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جمله های پژوهیش تازه های ناگرش و نشر

اریج الوالیه
الولی، العدد الثانی، ربیع 1423 هـ السنة ا

القواعد الفقهیة نشأتها وتطورها؛ الشیخ وائل علی.
تنقیح المناط عند االمامیة؛ الشیخ علی دهینی.

شک النبی؟ص؟ بین النفی واالثبات؛ الشیخ محمد دهینی.
االمامة ومواصفات االمام؛ الشیخ یوسف مدلج.

صفح���ات م���ن تط���ور البح���ث اللغ���وی ... اضاعة علی 
ید. بعض المحطات والملفات؛ الشیخ احمد ابوز

المصباح
العدد الثالث، خریف 1431 هـ
ی���ل وتفسی���ر الن���ص مقارب���ة ف���ی االشکالی���ة؛ أ.د.  التأو

عبداالمیر کاظم زاهد
بین���ات م���ن فق���ه الق���رآن فتسی���ر س���ورة لقم���ان )الجزء 
الثالث(؛ سماحة العالمة السیدمحمدتقی المدرسی.

آیة الوضوء واشکالیة الداللة بین القراءة والنحو والمأثور 
)الج���زء االول(؛ سماحة العالم���ة السیدعلی الحسینی 

الشهرستانی.
توظی���ف المنه���ج الموضوعی ف���ی تفسیر الق���رآن لقراءة 

اشکالیات الواقع؛ د. سیروان عبدالزهرة الجنابی.
الظواه���ر اللغویة فی ق���راءة االمام عل���ی؟ع؟؛ أ.م.د. انمار 

عبدالجبار جاسم.
الباح���ث  ی���م؛  الکر الق���رآن  ف���ی  واالقن���اع  المحاج���ة 

أحمدحسین خشان.
المظاهر اللغویة ف���ی القراءات الواردة فی سورة الفرقان؛ 

أحمد عبداهلل ظاهر.

ج افشار( بخارا )یادنامه ایر
سال چهاردهم، خرداد - تیر 1390، شماره 4 )81(
معناشناس���ی؛  در  بحث���ی  شف���اف:  و  تی���ره  کلم���ات 

محمدرضا باطنی.
ایران شناس بزرگ ایرج افشار؛ عبدالحسین آذرنگ.

ید قاسمی. سال نگار زندگی ایرج افشار؛ سیدفر
رثای بزرگمرد فرهنگ ایران؛ احسان یارشاطر.

افش���ار بنیانگ���ذار ایرانشناس���ی ب���ه مثاب���ه ی���ک عل���م؛ 
رس���ول جعفری���ان.

ایرج افشار، کتاب شناس، نسخه شناس؛ سیدعبداهلل انور.
ایرج افشار: نگاهی از فراسوی مرزها؛ جان گرنی، سیما سلطانی.

چرا شاهنامه آخرش خوش است؟؛ سجاد آیدانلو.

آموزه های قرآنی
زمستان 1389، شماره 12 )36(

قرآن و زبان نمادین؛ محمدعلی رضایی اصفهانی.
یاب���ی مصادی���ق »الذی���ن ف���ی قلوبه���م  پژوهش���ی در باز

یم؛ عباس اسماعیل زاده. مرض« در قرآن کر
مصحف علی؟ع؟ از منظر احادیث؛ علی اصغر ناصحیان.

محمدابراهی���م  المی���زان؛  تفسی���ر  در  سن���ت  جایگ���اه 
روشن ضمیر و مهدی عبادی.

بررس���ی دالل���ی آی���ه 33 س���وره توب���ه )ب���ه عن���وان یکی از 
مستندات قرآنی انحصارگرایان(؛ سیده فاطمه کیایی.
ی رسانان دیروز و امروز زبان فارسی؛  مترجم���ان قرآن: یار

غالمعباس سعیدی.

اسناد بهارستان
سال اول، بهار 90، شماره 1

اسن���ادی از تکاپوه���ای آیت اهلل بروجردی ب���رای آموزش 
تعلیمات دینی در مدارسی؛ رحیم روحبخش.

زادگاه و تابعی���ت سیدجمال الدین اسدآبادی در آیینه 
اسناد نویافته؛ غالمرضا سالمی.

ی شجره نامه های  اسن���ادی درباره چگونگ���ی گ���ردآور
س���ادات موس���وی )متعل���ق به حض���رت آی���ت اهلل حاج 

یان. سیدمحمدعلی روضاتی(؛ رسول جعفر
یخی؛ ابوالفضل  یخ شفاهی در تحقیقات تار جایگاه تار

حسن آبادی.
ی و اه���دا شده به مرک���ز اسناد  ی���دار فهرس���ت اسناد خر

ی. مجلس در سال های 1388 و 1389؛ ندا شهمار

اریج الوالیه
الول، خریف 1423 هـ الولی، العدد ا السنة ا

الح���وزة العلمّی���ة ف���ی فک���ر االم���ام الخمین���ی؟حر؟ بی���ن 
برمجة االولوّیات؛ السید أحمد صولی. التحدّیات و

الحدی���ث والمستشرق���ون... جول���ة نقدّی���ة عاب���رة ف���ی 
ّیات؛ الشیخ حیدر حب اهلل. المواقف والنظر

مناهج الدراسة لبحث الخارج؛ الشیخ علی دهینی.
ثم���ار من بساتی���ن العلم���اء، ق���راءُة فی بع���ض نتاجات 

یر الطلبة؛ هیئة التحر

تازه های ناگرش و نشر
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تازه های ناگرش و نشرجمله های پژوهیش

فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(
سال پانزدهم، بهار و تابستان 89، شماره 52

علل و مستندات حرمت ازدواج با غیرمسلمانان؛ فائزه 
عظیم زاده اردبیلی.

یده شکری. حجر و انحالل نکاح؛ فر
یم ابن تراب. نقش عرف در حقوق همسران؛ مر

ی شده در نظ���ام حقوقی اسالم؛  نسب طف���ل شبیه  ساز
یبا حاجی علی. محدثه معینی فر، فر

اسق���اط جنی���ن از دیدگ���اه فقه���ای عام���ه و امامی���ه؛ 
رگوش نسب، طاهر علی محمدی. عبدالجبار ز

فقه
سال هفدهم، زمستان 1389، شماره 4 )66(

منابع فقه سیاسی)3(، سنت فعلی؛ احمد مبلغی.
بایستگی نگاهی نو به حکمیت، در کاوش های فقهی، 

حقوقی؛ سیدمحسن سادات.
م���وات)2(؛   احی���ای  اراض���ی:  فق���ه  در  پژوهش���ی 

سیدمحمدباقر صدر.
تأمل���ی در مقاالت »تضاد و تعارض در فقه اسالمی«)2(؛ 

نویل، ج. کولسن.

کتاب ماه ادبیات
سال پنجم، اردیبهشت 1390، شماره 49 )163(

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست )نقد و بررسی 
مشکالت دیوان حافظ؛ نظری جدی به تحریفات نسخه 

827 هجری قمری 2(؛ دکتر بهروز ثروتیان.
بررسی سبکی و محتوایی شاهنشاهنامه فتحعلی خان 

صبا و مقایسه آن با شاهنامه فردوسی؛ بهاره موذن.
بررسی برخی همانندی ها در شاهنامه فردوسی و ایلیاد 

هومر؛ حسین صفری نژاد.
بسی���ط، مشتق، مرک���ب؟! نقدی بر ترکی���ب در شاهنامه 

فردوسی؛ احسان چنگیزی.
حاف���ظ به گفته حافظ؛ نقدی ب���ر کتاب »حافظ به گفته 

یسا حبیبی. حافظ« دکتر محمد استعالمی؛ پر
نق���د و بررسی رباعی���ات شاید قفس پلنگ ه���ا باز شود؛ 

یوسف عالی عباس آباد.

کتاب ماه ادبیات
سال پنجم، خرداد 1390، شماره 50 )164(

نگاهی به مجتبی مینوی در حوزه مقاله نویسی؛ بررسی 
و تحلی���ل مجموع���ه مقاله های است���اد مجتبی مینوی؛ 

ی. مصطفی گرجی، فرشته نوروز
تصحی���ح چندن���ام در دفت���ر روشنای���ی محمدبن علی 

سهلگی ترجمه دکتر شفیعی کدکنی؛ متین کاخ ساز.
ی با ح���روف الفبا در شعر شاعران  چگونگ���ی تصویرساز

سنتی؛ مهدی باقری.

جستار
سال هشتم و نهم، زمستان 89 و بهار 1390، 

شماره 29 و 30
ید قرآن از روایات؛ محمد الهی خراسانی. تجر

کارکرد حدیث در عرفان اسالمی؛ سیدعلی اکبر گندمی.
یف نم���ای کت���اب کافی؛  تأمل���ی در چن���د روای���ت تحر

عبدالرضا حدادیان.
بررسی اعتبار رجالی »جباربن یزید جعفی«؛ محمد مروارید.

یخ حدی���ث نگاهی به  پژوهش���ی متف���اوت در عرصه تار
ین الحدیث«؛ محمدحسین علیزاده. کتاب »منع تدو

ی���خ حدی���ث شیع���ه؛ محم���د  شناخت نام���ه کت���ب تار
ید، محسن قائمی نیک. مروار

حکومت اسالمی
سال پانزدهم، زمستان 1389، شماره 4 )58(

بررسی مقایسه ای رویکرد حکومت اسالمی و نظام غربی به 
حقوق اجتماعی؛ ابراهیم موسی زاده و فهیم مصطفی زاده.

معیارهای دخالت دولت اسالمی در اقتصاد؛ ناصر جهانیان.
آثار قاعده حفظ نظام؛ محسن ملک افضلی اردکانی.
ماهیت و اهمیت حریم خصوصی؛ مصطفی اسکندری.

ی���ری نو از دالی���ل آمیختگی دین و سیاس���ت از منظر  تقر
کبر ناصری. امام خمینی؟حر؟؛ علی ا

راهبرد فرهنگ
سال دوم، پاییز 1388، شماره 7

ده گام اصلی روش شناختی در تحلیل تبارشناسانه فرهنگ 
)با اتکا به آرای میشل فوکو(؛ حسین کچویان، قاسم زائری.
امکان تولید علم اجتماعی اسالمی؛ مسعود کوثری.
هویت علم دینی از نگاه حکمت متعالیه؛ حسن مرادی.

نظام آموزشی و بازدهی آموزشی: مطالعه تطبیقی هفتاد 
ینب فاطمی امین, مجید فوالدیان. کشور جهان؛ ز

رابط���ه عدال���ت روی���ه ای و توزیع���ی با رضای���ت از مزای���ا و نقش 
تعدیل کننده فرهنگ سازمان؛ محسن گل پرور، نفیسه وکیلی.

ع طلو
سال نهم، زمستان 1389، شماره 34

افزای���ش و کاه���ش ایم���ان از دیدگاه عالم���ه طباطبایی و 
ی؛ عباس الهی. امام فخر راز

نگاه���ی ب���ه عق���ل و ایم���ان از منظ���ر عالم���ه طباطبایی و 
گوستین؛ باقر شیرعلی یف و محمدباقر قیومی. قدیس آ

یم؛  نق���د و بررس���ی پلورالیس���م حقانی���ت از نگاه ق���رآن کر
محمدمهدی گرجیان و ایلقار اسماعیل زاده.

مدخلی بر قواعد فقهی اهل سنت )از نضح تا استقرار(؛ 
یمی. مهدی کر

اعتب���ار حدی���ث »م���ن م���ات ول���م یعرف ام���ام زمان���ه« از 
یقین؛ عبدالمجید زهادت. دیدگاه فر

پژوهشهای قرآنی
سال شانزدهم، زمستان 1389، شماره 64

فضل اهلل و گستره معارف قرآن؛ سیدعباس صالحی.
گرای���ش عقلی و اجتهادی در تفسیر »م���ن وحی القرآن«؛ 

ی. سیدمحمدعلی ایاز
ی در شی���وه تفسی���ری عالم���ه فضل اهلل؛  بالغ���ت مح���ور

سیدموسی صدر.
عالمه فضل اهلل و تفسیر قرآن به قرآن؛ سیدحسین هاشمی.

تفسیر »من وحی القرآن« و سه گانه ظهور و روایت و عقل؛ 
مجید مرادی.

نقش سیاق از نگاه عالمه فضل اهلل؛ شمس اهلل معلم کالیی.
مطالع���ه زبان شناخت���ی رواب���ط متن���ی در ق���رآن؛ سلوی 

محمد العلوی.

ترجمان وحی
سال چهاردهم، پاییز و زمستان 1389، شماره 2 )28(
نخیل صنوان و غیرصنوان )نخل های نر و غیرنر »ماده«(، 

یم؛ بهرام گرامی. معنای یک عبارت در قرآن کر
بررس���ی انتق���ادی دیدگاه مترجم���ان قرآن پیرام���ون آیه: 

 هذا ِصراُط علی ُمسَتقیم«؛ کرم سیاوشی.
َ

»قال
یخ���ی کمی و کیف���ی ترجمه های فارس���ی قرآن؛  سی���ر تار

محمدعلی کوشا.
نگاه���ی به زندگی عبداهلل یوسف علی و ترجمه او از قرآن 

یم؛ عبداهلل عبدالرحمان الخطیب. کر
مفهوم زمان در فعلهای ترکیبی؛ عبدالجبار توامی.

ترجمه پژوهی قرآنی؛ حسین عبدالرؤف.

ثقافتنا
العدد السادس العشرون، ربیع الثانی 1432 هـ

یم؛ محمدهادی معرفة. المرأة وکرامتها فی القرآن الکر
تطورات الفکر االسالمی ومساراته المعاصرة؛ زکی المیالد.

أثر المخطوطات فی حرکة احیاء التراث االسالمی؛ نزار اباظة.
نظ���رات ح���ول الوح���دة والتع���دد ف���ی الفک���ر االسالمی 

المعاصر؛ محمد محفوظ.
ثر الفارسی فی شعر البحتری؛ وحید صبحی کبابه. األ

دور االیرانیین فی المدونات األخالقیة؛ جعفر گل محمدی

جستار
سال هشتم، تابستان و پاییز 89، شماره 27 و 28
مرزبان شیعه، عالمه شیخ عبدالحسین امینی؛ رمضان قوامی.

ی. یخی استاد جعفر سبحانی؛ مهدی ساالر آثار تار
رسول جعفریان؛ جستجوگر تشیع در تاریخ؛ مهدی ساالری.
عالمه عزیزاهلل عطاردی، مرجع تاریخ؛ محمدحسین علیزاده.

یخی در آثار استاد علی دوانی؛  نگاهی ب���ه مطالعات تار
محمدجعفر اسالمی.

شادی در نگاه دین؛ زهرا سرابی.
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کتابشناسی فردوسی و شاهنامه؛ احمدرضا رحیمی ریسه.
ای���رج افشار، نادره ک���ار نگارنده نادره ک���اران؛ سیدکاظم 

حافظیان رضوی.
ی و  نگاه���ی به آث���ار استاد ایرج افش���ار در ح���وزه کتابدار

ی. یبا افکار اطالع رسانی؛ فر

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
اردیبهشت 1390، شماره 156

یخی در ایران؛ دکتر حسن باستانی راد. پژوهی تار شهر
درآم���دی ب���ر سنخ شناس���ی مناب���ع و مآخ���ذ مطالع���ات 
یخ ای���ران؛ شهرام  یخ شه���ر در سده ه���ای میانه ی تار تار

یوسفی فر.
کبر مسگر. میراث هزاره های کهن؛ علی ا

یخ پژوهی؛ سیاوش شوهانی. نخستین رساله در تار
مشروط���ه عثمانی، گفتگو با دکتر رحی���م رئیس نیا، دکتر 

نصراهلل صالحی، دکتر حسن حضرتی.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
خرداد 1390، شماره 157

عصر نوزایش ایران���ی؛ گفتگو با دکتر ابوالقاسم فروزانی و 
دکتر حسن باستانی راد.

مشروعیت و پایگاه اجتماعی سامانیان؛ محمدرضا ناجی.
یخ  درآمدی بر سنخ شناسی منابع و مآخذ مطالعات تار

یخ ایران؛ شهرام یوسفی فر. شهر در سده های میانه تار
اسالم در شرق ایران؛ رحیم شبانه.

میراث مشترک؛ جعفر آقازاده.

مطالعات فرهنگ اجتماعی.
زمستان 1389، پیش شماره دوم

بررس���ی آسیب ه���ای افزای���ش احساس ه���ای دین���ی در 
مراسم مذهبی؛ علیرضا قبادی، فاطمه کیقبادی.

دیدگ���اه روحانیان )ط���الب( درباره قابلی���ت و ظرفیت 
یون برای تبلیغ دین؛ حسن خیری. تلویز

اعتم���اد اجتماعی و رابطه برخی عوامل اجتماعی با آن: 
ی. مطالعه موردی شهر قم؛ مهدی بختیار

زش ها؛ محمدحسین  سنخ شناسی  )گونه شناس���ی( ار
یانی. پور

ی نظری بر امکان طرح جامعه شناسی دینی. جستار

تأمل���ی در کتاب انس���ان اخالقی و جامع���ه غیراخالقی؛ 
هاشم قربانی.

کتاب ماه دین
سال چهاردهم، خرداد 1390، شماره 164

نقدی ب���ر کت���اب پیدایی اندیش���ه سیاس���ی عرفاتی در 
زنیا. ایران؛ مهدی فردایی مهربانی، عباس بشیری گودر
نگاهی ب���ه کتاب تص���وف و ساختارشکن���ی: پژوهشی 
یدا؛ ی���ان آلموند،  ک در بی و ژا تطبیق���ی پیرامون اب���ن عر

یس. جیمز مور
ستایش و نیای���ش )پنج رساله از شی���خ اشراق(؛ محمد 

ملکی.
بررس���ی اجمال���ی ترجم���ه فصل های���ی از کت���اب عرفان 

ینر. برت چارلز ز هندو و اسالمی؛ رو
بی و عالمه آشتیانی؛ محمد  خاتم اولیا از دیدگاه ابن عر

ملکی.
نقدی بر ترجمه کشاف؛ جعفر نکونام.

ایمان و برهان؛ نیکوالس پی. ولترستورف.
ترجم���ه مدخل »تفسیر« از دای���رة المعارف اسالمی )پاره 

دوم(؛ امین خولی.

کلیات کتاب ماه 
سال چهاردهم، اردیبهشت 1390، شماره 5، 161

ی���ح مسئل���ه در پژوه���ش؛ علیرض���ا  شی���وه بی���ان و تشر
بهمن آبادی.

ق���رآن نفیس خطی معجزنگار در کتابخانه ملی؛ فتح اهلل 
ز. کشاور

یخ؛ ابراهیم شاهی. مطبوعات افغانستان در گذر تار
یکی حفاظت و مرمت  روش های نوی���ن شیمیایی و فیز
اسن���اد و کت���ب خط���ی در کتابخان���ه مرک���زی دانشگ���اه 

پور. یم افشار تهران؛ مر
چند انتظار ساده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران؛ 

عباس حری.
نمایشگ���اه بین الملل���ی کتاب ته���ران، بودن ی���ا چگونه 

بودن؟!؛ سیدکاظم حافظیان رضوی.

کلیات کتاب ماه 
سال چهاردهم، خرداد 1390، شماره 6 )162(

ی در کتابخانه ه���ای عموم���ی؛ زه���ره  خالقی���ت و ن���وآور
میرحسینی.

ید قاسمی. سرگذشت ایرج افشار؛ سیدفر
نقش ایرج افشار در کتابداری نوین ایران؛ پوری سلطانی.

جایگ���اه نسخه شناس���ی در متن پژوه���ی؛ حبی���ب اهلل 
عظیمی.

زانه ایرج افشار؛  ین: زندگ���ی کتاب ور کتاب���دار کتاب آفر
ید قاسمی. سیدفر

معرف���ی و نق���د کتاب فرهن���گ ب���زرگ ضرب المثل  های 
فارسی؛ عباس واعظ زاده.

یت؛ احسان چنگیزی. بررسی کتاب زبان سنسکر
معرفی دیوان فهمی استرآبادی؛ کاووس رضایی.

کتاب ماه فلسفه )هایدگرپژوهی 2(
سال چهارم، اردیبهشت 1390، شماره 44

یش کوششی. هایدگر و اصل پدیدارشناسی؛ پر
پیون���د پدیدارشناس���ی و هرمنوتی���ک در هستی شناسی 

هایدگر؛ سیدمجید کمالی.
نیم نگاهی به کت���اب پایان فلسفه و وظیفه تفکر؛ وهاب 

مشهدیان.
تأمل���ی چن���د در ترجمه کت���اب نیچه هایدگ���ر؛ سیاوش 

مسلمی.
یه ادبی هایدگر؛ آرش سینایی. شعرشناسی و نظر

مبانی هرمنوتیک هایدگر؛ مائده پناهی آراللو.
هایدگ���ر و نام���ه ای در ب���اب اومانیسم؛ مال���ک شجاعی 

جشوقانی.
هست���ی و زمان در گفت وگ���و با سیاوش جم���ادی؛ سیار 

محمدی.

کتاب ماه دین
سال چهاردهم، فروردین 1390، شماره 162
ین تفاسیر کهن، گفتگویی  برگردان فارسی یکی از مهم تر

ی مترجم تفسیر کشاف زمخشری. با مسعود انصار
ی. نقدی بر ترجمه تفسیر کشاف؛ علی گنجیان خنار

یک���رد اعتزال���ی زمخش���ری و تفسیر کش���اف؛ ترجمه و  رو
تلخیص: علی علیمحمدی، صغری صادقی.

ی بر ترجمه مت���ون اسالمی؛ نگاهی به  مقدم���ه ای ضرور
چاپ تازه مقدمة االدب زمخشری؛ سمر پورمحسن.

یم و تفاسیر متقدم شیعه امامیه؛  تأملی در کتاب قرآن کر
میرباراشر، علی حسن نیا.

معرف���ی و بررسی کتاب دین و هرمنوتیک تأمل؛ احسان 
کردی اردکانی.

ین منابع علم حدیث، معرفی کتاب درآمدی  بنیانی تر
یک دیکنسون. بر علم حدیث؛ ار

نق���د کت���اب درس نام���ه عل���م حدی���ث؛ عل���ی نصیری، 
محدثه عباسپور، عباس اشرفی.

کتاب ماه دین
سال چهاردهم، اردیبهشت 1390، شماره 163

درباره صابئین مندائی؛ حسین عباسی.
یخ  فرقه ه���ای ناهمگون صابئ���ی، گشتی در کت���اب تار

الصابئة المندائیین؛ محمدعمر حماده.
تأملی در ترجمه های پارسی جدید از عهد جدید؛ امین 

مهربانی.


