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االجتهاد والتجدید
شتاء 20011، العدد السابع عشر

االجته���اد والتجدی���د، ضرورات التحّول وحاجات التغییر؛ الش���یخ 

محمد ابراهیم جناتی.

فقه العزاء الحس���ینی، دراسة اس���تداللیة فی نقد مظاهر »التطبیر« و 

کبرنجاد. ...؛ الشیخ محمدتقی أ

ض���رب الم���راة ف���ی الق���رآن الکری���م، دراس���ة موّس���عة ف���ی المواقف 

والنظریات؛ الشیخ مسعود إمامی.

حجیة حکم الحاکم عند الیقین بمخالفته للواقع، دراسة وتحلیل؛ 

الشیخ علی إلهی الخراسانی.

ک والمعیار؛ الس���ید  فقه الس���فر الش���رعی، نظری���ة جدیدة فی الم���ا

هدایة اهلل الطالقانی.

پیام بهارستان
سال سوم، زمستان 1389، ش 10

چگونگی تأس���یس دولت صلیحی - فاطم���ی در یمن در میانه قرن 
پنجم هجری؛ محمدعبده محمد السروری، ترجمه رسول جعفریان.

بیت الحکمه بغداد در کجای این ش���هر قرار داش���ت؟؛ عبدالجبار 
ناجی، ترجمه فرزانه آجرلو.

گزارش���ی خواندن���ی از ورود ام���ام خمین���ی؟هر؟ ب���ه نجف اش���رف؛ 
بازخوانی اس���ناد و یادداشت های از آیت اهلل حاج شیخ مرتضی 
اش���رفی؛ جمال اش���رفی.

دیدگاه علمای عصر صفوی درباره احکام نجومی و سعد و نحس 
ة خاتون آبادی(؛ رسول جعفریان.

َ
ایام، )مروری بر رساله انوار ُمشرق

تتم���ۀ بح���ث پیرام���ون داس���تان جوابات المس���ائل؛ س���یدمحمدعلی 
روضاتی.

چهار رساله: 1. قانون انتخابات، 2 و 3. شرح حال آیت اهلل کاشانی، 
کربا؛ رسول جعفریان. 4. آئین نامه زائرسرای اصفهانی ها در 

تفس���یر زیب التفاس���یر از صفی بن ولی قزوینی به نام »زیب النساء 
بیگم دختر اورنگ زیب«؛ رسول جعفریان.

از البه الی فهارس؛ محمدکاظم رحمتی.

ق ش���اهی«، اثر مظفربن محمد حس���نی  معرفی نس���خه خطی »اخا
)حس���ینی( طبیب کاشانی متخلص به »شفایی« متوفی: 963 ق؛ 
تحقیق: دکتر علی محمد پشت دار، حمیدرضا نان آور.

کتاب النقض؛  بررس���ی ویژگی ها و برجستگی های س���بکی و ادبی 
علی درویشانی.

دونامه از عامه قزوینی؛ علیرضا اباذری.

پژوهش های اسالمی
سال چهارم، تابستان 1389، شماره 6

تجل���ی زیبایی ه���ای مج���از در نامه های نه���ج الباغه؛ احمدپاش���ا 

زانوس، معصومه جباری.

روش های امام صادق؟ع؟ در تفسیر قرآن؛ حسین خاکپور، رقیه رضایی.

ق و صبغه عمل؛ حجت االس���ام محمدحس���ین  تمای���ز دین و اخا

خواجه بمی.

تدوین اعراب القرآن تا پایان سده هفتم هجری؛ رضا فرشچیان.

خاستگاه سنت تاریخی تحفیظ در عصر ظهور اسام و پس از آن؛ 

سیدمحمدمیرحس���ینی، محمدجمال الدین خوش خاضع، ملیکا 

بایگانیان.

نظریه حرکت جوهری و مس���ئله ماده و صورت؛ محس���ن نقدعلی، 

کیانی. سمیه 
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تعلیم و تربیت اسالمی
سال هجدهم، بهمن 1389، شماره 80

جامعه در تفس���یر المی���زان و داللت های آن برای تربیت اجتماعی؛ 
کشانی. رضاعلی نوروزی و مهدیه 

تحلیلی بر اندیش���ه های تربیتی فارابی و رورتی؛ رضاعلی نوروزی و 
شقایق نیک نشان.

رابطه لذت و خوبی و داللتهای تربیتی آن؛ مهدی طاهریان.

تأثیر تربیت سیاسی به توسعه سیاسی؛ محمد باقری.

حدیث اندیشه
سال چهارم و پنجم، پاییز 1388 - تابستان 1389، شماره 4 و 5

فضیلت علم اعطایی به اهل بیت؟مهع؟؛ علی راد، محمدی نیک.

»عبقات االنوار« و عامه میرحامد حسین؛ مصطفی سلیمی زارع.

کتاب »مختصر تاریخ دمشق«؛ مهدی غامعلی. سبک شناسی 

جایگاه عقل در اندیشه ما محمدامین استرآبادی؛ معصومه رضوانی.

راوی شناسی، هشام بن حکم؛ سیدمهدی رحمتی.

روش شناسی علوم انسانی
سال شانزدهم، تابستان 1389، شماره 63

روش شناسی علوم اجتماعی در اسام با نگاهی به دیدگاه مسعود 

ته ساداتی. کا العالم چودهاری؛ محمدتقی ایمان، احمد 

رهیافت بومی سازی علوم انسانی؛ ابراهیم برزگر.

درنگی در معناشناس���ی و ماهیت شناسی تحلیلی واژۀ »پارادایم«؛ 

سیدمحمدرضا حسنی، مهدی علی پور.

دیرینه شناسی؛ راهبردی کیفی در تحقیقات علوم انسانی؛ صغری دژگاهی.

تبیی���ن الگوی���ی ب���رای تعیی���ن اولویت ه���ای پژوه���ش و فن���اوری؛ 

مصطفی تقوی، مهدی پاکزاد، محسن محقق.

شیعه شناسی
سال هشتم، زمستان 1389، شماره 32

فقه سیاسی شیعه و نقش دوگانه مصلحت؛ سیدصادق حقیقت.

مناقب اهل بیت؟مهع؟ در روایات تفس���یر ثعلبی؛ ماش���اءاهلل جش���نی 

آرانی.

نه���اد نقاب���ت در خراس���ان ط���ی ق���رون چه���ارم و پنج���م هج���ری؛ 

محمدحسن الهی زاده، راضیه سیروسی.

تحول و دگردیس���ی در نمای جامعه شناختی شیعیان عراق در قرن 

بیستم )علل - پیامدها(؛ سجاد دادفر.

کالم( عالمه )نامه پژوهشی فلسفه و 
سال دهم، بهار و تابستان 1389، شماره 25

مرات���ب وج���ود در آث���ار ماص���درا و عام���ه طباطبای���ی؛ علی ارش���د 
ریاحی، پروین ایرانپور.

رؤیت خدا و نسبت آن با معرفت و شوق از دیدگاه غزالی؛ میرجلیل 
اکرمی، مجید واحدپور.

کام اسامی؛ غامرضا باطنی. مسئله رویت در تصوف و 

بررس���ی ادل���ه جهان ش���ناختی در آث���ار عام���ه طباطبای���ی؛ ف���روزان 
کاهدوزان. راسخی، سمیه 

جایگاه زبان در فلسفه سیاسی ویتگنشتاین؛ سیدمحمد موسوی.

بررس���ی تاریخی تأثی���ر س���هروردی در مکاتب بعد از خود؛ یوس���ف 
نوظهور، مریم فاحتی.

علوم سیاسی
سال سیزدهم، پاییز 1389، شماره 51

تفاوت شناس���ی اهداف حکومت های سکوالر و حکومت اسامی؛ 
کریمی بیرانوند. یحیی فوزی، مسعود 

نقد و بررسی الگوی نظری روشنفکری دینی درباره مناسبات دین 
و دولت؛ علی ملکی.

بررسی نوع و نحوه مداخات روحانیت در سیاست؛ نعیما محمدی.

نقد و بررسی کتاب مبانی اندیشه سیاسی در اسام؛ محمود شریعتی.

فقه اهل بیت
سال شانزدهم، تابستان 1389، شماره 62

کت���اب زکات )3(؛ آیت اهلل س���یدمحمود هاش���می  درس���نامه فق���ه: 

شاهرودی.

ق؛ آیت اهلل جعفر سبحانی. ق معلق و سوگند بر طا طا

کرجی. ماهیت مرگ مغزی و آثار فقهی و حقوقی آن؛ رضا محمد 

نکته ها )23(؛ رضا مختاری.

ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی؛ عاتکه قاسم زاده.

معرفی رس���اله »الفیض« در انفعال آب قلیل و س���رایت نجاس���ت از 

متنجس...؛ سیدحسن فاطمی موحد.

فقه اهل البیت
السنة الخامسة عشره، العدد الثامن الخمسون

فقه البیئة؛ االستاذ الشیخ أحمد المبلغی.

دراسة لمفهوم العدالة الفقهی؛ الشیخ حسن العبدی.

دراسات مقارنة فی فقه القرآن - موقف القرآن تجاه النظر الی الغیر؛
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 الشیخ خالد الغفوری.

دراس���ات فقهی���ة حدیثیة - فق���ه الحدیث عن���د الفقها؛ الس���یدعلی 

عباس الموسوی.

کت���اب )الکافی ف���ی التکلیف(  ف���ی رح���اب المکتب���ة الفقهی���ة - 

المنهج واالمتیازات؛ الشیخ طه الطرزی.

قرآن پژوهی و خاورشناسان
پاییز و زمستان 1389، شماره 9

ب���ودن پیامب���ر؟ص؟ و ادع���ای مستش���رقان؛ معصوم���ه  مفه���وم ام���ی 
دولت آبادی.

حیدری ف���ر،  مجی���د  حجت االس���ام  مستش���رقان؛  س���نت پژوهی 
محمدعلی حجتی.

بررسی مقالۀ »تأویل از دیدگاه شیعه دوازده امامی«؛ اعظم پویازاده، 
گاهی. معصومه آ

بررس���ی رویکرد مستش���رقان دربارۀ »س���بعة احرف«؛ حجت االسام 

محمدجواد اسکندرلو، حجت االسام احمدی فر.

قرآن و علم
پاییز و زمستان 1389، شماره 7

حجت االس���ام  ق���رآن؛  علم���ی  اعج���از  چالش ه���ای  و  چیس���تی 
محمدعلی رضایی اصفهانی.

اعجاز تاریخی قرآن؛ حجت االسام سیدرضا مؤدب، قاسم شهری.

بررسی اعجاز زیست شناختی قرآن؛ عبدالزهرا جالی.

کت���اب »االعج���از العلم���ی ف���ی الق���رآن، لبی���ب بیض���ون«؛  بررس���ی 
حجت االسام محمدحسن زمانی، حجت االسام محمد احسانی.

منبع شناسی اعجاز علمی قرآن؛ حجت اسام حسن رضا رضایی.

کالم اسالمی
سال نوزدهم، زمستان 1389، شماره 76

گلپایگانی. مسئله وجه مشترک در تجربه های دینی؛ علی ربانی 

رحمت الهی و خلود دوزخیان؛ سیدحسن بطحایی.

تفس���یر کامی وحی از دیدگاه متکلمان اش���عری، معتزلی و امامی؛ 
یداهلل دادجو.

علم حق جو یا علم جانبدارانه؟؛ عباسعلی براتی.

برهان فطرت و اجماع عام در نهج الباغه؛ مریم السادات موسوی.

کتاب ماه ادبیات
سال چهاردهم، بهمن 1389، شماره 46 )160(

بررس���ی نوآوری های زبانی در شعر س���لمان هراتی؛ سهیا صاحی 

مقدم، هدی ربیع پور.

کتاب ها و اش���عار س���لمان هراتی؛  نقب و نقدی بر عنوان شناس���ی 

گرجی، فرهاد درودگریان، سیده ساره میری. مصطفی 

بررس���ی مقایسه ای ادبیات جنگ و ساختار آن در کشورهای ایران 

و فرانسه؛ نازلی دیکلو.

نبض���م را بگیر، همهم���ه بودن دارد )روایت���ی از زندگی زنده یاد دکتر 

طاهره صفارزاده(؛ نسرین حیدرزاده.

بازخوان���ی »مقوله ها و مقاله ها: بررس���ی ادبی���ات دفاع مقدس«؛ 

زین���ب  عل���وی.

کتاب ماه ادبیات
سال چهارم، اسفند 1389، شماره 47 )161(

نقد زبانی سیاحتنامه ابراهیم بیک؛ عصمت خویینی.

جستاری در زبان شعر باباطاهر؛ محمود فضیلت، سید حشمت اهلل 

موسوی.

کهن فارسی؛  اش���عار نویافته رودکی س���مرقندی، براس���اس دو متن 

عارف نوشاهی.

در بس���اط قلن���در، نق���دی بر کتاب بس���اط قلن���در )برگزیده و ش���رح 

غزل های خاقانی(؛ فرزاد ضیایی حبیب آبادی.

اصول و شیوه های نقد ادبی؛ علی علی محمدی.

نق���دی بر باغت فارس���ی با نگاه���ی به برخی کتاب های آموزش���ی 

باغت فارسی؛ اصغری برزی.

کتاب ماه ادبیات
سال چهارم، فروردین 1390، شماره 48 )162(

حافظ باهوش ترین مقلد س���عدی بوده است، گفتگو با استاد دکتر 

مظاهر مصفا.

س���عدی، فردوس���ی دوم، گفت وگو با دکتر اصغر دادبه درباره استاد 

سخن سعدی.

تأملی در سرچشمه های حکمت در گلستان سعدی؛ تراب جنگی 

قهرمان، معصومه هدهدی.

کمالی سروستانی. کورش  مرکز سعدی شناسی در یک نگاه؛ 

کتاب »زبان و اندیشه« نیک الند؛ نسرین حیدرزاده. نگاهی به 

نقدی بر فرهنگ عامه در مثنوی؛ حشمت اهلل آذرمکان.
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زب���ان فارس���ی در تاجیکس���تان، در گفت وگو با رئیس دانش���کده زبان و 

ف.
ُ
ادبیات تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان، دکتر محمد داوود سام ا

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
اسفند 1389، شماره 154

مورخان و رمان تاریخی؛ حبیب اهلل اسماعیلی.

تاریخ  ن���گاری نامتع���ارف؛ گفت وگو با دکتر مرتض���ی نورایی و دکتر 

محمدپارسا نسب.

بازآفرینی خاقانه تاریخ؛ رقیه فراهانی.

داس���تان هایی از بازنمای���ی ام���ر واق���ع؛ های���دن وایت، ترجمۀ ش���هریار 

خسروی.

کاویانی پویا. بررسی نسخه خاصه التواریخ؛ حمید 

کتاب ماه دین
سال چهاردهم، اسفند 1389، شماره 161

کریس آلن، ترجمه محسن نریمانی. نخستین دهه اسام هراسی؛ 

اسام هراسی و اسام دوستی؛ مستانه فرنام.

نگاهی به علل پیدایش اسام هراسی؛ سهراب ملکی.

آم���وزش ضداسام هراس���ی ب���ه مثابه ی���ک ضرورت؛ یاس���مین زین، 

ترجمه میاد مهدوی.

متدولوژی علوم قرآنی؛ هاجر خاتون قدمی.

پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری.

کمپانی زارع. نی نامه: شرط نامه موالنا با مخاطبان؛ مهدی 

کتاب ماه فلسفه
سال چهارم، اسفند 1389، شماره 42

حیات علمی هایدگر؛ مصطفی امیری.

کریمی. تی درچه باشد آنچه خوانندش تفکر؛ محسن  تأما

امکان یا امتناع »فلسفه تطبیقی« از نظر هایدگر؛ بهنام اسدی.

کتاب هستی و زمان؛ ابوالفضل مسلمی. نقدی بر 

کتاب فلسفه تعلیم و تربیت هایدگر؛ سینا بامداد. درنگی در 

نیم نگاه���ی ب���ه هایدگر و منطق، جایگاه لوگوس در هس���تی و زمان؛ 

جهان پورآقایی.

ب���ودن و زم���ان از منظر مارتین هایدگر؛ ویراس���ت پل ادواردز، ترجمۀ 

عبدالعلی دستغیب.

هستی از نظر هایدگر در گفت وگو با دکتر رضا داوری اردکانی.

کتاب ماه فلسفه
سال چهارم، فروردین 1390، شماره 43

مکتب منطق نگاری خواجه طوسی؛ زینب برخورداری.

گزارش وجودی اسرار آالیات؛  رسالۀ آغاز و انجام و بازتاب آن در 

عبداهلل صلواتی.

تجرید االعتقاد و تأمات دوانی بر آن؛ حسین محمدخانی.

شرحی به مثابه متن؛ شهناز شایانفر.

طبقه بندی دانش های عقلی؛ خواجه نصیرالدین طوسی، علی اوجبی.

بررس���ی دیدگاه های سیاس���ی افاطون و فارابی و تأثیر آنها بر فلسفه 

سیاسی خواجه نصیر؛ مائده پناهی آراللو.

کلیات کتاب ماه 
سال چهاردهم، فروردین 1390، شماره 160

نشر و انقابی در راه »در گفت وگو با استاد عبدالحسین آذرنگ«.

کتابخوان���ی در جه���ان؛ س���یدکاظم  کت���اب و  بررس���ی وضعی���ت 

خافظی���ان رض���وی.

اسناد نویافته از تاریخ مراغه؛ افسانه حصیری.

کتابخانه ه���ای دانش���گاهی در عص���ر  فناوری ه���ای نوظه���ور ب���رای 

دیجیتال؛ دکتر فریبرز درودی.

»دیزی«: روشی مناسب برای خواندن، روشی مناسب برای انتشار؛ 

سمیرا خسروی، ایران عابدی.

گ���ری  کان���ی و  کتابخان���ه دیجیت���ال: افس���انه ها و چالش ه���ا؛ ت���ری 

کلیولند؛ اسماعیل جعفرپور، سعید غفاری.

کلیات کتاب ماه 
سال چهاردهم، اسفند 1389، شماره 3 )159(

کتابخانه آیت اهلل مرعش���ی؟هر؟؛  دست نوش���ته های ش���یخ بهای���ی در 

غامرضا امیرخانی.

تحقیق در حوزه کتاب های چاپی سنگی به زبان فارسی از دیدگاه 

ی���ک ایران ش���ناس ممت���از روس���ی: آلیمپیاداپاولوونا ش���گلووا، لویی 

ایوانسیان.

تعاملی در فهرست نویسی کتاب های چاپ سنگی؛ اکرم مسعودی.

کتابخانه محدث  کتاب های چاپ سنگی  نیم نگاهی به فهرست 

ارموی؛ علی علیزاده.

فرهنگنامه اصول فقه در بوته نقد؛ امیرحسین شرافت.
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مشکوة
سال بیست و نهم، زمستان 1389، شماره 109

چهره و ارتباط غیرکامی در آموزه های قرآنی؛ علی لطفی.

گونه های آن در قرآن؛ غام رضا معروف. سنت ادبی آغازیه و 

اختاف در قرائت حروف مقطعه؛ امیر سلمانی رحیمی.

کنعانی. نقد هرمنوتیک از دیدگاه نظریه سیاق؛ سیدحسین 

کارکرد نهاد قضایی در سده های آغازین اسام؛  بررسی تحوالت و 

ابوطالب سلطانیان.

نقد و نظر )فلسفه ذهن(
سال پانزدهم، تابستان 1389، شماره 2 )58(

استدالل هایی به سود و زیان بازنمودگرایی؛ یاسر پوراسماعیل.

کیفی؛  گاه���ی  یژگی آ نس���خه عل���ی نوخاس���ته گرایی در م���ورد و

یاس���ر خوش���نویس.

برون گرایی و برهان جابجایی آرام؛ محمود مروارید.

ق؛ مریم خدادادی. مبانی پدیدارشناسی اخا

رابطه انس���ان و هس���تی؛ اقتضائات و موانع از ن���گاه مارتین هیدگر؛ 

ابراهیم علی پور.

نقد و نظر )فلسفه ذهن و االهیات(
سال پانزدهم، پاییز 1389، شماره 3 )59(

نفس در قرآن و روایات؛ رضا برنجکار.

آم���وزه ابن رش���دی وحدت عقل )نف���س عاقله( و ان���کار جاودانگی 

شخصی؛ حسن یوسفیان.

کیفیات محس���وس؛ یاس���ر  صورت بن���دی نظری���ه ابن س���ینا درب���اره 

پوراسماعیل.

نفی تک ساحتی و میرابودن آدمی در قرآن؛ علیرضا آل بویه.

نفس و بدن از دیدگاه عامه طباطبایی؛ منصور نصیری.

بانوان شیعه
سال ششم، زمستان 1388، شماره 22

بررسی تطبیقی نظرات شیعه و اهل سنت در مورد اشتغال بانوان؛ 

مهدی رهبر.

کنکاش���ی در زمینه رابطه مبانی فکری و حقوق زنان در آثار اس���تاد 

شهید مرتضی مطهری؛ نجف لک زایی، راضیه زارعی.

مقایس���ه مت���ون مرب���وط ب���ه زن در ق���رآن، ت���ورات و انجی���ل؛ حمی���د 

شهریاری، سادات حسینی.

بررس���ی احادی���ث مربوط به نهی مش���اوره با زن���ان در متون حدیثی 

سنی و شیعی؛ قاسم بستانی.

هفت آسمان
سال دوازدهم، زمستان 1389، شماره 48

دی���ن در محاق: تأثیر قیاس در عرفی ش���دن دین؛ محمدکاظم حقانی 

فضل.

بررسی نقد صوفیه در زبان ائمه ؟مهع؟؛ محمدعیسی جعفری.

تأثیر ایران بر یهودیت: س���ده نخس���ت پ.م. تا س���ده دوم میادی؛ 

شائول شاکد، سیدسعیدرضا منتظری و مجید طامه.

تاریخ ادیان، تمهیدی برای تعامل ادیان؛ فریدریش هایلر، جعفر فاحی.

متافیزیک پیشرفت در جهان عرب؛ سیدحسن اسامی.

مرز نوین علم و دین: تجربه دینی، علم عصب شناسی و امر متعال؛ 

علی شهبازی.


