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آینه میراث
سال هشتم، پاییز و زمستان 1389، شماره 2 )47(

ب���ی؛  عر زب���ان  ب���ه  فارس���ی  زب���ان  دست���ور  ی���ن  قدیم تر
سیدمحمدرضا ابن الرسول.

سیداسماعی���ل جرجان���ی بنیانگ���ذار پزشک���ی پارسی؛ 
حسن تاج بخش.

ک���ه کاره���ای چنی���ن ...! نقدی ب���ر چاپ تذک���رۀ عرفات 
العاشقین؛ سعید شفیعیون.

کاتبان شاهنامه؛ حمیدرضا قلیچ خانی.
کی���دی ب���ر صحت انتس���اب معیاراالشعار ب���ه خواجه  تأ

نصیرالدین طوسی؛ علی اصغر قهرمانی مقبل.

بینات
سال هجدهم، بهار 1390، شماره 1

سیری در زندگی نامه آیت اهلل صادقی؛ حسین روحانی.
چگونگ���ی تبیی���ن عل���وم قرآنی براس���اس دیدگ���اه قرآن؛ 

عباس اسماعیل زاده.
ب���ری پیرام���ون  بررس���ی آرای دکت���ر بوک���ای و پرفس���ور آر

یف؛ سکینه حقانی. مصونیت قرآن از تحر
مقات���ل بن سلیم���ان و جایگاه تفسی���ری او )متوفای 150 

ق(؛ حسنعلی رضایی.
ی  ه���ای تفسی���ری در آثار مرحوم آی���ت اهلل صالحی  نوآور

نجف آبادی؛ محمدعلی کوشا.
یکرد فلسفی به تفسیر قرآن؛ علی نصیری. مالصدرا و رو

پیام بهارستان
سال سوم، بهار 1390، شماره 11

خواندنی ها؛ سیدفر ید قاسمی.
اردوب���اد و اهمی���ت فرهنگ���ی آن در دوره اخی���ر صفوی؛ 

یان. رسول جعفر
ب���ن  محم���د  اندیشه ه���ای   ب���ر  تون���س  فقه���ای  ردی���ه 

 عبدالوهاب؛  محمدحسین رفیعی.
ضب���ط ی���ک مصطل���ح طب���ی: »س���وء الغنیه«/»س���وء 

القنیه«؛ جویا جهانبخش.
دای���رة العلوم���ی مفق���وده از مسع���ودی؛ سیدمرتض���ی 

میرسراجی.
بازخوانی وقفنامه ای از دوره ناصری؛ مرضیه مرتضوی.

نقدی بر نظر استاد دبیرسیاق���ی درباره زمان تولد المعی 
گرگانی؛ علی صفی پور.

یه؛  کتیبه های شیعی از قرن پنجم هجری در شمال سور
احمد خامه یار.

جایگاه ابراهیم بن حسن کورانی در مکتب اهل حدیث 
مدینه؛ بشیر موسی نافع.

نامه همایی به تقی زاده؛ ایرج افشار.

امامت پژوهی
سال اول، بهار 1390، شماره 1

هم���راه با امامت پژوهان - مصاحب���ه با حضرت آیت اهلل 
میالنی

ی در معن���ای واژه »ول���ی«؛ شی���خ محمدرض���ا  جست���ار
جعفری، سیدحسین حائری.

مطالع���ه تطبیق���ی دو ت���راژدی در مسیحی���ت و اس���الم؛ 
محمدمقداد امیری.

امامت پژوهان انگلیسی زبان و آثار آنها
ب���ی؛  ی در پایان نامه ه���ای امام���ت  پژوه���ان غر جست���ار

سیدعبدالحمید ابطحی.
ی؛ حمیدرضا  بازت���اب شیعه پژوه���ی در فضای مج���از

کاهانی.
گفتم���ان مشترک میان تشیع و مسیحی���ت؛ مصاحبه با 

حجت االسالم والمسلمین محمد مسجدجامعی.
یان حکمی���ت از منظری دیگر«؛  نق���د مقاله »بررس���ی جر

جواد عالء المحدثین.
کتاب شناس���ی »نفح���ات االزه���ار فی خالص���ة عبقات 

االنوار«؛ عبدالحسین طالعی.

آینه میراث )ضمیمه علی نامه(
سال هشتم، ضمیمه شماره 20

ی���خ مناقب خوان���ی و اشاره هایی به  جستجوی���ی در تار
ی. منظومه علی نامه؛ مهران افشار

یک  علی نامه، شاهنامه و نقدی بر ساختارهای ایدئولوژ
در مطالعات حماسی؛ محمود امیدساالر.

کبر ایرانی. درباره علی نامه؛ ا
منظوم���ه ای حماس���ی شیع���ی از ق���رن پنج���م هج���ری؛ 

محمود امیدساالر.
علی نامه، منظومه ای کهن؛ محمد روشن.

حماس���ه ای شیعی از ق���رن پنجم؛ محمدرض���ا شفیعی 
کدکنی.

به بهانه کشف و نشر علی نامه؛ مجدالدین کیوانی.

تازه های ناگرش و نشر

اسماعیل مهدوی راد



سال بیست و دوم،مشـــــاره سوم، مرداد و هشریور 1390  124

تازه های ناگرش و نشر جمله های پژوهیش

129

ع طلو
سال نهم، بهار 1390، شماره 35

یچ و  یقین؛ ته���ران خلیل او والیت علم���ی ائمه از منظر فر
محمدمهدی گرجیان.

کم���ال و استکمال نف���س انسان به روای���ت صدرالدین 
ی؛ عالءالدین ملک اف. شیراز

درآم���دی بر همگرایی دالیل عقلی اثب���ات خدا با آیات 
قرآنی؛ مصطفی سلطانی.

پژوهش���ی در بطن قرآن؛ سیدش���اه گل حسین سجادی 
و ناصر رفیعی.

یقین؛  شیعه در قرآن؛ تفسیر آیه هفت سوره بینه از منظر فر
محمدیعقوب بشوی و محمدعلی رضایی اصفهانی.

یه زهرا در روایات شیعه و سنی؛ سیدعلیرضا  نسبت ذر
عالمی.

علوم سیاسی
سال سیزدهم، زمستان 1389، شماره 52

طبقه بن���دی و تحلی���ل در روایات سیاس���ی - اجتماعی 
امام باقر؛ سیف اهلل ضرغامی.

امام باقر؟ع؟ و مقابله با خلفای جور؛ پیامدها و نتایج آن 
بر اندیشه سیاسی شیعه؛ امین پرتو.

یان شناس���ی فک���ری - سیاس���ی عص���ر امام���ت امام  جر
باقر؟ع؟؛ امان اهلل شفایی.

ی���ه امامت؛  جایگ���اه ام���ام محمدباق���ر؟ع؟ در تبیین نظر
محمدحسن احمدی.

کتاب ماه ادبیات
سال پنجم، تیر 1390، شماره 51 )165(

به سوی نشانه شناسی ادبیات؛ رابرت اسکولز.
بررسی تطبیقی »کتیبه« مهدی اخوان ثالث و »حکایت 
ین شرر،  کوزه« واالس استیونس؛ هل���ن اولیایی نیا، شیر

تیمورتاش.
باستان گرایی در اشعار علی موسوی گرمارودی؛ فاطمه 

ی، آرش مشفقی. حیدر
یخ  نگاه���ی ناقدانه ب���ه پیشاهنگان مکتب وق���وع در تار

شعر فارسی؛ شهرام کارگر.
حاف���ظ از معتق���دان اس���ت گرام���ی دارش )معرفی و نقد 

یسا حبیبی. کتاب »حافظ از نگاهی دیگر«(؛ پر
نگاهی به کتاب تفسیر مایکل بری بر هفت پیکر نظامی؛ 

ی، سعید شهروئی، محمد عامری. ینب نوروز ز
نق���د و بررس���ی مبان���ی نظ���ری ادبی���ات تطبیق���ی؛ اصغر 

اسمعیلی تازه کندی.
تجلی عشق علوی و شور حسینی در آثار شاعران و نویسندگان 

مسیحی؛ عباس اشرفی، فخری قدمی کارمزدی.

یم  در پیشرف���ت علوم مسلمان���ان؛ علی محمد ولوی، مر
یداهلل پور، معصومه یداهلل پور.

ثقافتنا
جمادی الثانیه 1432 ق . العدد السابع العشرون

تط���ورات الفک���ر اإلسالم���ی ومسارات���ه المعاص���رة؛ ذکی 
المیالد.

بیة ف���ی مکتبات إی���ران؛ حامد  مخطوط���ات اللغة العر
الخفاف.

یخّیة التفسیر القرآنی؛ حیدر حب اهلل. االستشراق وتار
ید. یز أبوز الوطنیة والحرکات اإلسالمیة؛ عال عبدالعز

حکمت سینوی
سال چهارم، پاییز و زمستان 1389، شماره 44
لذت و الم از نگاه ابن سینا؛ فاطمه سلیمانی.

تأثیر ابن سینا بر وجودشناسی دنس اسکوتوس؛ مهدی 
عباس زاده.

وجودشناس���ی ابن سینا زمینه ساز نزدیکی عین و ذهن؛ 
مهناز قانعی.

ی های  ک حس���ی: مقایس���ه دیدگاه ابن سین���ا و تئور ادرا
جدید علوم اعصاب؛ سحر کاوندی.

تحلی���ل معنایی علی���ت در فلسف���ه ارسط���و و ابن سینا؛ 
یان. کبر یم سالم، محمدسعیدی مهر، رضا ا مر

حوزه
سال بیست و هفتم، پاییز 1389، شماره 3 )157(

وح���دت اسالم���ی و مرجعیت اهل بی���ت در گفت وگو با 
آیت اهلل حاج شیخ محمد واعظ زاده

ف���رق و مذاهب فعال در جهان اس���الم؛ مهدی فرمانیان 
کاشانی.

کری. کبر ذا سب و لعن در قرآن؛ علی ا

راهبرد فرهنگ
سال دوم و سوم، زمستان 1388 و بهار 1389، 

شماره 8 و 9

ی علمی؛ احد فرامرز قراملکی. اخالق داور
پژوه���ش؛  اخ���الق  در  معاص���ران  ب���ه  ارج���اع  مسئل���ه 

سیدحسن اسالمی.
اخالق پژوهش به منزله یک دانش: جستجو در اضالع و 

ینی. ین بحر هویت معرفتی اخالق پژوهش؛ نسر
زش های اسالمی؛  منش���ور اخالقی پژوهش: استوار ب���ر ار

محمدحسن قدردان قراملکی.
مبانی و اص���ول اخالقی ارتباط استاد با دانشجو بر بنیاد 
تحلی���ل تطبیقی و نق���د آرای فیلسوف���ان هستی؛ سعید 

ضرغامی، عادل رمضانی.

پژوهشهای ادبی
سال هفتم، بهار 1389، شماره 27

ن کی  ی و سور »شهسوار ایمان« در دیدگاه عطار نیشابور
یرکگور؛ قدرت اهلل طاهری.

عین القض���ات  هرمنوتیک���ی  نگ���رش  تحلی���ل  و  نق���د 
همدانی؛ مهیار علوی مقدم و سحر سعادتی.

تحلی���ل داستان کیخس���رو در شاهنام���ه براساس روش 
نقد اسطوره ای؛ فرزاد قائمی.

تحلی���ل نسب���ت می���ان جه���ان درون و جه���ان ب���رون از 
دیدگ���اه مولوی در مثن���وی؛ حسینعلی قب���ادی، سعید 

بزرگ بیگدلی، ناصر نیکوبخت، باسل ادناوی.

تاریخ اسالم
سال دوازدهم، بهار و تابستان 1389، شماره 1 و 
2 )41 و 42(

مذهب خواج���ه نصیرالدین طوسی و تأثی���ر آن بر تعامل 
ی؛ حسی���ن ای���زدی، مطه���ره  وی ب���ا اسماعیلی���ان ن���زار

سادات احمدپناه.
ی پی���ام عاش���ورا: تحلی���ل ارتباط���ی سی���ره  راز ماندگ���ار
معصوم���ان؟مهع؟؛ محسن الوی���ری، محمدعلی رحیمی 

ثابت.
یخ از دیدگ���اه ابوعل���ی مسکویه؛ زهره  فلسف���ه نظ���ری تار

یان. باقر
مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در دوران جاهلیت؛ 

یم مشهدی علیپور. مصطفی عباسی مقدم، مر
عوام���ل مؤث���ر در فراین���د مناسب���ات حکوم���ت ساجیان 
ب���ا خالف���ت عباس���ی؛ سیدابوالقاس���م فروزان���ی، بهمن 

ی. یار شهر

تاریخ در آینه پژوهش
سال هفتم، پاییز 1389، شماره 3 )27(

گونه شناس���ی قیام ه���ای خون خ���واه ام���ام حسین؟ع؟، 
توابی���ن و مخت���ار؛ عب���اس احمدون���د، به���رام بهرام���ی، 

محمدهادی یوسفی غروی.
تص���وف و پیامدهای اجتماعی آن در دوره سلجوقیان؛ 

ی، سیدمرتضی حسینی. صالح پرگار
گونه های طالق در جاهلیت و تحول نظام طالق جاهلی 

با ظهور اسالم؛ مهدی پیشوایی، فریده پیشوایی.
بررس���ی تطبیق���ی سازمان دع���وت عباسی���ان و سازمان 
ی، محمدکاظ���م  وکال���ت امامی���ه؛ محمدرض���ا جب���ار

ملبوبی.
یخی ابن اب���ی الحدی���د در شرح نهج  بررس���ی مناب���ع تار

کبر فراتی، محسن رفعت. البالغه؛ علی ا
مناسبات خلفای ام���وی با مسیحیان ذمی و نقش آنان 
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بهرامیان و کاظم رحمتی.
ی غ���رب و اس���الم؛ سعی���د  یخ نگ���ار اسطوره ه���ای تار

عابدپور.
یخ���ی اسالمی؛ ایمان  ی عبران���ی و متون تار یخ نگ���ار تار

ی. نوروز
ی؛ مرضیه سلیمانی. یخ نگار اسالم در پویۀ تار

بررس���ی اندیشه ه���ای سیدجمال الدی���ن اسدآب���ادی؛ 
عباس پناهی.

اسناد ایرانی در دربار عثمانی؛ عثمان اوز گودنلی

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
مرداد 1390، شماره 159

مناسب���ات ای���ران و روسی���ه از صفوی���ه تا زندی���ه؛ محمد 
نایب پور.

ی از دیدگ���اه سفرنامه نویس���ان ایران���ی؛  روسی���ه ی ت���زار
شهرزاد ساسان پور.

پیامده���ای جنگ و صلح در ای���ران دوره قاجار؛ حسین 
حاتمی.

روایتی دیگر از برآمدن دولت صفوی؛ رسول عربخانی.
گذشته نویسی به جای معاصرنویسی؛ رحیم شبانه.

نویسندگان عثمانی؛ علیرضا سلیمان زاده.

کتاب ماه دین
سال چهاردهم، تیر 1390، شماره 165

نقد و بررسی کتاب م���رگ خدا و معنای زندگی؛ توماس 
ین. بالدو

خ���دا و معن���ای زندگ���ی از دیدگ���اه عالم���ه طباطبای���ی و 
یمی قدوسی. ینب کر تدئوس متز؛ ز

و  شاخص ه���ا  )مقیاس ه���ا،  زندگ���ی  معن���ای  درب���اره 
مطالعات انجام شده(؛ محمد قلی پور.

کبر  درب���اره کت���اب در باب معن���ای زندگ���ی؛ سیدعلی ا
موسوی اعظم.

معنای زندگ���ی از دیدگاه جان کاتینگه���ام؛ امیرعباس 
علی زمانی.

کبر  »معن���ای زندگ���ی« از نگاه س���وزان ول���ف؛ سیدعلی ا
موسوی اعظم.

بررس���ی انتقادی کتاب معن���ای زندگی از نگ���اه موالنا و 
اقبال؛ مهدی کمپانی زارع.

کتاب ماه دین
سال چهاردهم، مرداد 1390، شماره 166

نکاتی درب���اره مجموعه مق���االت غزالی پژوهی؛ مهدی 
اخوان.

بررسی کتاب خداشناسی ادیان و خداشناسی فلسفه 
یونان؛ اصغر غالمی.

نقد و بررسی حکم���ة االشراق سهروردی و دو ترجمه آن؛ 
مائده پناهی آراللو.

سه���روردی شهاب تابنده در فلسف���ه و عرفان؛ معصومه 
سادات پوربخش.

میردام���اد و آموزه ه���ای حکم���ت یمان���ی؛ زه���را طاهری 
اخوان.

طرحی ب���رای ساختار فلسفه معرفت در فلسفه اسالمی؛ 
هاشم قربانی.

مالحظ���ه ای انتقادی بر دیدگاه بایر و کاتینگهام در باب 
معنای زندگی؛ تدئوس متز.

کتاب ماه کلیات
سال چهاردهم، تیر 1390، شماره 7 )162(

کت���اب فهرس���ت نسخه ه���ای خط���ی  نق���د و بررس���ی 
کتابخانه آیت اهلل گلپایگانی)ره(

ت���ی در حوزه  نق���دی بر کت���اب عیار نق���د: مجموعه مقاال
یزی. مبانی نظری نقد؛ حسن اشرفی ر

کتاب���داران،  ب���رای  راهنمای���ی  کت���اب،  نق���د  آیی���ن 
یری. نویسندگان و مترجمان؛ نجال حر

جست وج���وی اطالع���ات علم���ی و پژوهش���ی در وب؛ 
عبدالباقر امانی.

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

کلیات کتاب ماه 
سال چهاردهم، مرداد 1390، شماره 8 )164(

نقد و نقدنویسی
ی نسخه های خطی روش های نوین فهرست نگار

برخ���ی کژتابی ه���ای ی���ک دایرة المع���ارف؛ سیدکاظ���م 
حافظیان رضوی.

معرف���ی نسخه خط���ی حقیقة االخب���ار در نسب شناسی 
ایل قاجار؛ یوسف بیگ باباپور.

ی���زی سازمانی ب���رای کتابخانه های دیجیتالی:  برنامه ر
یکردهای بین المللی. رو

ی در وب سای���ت کتابخانه های  هفت���اد عنص���ر ض���رور
یان. دانشگاهی؛ یزدان منصور

اطالع���ات، ارتباط���ات و دانش شناس���ی در مطبوعات؛ 
یمی. مهشید کر

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
تیر 1390، شماره 158

ی مسلمانان؛ حسن  یخ نگار ی اسالمی با تار یخ نگار تار
حضرتی.

ی طبری؛ گفت وگو با علی  یخ نگار هویت بخشی در تار

کتاب ماه فلسفه
سال چهارم، خرداد 1390، شماره 45

زندگی و آثار دکارت؛ آندره گومبی.
خدا در دو پارادایم؛ عبداهلل صلواتی.

درآم���دی جام���ع و روشنگ���ر ب���ر اندیشه ه���ای دک���ارت؛ 
مهدی کمپانی زارع.

تالش���ی سودمند ب���رای وض���وح و تمایز فلسف���ه دکارت؛ 
میثم سفیدخوش.

درآمدی بر درآم���دی پدیدارشناسانه به فلسفه دکارت؛ 
رقیه قزلباش.

درنگی در نظام فسفی دک���ارت؛ سیدمصطفی موسوی 
اعظم.

نق���دی بر کت���اب است���دالل و اقناع در تأم���الت دکارت؛ 
مصطفی امیری.

نقدی بر کتاب میان دو عالم: قرائتی متفاوت از تأمالت 
دکارت؛ مصطفی امیری.

تأم���الت دکارت���ی؛ مقدم���ه ای ب���ر پدیدارشناس���ی؛ زهرا 
قزلباش.

بازخوانی و تطبی���ق آرای بنیادین اندیشه دکارتی و آرای 
یر. فالسفه اسالمی؛ مجتبی هژ

فرهنگ فلسفه دکارت؛ جان کاتینگم.

کتاب ماه فلسفه
سال چهارم، تیر 1390، شماره 46

یه بازنم���ودی معرفت؛ صبورا حاجی علی  دکارت و نظر
اورک پور.

اص���ل کوجیتو از دیدگ���اه حکیمات مسلم���ان؛ مهدی 
عظیمی.

نیم نگاهی به زبان شناسی دکارتی؛ الهام باقری.
افالطون و هایدگر: مسأله دیالوگ؛ هالتمن هارت.

مفه���وم زم���ان ص���ورت اصل���ی وج���ود و زم���ان؛ توم���اس 
شیهان.

نی���م نگاهی ب���ه کت���اب معرفت شناسی )مقدم���ه ای بر 
راعت پیشه. یه شناخت(؛ محمود ز نظر

یستانسیالیسم؛ خالد زند سلیمی. گز درآمدی بر ا
نگاهی به چیستی علم و فلسفه آن؛ سمیر عکاشه.

ی؛ علی اوجبی. امام محمد غزالی به روایت اشکور

کتاب ماه فلسفه
سال چهارم، مرداد 1390، شماره 47

درخششی در سهروردی پژوهی؛ سیدمصطفی موسوی 
اعظم.

اثری شت���اب زده در حکمت اش���راق سهروردی؛ هاشم 
قربانی و رضا محمدی نسب.



سال بیست و دوم،مشـــــاره سوم، مرداد و هشریور 1390  126

تازه های ناگرش و نشر جمله های پژوهیش

129

احمد رضای و حسام ضیائی.
نخستین ترجمه »سرگذش���ت حاجی بابا اصفهانی« به 

زبان فارسی؛ سیدعلی آل داوود.

نامه پارسی
سال پانزدهم، زمستان 1389، شماره 4

بررسی جلوه های »نماز« در کشف المحجوب، مرصاد 
العب���اد و مصباح الهدای���ه؛ حجت اهلل رئیس���ی، ابراهیم 

ظاهری عبده وند، جهانگیر صفری.
ینش صناع���ات بدیع���ی در قصاید  سه���م اع���داد در آفر

ی. خاقانی؛ فرامرز یاور
ین و لیلی و مجنون نظامی؛  ی ب���ا واژه در خسرو و شیر باز

سیدمحمودرضا غیبی.
نظام���ی  مخزن االس���رار  »سخ���ن«  موض���وع  در  تأمل���ی 

گنجوی؛ صدیقه سلیمانی.
مضامی���ن عرفان���ی ش���ب در اندیشه موالن���ا؛ محمدتقی 

فعالی، هادی وکیلی، شیرزاد ابراهیمی فیشانی.
تحلی���ل و بررس���ی نمود کالم���ی در داست���ان اول مثنوی 
ی���ۀ ت���ودوروف؛ محمدمه���دی  معن���وی، براس���اس نظر

ی. ابراهیمی فخار

مطالعات عرفانی
پاییز و زمستان 1388، شماره 10

ب���ی درب���اره آی���ات خل���ود و  ی���الت اب���ن عر بررس���ی تأو
جاودانگی عذاب در قرآن؛ حسن ابراهیمی.

کید  بررس���ی عوامل سازنده ابهام در مقاالت شمس با تأ
ی؛ سمیرا بامشکی. بر مسئله انسجام دستور

بازخوان���ی زندگی نام���ه مولوی ب���ا نظر به سلسل���ه مراتب 
نیازهای مزلو؛ مجید بهره ور.

یاه���ای عارف���ان )ذوالن���ون و اب���ن  ن سوفیای���ی در رو ز
یم حسینی. بی(؛ مر عر

جم���ال جالل و جالل جم���ال؛ پژوهشی قرآنی، عرفانی و 
ید راستگوفر. ادبی؛ سیدمحمد راستگو، سیدمحمدفر
بی در فصوص الحکم؛  ی���ای ابن عر روان تحلیل گری رؤ

سیدعلی اصغر میرباقری فرد، اشرف خسروی.

میراث شهاب
سال شانزدهم، زمستان 1389، شماره 4

یز اذکائی. ابن ندیم و خطوط قدیم؛ دکتر پرو
قطره چهارمحالی اصفهانی سرسلسلۀ منقبت سرایان 

سامان؛ حمید رضائی و جواد بشری.
یوسف عل���ی حسینی استرآبادی؛  فوحات القدس میر

ی یساولی. علی حیدر
در حاشیه فهارس؛ ابوالفضل حافظیان.

نامه مفید
سال شانزدهم، اسفند 1389، شماره 82

پژوه���ی تج���ری در آموزه ه���ای اسالم���ی ب���ا نگاهی به  باز
ک از منظ���ر جرم شناس���ی؛ سیدمحمود  حال���ت خطرن���ا

میرخلیلی.
توجی���ه و انک���ار مفهوم »ح���ق« تأمل���ی بر تضاد ی���ا تعامل 

زش در نظام حقوقی؛ مهدی شهابی. واقعیت و ار
یزی. اجتماعی کردن خطرات؛ علی قسمتی تبر

جایگ���اه اخ���الق در تحلی���ل اقتصادی حق���وق؛ مهرزاد 
ابدالی.

ی���ن احیای نف���س و رابط���ه آن با عدال���ت ترمیمی؛  دکتر
اسماعیل رحیمی نژاد.

نامه فرهنگستان
سال یازدهم، پاییز 1389، شماره 3

پسوند »- تر« در استر و کبوتر؛ فتح اهلل مجتبایی.
ن در شعر امروز فارسی؛ سعید رضوانی. نوعی دیگر از وز

ک���ر  یادداشت���ی درب���اره بلوه���ر و بوداس���ف؛ محس���ن ذا
الحسینی.

یژگی ه���ا و مسائ���ل زبان���ی و ب نوشت ه���ای فارس���ی؛  و

بردی در ای���ران و اسالم؛ فرشت���ه ابوالحسنی  اخ���الق کار
نیارکی.

نگاه���ی به کت���اب بررسی نسب���ت عقل و وح���ی از منظر 
فلسفه و مکتب تفکیک

ی گیرن���د؟ پاس���خ مسع���ود  نقده���ا را ب���ود آی���ا ک���ه عی���ار
ی ب���ه مقاله »نق���د ترجم���ه کشاف« ب���ه قلم علی  انص���ار

ی. گنجیان خنار
ادب نق���د، مالحظاتی درباره مقاله »نق���د ترجمه تفسیر 

کشاف«؛ مسعود رضوی.
ب���دون فهم نق���د هرگز، پاسخی ب���ه مقاله »اخ���ذ دیدگاه 
نرج���س  و دی���ن«؛  تع���ارض عل���م  رف���ع  غیرعلم���ی در 

حسین پور.
یه »بال کیف« و مبان���ی آن در کالم اسالمی؛ بنیامین  نظر

آبراهاموف.
مسئله تعارض دعا و نظ���ام خلقت از نگاه ونسان برومر؛ 

یم سادات نبوی میبدی. مر

کالم اسالمی
سال بیستم، بهار 1390، شماره 77

فرخندگ���ی و شوم���ی روزها از دیدگاه عق���ل و شرع؛ جعفر 
سبحانی.

جامع نگ���ری در روش شناس���ی عل���م کالم؛ عل���ی ربانی 
گلپایگانی.

قرآن و علم کالم؛ محمدصفر جبرئیلی.
چیست���ی و مؤلفه ه���ای امامت نزد شیع���ه و اهل سنت؛ 

پناه. عبدالحسین خسرو
محم���د  خ���دا؛  وج���ود  اثب���ات  اخالق���ی  بره���ان 

محمدرضایی.
ین. کر چگونگی فهم دین؛ حمیدرضا شا

مشکوة
سال سی ام، بهار 1390، شماره 110

شیوه ه���ای تقوی���ت نگ���رش مثب���ت از دیدگ���اه ق���رآن و 
روایات؛ محمدحسین توانایی.

تبیی���ن می���دان معن���ی شناسی مفه���وم »بخ���ل« در نهج 
البالغه؛ نصراهلل شاملی.

بررس���ی سن���د و ذی���ل دع���ای عرف���ه ام���ام حسی���ن؟ع؟؛ 
سیدمسعود عمرانی.

تحلی���ل انتق���ادی مباح���ث عل���وم قرآنی در »م���ن وحی 
القرآن«؛ کرم سیاوشی.

یه امام علی؟ع؟، شاع���ران پارسی گوی و  مشترک���ات نظر
دانشمندان درباره آغاز خلقت؛ لیال هاشمیان.


