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معناشناس���ی سیستماتیک و رسم شبک���ه معنایی واژه 
قانون و مترادفات آن در قرآن.

نیاز مخاطبان قرآن به تفسیر و بررسی علل آن.

شیوه های دستیابی به آیات و سور مکی و مدنی.

حدیث حوزه
سال اول، بهار و تابستان 1390، شماره 2

بررسی روایات عرضه؛ علی نصیری.

اباصلت، ره یافته خراسان؛ مهدی غالمعلی.

هماهنگی در اخبار فدک؛ سیدحسن فاطمی موحد.

پاالی���ش احادی���ث در عصر ائم���ه و پدیده جع���ل؛ مجید 
خاموشی.

معیار شناسایی »منابع حدیث« و جایگاه آن در استناد 
یج؛ محمدمهدی احسانی فر. و تخر

حوزه
س���ال بیست و هشت���م، بهار و تابست���ان 1390، شماره 

1 و 2

چشم ان���داز ح���وزه، ضرورتها و اقتض���اءات؛ سیدموسی 
میرمدرس.

قلم و حوزه؛ جواد محدثی.

حوزه علمیه و شبهات دینی؛ محمدجواد صاحبی.

متون درسی و نقش آن در تحول حوزه؛ علی ناصری راد.

حکوم���ت آخون���دی و آخوند حکومت���ی؛ محمدصادق 
ینانی. مز

حوزه و بایستگی فلسفه؛ آرمان نامی.

حوزه )ویژه آخوند خراسانی(
سال بیست و هشتم، پاییز 1390، شماره 161

مرجعیت متمایز؛ سیدعباس صالحی.

یهای فقهی - اصولی آخوند خراسانی؛  درآمدی بر نوآور
عباس ابراهیمی و محمود رایگان.

مشروعی���ت حکوم���ت در عص���ر غی���ب از نگ���اه آخون���د 
خراسانی؛ علی رضا جوادزاده.

برد آیات قرآن در کفایة االصول؛ محمد بهرامی. کار

مشروط���ه؛  نهض���ت  و  خراسان���ی  آخون���د  روحانی���ت؛ 
کبر نوایی. علی ا

کتابشناس���ی توصیفی آث���ار زندگانی آخون���د خراسانی؛ 
عباس عبداهلل پور.

تاریخ فلسفه
سال دوم، پاییز 1390، شماره 6

ی���ن فیلس���وف مشائ���ی سین���وی؛ مقص���ود  لوک���ری آخر
محمدی.

جهانگیرخان و احیاء حکمت متعالیه؛ اعلی تورانی.

پژوهش���ی پیرام���ون اندیشه ه���ای فلسف���ی صدرالدی���ن 
یا بهارنژاد. ی؛ زکر دشتکی شیراز

ی سین���وی، الزامه���ا و رخنه ه���ا؛ علی اصغر  منطق نگ���ار
جعفری ولنی.

ی���ه ذره از فالسف���ه یونان تا متکلم���ان مسلمان؛ رضا  نظر
بیانی و سودابه دهقانی بیدختی. رسولی شر

حکومت اسالمی
سال شانزدهم، پاییز 1390، شماره 3 )61(

جایگ���اه سیاس���ی فقی���ه در گفتمان عص���ر مشروطیت؛ 
پیشه فرد. مصطفی جعفر

یه عدال���ت؛ حمید  خواج���ه نصیرالدی���ن طوس���ی و نظر
حاجی حیدر.

نق���د و بررسی قانون طبیع���ی در اندیشه پروتستان اولیه؛ 
محمدحسین طالبی.

مشکان���ی  عباسعل���ی  حکوم���ت؛  و  فق���ه  مناسب���ات 
ی. ی و عبدالحسین مشکانی سبزوار سبزوار

ک���م اسالم���ی و اقامه شعائ���ر دینی؛ نادعل���ی علی نیا  حا
خطیر.

حسنا
سال دوم، بهار 1390، شماره 8

گفتگ���و ب���ا دکت���ر  مواجه���ه ب���ا ق���رآن، چگون���ه و چ���را؟؛ 
محمدعلی مهدوی راد.

ساختار و تفسیر سوره مؤمنون؛ ابوالفضل حری.

یم؛  معناشناس���ی اسل���وب کنایه در جزء س���ی ام قرآن کر
سیدابوالفضل سجادی، سمیرا فراهانی.

پیشین���ه و سیر نگارشهای دان���ش مکی و مدنی؛ مهدی 
کمانی نجف آبادی.

برد روایات اهل بیت علیهم السالم در  گونه شناس���ی کار
کپور. تفسیر روح المعانی آلوسی؛ حسین خا

حسنا
سال سوم، تابستان و پاییز 1390، شماره 9 و 10

بی. از متن تا معنا؛ گفتگو با دکتر سیدیحیی یثر

بررسی قرائات به لحاظ دارا بودن تواتر.

ادب پژوهی
سال چهارم، زمستان 1389، شماره 14

روایت شناس���ی داست���ان ب���وم و زاغ در کلیل���ه و دمن���ه؛ 
علیرضا نبی لو.

بررس���ی معانی ح���روف اضاف���ۀ مکان���ی فرهنگ سخن 
براساس معنی شناسی شناختی؛ محمد راسخ مهند.

افع���ال معی���ن و نمای���ش نمود در زب���ان فارس���ی؛ مهرداد 
نغزگوی کهن.

برد آنه���ا در تخلص به  ساخت های بالغ���ی مرکب و کار
مدح؛ رضا خبازها.

نگاه���ی ب���ه تصحیح فیه م���ا فیه براساس نسخ���ه قونیه؛ 
بهمن نزهت.

بخارا
آذر و دی 1390، شماره 84

برد »باید« در فارسی امروز؛ محمدرضا باطنی. کار

یان. مقدمه ای بر ادبیات رمزی...؛ تقی پورنامدار

بخش نویافته ای از اقوال موالنا؛ محمد افشین وفایی.

یادنامه بدیع الزمان فروزانفر

یخی و اجتماع���ی خاندان مصدق؛ ناصر  خاستگاه تار
تکمیل همایون.

زندگ���ی و زمانه سرلشک���ر عبداهلل خ���ان امیرطهماسب؛ 
علی امیری.

سلیمان حییم آقای لغت؛ اسماعیل جمشیدی.

او چش���م ماست )بررسی جشن نامه ابوالحسن نجفی(؛ 
علی پیرحیاتی.

یدون آدمیت؛ مجید یوسفی. ی بر یادنامه فر مرور

یچ���ه ای بر گفتگوی فرهنگی؛  دانشنامه دانش گستر در
ی. ین انصار نوش آفر

تازه های ناگرش و نشر
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روانی، محمد مشهدی نوش آبادی. مجتبی ز

ب���ی؛ مرتض���ی  غای���ت سی���ر و سل���وک از دیدگ���اه ابن عر
ی. شجار

منظوم���ه عرفانی سع���دی در بوستان؛ حسی���ن قربان پور 
آرانی.

مقایس���ه لوگ���وس مسیحی���ت ب���ا انس���ان کام���ل در ن���زد 
بی؛ منصور معتمدی، ولی عبدی. ابن عر

گونه صوفیان���ه معرفت و ایمان؛ امی���ن مهربانی، حسین 
ی. حیدر

پیون���د عرف���ان و رمانتیس���م در شع���ر سپه���ری؛ حسی���ن 
میکائیلی.

فقه اهل بیت
سال هفدهم، بهار 1390، شماره 65

مفهوم بیع در فقه اسالمی؛ سیدکاظم حائری.

ی. یم؛ خالد غفور قانون توارث زوجین از دیدگاه قرآن کر

ی دادن محکومین به  تحلیل���ی فقهی مبان���ی جرم ف���رار
قصاص؛ وحید مهدوی راد.

همراه با دایرةالمعارف فقه اسالمی - اجبار.

هم���راه ب���ا دانشنام���ه آث���ار فقه���ی شیع���ه - المؤتلف من 
یوانی. المختلف بین ائمة السلف؛ خلیل گر

کتاب ماه ادبیات
سال پنجم، آذر و دی 1390، شماره 56 و 57

نگاهی نو به کت���اب غلط ننویسیم در گفت وگو با استاد 
نجفی؛ الهام باقری.

یل داستان های رمزی سهروردی؛  عقل سرخ شرح و تأو
شایسته سادات موسوی.

یکرده���ا و مکتب ه���ای ادبی؛ زهرا  پی���ش درآمدی بر رو
نظری.

زش های »نق���د ادبی« از کلک استاد  ی بر برخی ار م���رور
ین کوب؛ محمود عبادیان. ر ز

ی���خ شاع���ران زبان  معرف���ی و نق���د نقش���ه خاستگ���اه و تار
فارسی؛ یوسف کرمی چمه، حسین سلیمانی.

بیگ���ی،  وجیه���ه  عراق���ی؛  فخرالدی���ن  کتابشناس���ی 
سیدمحمدرضا ابن الرسول.

معرفت شناس���ی و فراین���د عم���ل فه���م از دی���د مولوی در 
مثنوی؛ محمود بشیری، بتول واعظ.

یزی. نفیسه طایفی نصرآبادی، مهدی مهر

یاب���ی جرح عل���ی بن محمد بن قتیب���ه؛ مهدی بیات  ز ار
ی. مختار

معیاره���ای شناخت احادیث تقیه آمی���ز؛ محمدحسن 
کاردان پور.

روش شناسی منه���اج »البراعة فی ش���رح نهج البالغه«؛ 
محسن رفعت.

علوم سیاسی
سال چهاردهم، بهار 1390، شماره 53

یکرد حکومتی در فقه؛ سعید ضیائی فر. رو

تحلی���ل ره���اورد شهی���د مطه���ری در بح���ث عدال���ت 
اجتماعی؛ احمد واعظی.

اجتماع���ی   - سیاس���ی  افک���ار  و  علم���ی  شخصی���ت 
میرداماد؛ نجف لک زایی.

برد روش چشم انداز در مطالعات سیاسی؛ غالمرضا  کار
بهروز لک، محمود علیپور.

ی���ه جنبش های اجتماعی جدید با  بررسی تطبیقی نظر
یزخانی. انقالب اسالمی ایران؛ احمد عز

نگ���رش اخالق���ی ب���ه رواب���ط بین المل���ل؛ محمدمهدی 
یاقوتی.

علوم سیاسی
سال چهاردهم، تابستان 1390، شماره 54

کارکردهای فلسفه در حوزه سیاست؛ احمد واعظی.

کارکرده���ای اجتماع���ی احکام فقهی اس���الم در اندیشه 
یجی. عالمه طباطبایی؛ شمس اهلل مر

یعت و قانون در فقه سیاس���ی مشروطه؛ رضا  نسب���ت شر
خراسانی.

ام���ر ب���ه مع���روف و نه���ی از منکر در فق���ه سیاس���ی شیعه؛ 
سیدمحسن طباطبایی فر.

فلسف���ه مش���اء و بازتاب ه���ای سیاس���ی - اجتماعی آن؛ 
مرتضی یوسفی راد.

ی���ه حکوم���ت قان���ون در ای���ران؛  کت���اب نظر نق���دی ب���ر 
سیدمهدی میرجلیلی.

مطالعات عرفانی
بهار و تابستان 1389، شماره 12

زو  ب���ی؟؛ آر بنیانگ���ذار وح���دت وج���ود، حالج ی���ا ابن عر
ی. ابراهیمی دینانی، یداهلل جاللی پندار

ی و سقایی؛ میراث قلندران و جوانمردان؛  یده بردار جر

خردنامه صدرا
پاییز 1390، شماره 65

بررس���ی رابط���ه حکم���ت و تزکی���ه نف���س در حکوم���ت 
متعالیه؛ منیره سیدمظهری.

علم خدا به مادیات در فلسفه ابن سینا و مالصدرا؛ رضا 
یان، زهرا محمود کالیه. کبر ا

جایگ���اه عقل در ش���رح اص���ول کاف���ی صدرالمتألهین؛ 
نهله غروی نائینی، عبداهلل میراحمدی سلوکروئی.

ی و ف���راروی از سوبژکتیویس���م؛ اسماعیل  عل���م حض���ور
سعادتی خمسه.

یف  ی در مقوم بودن یا نبودن مؤلفه صدق در تعر جستار
علم تصدیقی یقینی سینوی؛ مسعود امید.

زبان شناسی
س���ال بیست و چه���ارم، بهار و تابست���ان 1389، شماره 

1 )پیاپی 46(

غفل���ت از زب���ان بوم���ی و اضمح���الل طبیع���ت؛ امیلی���ا 
نرسیسیانس.

نق���ش ساخته���ای بدل���ی در نشانه آرایی ادب���ی؛ مجید 
باغینی پور.

ساخت���ار ارتقایی و سلطه ای درون بندی؛ والی رضائی، 
سیدحمزه موسوی.

بررس���ی استع���اره در متون خب���ری سیاسی ای���ران؛ نگار 
ی اردکانی، عطیه عیار دوالبی. داور

تحلی���ل شناخت���ی استع���اره و ترجمه پذی���ری آن؛ فائقه 
شاه حسینی.

افزای���ش  و  کاه���ش  فراین���د  بررس���ی محدودیت ه���ای 
معنایی؛ راحله گندمکار.

ی زبان مادی؛ مانفرد مایرهوف���ر، ترجمه رحمان  بازس���از
ی. بختیار

علوم حدیث
 س���ال شانزده���م، به���ار و تابست���ان 1390، شم���اره 1 و 2 

)59 و 60(

تحلیل تفاوت دیدگاه های قایالن به حجیت...؛ کاظم 
یم جعفری. قاضی زاده، مر

آفت تصحیف در روای���ات و راهکارهای شناسایی آن؛ 
محمدعلی مهدوی راد، سیدعلی دلبری.

مناب���ع احادی���ث اثناعش���ر در کت���ب شیع���ه از س���ه ق���رن 
نخست؛ محمدرضا وهابی.

مراحل و قواعد فقه الحدیث از دیدگاه مجلسی اول...؛ 
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ی���خ جدید فلسف���ه غ���رب )آنتونی کن���ی(؛ مصطفی  تار
زالی.

ی فلسف���ه و آم���وزش فلسفه )برای���ن مکی(؛  یخنگ���ار تار
مالک شجاعی جشوقانی.

پا )علی اصغر حلبی(؛  یخ سیر فلسفه در ارو سیری در تار
سیدامیرعلی موسویان.

یخ فلسف���ه راتلج؛ مه���دی کمپانی  نگاه���ی گذرا ب���ه تار
زارع.

مسائل اصلی فلسفه قرون وسطی؛ شیما جرجانی.

تی���ن؛ ج���ان اچ. هرش���ی،  یک���ای ال فلسف���ه معاص���ر آمر
مصطفی امیری.

یه ذهن - نفس در اص���ول فلسفه و روش  نگاه���ی ب���ه نظر
رئالیسم؛ مسعود امید.

کتاب ماه فلسفه
سال پنجم، بهمن 1390، شماره 53

خاستگاه ه���ای فلسفه زبان در فلسف���ه اسالمی؛ مالک 
شجاعی جشوقانی.

نگاهی ب���ه ابداعات فلسفی عالم���ه طباطبایی؛ فرشته 
ابوالحسنی نیارکی.

آمی���زه ای از اندیشه های کانت، بودا و افالطون: شاهکار 
فیلسوف بدبین؛ محمد زارع.

ی؛ فائزه زارعیان. ن و خداباور نگاهی نو به علم مدر

تأملی در مکتب تائوئیسم؛ مائده پناهی آراللو.

کتاب ماه کلیات )نقد و بررسی کتاب(
سال پانزدهم، دی 1390، شماره 1 )169(

نق���د و بررس���ی کت���اب »در گفتگ���و با جناب آق���ای علی 
یوش مطلبی. اوجبی دبیر جشنواره نقد کتاب«؛ دار

ید قاسمی. نقد کتاب در ایران؛ سیدفر

چند نکته در باب نقد؛ سیدعلی آل داوود.

چگون���ه کتاب���ی را ترجمه کنی���م: »نقدی ب���ر چگونه نقد 
بنویسیم«؛ محمدعلی سلطانی.

سی���ری در راهنم���ای استدالل بی مغالط���ه؛ سیدحسن 
اسالمی.

یزی. فرایند و اجزای نقد کتاب؛ حسن اشرفی ر

کری. روش های غیرمستقیم نقدنویسی؛ مصطفی ذا

نقد کتاب در فرهنگ ما؛ حسین پاینده.

کتابشناسی نقد کتاب؛ زهرا کاظم پور.

جامعه شناس���ی  ب���ر  مقدم���ه ای  سیاس���ت:  و  جامع���ه 
سیاسی؛ محمدلعل علیزاده.

بی معاصر؛  ی در اندیشه عر معرفت شناسی و ایدئول���وژ
محمد مظهری.

درب���اره خاستگاه دینی مفاهیم عص���ر جدید یا مناقشه 
در اصالت مدرنیته؛ سجاد صفار هرندی.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
دی 1390، شماره 164

ی���ک؛ ناص���ر صدفی و  ی ایدئولوژ یخ نگ���ار چیست���ی تار
یمانی. عارف نر

ی؛ سعید عابدپور. یخ نگار اسطوره و تار

ی���ک؛ سیدرض���ا  ی فایده گرایان���ه و ایدئولوژ یخ نگ���ار تار
وسعه گر.

و  ی  ایدئول���وژ اخالق���ی:  گ���زارش  مثاب���ه  ب���ه  ی���خ  تار
مسئولیت های اخالقی خاطره؛ توماس کورتنی.

مشروطه؛ روایتی ناتمام؛ محمد حسن نیا

کارگ���زاران شیعی امام���ی در دستگ���اه خالفت عباسی؛ 
سجاد جمشیدیان.

روح علم���ی و محدودیت ه���ای مسلک���ی؛ سیدمسعود 
رضوی.

یقلی. گونه های مشروطه خواهی؛ صغری یار

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
بهمن 1390، شماره 165

گفتگ���و ب���ا دکت���ر  ی���ک؛  گفتم���ان تکنولوژ چندوچ���ون 
ین کام. یدون شیر علی اصغر سعیدی و فر

ی گذرا ب���ر برخی مسائل و  یخ، مرور واپسی���ن توقفگاه تار
ی؛ مرضیه سلیمانی. یخ تکنولوژ منابع تار

یخ اسالم؛ رقیه فراهانی فرد. آموزش عالی در تار

یخ علوم  حکای���ت از یادرفتگان، چند نکته درب���ارۀ »تار
مردم«؛ کلیفورد دی. کانر.

ی؛ علی مؤذنی. یخ تکنولوژ منبع شناسی تار

ی انقالب اسالمی؛ فاطمه ترک چی. یخ نگار تار

کتاب ماه فلسفه
سال پنجم، دی 1390، شماره 5 )52(

یدیک کاپلستون؛ ام. اینوود. یخ فلسفه فر درباره تار

ی���خ فلسف���ه غ���رب«؛  مالحظات���ی درب���اب فلسف���ه »تار
مسعود امید.

کتاب ماه دین )هرمنوتیک دین 1(
سال پانزدهم، دی 1390، شماره 171

ن خداون���د را از صحن���ه جهان ح���ذف کرده  عل���م م���در
است؛ گفتگوی مسعود رضوی با دکتر سیدحسین نصر 

ن. درباره نقد علم مدر

نگاهی تحلیلی به کتاب درآمدی بر هرمنوتیک؛ احمد 
واعظی.

درآمدی بر فن تفسیر هرمنوتیک عینی؛ آندراس ورنت، 
مهران رضایی.

یس  بی در االهیات عملی؛ کر هرمنوتیک و پژوهش تجر
ی مور. هرمانس و مار

نق���د و بررس���ی کت���اب روش فه���م متن؛ ه���ادی رستگار 
مقدم کوهری.

درب���اره کتاب روابط متنی در قرآن: مناسبت، انسجام و 
ساختار؛ سلوی العوی.

کزبسکی. ینکاوس زا دین و اخالق؛ لیندا تر

کتاب ماه دین )هرمنوتیک دین2 (
سال پانزدهم، بهمن 1390، شماره 172

فه���م مت���ن در دان���ش هرمنوتی���ک و علم اص���ول؛ احمد 
مسلمی.

یخ مندی فهم؛  یخی نگ���ری گادام���و و تار فه���م در دام تار
فاطمه محمد.

منط���ق فه���م دی���ن: دیباچ���ه واره ای ب���ر روش شناس���ی 
کتشاف گزاره ها و آموزه های دینی؛ مهدی ابراهیمی. ا

ی���ل از دایرةالمع���ارف اسالم؛  ی���ل؛ ترجمه مقال���ه تأو تأو
محمد پهلوان.

گرایش های تفسیر اسالمی و بازتاب آن در جهان اسالم؛ 
سیدهدایت جلیلی.

درباره کتاب سلفیان، باورها و کارکردها.

یزی  ی تبر نقد سوخت���ه، پاسخی به نقد مه���دی اللهیار
ب���ر کت���اب منط���ق ترجم���ه ق���رآن؛ محمدعل���ی رضایی 

اصفهانی.

چرایی علم رجال؛ جعفر سبحانی.

کتاب ماه علوم اجتماعی
سال پانزدهم، آبان و آذر 1390، شماره 44 و 45

علم اجتماعی و اومانیسم؛ مطهره وطنی.

کتابشناسی فارسی لئو اشتراوس.

یخ ابن خلدون؛ رضا قائمی نیک. فلسفه تار
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132سال بیست و دوم،مشـاره ششم، بهمــن و اسفند 1390 

نامه مفید )حقوق تطبیقی(
سال هفدهم، تابستان 1390، شماره 85

گون زبانی و قانون���ی؛ عباسعلی  رابط���ه دانش ه���ای گونا
ی نسب. کدخدایی و مهدی ساالر

بررسی ماهیت شرط مطالب���ه در بیمه مسئولیت مدنی 
)مطالع���ه تطبیق���ی در حقوق ای���ران و فرانس���ه(؛ محسن 

ایزانلو و مجتبی اشراقی آرانی.

ی کلسن از حق���وق بین المل���ل براساس  نقدی ب���ر تئ���ور
سعی���د  کان���ت؛  از  او  معرفت شناسان���ه  آموخته ه���ای 

رهایی.

ی حقوق بین الملل کیف���ری از حقوق داخلی  گرته ب���ردار
در بحث علل موجهه جرم؛ حسن پوربافرانی و مصطفی 

افشین پور.

ی���ف از رهگذر مطالع���ه تطبیقی اسناد  تالش���ی برای تعر
ی. بین المللی حقوق بشر؛ سیدمسعود نور

ی در تقسیم بندی  تبیین ب���اب ضمان نف���وس جست���ار
انواع قتل با نگاهی تطبیقی؛ احمد حاجی ده آبادی.

نشر دانش
سال بیست و سوم، شماره چهارم، شهریور 90 )119(

جایگ���اه ن���ازل روش تحقی���ق و آیی���ن نگ���ارش در نظ���ام 
آموزشی ما؛ احمد سمیعی )گیالنی(.

نغم���ه خوش زب���ان فارس���ی در سرزمین قطب���ی؛ محمود 
حسن آبادی، بهمن معظمی.

یم  یان، مر تحلیلی دیگر از طبقات ساسانی؛ بهار مختار
کیالی.

آلم نقش ایزدی: بازخوانی حکایتی در دفتر اول مثنوی؛ 
شهرام خداوردیان.

ینش زبان سبز فارسی؛ عاطفه سادات  نیروی شعر در آفر
میرسعیدی.

احم���د  معاص���ر؛  ادبی���ات  یخ نگ���ار  تار میرعابدین���ی، 
سمیعی )گیالنی(.

ی و آثارش؛ علیرضا  م���ردی همه شعر، درباره احم���د پور
کبری. ا

سرودی جهان را پر می کند؛ علی عبداللهی.

ی؛ علی خزاعی فر. نگاهی به سبک ترجمه احمد پور

یرایش و استبداد زبانی؛ مجید  ک���ش نگاهی باز به و کشا
ملکان.

یک���رد اجتماع���ی در تحقی���ق درب���اره ترجم���ه و نشر در  رو
ایران؛ اسماعیل حدادیان مقدم.

نامه پارسی
سال شانزدهم، بهار و تابستان 1390، شماره 1 و 2

مطالع���ه تطبیق���ی شع���ر به���ار و فی���ض احم���د فی���ض؛ 
سیدسکندر عباس.

کات و تمایزات شاهنامه شکوهمند و مهابهارات  اشترا
بر بستر جهان معنوی؛ لیال محمدی.

تأث���ر حاف���ظ از خاقان���ی در غزل سرای���ی؛ احم���د غنی پور 
ملکشاه، سبیکه اسفندیار.

ین مرتضایی،  فرشته شنای���س در مثنوی های عطار؛ پرو
زهرا حسینی.

ذبی���ح  آسی���ه  شاهنام���ه؛  در  رنگ ه���ای  روانشناس���ی 
نیاعمران، نگین محمدی.

نامه مفید )نامه فلسفی(
سال پانزدهم، آبان 1388، شماره 74

آدول���ف گرونباوم و خلق م���دام ماده از ع���دم در نظرهی 
موس���وی  میرسعی���د  پای���دار؛  حال���ت  کیهان شناس���ی 

یمی. کر

بررس���ی و نق���د مبانی فلسفی کثرت گرای���ی جان هیک؛ 
محمدکاظم رضازاده جودی.

بی���ژن  ی���ک؛  تئولوژ ی ه���ای  یخ ساز تار ب���ر  تأمل���ی 
یمی. عبدالکر

ی���خ؟ نقد ب���ر مقال���ه »تأملی  ی؟ ک���دام تار ک���دام تئول���وژ
ی���ک«؛ میرسعی���د موسوی  ی ه���ای تئولوژ یخ ساز ب���ر تار

یمی. کر

ی���ه توصی���ری معنا: اس���م عام در  داللت شناس���ی در نظر
یار چیت س���از، سیدمحمدعلی  ک؛ ماز فلسفه زب���ان ال

حجتی و ... .

ژولیوس سزار و نومنطق گرایی؛ کامران قیوم زاده و ضیاء 
موحد.

کتاب ماه کلیات
سال پانزدهم، بهمن 1390، شماره 2 )170(

کتابشناسی توصیفی دکتر سیدجعفر شهیدی؛ پیمان 
جلیل پور.

یم  مالکی���ت ادب���ی، هنری و حق���وق مرتبط در ای���ران؛ مر
سدهی.

انسان���ی؛ حمی���د  ب���ردی در عل���وم  کار روش تحقی���ق 
قاضی زاده.

فهرست نسخه های عکسی کتابخانه آیت اهلل مرعشی 
نجفی؛ سیدعلی کسائی.

فهرست فارسی ارسالنووا در تاتارستان روسیه؛ مرتضی 
زم آرا. ر

کتاب شیعه
سال اول، پاییز و زمستان 1389، شماره 2

جایگ���اه علمی و اجتماعی ابن مخل���د، از اساتید سنی 
مذهب شیخ طوسی؛ سیدحسین حائری.

حاج شیخ جعفر شوشتری؛ رضا استادی.

ی علم در ایران؛  یخ نگار جایگاه ابوالقاسم قربانی در تار
غالمعلی حداد عادل.

سن���دی از حدود هشتادس���ال پیش راجع ب���ه تحول در 
ی. حوزه نجف اشرف؛ رضا مختار

پن���ج نام���ه منتشرنش���ده از است���اد فقید دکت���ر ابوالقاسم 
ی. گرجی؛ رضا مختار

ی و شیخ جعف���ر شوشتری بر  ی���ظ از می���رزای شیراز دو تقر
لوائح اللوحین.

ک الوسائ���ل کیس���ت؟؛ عبدالحسی���ن  مول���ف است���درا
طالعی.

فهرس���ت نسخه ه���ای خط���ی شیع���ی شرق���ی دانشگاه 
لیدز؛ علی علیزاده.

بیس���ت و پنج رسال���ه در موضوع نذر بع���د از وفات؛ رضا 
استادی.

کتاب شناسی آثار صدراالفاضل؛ علی علیزاده.

چندحاشی���ه دیگر بر فهرست کتابخانه ملی؛ ابوالفضل 
حافظیان.

مترجم
سال بیستم، بهار 1390، شماره 50 و 51

یک ترجمه ایده آل؛ محمدعلی سپانلو.

ی زبان؛ علی صلح جو. انتقال سبک و ناهنجار


