط���ار، ترجمه  ب���ی � اسالمی؛ مر اله���ی در اندیشه عر

مجتبی فاضلی.

ش���خ بهایی و مسئله حق طلب���ی و گمراهی؛ سیدحسن 
اسالمی.

کلیات کتاب ماه 
سال چهاردهم، شهریور 1390، شماره 165

ی  میراث مکتوب در شب���ه قاره و ضرورت فهرست نگار
آن »در گفتگو با عارف نوشاهی«.

استفاده از اصطالح نامه ها در محیط وب.

فهرستواره نسخه های خطی آثار علمی فیض کاشانی؛ 
مسعود غالمیه.

شاخص ه���ای  از  استف���اده  ب���ا  پژوه���ش  یاب���ی  ز ار
علم سنجی.

برخ���ی کاستی ه���ای فهرست نویس���ی پی���ش از انتش���ار 
یده مداحی. )فیپا(؛ فر

کلیات کتاب ماه 
سال چهاردهم، مهر 1390، شماره 166

ی و اطالع رسانی در ایران  نکته هایی از آموزش کتاب���دار
در گفتگو با دکتر علی شکویی؛ رسول زوارقی.

ی و اطالع رسان���ی، وض���ع موج���ود و  کتاب���دار آم���وزش 
دورنمای آن در ایران، عبدالحسین فرج پهلو.

بررسی کتاب فلسفه ذهن؛ محسن ایزدی.

ی در فلسفه  گزارشات انتقادی در باب التفات: جستار
راعت پیشه. ذهن؛ محمود ز

نق���د فالسف���ه تحلیل���ی بر فلسف���ۀ ذهن دک���ارت؛ مالک 
شجاعی جشوقانی.

ی خاصیت و شک���اف تبیینی در  مسئل���ه دوگانه انگ���ار
فلسفۀ ذهن معاصر؛ علی سنایی.

گزارشی از نقد کتاب فلسفه در ساحت سخن.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
شهریور 1390، شماره 160

یخ در ایران: چالش ه���ا و راهکارها )گذشته،  آم���وزش تار
ح���ال و آین���ده(؛ گفتگو ب���ا دکتر نصراهلل صالح���ی و دکتر 

عباس جوادی.

یخی به زبان فارسی، آسیب شناسی  آشنایی با متون تار
و راهکارها؛ یوسف اسماعیل زاده.

فلسفیدن امروز نسل آینده؛ محمدحسن بهنام فر.

یخ در م���دارس ابتدایی؛ کامران  برنامه ه���ای آموزش تار
عاروان.

حقیقة االخبار فی احوال آل قاجار؛ شهناز حجتی.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
مهر 1390، شماره 161

یخ؛ گفتگو با دکتر مصطف���ی مهرآیین و دکتر  ی���ه و تار نظر
علیرضا مالیی توانی.

یخ به وسیله فیلسوف���ان و مورخان؛  ی���ه در تار ب���رد نظر کار
ک. محمدرضا شهیدی پا

یمی. یخی؛ بهزاد کر فرهنگ مطالعاتی تار

یخ و علم نظر؛ مرضیه سلیمانی. ذکر تار

یخ؛ سجاد جمشیدیان. اسالم و فلسفه تار

سندشناس���ی ب���ه مثاب���ه دانش���ی مستق���ل؛ سی���اوش 
شوهانی.

کتاب ماه دین
سال چهاردهم، شهریور 1390، شماره 167

ن، نگاهی  یخ مدر گری، اسیر در زن���دان تار اس���رار کیمیا
گ���ری اثر  اجمال���ی ب���ه کت���اب ساختارها و منش���ا کیمیا

یان. میرچا الیاده؛ مینا غرو

گالس آلن،  ضدتقلیل گرایی در اندیشه میرچا الیاده؛ دا
ترجمه عیسی عبدی.

ی، امر قدسی و هنر؛ محمد کاظم مهاجری. نمادپرداز

یا، راز؛ خسرو قلی زاده. اسطوره، رو


