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مقدمه 
گزارشهاي آماريِ هر هفته مؤسسه خانه كتاب، گوياي آن است كه چرخة 
توليد كتاب در كشور، دائماً شتاب ميگيرد و هرسال هزاران اثر به زنجيرة نشر 

ميپيوندد. البته اين شتاب و پويايي، مبارك است، اما به راستي از اين همه كُتب 
منتشر شده ـ به ويژه در حوزه علوم انساني ـ چند درصد به مفهوم واقعي خود 

كتاب هستند و حاوي نكتههاي تحقيقي و جستارهاي خالقانه ميباشند، و به 
اصطالح كتابسازي نيستند. اگر پاسخ اين است كه شمار قابل مالحظهاي از اين 
كتابهاي انتشار يافته، در شكل و شمايل كتابند، اما از لحاظ محتواي پژوهشي، 
عاري از نويابي و مايههاي علمي و تحقيقياند، پس چه تدبيري بايد انديشيد تا 

جلوي اين كتابسازيها گرفته شود؟  
آيا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و نهادهاي مربوطه ميتوانند با تشكيل 

گروههاي علمي و پژوهشي، به هر اثر نازلي اجازه چاپ ندهند؟ مسلماً نه! چرا كه 
در اين صورت، همين كتابسازها و صاحبانِ آثار نازل، فرياد برخواهند داشت كه 

در ايـن كشور، قلــمها را به قيد ميكشند و انديشهها را اجازه بروز و ظهور 
نميدهند. 

پس طبعاً تنها طريق منطقي براي تمييز و تشخيص آثار نازل از آثار پرمايه و 
محققانه، ترويج مقوله نقد است. نقدي روشمند، كه با رعايت اصول و اخالق 
نقادي نوشته ميشود و ميتواند به زوايا و خباياي يك اثر نقب بزند و كاستيها، 

سستيها و ضعفهاي آن را واكاوي كند و برمال سازد، و يا قوتها و نكتههاي 
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تحقيقي آن را برشمارد و بهتر و بيشتر مطرحش سازد. همه ميدانند هر اثري كه 
در بوته نقدي منطقي، مؤثر و روشمند قرار گيرد، مطمئناً بر كمال و جمال آن 

تا متكلم را عيب نگيرند، سخنش كمال «افزوده خواهد شد. به قول سعدي: 
. »نپذيرد

در نظر داشته باشيم كه رشد و بالندگي برخي از جريانات علمي و فكري، و 
مقبوليت عام شماري از شاهكارهاي ادبي و فرهنگي جهان، در پرتو همين مقولة 
نقد و نقادي تحقق يافته است. براي نمونه اگر تاريخ فلسفه اسالمي را بنگريم، 

درمييابيم كه چگونه نقد متكلمانِ منتقد، به رشد و بالندگي آن ياري كرده است، 
ناخنهايي كه متكلمين به فالسفه و سخنان ايشان «و به قول استاد مطهري: 

زدهاند، بسيار مفيد واقع شده، يعني مباحث را پيش برده، اگرچه حرف خودشان 
الهيات  (»هم حرف صحيحي نبود، ولي سبب حرفهاي خوب فالسفه شدهاند

). 182، ص 1، ج شفا
اگر نمونهاي نيز از شاهكارهاي ادبي جهان نام ببريم كه توفيق و مقبوليت 

 اليوت، شاعر، منتقد و سرزمين ويرانآن رهينِ نقدهاي نوشته شده بر آن است، 
نمايشنامهنويس نامي امريكايياالصل انگليسي است. اين منظومه كه جايزه ادبي 
نوبل را هم نصيب خود كرده، موفقيت خود را مديون نقدهايي است كه ازراپاوند، 
منتقد پرآوازة انگليسي بر آن نوشته است. دورتر نرويم، در همين كشور خودمان 

نيز نمونههايي بسيار ميتوانيم نام ببريم كه آوازة خود را از گفتارهاي منتقدان 
 عليمحمد افغاني با نقدي كه نجف دريابندري بر آن شوهر آهو خانوميافتهاند. 

نوشت، به شهرت رسيد و مقبوليت عام يافت. 
به هرحال، صاحبنظران خود به ضرورت وجود نقد نيك آگاهند، و منظور از 

ايراد چند نمونه مذكور، تأكيد بر اهميت حياتي اين ضرورت است. 
متأسفانه در كشور ما ـ طبق گفتهها و نوشتههاي صاحبان دانش و بينش ـ 
فضاي نقد و نقادي مطلوب نيست و گرفته و مهآلود است. انگشتشمارند كساني 

كه مفهوم نقد و ضرورت آن را دقيقاً و عميقاً درمييابند و بر پاية اندوختههاي 
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تجربي و مطالعاتي خود نقد مينويسند. نقدي كه فارغ از تبيين پسندهاي ذوقي و 
شخصي، و عاري از دخالت اَغراض و شوائب است. 

جريانِ نقدنويسي و نقدپذيري را نه در حوزه فرهنگ، بلكه بايد در اليههاي 
اجتماعي و سياسي كشور نيز رسوخ داد تا زمينه براي ترويج آن هموار گردد و به 
مرور به بسترهاي فرهنگي هم نفوذ كند. در جامعهاي كه نقد وجود نداشته باشد، 

حيات طبيعي آن با مشكل سكوت و خمود، برخورد ميكند. 
 تالش دارد »جشنواره نقد كتاب«مؤسسه خانه كتاب با برگزاري هر ساله 

به سهم خود، بسترهايي را براي جريان سالم و سازنده نقد كتاب در كشور هموار 
-سازد، و ادعا ندارد كه ميتواند وضعيت آشفته نقدنويسي را سامان بخشد. بي

گمان، تشويق ناقداني كه با تكيه بر منطق، اصول و اخالق نقدنويسي، مقالههايي 
ارزشمند مينويسند و در سالمسازي فضاي نقادي در حوزه فرهنگي كشور 

سهيماند، خود ميتواند طليعه تالشي فراگير باشد براي بهبود وضعيت نابسامان 
نقدنويسي در كشور، همچنين ميتواند انگيزهاي ايجاد كند براي منتقدان جوان، 

تا اين راه را با درايت و جديت بيشتر طي كنند. 
جشنواره نقد «با پيگيريها و جستجوهاي مستمر دبيرخانه چهارمين 

 مقاله انتقادي در حوزههاي مختلف علوم به دبيرخانه وصول 383 تعداد »كتاب
-يافت، و تعدد مقاالت اين دوره نسبت به شمار مقالههاي داوري شده در دوره

 قابل مالحظه است. تعداد مقاالت رسيده به »جشنواره نقد كتاب«هاي پيشين 
 براساس كميت هريك از موضوعات »جشنواره نقد كتاب«دبيرخانه چهارمين 

به ترتيب زير است: 
 مقاله در حوزه ادبيات داستاني. 93تعداد  .1
 مقاله در حوزه زبان و ادبيات فارسي. 54تعداد  .2
 مقاله در حوزه دين. 44تعداد  .3
 مقاله در حوزه تاريخ و جغرافيا. 40تعداد  .4
 مقاله در حوزه ادبيات كودك و نوجوان. 34تعداد  .5
 مقاله در حوزه شعر معاصر. 33تعداد  .6
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 مقاله در حوزه حكمت (فلسفه، كالم، منطق، عرفان) 16تعداد  .7
 مقاله در حوزه زبان و ادبيات عرب. 15تعداد  .8
 مقاله در حوزه هنر. 10تعداد  .9
 مقاله در حوزه علوم سياسي. 8تعداد  .10
 مقاله در حوزه زبانشناسي. 8تعداد  .11
 مقاله در حوزه علوم اجتماعي. 7تعداد  .12
 مقاله در حوزه كتابداري. 4تعداد  .13
 مقاله در حوزه فهرستنگاري و كتابشناسي. 4تعداد  .14
 مقاله در حوزه علوم و فنون. 4تعداد  .15
 مقاله در ساير حوزهها. 9تعداد  .16

 داور در ارزيابي مقاالت انتقادي 80جشنواره نقد كتاب» تعداد «در چهارمين 
رسيده به دبيرخانه همكاري داشتند. 

در اين دوره از جشنواره، آقاي محمد اسفندياري، به دليل فعاليتهاي پيگير 
در حوزه نقدنويسي و توجه به مقولة نقد و نقّادي، به عنوان منتقد پيشكسوت، و 

آقاي جويا جهانبخش به عنوان منتقد جوان برگزيده شدند. 
به دليل فعاليتهاي مستمر تخصصي در نامه علوم انساني همچنين نشريه 

پرداختن به نقد كتابهاي درسي دانشگاهي، به عنوان نشرية برتر شناخته شد.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمايه مقاالت انتقادي رسيده به دبيرخانه 

چهارمين جشنواره نقد كتاب 
 



 / گزارش چهارمين جشنواره نقد كتاب 10

 

 ادبيات داستاني
يادداشتي بر طرح كودتا در سه ضربه، نوشته شهريار وقفيپور: فرهاد اكبرزاده،  .1

. 1385، ارديبهشت 11آناهيد، شماره 
عمر بيارزش (نگاهي به رمان چرم ساغري): بابك جاللي، ادبيات داستاني،  .2

. 1385، مهر 103، شماره 12سال 
 ـنعل پاژگونه (تحليل رمان حاجي آقا و نقد آراي منتقدان): باقر صدرينيا  .3

ابراهيم رنجبر، زبان و ادب (مجله دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه 
. 1385، بهار 27عالمه طباطبايي)، شماره 

درخت انجير معابد (نقدي بر آخرين رمان احمد محمود): زهره سبحاني، الفبا،  .4
. 1385 تير ـ، خرداد 12سال دوم، شماره 

پيام داستان: چگونه فوالد آبديده شد؟ (خوانش رمان بازي آخر بانو): نژند  .5
 ـ آذر ـ، آبان 111ـ110ـ109بيزكي، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شماره مسلسل 

. 1385دي 
 ـ، بهمن 106، شماره 12راز داوينچي: عبدالعلي دستغيب، ادبيات داستاني، سال  .6

. 1385اسفند 
مسيح باز مصلوب (بررسي مسيح باز مصلوب اثر نيكوس كازانتزاكيس، نمونهاي  .7

، شماره 12از ادبيات ديني مسيحيت): مجبتي حبيبي، ادبيات داستاني، سال 
. 13850 اسفند ـ، بهمن 106

پيجويي ويژگيهاي رمان پسامدرن در سهگانة نيويورك: سيدشهابالدين  .8
 دي ـ آذر ـ، آبان 11ـ110ـ109ساداتي، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شماره پياپي 

1385 .
نقد شطرنج با رزمندهاي كه ميخواست مات شود. (نقد رمان شطرنج با ماشين  .9

. 1385، مهر 103، شماره 12قيامت): فيروز زنوزي جاللي، ادبيات داستاني، سال 
جنس دوم (نقد زنگرا: فمينيستي: ساربان سرگردان و جزيره سرگرداني): مريم  .10

 شهريور ـ، مرداد 76ـ75، شماره پياپي 32حسيني، نافه، سال هفتم، شماره 
1385 .



 11                                                                 نمايه مقاالت انتقادي/ 
 

 

وعدهگاه، شب كريسمس! (نگاهي به داستان سرود كريسمس، نوشته چارلز  .11
 اسفند ـ، بهمن 106، شماره 12ديكنز): سميرا اصالنپور، ادبيات داستاني، سال 

1385 .
امر به قصه گفتن، يك توفيق اجباري: نرگس عباسي، ادبيات و فلسفه، شماره  .12

. 1385 تير ـ خرداد ـ، ارديبهشت 105ـ104ـ103پياپي 
، شماره 12آيا كافكا صهيونيست بود؟ : محمدرضا سرشار، ادبيات داستاني، سال  .13

. 1385، دي 105
نگاهي روانشناختي به داستان بيستوچهار ساعت در خواب و بيداري: خسرو  .14

. 1385 شهريور ـ)، مرداد 76ـ75 (پياپي 32بهرنگ، نافه، سال هفتم، شماره 
جاي خالي نازارين در ادبيات داستاني معاصر: فيروز زنوزي جاللي، ادبيات  .15

. 1385 اسفند ـ، بهمن 106، شماره 12داستاني، سال 
زبان استعاري رئاليسم (نگاهي به زني با نشان قرمز): الهام يكتا (مهويزاني)،  .16

. 1385 شهريور ـ)، مرداد 76ـ75 (پياپي 32نافه، سال هفتم، شماره 
زن ساالر و مردستيز (نقدي بر رمان توپچنار): انسيه شاهحسيني، ادبيات  .17

. 1385 اسفند ـ، بهمن 106، شماره 12داستاني، سال 
نقدي بر رمان اورلين، نوشته لويي آراگون: نويسنده پاتريس بولون، ترجمة  .18

. 1385)، دي 78ـ77 (پياپي 33احمد شاكري، نافه، سال هفتم، شماره 
بازسازي تاريخ به سود صهيونيسم (نگاهي به رمان راز داوينچي، نوشته دن  .19

 اسفند ـ، بهمن 106، شماره 12براون): سميرا اصالنپور، ادبيات داستاني، سال 
1385 .

 (شماره پياپي 34ماجراي زني ايراني: ماهمنير رحيمي، نافه، سال هفتم، شماره  .20
. 1385 دي ـ)، آذر 82ـ81

: 1385توت فرنگيهاي روي ديوار، مجموعه داستان: محمدرضا سرشار،  .21
. 1385 اسفند ـ، بهمن 106، شماره 12عبدالعلي دستغيب، ادبيات داستاني، سال 

 »پاگرد«وزنه سنگين تصادف (نگاهي اجمالي به شخصيت پردازي رمان  .22
. 1385، زمستان 15نوشته محمدحسن شهسواري): فتحاهللا بينياز، كاج، شماره 
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نقدي بر سه كتاب (زير درخت انجير: تجربه شيرين تلخيها، بازخواني رمان  .23
، 15صدا، صبح روز هفتم: روايت آرام ناآراميها): ميثم خيرخواه، كاج، شماره 

. 1385زمستان 
نگاهي به بوف كور: چنين گفت هدايت: مسعود لقمان، ايران مهر، شماره  .24

. 1385، تيرـ شهريور 26ـ24
خنده ناباكف در تاريكي دنياي سياه (بررسي رمان خنده در تاريكي) اثر  .25

والديمير ناباكف: محمد منعم، اهورا (نامه فرهنگي، هنري، ادبي، تاريخي نامه 
 زمستان ـ، پاييز 45دانشجويي دانشگاه هنر تهران)، سال اول و دوم، شماره 

1385 .
زندگي را به آواز «بررسي جنبههاي معنايي و ساختار رمان داستان كوتاه  .26

)، مهر 231 (پياپي 1، شماره 24: دكتر محمد ميرصفا، چيستا، سال »بخوان
1385. 

احضار و بازگشت (بررسي چند داستان از مجموعه داستان فردا ميبينمت:  .27
نوشته سودابه اشرفي): عنايت سميعي، نگره (نقد ادبيات داستاني)، دفتر اول، 

1385. 
اين آدمها كنار ما هستند (نقد دگمههاي بيرنگ: نوشته حسن فرهنگفر):  .28

 .1385پاكسيما مجوزي، نگره، دفتر اول، 
چگونه بري لوئيس يك رمان پارسي نوشت (نقد كتاب بنفش، نوشته غالمرضا  .29

 .1385ارژنگ): محسن فرجي، نگره، دفتر اول، 
مردمان خوب و عرصة اخالقيات (نقد سرباز خوب، نوشته فورد مدوكس، ترجمه  .30

 .1385ابراهيم يونسي): فتحاهللا بينياز، نگره، دفتر اول، 
داناي كل هنوز نفس ميكشد (نقد فصل آخر، نوشته گيتا گركاني): زري  .31

 .1385نعيمي، نگره، دفتر اول، 
مشروطه به روايت مترجم (نقد ديلماج، نوشته حميدرضا شاهآبادي): محسن  .32

 .1385حكيممعاني، نگره، دفتر اول، 
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ردپاي ناپيداي راوي (نقد رد پاي حلزون، نوشته مهكامه رحيمزاده): طالنژاد  .33
 .1385حسن، نگره، دفتر اول، 

دنياي سخت و آسانِ دونالد بارتلمي (نقد زن تسخير شده: نوشته دونالد  .34
 .1385بارتلمي، ترجمه شيوا مقانلو): شهال زرلكي، نگره، دفتر اول، 

لذت نامرئي شدن (نقد ناخمن: نوشته لئونارد مايكلنر): اميرحسين خورشيدفر،  .35
 .1385نگره، دفتر اول، 

بازتابهاي بيشمار (نقد شبهاي چهارشنبه: نوشته آذرخت بهرامي): ناتاشا  .36
 .1385اميري، نگره، دفتر اول، 

واژگان پرتكلف (نقد از سوراخ كليد: نوشته سيروس ابراهيمزاده): ناتاشا اميري،  .37
 .1385نگره دفتر اول، 

نفوذ به دنياي چرداقها (نقد سپس آن جاده مارپيچ: نوشته الهام وحيدنيا):  .38
 .1385طالنژاد حسن، نگره، دفتر اول، 

مغازله با آفتاب: سيري در انديشه افسانهاي هرمان هسه (نقد گورزاد و ديگر  .39
قصهها: نوشته هرمان هسه، ترجمه سروش حبيبي): شهال زرلكي، نگره، دفتر 

 .1385اول، 
در ميان حلقه آتش (نقد عقرب روي پلههاي راهآهن انديمشك: نوشته حسين  .40

 .1385مرتضاييان آبكنار): محمدرضا مزروقي، نگره، دفتر اول، 
بوتيمار مغروق (نقد اندوه جنوبي: نوشته محمد ايوبي): مسعود ميرزايي، نگره،  .41

 .1385دفتر اول، 
تجلي فمينيسم در متن ادبي (نقد بانوي آبيپوش: نوشته نوئل شاتله، ترجمه  .42

 .1385نازك افشار): آرش نقيبيان، نگره، دفتر اول، 
سفر جستوجو، كاري كه همهي عاشقان ميكنند (نقد دگرگوني، نوشته ميشل  .43

 .1385بوتور، ترجمه مهستي بحريني): شاهرخ تندروصالح، نگره، دفتر اول، 
هزارتويي براي گم شدن (نقد سرخي تو از من: نوشته سپيده شاملو): فرشته  .44

 .1385احمدي، نگره، دفتر اول، 
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، 15كج كاله، دادا شيرين، خوش آمدي: محمود راجي، پاياب، شماره پياپي  .45
 .1385دوره جديد، زمستان 

، دوره 15نگاهي به كج كاله و كولي: محمدرضا مديحي، پاياب، شماره پياپي  .46
 .1385جديد، زمستان 

، دوره جديد، 15: م. مهيار، پاياب، شماره پيدرپي »دادا شيرين«شيرين، تلخ،  .47
 .1385زمستان 

 شكفتن زبان در تمثيل پردازي: حسن اصغري، »خورشيد خانم«نقد و تفسير  .48
 .1385، بهار 41، شماره 5بايا، دوره 

پارادوكس اورولي: حسين آبنيكي، پژوهش علوم سياسي (نشريه پژوهشگاه  .49
 ـ، بهار 2علوم انساني، فرهنگ و مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران)، ش 

 .1385تابستان 
- غالمحسين هرنديزاده): برهان»بهشت«دوزخ، برزخ يا بهشت (گذري بر  .50

 .1385 دي ـ، آذر 11، ش 2الدين حسيني، هنر پارسي، سال 
اندر احواالت عيسي مسيح: فمينيستي دو آتشه (نقد رمان رمز داوينچي)، يحيي  .51

 .93ـ86، ص 1385، مرداد 52، ش 5نظري، رواق انديشه، دوره جديد، سال 
زنان، زمان، مكان: قربانيان وضعيت قرمز تجاوز (نقد و بررسي رمان سرخي تو  .52

 .1385، دي 139از من): زري نعيمي، ماهنامه زنان، شماره 
جايش خالي نيست (نقد و بررسي مجموعه داستان من دختر نيستم اثر شيوا  .53

 .63ـ60، صص 1385، دي 139ارسطويي): زري نعيمي، ماهنامه زنان، شماره 
شيء مقدس نهان در حريم خانه (نگاهي به چهرة مستور زنان در زنان مستور):  .54

 .74ـ69، صص 1385، تير 133زري نعيمي، ماهنامه زنان، شماره 
، صص 1385، شهريور 135بازي آخر بانو: زري نعيمي، ماهنامه زنان، شماره  .55

 .73ـ68
اي از نوعي ديگر (بررسي و نقد مجموعه »پديده«داستان مذهبي و مدرن:  .56

 ـ، شهريور 7ـ5، شماره 11آثار مصطفي مستور): زري نعيمي، جهان كتاب، سال 
 .21ـ16، صص 1385آبان 
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 »اعتياد«حديث بيقراري نسلي ديگر و صداهاي ديگر (يادداشتي بر كتاب  .57
 .1385 خرداد 18، 101شهريار وقفيپور): زري نعيمي، اعتمادملي، شماره 

آواز كشتگان نفس (نقد و بررسي آواز كشتگان نوشته رضا براهني): ناصر  .58
 .52ـ30، صص 1385، تابستان 4زراعتي، كتاب شهرزاد، شماره 

روايت دورافتادة راوي (نگاهي به رمان رود راوي نوشته ابوتراب خسروي): كاوه  .59
 .168ـ164، صص 1385، تابستان 4ساالري، كتاب شهرزاد، شماره 

-عادت ميشويم (بازشناسي حقوق از دست رفته زنان در نگاهي به عادت مي .60
، 1385، تابستان 4كنيم نوشته زويا پيرزاد): كاوه ساالري، كتاب شهرزاد، شماره 

 .184ـ180صص 
 نوشته شيوا ارسطويي: قاسم طوبايي، كتاب »من دختر نيستم«نگاهي به  .61

 .186ـ185، صص 1385، تابستان 4شهرزاد، شماره 
تكههايي از يك جنايت (نقد و بررسي مجموعه داستان تكههاي جنايت نوشته  .62

، 1385، تابستان 4امير احمدي آريان): حميدرضا شريفي، كتاب شهرزاد، شماره 
 .193ـ187صص 

سرخوشيهاي راوي (نقدي بر كتاب پيلة برفي سال): گيلهوا، سال پانزدهم،  .63
 .39، ص 1386 ـ فروردين 1385، اسفند 93شماره 

صادق چوبك و نقد آثار وي: دكتر اصغر باباساالر، مجله علمي پژوهشي  .64
، صص 1385، بهار 177دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، شماره 

 .151ـ133
 نوشته مارگارت اتوود): »آدمكش كور«تسلسل اسطوره (نقد و بررسي رمان  .65

، فروردين ـ ارديبهشت 96ـ95بهناز عليپور گسكري، عصر پنجشنبه، شماره 
 .60ـ57، صص 1385

 .1385چرا راز داوينچي را بايد خواند؟: حسين شهرابي، جشن كتاب، فروردين  .66
دو بررسي براي كتاب شارون و مادرشوهرم: اميرحسين خورشيدفر، جشن  .67

 .1385كتاب، فروردين 
 .1385رنجهاي زنان به روايت خلخال: پريسا كاكايي، جشن كتاب، فروردين  .68
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نگاهي كوتاه به رمان جمشيد و جمك، اثر محمد محمدعلي: ح.شهفر، جشن  .69
 .1385كتاب، فروردين 

 (بخشي از كتاب در دست تأليف نقد بوف »بوف كور«نقش گل نيلوفر در  .70
 .1385 مرداد 10كور): محمدرضا سرشار، اعتماد، پنجشنبه 

همه زنها بيگناهاند (نگاهي به جهان داستاني آلبادسس پِدس): مريم سيدان،  .71
 .1385، آذر ـ دي 213ـ212جهان كتاب، شماره 

 (فصلي از كتاب در دست انتشار نقد بوف »بوف كور«منابع و مآخذ ادبي  .72
 .1385، بهمن ـ اسفند 106كور): محمدرضا سرشار، ادبيات داستاني، شماره 

 زمستان ـ، پاييز 6ـ5، شماره 2مردن؛ بعد از مرگ: فتحاهللا بينياز، ميرزا، سال  .73
 .30ـ23، صص 1385

عاشقيت « (نقدي بر مجموعه داستان »عاشقيت در پاورقي«سنتشكني در  .74
 نوشته مهسا محبعلي): هلن اوليايينيا، عصر پنجشنبه، شماره »در پاورقي

 .63ـ61، صص 1385 ارديبهشت ـ، فروردين 96ـ95
، نوشته يوسف »قدم بخير مادربزرگ من بود«نگاهي به مجموعه داستان  .75

 ارديبهشت ـ، فروردين 96ـ95عليخاني، سپيده جديري، عصر پنجشنبه، شماره 
 .67ـ66، صص 1385

 نوشته آرش جواهري): رضا »رمادي«دهليزهاي تردست (يادداشتي بر رمان  .76
، صص 1385 ارديبهشت ـ، فروردين 96ـ95كُردبچه، عصر پنجشنبه، شماره 

 .69ـ68
مرثيه بر ژاله و «واقعيت و جنبههاي قابل گسترش آن (نقدي به داستان كوتاه  .77

 نوشته ابوتراب خسروي): حسين »ديوان سومنات« از مجموعه »قاتلش
 .76ـ75، صص 1385، آذرـ دي 100ـ99سناپور، عصر پنجشنبه، شماره 

«دو رهگذر» از جابهجايي خواستهها (نقدي بر داستان  .78
مجموعه داستان «سياسنبو»، نوشته 
عصر محمدرضا صفدري): حسين آتشپرور، 

 .78ـ77، صص 1385، آذرـ دي 100ـ99پنجشنبه، شماره 
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، اسفند 102ـ101يك داستان واقعي: محمدرحيم اخوت، عصر پنجشنبه، شماره  .79
 .68ـ64، صص 1386ـ فروردين 1385

«حفره» فراواقعيت: يكي شدن فاعل و مفعول (درباره داستان  .80
نوشته قاضي ربيحاوي): حسين آتشپرور، 

 .84ـ82، صص 1386ـ فروردين 1385، اسفند 102ـ101عصر پنجشنبه، شماره 
: فاطمه اكبريزاده، پانزده »خون براي فطير« تحليل و نقد ادبي داستان  .81

 .280ـ262، صص 1385، زمستان 10، شماره 3، سال 3خرداد، دوره 
عشقهاي آسماني در صفحه وب (نقد رمان لبخند مسيح): حيدر ايمني، كيهان،  .82

 .6، ص 1385 فروردين 16چهارشنبه 
تحرك سايه ملخ با ماجراهاي پيدرپي (نقد و بررسي كتاب سايه ملخ نوشته  .83

 .9، ص 1385 فروردين 29محمدرضا بايرامي): طيبه قنبري، كيهان، سهشنبه 
بازيهاي بيپايان بانو (يادداشتي بر رمان بازي آخر بانو نوشته بلقيس  .84

 .1385 فروردين 22سليماني): محمدحسين محمدي، جامجم، سهشنبه 
زندگي در كابوسهاي آشفته (جهان داستاني عبدالقادر مرادي نويسنده افغان):  .85

 .1385 فروردين 29محمدحسين محمدي، جامجم، سهشنبه 
واقعهنگار و خاطره محور (نقد و بررسي رمان شطرنج با ماشين قيامت نوشته  .86

 .1385 خرداد 16حبيب احمدزاده): حسن پارسايي، جام جم، سهشنبه 
پرندههايي كه ديگر آواز نميخوانند (نقد و بررسي مجموعه داستان مرغ عشق،  .87

 .1385 فروردين 21نوشته عدنان غريفي): محمدحسين محمدي، پنجشنبه 
-خنديدن به دنيا (نقد رمان عشق خامهاي شهرام شفيعي): حسن پارسايي، جام .88

 .1385 تير 13جم، سهشنبه 
معناي حضور (نقد و بررسي رمان بيابان نوشته ژان ماري گوستاو لوكلزيو):  .89

 .1385 تير 6حسن پارسايي، جامجم، سهشنبه 
چند خط ساده در دور دست (يادداشتي بر مجموعه داستان طبيعت زنده چند  .90

 تير 1بانو نوشته كيارنگ عاليي): محمدحسين محمدي، جام جم، پنجشنبه 
1385. 
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شب نفرين شده راوي (يادداشتي بر رمان كوتاه كسي گلدانها را آب نميدهد  .91
 .1385 خرداد 4نوشته آرش آذرپناه): محمدحسين محمدي، جام جم، پنجشنبه 

مرگ منتقد يا مرگ مؤلف (نگاهي كوتاه به مجموعه داستان به زانو درنيا  .92
 .1385 شهريور 28نوشته محمدرضا گودرزي): حسين فدوي، جام جم، سهشنبه 

دل نوشتههايي كه بر دل مينشينند (نقد و بررسي چرا اسم تو ليال نيست؟  .93
 .1385 شهريور 23نوشته علي طلوعي): سينا عليمحمدي، جامجم، پنجشنبه 
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شعر معاصر 
نقد و بررسي مجموعه غزل گريههاي امپراتور: سيدرضا محمدي، الفبا، سال  .1

. 1385 تير ـ، خرداد 12دوم، شماره 
 از اخوان ثالث: دكتر حسين خسروي، مجله شعر، »باغ من«نقد و بررسي شعر  .2

. 1386 بهار ـ 1385، زمستان 51ـ50، شماره 15سال 
با كاروان «آن شاعران كه وصف گل ارغوان كنند (حاشيهاي بر تركيببند  .3

 ـ بهمن ـ دي ـ، آذر 16ـ15: سروده عليرضا قزوه): الفبا، سال دوم، شماره »نيزه
. 1385اسفند 

بوطيقاي شعر نو (نگاهي ديگر به نظريه و شعر نيما يوشيج): مصطفي عليپور،  .4
. 1385، پاييز 49، شماره 14مجله شعر، سال 

 از سهراب سپهري از ديدگاه نقد فرماليستي: ابوالفضل »تا انتها حضور«شعر  .5
حرّي، زبان و ادب (مجله دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه عالمه 

. 1385، بهار 27طباطبايي)، شماره 
نگاهي انتقادي به جريان شناسيهاي شعر معاصر ايران: دكتر تقي  .6

پورنامداريان، قدرتاهللا طاهري، علوم انساني (ويژه نامه ادبيات فارسي)، دانشگاه 
. 1385 بهار ـ 1384، زمستان 57ـ56الزهرا، شماره 

. 1385، پاييز 49، شماره 14كتاب آب، شاعر: هيوا مسيح: مجله شعر، سال  .7
 سروده »زير شيرواني«از پشت شيشههاي مشبك (نگاهي به مجموعه شعر  .8

. 1385 شهريور ـ، مرداد 13اشرف سرلك)، الفبا، سال دوم، شماره 
غزل امروز خراسان (نقدي بر كتاب شهود شرقي، به كوشش زهرا محدثي  .9

 شهريور ـ، مرداد 13خراساني): سيدمحمود سجادي، الفبا، سال دوم، شماره 
1385 .

درنگي بر درنگنامه محمدكاظم كاظمي: علي شفائي افتلتي، مجله شعر، سال  .10
. 1385، پاييز 49، شماره 14
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يك نفر آمد و «ستارهها در آبگير به پشت خوابيدهاند (نگاهي به مجموعه شعر  .11
، 49، شماره 14 سرودة صمد جامي): داود ملك زاده، مجله شعر، سال »رفت
. 1385پاييز 

من آسمان خودم را «معماري همسايه شعر (نقد و بررسي مجموعه شعرهاي  .12
 سرودة سعيد صديق): صمد توانا، كاج، »بيپناهي وطن ندارد« و »سرودم
. 1385، زمستان 15شماره 

-زندگي مي«تصويرهايي از روزگاري در چهار ديواري (نقد و گزارش دفتر شعر .13
 م. اميد): دكتر رضا انزابينژاد، گوهران، شماره »گويد، اما باز بايد زيست

. 1385 زمستان ـ، پاييز 14ـ13
 به »كليات آثار نيما«تصحيح و ويرايش، يا تخريب و ويرانش (نگاهي به  .14

، 14ـ13كوشش سيروس نيرو): احمدرضا بهرام پورعمران، گوهران، شماره 
. 1385زمستان 

 اثر شيون فومني: حيدر مهراني، گيلهوا، سال »آقادار«نقد و بررسي منظومه  .15
. 1385 فروردين ـ 1384، اسفند 14

بهابخشي همسان به هنر شنيداري و نوشتاري شعر گيلكي (نگرشي نو بر باد با  .16
، شهريور 15 كتاب شعر گيلكي مسعود پورهادي): گيلهوا: سال »مو درشين باورد

). 90 (شماره پياپي 1385 مهر ـ
، شماره 4زبان سپهري در رنگ مرگ: سيدمحسن مهرابي، فردوسي، سال  .17

 .1385 فروردين ـ 1384، اسفند 40ـ39
نقدي بر برداشت تنها (سرودة ايرج صفشكن): عبدالعلي دستغيب، بلم،  .18

 .1385 خرداد ـ، ارديبهشت 9ـ8شماره 
كالغه به خونهش نرسيد: (نگاهي به گزينه اشعار علي باباچاهي): د.م، بلم،  .19

 .1385 خرداد ـ، ارديبهشت 9ـ8شماره 
 ايراني (تأملي بر »من«ي كه ماييم، درنگي بر فرديت تعليقي »من« .20

 از يداهللا رويايي): شاهرخ تندروصالح، بايا، »من گذشته: امضا«مجموعه شعر 
 .133ـ120، صص 1385، بهار 41، شماره 5دوره 



 21                                                                 نمايه مقاالت انتقادي/ 
 

 

خطاب به پروانهها با رضا براهني (نيمنگاهي به مجموعه شعرهاي خطاب به  .21
پروانهها و چرا من ديگر شاعر نيمايي نيستم؟): حسين فاضلي، كتاب شهرزاد، 

 .74ـ70. صص 1385، تابستان 4شماره 
 و »باغبان جهنم«از خراش زباني تا تراش زباني (نگاهي به دو مجموعه  .22
، 11ـ10 ترانه عاشقانه شمس لنگرودي، داوود ملكزاده)، بلم، شماره 53«

 .18ـ15، صص 1385 پاييز ـتابستان 
نگاهي به هساشعرهاي رحيم چراغي: فردوس سليماني وزمتر، بلم، شماره  .23

 .19ـ18، صص 1385 پاييز ـ، تابستان 11ـ10
 سروده شهرام »در ايوان شببوها«نقاش طبيعت (نگاهي به مجموعه شعر  .24

. صص 1385 پاييز ـ، تابستان 11ـ10پوررستمي): توفان محجوب، بلم، شماره 
 .22ـ20

 سروده عباس كيارستمي: امين فقيري، »گرگي در كمين«چانه زدن بر كتاب  .25
 .81ـ80، صص 1386ـ فروردين 1385، اسفند 102ـ101عصر پنجشنبه، شماره 

 مجموعه شعر محمد »در شرف ماه«خطي ز نور بر سرك قير ميكشي (نقد  .26
، صص 1385 تابستان ـ، بهار 9ـ8بشير رحيمي): محمد واعظي، خط سوم، ش 

 .95ـ92
 از نقيب آروين): معصومه »مرگ بر الفبا«اين الفباي لعنتي (نقد كتاب  .27

 .78ـ77، صص 1385 تابستان ـ، بهار 9ـ8احمدي، خط سوم، شماره 
 سروده »غريبانه«غزلي يادگار از حماسه بزرگ خرمشهر (نگاهي به غزل  .28

 خرداد 3پرويز بيگي حبيبآبادي): كامران شرفشاهي، روزنامه قدس، چهارشنبه 
1385. 

دردوارههايي به نام ترانك (نگاهي به آخرين كتاب شعر غالمرضا كافي): هاشم  .29
 .1385 ارديبهشت 10كروني، جامجم، يكشنبه 

صدا و پس از آن كلمه (نگاهي به مجموعه شعر در سكوت، سردم ميشود):  .30
 .1385 فروردين 19سيدمحمود سجادي، جام جم، سهشنبه 
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-شعر در يك پرده (نگاهي به مجموعه شعر زن، تاريكي، كلمات): سينا علي .31
 .1385 تير 18محمدي، جام جم، يكشنبه 

امپراتور در اقليت (نگاهي به اقليت سروده فاضل نظري): سيامك بهرامپور،  .32
 .1385 مرداد 22جامجم، يكشنبه 

جوان، اما غمآلود (نقدي بر آينههاي رنگ پريده اثر مهدي مظفري):  .33
 .1385 شهريور 5سيدمحمود سجادي، جامجم، يكشنبه 
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ادبيات فارسي 
واكاوي يك كتاب (آرمانشهر ديني در پهنه شعر فارسي): سعيد هندي،  .1

. 1385، بهار 10سفينه، سال سوم، شماره 
كتابي ديگر درباره انواع ادبي: مهدي رحيمپور، كتاب ماه (ادبيات و فلسفه)،  .2

. 1385 شهريورـ مهر ـ، مرداد 109ـ108ـ107شماره پياپي، 
، 11ويرايش و گزارش داستان سياوش: سجاد آيدنلو، نامه پارسي، سال  .3

. 1385)، تابستان 41 (پياپي 2شماره 
گوهر گم شده: دكتر ايرج ضيايي، كتاب ماه (ادبيات و فلسفه)، شماره پياپي  .4

. 1385 تير ـ خرداد ـ، ارديبهشت 105ـ104ـ103
بررسي اوضاع ادبي فارسي در سده هشتم و منابع اين بررسي (به بهانه  .5

 1، شماره 17معرّفي ديوان حيدر شيرازي): جواد بشري، آينه پژوهش، سال 
. 1385)، فروردين و ارديبهشت 97(پياپي 

اين شرح بينهايت... (نقدي بر حافظ نامه به بهانه ويراست جديد): دكتر  .6
 ـ، آبان 3ـ2ـ1، شماره 10حسين خسروي، كتاب ماه (ادبيات و فلسفه)، سال 

. 1385 دي ـآذر 
سه ترجمه از يك غزل حافظ: دكتر صابر امامي، مجله دانشكده ادبيات و  .7

 تابستان ـ، بهار 53ـ52، شماره 14علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، سال 
1385 .

نقد غزل و زيبانمايي سعدي شيرازي: دكتر تقي وحيديان كامكار، مجله  .8
. 1385، پاييز 49، شماره 14شعر، سال 

درباره گزيدة قصايد خاقاني: دكتر عليرضا معينيزاده، كتاب ماه (ادبيات و  .9
. 1385 مهر ـ شهريور ـ، مرداد 108ـ107ـ106فلسفه)، شماره 

، 34ـ33گلگشتي اندر خرابات: محمود نظري، آينة ميراث، شماره پياپي  .10
. 1385 پاييز ـتابستان 

نامة باستان (تأملي در شاهنامه فردوسي): مرجان بقائي، كتاب ماه (ادبيات  .11
. 1385 فروردين ـ 1384 اسفند ـ، بهمن 102ـ101ـ100و فلسفه)، شماره 
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نگاهي به گزيدة شاهنامه فردوسي: دكتر عزيزاهللا جويني، كتاب ماه (ادبيات  .12
. 1385، فروردين 1384 اسفند ـ، بهمن 102ـ101ـ100و فلسفه)، شماره 

نگاهي به مدخلهاي شاهنامهاي دانشنامة زبان و ادب فارسي: سجاد  .13
. 1385، بهار 1، شماره 22آيدنلو، نشر دانش، سال 

در كمند نقد: دكتر احمدرضا يلمهها، كتاب ماه (ادبيات و فلسفه)، شماره  .14
. 1385، فروردين 1384 اسفند ـ، بهمن 103ـ102ـ101

، 8ديوان فصيحي هروي: محسن ذاكر الحسيني، نامه فرهنگستان، دوره  .15
. 1385)، بهار 29 (پياپي 1شماره 

از طبيعت تا شهر: سيدمحمود سجادي، كتاب ماه (ادبيات و فلسفه)، شماره  .16
. 1385 دي ـ آذر ـ، آبان 111ـ110ـ109

بنشين كه هزار فتنه برخاست: غالم محمد طاهري مباركه، كتاب ماه  .17
. 1385 دي ـ آذر ـ، آبان 111ـ110ـ109ادبيات و فلسفه، شماره 

نقد و تحليل ساختارگرايانه غزلوارههاي انوري: دكتر مصطفي گرجي، علوم  .18
، 57ـ56، شماره 15انساني (ويژه نامه ادبيات فارسي)، دانشگاه الزهرا، سال 

. 1385، بهار 1384زمستان 
نقدي بر نگرش اسطوره از منظر لوي استروس: دكتر ابوالقاسم پرتوي،  .19

، 155مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، شماره 
. 1385زمستان 

بررسي انتقادي اعجاز خسروي (جلد سوم): سيداحسن الظفر، قند پارسي،  .20
. 1385 تابستان ـ، بهار 34ـ33شماره 

، 8دانشنامه نظريههاي ادبي معاصر: علي صلحجو، نامه فرهنگستان، دوره  .21
. 1385)، بهار 29 (پياپي 1شماره 

چاپ حروفي كهنترين دستنويس شاهنامه: سجاد آيدنلو، گزارش ميراث،  .22
. 1385 اسفند ـ، دي 6ـ4دوره دوم، سال اول، شماره 

نقد و بررسي شعر فارسي در شبه قاره هند (از آغاز حمالت محمود  .23
. 1385، آذر 13غزنوي): زين العبا، آئينه هند، شماره 
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: محمدعلي حجازي، فردوسي، شماره »تابو در شاهنامه«نقدي بر گزارش  .24
. 1385 خرداد ـ، ارديبهشت 42ـ41

شاهنامه پژوهشي يا شبهه افكني و معمانمايي شاهنامه: جليل دوستخواه،  .25
. 1385، 4، شماره 11جهان كتاب، سال 

كوششي ديگر براي شناخت ساختار و بخشبندي شاهنامه: جليل  .26
 .1385، 11ـ10، شماره 11دوستخواه، جهان كتاب، سال 

تالشي نو (نقد آشنايي با مكتبهاي ادبي: نوشته منصور ثروت): فتحاهللا  .27
 .1385بينياز، نگره (نقد ادبيات داستاني)، دفتر اول، 

، 2، ش 22دو دفتر در شاهنامهشناسي: سجاد آيدنلو، نشر دانش، سال  .28
 .55ـ53، صص 1385تابستان 

نقد و بررسي كتاب مضامين مشترك در ادب فارسي و عربي: دكتر عباس  .29
، صص 1386 بهار ـ 1385، زمستان 15اقبالي، نامه علوم انساني، شماره 

 .79ـ77
، اثر دكتر رضا انزابينژاد: دكتر »نواخوان بزم صاحبدالن«نظري بر كتاب  .30

 .1385 تابستان ـ پاييز ـ 14فاطمه مدرسي، نامه علوم انساني، شماره 
 و اهداف تدريس فارسي »برگزيده متون ادب فارسي«بررسي كتاب  .31

، تابستان ـ پاييز 14عمومي: دكتر يحيي طالبيان، نامه علوم انساني، شماره 
1385. 

، »شرح ديوان اشعار حكيم ناصر خسروقبادياني«نقد و بررسي كتاب  .32
تأليف محمدرضا برزگر خالقي و محمدحسين محمدي؛ دكتر ناصر 

 .1385، تابستان ـ پاييز 14نيكوبخت، نامه علوم انساني، شماره 
نگاهي به «نقد ادبي» تأليف دكتر سيروس شميسا: دكتر غالمرضا رحمدل،  .33

 .1385 پاييز ـ، تابستان 14نامه علوم انساني، شماره 
نقد كتاب «عروض و قافيه»، تأليف تقي وحيديان كاميار، دكتر  .34

 .1385 پاييز ـ، تابستان 14محمدغالمرضايي، نامه علوم انساني، شماره 
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نگاهي به «صداي سخن عشق» اثر حسن انوري: دكتر احمدرضي، نامه  .35
 .1385 پاييز ـ، تابستان 14علوم انساني، شماره 

نگاهي به تاريخ ادبيات ايران، تأليف يان ريپكا و ديگران، ترجمه كيخسرو  .36
 ـ، تابستان 14كشاورزي: دكتر حسن ذوالفقاري، نامه علوم انساني، شماره 

 .1385پاييز 
دانشنامة زبان و ادب فارسي گرفتار در معضل مدخلگزيني: معينيالدين  .37

، 1385 اسفند ـ، بهمن 111ـ110ـ109محرابي، كتاب ماه (كليات)، شماره 
 .77ـ75صص 

نقد كتاب فارسي عمومي «گزيدههاي نظم و نثر فارسي»، تأليف منوچهر  .38
 پاييز ـ، تابستان 14دانشپژوه: دكتر مهين پناهي، نامه علوم انساني، شماره 

1385. 
 دانشگاه پيام نور: حسن 2 و 1بررسي و ارزيابي «آيين نگارش و ويرايش  .39

، 14انوري و عليمحمد پشتدار: سهيال فرهنگي، نامه علوم انساني، شماره 
 .1385 پاييز ـتابستان 

نقد جناس مضارع و الحق در كتب بالغي: دكتر محمدجعفر ياحقي،  .40
، صص 1385، زمستان 14غالمعباس سعيدي، پژوهشهاي آدبي، شماره 

 .158ـ143
نقد و بررسي روشها در طبقهبندي جناس: دكتر محمود فصيلت، مجله  .41

علمي ـ پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، دوره پنجاه 
 .76ـ57، صص 1385، تابستان 178و هفتم، شماره 

، 2مروري بر كتاب نقد ادبي و دموكراسي: محمدرضا گودرزي، نگره، دفتر  .42
 .72ـ63، صص 1385

انقالبي در ارزشها (درنگي بر مفهوم رمانتيسم از نگاه آنيرايا برلين): آرش  .43
 .21ـ16، صص 1385، 2نقيبيان، نگره، دفتر 

، 1385، شهريور 34نقد تصحيح ديوان بيدل: علي صدري، حافظ، شماره  .44
 .94ـ93صص 
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تماشاي مور (نقدي بر كتاب فارسي بخوانيم پنجم دبستان): ولياهللا قائدي،  .45
 .68ـ66، صص 1385، شهريور 34حافظ، شماره 

تأمالتي بر كتاب نوشته بر دريا: احمد مدني، نقد و بررسي كتاب، شماره  .46
 .134ـ130، صص 1385، اسفند 18

سعدي درگيرودار دو داوري خطا: حسن حاج سيدآبادي، نقد و بررسي  .47
 .119ـ110، صص 1385، آذر 17كتاب، شماره 

نقدي بر دستور خط فارسي مصوب: فرهنگستان زبان و ادب فارسي: محمد  .48
 .33ـ26، صص 1385، اسفند 18جواد شريعت، نقد و بررسي كتاب، شماره 

ديوان منتسب به حالج و نظر پيشكسوتان: منصور پايمرد، كتاب ماه ادبيات  .49
 .1385، ارديبهشت، خرداد، تير 105ـ104ـ103و فلسفه، شماره 

، 11روايتهايي از تجدد در شعر فارسي: علي محمد هنر، جهان كتاب، سال  .50
 .10ـ6)، صص 213ـ212 (پياپي 9ـ8شماره 

فرهنگ ادبيات جهان: عزيزه بديعي گهر، كتاب ماه (كليات)، شماره  .51
 .74ـ72، صص 1385 اسفند ـ بهمن ـ، دي 111ـ110ـ109

، 11شاهنامه و عرفان (از تحقيق تا تأويل): سجاد آيدنلو، جهان كتاب، سال  .52
 .12ـ11)، صص 213ـ212 (پياپي 9ـ8شماره 

حماسههاي ايراني و دگرديسي روانانساني: وحيد روياني، كتاب ماه ادبيات  .53
 .1385 و فروردين 1384 اسفند ـو فلسفه، بهمن 

: گروه زبان و ادبيات »قلمرو ادبيات حماسي ايران«معرفي و نقد كتاب  .54
فارسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني، 

. 1385 آبان ـ مهر ـ شهريور ـ، مرداد 9ـ8شماره 
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ادبيات كودك و نوجوان 
هويت ميخواهيد يا شناسنامه؟ رايكا بامداد، كتاب ماه (كودك و نوجوان)،  .1

. 1385 ارديبهشت ـ فروردين 1384، اسفند 103ـ102ـ101شماره 
 »فارسي بخوانيم«نهالهاي كوچكمان را دريابيم (نگاهي به كتاب  .2

چهارم دبستان): محمود پوروهاب، كتاب ماه (كودك و نوجوان)، شماره 
. 1385 ارديبهشت ـ فروردين 1384، اسفند 103ـ102ـ101

خاله سوسكه كجا «همنشيني احساس و ادراك (به مناسبت چاپ كتاب  .3
 در ژاپن): سيروس آقاخاني، كتاب ماه (كودك و نوجوان)، شماره »ميري؟

. 1385 ارديبهشت ـ فروردين 1384، اسفند 103ـ102ـ101
مهر مادري، زبان جهاني: روحاهللا مهدي پورعمراني، كتاب ماه (كودك و  .4

. 1385 ارديبهشت ـ فروردين 1384، اسفند 103ـ102ـ101نوجوان)، شماره 
 ديدگاه): حسن پارسايي، كتاب ماه 2حيات دوباره اسطوره و تاريخ (اثر،  .5

 ـ فروردين 1384، اسفند 103ـ102ـ101(كودك و نوجوان)، شماره 
. 1385ارديبهشت 

آثار اسطورهاي حماسه كهن و قابليت روش بازنويسي و بازآفريني خالق به  .6
انواع جديد ادبي: جعفرپايور، كتاب ماه (كودك و نوجوان)، شماره 

. 1385 ارديبهشت ـ ـ فروردين 1384، اسفند 103ـ102ـ101
اجازه گل بدهم؟: انسيه موسويان، كتاب ماه (كودك و نوجوان)، شماره  .7

. 1385 ارديبهشت ـ فروردين 1384، اسفند 103ـ102ـ101
همجويي در هزارتوي واقعيت، زمان و خيال: حسن پارسايي، كتاب ماه  .8

. 1385 مرداد ـ تير ـ، خرداد 106ـ105ـ104(كودك و نوجوان)، شماره 
وقتي پايم را پيدا ميكنم: رايكا بامداد، كتاب ماه (كودك و نوجوان)، شماره  .9

. 1385 مرداد ـ تير ـ، خرداد 106ـ105ـ104
فرار از تنهايي به جنگ: غالمرضا صراف، كتاب ماه (كودك و نوجوان)،  .10

. 1385 مرداد ـ تير ـ، خرداد 106ـ105ـ104شماره 
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گل صدبرگ، صد ورق شده بود: انسيه موسويان، كتاب ماه (كودك و  .11
. 1385 مرداد ـ تير ـ، خرداد 106ـ105ـ104نوجوان)، شماره 

 زير ذرهبين نقد): »شازده كوچولو«ديگر طالبي نميخورم! (مترجمان  .12
شهرام اقبال زاده (رازآور)، كتاب ماه (كودك و نوجوان)، شماره 

. 1385 مرداد ـ تير ـ، خرداد 106ـ105ـ104
ترانههاي خنده بر لبان بيخيال ميرزا: شايا محمدي رفيع، كتاب ماه  .13

. 1385 آذر ـ دي ـ، آبان 111ـ110ـ109(كودك و نوجوان)، شماره 
تا چه حد شقاوت و بيرحمي در كتابهاي تصويري (كودكان؟ هورست  .14

 ماريامت كالف، ترجمه به فارسي: ـكوتمان، ترجمه آلماني به انگليسي: اوا 
 آذر ـ، آبان 111ـ110ـ109پرناز نيري، كتاب ماه (كودك و نوجوان)، شماره 

. 1385ـ دي 
الك پشت پير چهار دست: سعيد باباوند، كتاب ماه (كودك و نوجوان)،  .15

. 1385 آذر ـ دي ـ، آبان 111ـ110ـ109شماره 
 ـ، آبان 111ـ110ـ109بدويت مدرن: كتاب ماه (كودك و نوجوان)، شماره  .16

. 1385آذر ـ دي 
زير سايه روايتهاي معتبر (نگاهي به بازآفريني افسانهها در مجموعه قصه  .17

شب): محمد جعفري (قنواتي)، كتاب ماه (كودك و نوجوان)، شماره 
. 1385 آذر ـ دي ـ، آبان 111ـ110ـ109

خطي ميان طنز و تخيل: روحاهللا مهدي پورعمراني، پژوهشنامه ادبيات  .18
. 1385، بهار 44، شماره 11كودك و نوجوان، سال 

 نوشته احمد اكبرپور): »قطار آن شب«ايستگاه دوستي (نگاهي به كتاب  .19
، 44، شماره 11مجيد كوهكن، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، سال 

. 1385بهار 
معلق ميان شاعر بالقوه و داستان نويس بالفعل (مروري انتقادي بر آثار  .20

، 11احمد اكبرپور): زري نعيمي، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، سال 
. 1385، بهار 44شماره 
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وقتي از امپراتوري كلمات حرف ميزنيم، از چه چيز حرف ميزنيم؟: حسين  .21
، 44، شماره 11شيخ االسالمي، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، سال 

. 1385بهار 
چيزي آغاز نشده است كه به پايان برسد: ابراهيم اقليدي، پژوهشنامه  .22

. 1385، بهار 44، شماره 11ادبيات كودك و نوجوان، سال 
بدون كودك و پايانپذيري ادبيات كودكان: علياصغر سيدآبادي،  .23

. 1385، بهار 44، شماره 11پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، سال 
زوال بزرگسالي: حسين شيخاالسالمي، پژوهشنامه ادبيات كودك و  .24

. 1385، بهار 44، شماره 11نوجوان، سال 
حذف طبقه متوسط: علي اصغر سيدآبادي، پژوهشنامه ادبيات كودك و  .25

. 1385، تابستان ـ پاييز 46ـ45، شماره 12نوجوان، سال 
دغدغههاي قالبنو: شهرام رجبزاده، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان،  .26

. 1385، تابستان ـ پاييز 46ـ45، شماره 12سال 
رويكرد اجتماعي به تاريخنگاري ادبيات كودكان: عليرضا كرماني،  .27

. 1385، زمستان 47، شماره 12پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، سال 
بچههاي خياباني زير پوست شهر: جواد جزيني، پژوهشنامه ادبيات كودك و  .28

. 1385، زمستان 47، شماره 12نوجوان، سال 
چندضلعي منتظم: حسين شيخاالسالمي، پژوهشنامه ادبيات كودك و  .29

. 1385، زمستان 47، شماره 12نوجوان، سال 
كودكان، عارفاني كوچك (با نگاهي به كتاب فرشته گيسوبلند: نوشته  .30

 .1385، پاييز 4مهدي ميركياني): عرفان نظرآهاري، روشنان، دفتر 
حديث گلشيري و ديو: زري نعيمي، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان،  .31

 .1385زمستان 
كودكان و روشنفكران: نقد و بررسي دو كتاب كالته كار و كالته نان: زري  .32

 نعيمي، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان.
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، شماره 1385 اسفند 10وقتي حاشيهها مهم ميشوند: زري نعيمي، جزيره،  .33
 ، همشهري)4219 (ضميمه روزنامه شماره 407

 پاييز ـ، تابستان 11ـ10نقد محمود كيانوش بر ماه ماهي: بلم، شماره  .34
. 12ـ10، صص 1385
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هنر 
رويكردي ساختارگرايانه به هنر نمايشنامهنويسي: حسين پارسايي، صحنه،  .1

. 1385، بهمن 39ـ38، دوره جديد، شماره 6سال 
روزنكرانتز و «بازيگونهگيهاي يك جبر محتوم (نقد و بررسي نمايشنامه  .2

 اثر تام استوپارد): حسين پارسايي، صحنه (دورة جديد)، »گيلدنسترن مردهاند
. 1386 فروردين ـ 1385، اسفند 41ـ40، شماره 6سال 

نقد و بررسي آثار بهزاد با دو رويكرد، نقد مدرن: حضور مؤلف و مرگ  .3
. 1385، تابستان 18مؤلف: زهرا رهنورد، خيال، شماره 

، بهار 17نقدي بر سيري در هنر ايران: صالح طباطبايي، خيال، شماره  .4
1385 .

تحليلي اجمالي بر كتاب نقاشي ايران از ديرباز تا امروز: فريبرز خسروي،  .5
. 1385 آبان ـ، مهر 98ـ97كتاب ماه هنر، شماره 

اثري شتابزده و فاقد اصالت (نقد كتاب چهل فيلم، چهل فيلمساز و چهل  .6
. 1385 آبان ـ، مهر 98ـ97نقد): رضا درستكار، كتاب ماه هنر، شماره 

نگاهي كوتاه بر كتاب هنر و معماري اسالمي: دكتر الياس صفاران، كتاب  .7
. 1385 شهريور ـ، مرداد 96ـ95ماه (هنر)، شماره 

تصويري از هنر در افغانستان امروز (نقد و نظري بر كتاب رنگ و رنج):  .8
. 1385، تابستان 2، شماره 2محمد كاظم كاظمي، گلستان هنر، سال 

مرور كتاب كشف تاريخهاي پنهان: هويت مكان و زمان در شهر: پاتريشيا  .9
. 1385، تابستان 2، شماره 2برجس، ترجمه افرا بابك، گلستان هنر، سال 

، 2: افرا غريبپور، گلستان هنر، سال 1900نقد ترجمه: معماري مدرن از  .10
. 1385)، بهار 3 (پياپي 1شماره 
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 كتابشناسي ـفهرستنگاري 
فهرست كتب چاپ سنگي فارسي و عربي كتابخانه عمومي استان اصفهان:  .1

 ـ مرداد ـ، تير 105ـ104ـ103پريسا كرمرضايي، كتاب ماه (كليات)، شماره 
. 1385شهريور 

 جلد فهرست نسخههاي خطي كتابخانه ملي جمهوري 22نگاهي به  .2
، 102ـ101اسالمي ايران: پريسا كرمرضايي، كتاب ماه (كليات)، شماره 

. 1385ارديبهشت ـ خرداد 
نگاهي به الشريعه الي استدراك الذريعه: علي اكبر صفري، آينه پژوهش،  .3

. 1385 شهريور ـ مرداد ـ تير ـ)، خرداد 99ـ98 (پياپي 3ـ2، شماره 17سال 
فهرست كتابهاي چاپ سنگي قطع وزيري در كتابخانه دانشكده ادبيات  .4

دانشگاه تهران، تدوين اكرم مسعودي و دكتر محمدحسن فؤاديان: علي 
 ـ، دي 6ـ4صفري آق قلعه، گزارش ميراث، دوره دوم، سال اول، شماره 

. 1385اسفند 
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حكمت (عرفان ـ تصوف ـ فلسفه ـ كالم ـ منطق) 
نشانههاي خاموش (نقدي بر نشانهشناسي تفسير عرفاني): بهمن نزهت،  .1

. 1385، بهار 1، شماره 22نشر دانش، سال 
غزالي، كالم اشعري و عقل روشنگري [نقد كتاب نقد غزالي، تحليلي از  .2

خردورزي و دينداري امام محمد غزالي]: محمد زارع، كتاب ماه (ادبيات و 
. 1385 مهر ـ شهريور ـ، مرداد 108ـ107ـ106فلسفه)، شماره 

، 8اوحدالدين كرماني از منظري ديگر: مينا حفيظي، نامه فرهنگستان، دوره  .3
. 1385)، بهار 29 (پياپي 1شماره 

دشوارتر از تدريس استادانه [نقد و بررسي الحكمه المتعاليه في االسفار  .4
االربعه، تصحيح و تحقيق علي اكبر رشاد]: احمد عابدي، آينه پژوهش، سال 

. 1385 شهريور ـ مرداد ـ تير ـ)، خرداد 99ـ98 (پياپي 3ـ2، شماره 17
نقد و بررسي اشراق هياكل النور: عبداهللا صلواتي، آينه ميراث، شماره پياپي  .5

. 1385 پاييز ـ، تابستان 34ـ33
، 3ترجمه اسفار اربعه در بوته نقد: عباس فتحي، معرفت فلسفي، سال  .6

. 1385، بهار 3شماره 
-: دكتر هادي عالم»حاج بكتاش ولي و طريقت بكتاشيه«نقدي بر مقاله  .7

زاده، دكتر فهيمه مخبر دزفولي، تاريخ اسالم (نشريه دانشگاه باقرالعلوم)، 
. 1385، تابستان 26، شماره پيدرپي 7سال 

تشكيك فازي (نقد و بررسي گذار از تشكيك گسسته به پيوسته و از  .8
، بهار 3، شماره 3پيوسته به داخل): رحيم قرباني، معرفت فلسفي، سال 

1385 .
نقد و بررسي نظريه افالطون و انتقادات وارده بر آن با نگاه ويژه به ارسطو:  .9

. 1385، زمستان 46دكتر عبداهللا نيكسيرت، خردنامة صدرا، شماره 
: محمدرضا »موسوعه مصطلحات علم الكالم االسالمي«معرفي و نقد  .10

 .1385، پاييز 3امامينيا، معارف عقلي، شماره 
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بررسي انتقادي شأن عليت در فلسفه دكارت (نگاهي تطبيقي در مبحث  .11
ادراكات): سيدصدرالدين طاهري، حكمت (مجله تخصصي گروه فلسفه 

، 1385، زمستان 2)، سال 8 (پياپي 4دانشگاه عالمه طباطبايي، شماره 
 .56ـ43صص 

نقد و نگاهي بر مباني نظري اكنگار: محمدحسين كياني، آيين سلوك،  .12
 .1385 بهار ـ 1384زمستان 

نقد منابع سهلشناسي (سهل بن عبداهللا تستري): دكتر سيدمحمد  .13
طباطبايي بهبهاني (منصور)، مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم 

 .62ـ43، صص 1385، پاييز 179انساني دانشگاه تهران، شماره 
تحليل انتقادي نظريه عقول در حكمت متعاليه: دكتر محسن كديور، نشريه  .14

، 199، شماره 49دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، سال 
 .1385تابستان 

اتهام افالطون يا كورنفورد! نقدي بر يك تفسير: دكتر سيدمجيد صدر  .15
، 49مجلس، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، سال 

 .1385، تابستان 199شماره 
-نقدي بر برگردان انگليسي و فارسي كتاب بحران علوم اروپايي و پديده .16

شناسي استعاليي: ابوالفضل مسلمي، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شماره 
 .1385 مهر ـ شهريور ـ، مرداد 108ـ107ـ106
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زبان و ادبيات عرب 
القاموس الشامل: نوشته محمدحسن بوذرجمر، با مقدمه ويكتورالكك:  .1

)، 41 (پياپي 2، شماره 11احسان اسماعيلي طاهري، نامه پارسي، سال 
. 1385تابستان 

نقدي بر ترجمه لطائف المعارف ثعالبي نيشابوري از خامه علي اكبر شهابي  .2
)، 30 (پياپي 2، شماره 8خراساني: سرور همايون، نامه فرهنگستان، دوره 

. 1385تابستان 
 فارسي): دكتر زهرا خسروي، ـترجمه يا تأليف (نقد فرهنگ معاصر عربي  .3

، 1384 اسفند ـ، بهمن 102ـ101ـ100كتاب ماه (ادبيات و فلسفه)، شماره 
 .1385فروردين 

نقدي بر تقسيم كلمه در زبان عربي: دكتر سيدحسين سيدي، مجله  .4
، 2، شماره 39دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال 

 .1385)، تابستان 153(پياپي 
 تأليف »ترجمه عربي به فارسي و فارسي به عربي«نقد و بررسي كتاب  .5

عبدالحسين فرزاد: دكتر محمود شكيب انصاري، نامه علوم انساني، شماره 
 .1385 بهار ـ 1384، زمستان 13

 تأليف دكتر علي »ترجمه و توضيح جواهرالبالغه«نقد و بررسي كتاب  .6
، 13اوسط ابراهيمي: دكتر احمد پاشا زانوس، نامه علوم انساني، شماره 

 .1385 بهار ـ 1384زمستان 
 گردآوري دكتر »كتابه الرسائل باللغه العربيه«نقد و بررسي كتاب  .7

، 13سيدفضل اهللا قادري: دكتر جعفر دلشاد، نامه علوم انساني، شماره 
 .1385 بهار ـ 1384زمستان 

 تأليف يحيي معروف، دكتر منصوره »فن ترجمه«نقد و بررسي كتاب  .8
 .1385 بهار ـ 1384، زمستان 13زركوب، نامه علوم انساني، شماره 

 تأليف كبري روشنفكر: سيدعدنان »النحوالجامعي«نيمنگاهي به كتاب  .9
 .1385 بهار ـ 1384، زمستان 13اشكوري، نامه علوم انساني، شماره 
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، اعداد لجنه المؤلفين: دكتر علي »صدي الحياه«نقد و بررسي كتاب  .10
 .1385 بهار ـ 1384، زمستان 13صابري، نامه علوم انساني، شماره 

 تأليف رشيدالشرتوني: دكتر »4مبادي العربيه: ج «نقد و بررسي كتاب  .11
حامد صدقي، سيده اكرم رخشندهنيا، معصومه نعمتي قزويني، نامه علوم 

 .1385 بهار ـ 1384، زمستان 13انساني، شماره 
 تأليف سيدعلي اكبر ميرحسيني: دكتر »4قواعد عربي «نگاهي به كتاب  .12

 .1385ـ بهار 1384، زمستان 13سيداحمد امامزاده، نامه علوم انساني، شماره 
 تأليف محمد »متون قرآن، نهجالبالغه و حديث«نقد و بررسي كتاب  .13

 .1385 بهار ـ 1384، زمستان 13اديبي مهر، نامه علوم انساني، شماره 
نقدآثار خليل جبران: عبدالعلي دستغيب، كيهان فرهنگي، سال بيست و  .14

 .39ـ32، صص 1385، خرداد 236سوم، شماره پياپي 
: ليال بهزادي، كتاب ماه (ادبيات )عدد در زبان عربي(نقد و بررسي كتاب  .15

. 1385، فروردين 1384 اسفند ـ، بهمن 102ـ101ـ100و فلسفه)، شماره 
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دين 
 و امتيازها و كاستيهاي آن: »الدر المنثور في التفسير بالمأثور«تأملي در  .1

. 1385، بهار 1، شماره 1علياكبر بابايي، حديث انديشه، سال 
 عالمه سيدمحمد حسين فضالهللا: »تفسير من وحي القرآن«نگاهي به  .2

. 1385، بهار 1، شماره 1امير حسين پوري، حديث انديشه، سال 
نقدي بر قرائت پست مدرن از انديشه شريعتي: دكتر بيژن عبدالكريمي،  .3

، 46مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره 
. 1385پاييز 

: هيئت تحريريه، »انديشههاي اقتصادي در نهجالبالغه«نقدي بر كتاب  .4
. 1386، بهار 20ـ19، شماره 1385، پاييز 18ـ17نهجالبالغه، شماره 

بازخواني ديدگاه پنج انديشمند غربي درباره پيامبر (ص): مرتضي شيرودي،  .5
. 2، ج 1385انديشه تقريب (ويژه نامه پيامبر اعظم)، 

معرفي و نقد كتاب مسائل جامعهشناسي از ديدگاه امام علي(ع): حامد  .6
. 1385، بهار 16ـ15پوررستمي، نهجالبالغه، شماره 

الفرقان الحق كوشش نافرجام در تحريف قرآن: علي حسننيا، انديشه  .7
. 1385، 2تقريب (ويژه نامه پيامبر اعظم)، ج 

تحكيم وحدت اسالمي و پاسداري از ارزشها: سيدعلي رضاحسيني، هفت  .8
. 1385، پاييز 8، سال 31آسمان شماره 

 استاد خرمشاهي: »نخستين ترجمه گروهي قرآن كريم«نظري بر مقاله  .9
)، بهار 19 (پياپي 1، شماره 10محمدعليرضا اصفهاني، ترجمان وحي، سال 

. 1385 تابستان ـ
دفاع از مبناي امام خميني (ره) در حيل ربا: سيدمحسن سعيدي، فقه اهل  .10

. 1385، پاييز 47، شماره 12بيت، سال 
نگاهي به نظري آزادي انتخاب دين: مصطفي محمدي بختياري، مجله  .11

. 1385، پاييز 59، شماره 15تخصصي كالم اسالمي، سال 
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نقدي بر كتاب نظريههاي دولت در فقه شيعه: حمزه علي وحيديمنش،  .12
. 1385)، پاييز 41 (پياپي 3، شماره 11حكومت اسالمي، سال 

معرفي، نقد و بررسي كتاب فقيهان امامي و عرصههاي واليت فقيه:  .13
)، تابستان 40 (پياپي 2، شماره 11عبدالعلي شيخزاده، حكومت اسالمي، سال 

1385 .
ترجمه اصول كافي (معرفي و نقد): عباسعلي مردي، كتاب ماه (دين)،  .14

. 1385 ارديبهشت ـ، فروردين 103ـ102شماره 
آنچه البته به جايي نرسد، فرياد است (نقد تفسير حدائق الحقائق، چاپ  .15

(پياپي 9ـ8، شماره 23دكتر سيدجعفر سجادي): بهروز مشيري، چيستا، سال 
. 1385 خرداد ـ)، ارديبهشت 229ـ228

: دكتر محمد اخوان، مجله تخصصي كالم »علم و دين«نقد كتاب  .16
. 1385، بهار 57، شماره 15اسالمي، سال 

، 11نقد و بررسي ضرب قرآن: سيدمحمدعلي ايازي، علوم حديث، سال  .17
. 1385)، پاييز 41 (پياپي 3شماره 

نقدي بر كتاب دين و زندگي توسط جمعي از دانشآموزان: طيبه سلطاني،  .18
. 1385، تابستان 4، شماره 18رشد آموزش معارف اسالمي، دوره 

نقد و بررسي ديدگاه خاورشناسان درباره پيامبر اسالم (ص): محمدابراهيم  .19
. 1385، پاييز ـ زمستان 22ـ21، شماره 6روشنضمير، الهيات و حقوق، سال 

-قرائتي از انديشه معاصر اسالمي: محمد شوقيالذين، ترجمه علي يوسف .20
. 1385 ارديبهشت ـ، فروردين 103ـ102آبادي، كتاب ماه (دين)، شماره 

بررسي و نقد دروس عمومي دانشگاه، معارف اسالمي: داود صديقي، كتاب  .21
. 1385 ارديبهشت ـ، فروردين 103ـ102ماه (دين)، شماره 

تاريخ اديان ابتدايي و قديم (نقد و بررسي): بخشعلي قنبري، كتاب ماه  .22
. 1385 ارديبهشت ـ، فروردين 103ـ102(دين)، شماره 

نقد عارفان مسيحي: بخشعلي قنبري، كتاب ماه (دين)، شماره  .23
. 1385 مرداد ـ تير ـ، خرداد 106ـ105ـ104
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بازخواني ديدگاه مونتگمري وات درباره نبوت پيامبر اعظم (ص): سيدقاسم  .24
)، پاييز 11 (پياپي 3، شماره 3رزاقي موسوي، تاريخ در آينه پژوهش، سال 

1385 .
نقد و بررسي ديدگاههاي موجود درباره افشاي راز پيامبر اعظم (ص) در  .25

آيات ابتدايي سوره تحريم: سيدعلي حسيني فاطمي، تاريخ در آينه پژوهش، 
. 1385)، پاييز 11، (پياپي 3، شماره 3سال 

): رحيم قرباني، معرفت »درياي ايمان«دان كيوپيت و دين (نقد كتاب  .26
. 1385، تابستان 4، ش 3فلسفي، سال 

: سيدصادق ورقاء حسيني، سخن »تشيع در هند«نقد و بررسي كتاب  .27
 .1385، زمستان 1تاريخ، شماره 

: محمد نصيري، »زندگينامه پيامبر اسالم (ص)«معرفي و نقد كتاب  .28
 .1385، زمستان 32، شماره 8هفت آسمان، سال 

، 12نقد كتاب امت و امامت: محمدمحسن حميدي، انديشه حوزه، سال  .29
 .1385 بهمن ـ دي ـ)، آذر 62ـ61 (پياپي 6ـ5شماره 

: مرتضي شيرودي، انديشه »احساس محاصره«نقد و بررسي كتاب  .30
 .1385، زمستان 9، شماره 3تقريب، سال 

 ق. م): 946نقدي بر محروميت ذوجه در ارث از زمين (نظر به ماده  .31
 .1385، بهار 7، شماره 3دكترمحمدعلي خيراللهي، برهان و عرفان، سال 

بررسي و نقد ادله حد بودن قوادي: دكتر رحيم نوبهار، برهان و عرفان،  .32
 .1385، بهار 7، شماره 3سال 

نقد و بررسي نقش سياق در روش تفسيري سيدقطب: كريم سياورشي،  .33
 .1385 پاييز ـ، تابستان 47ـ46، شماره 12پژوهشهاي قرآني، سال 

ارزيابي معجمهاي موضوعي قرآن: محمدهاشم زماني، پژوهشهاي قرآني،  .34
 .1385 پاييز ـ، تابستان 47ـ46، شماره 12سال 

الصحيح من سيره النبي االعظم(ص) رهيافتي نو به سيرهنگاري: محمد  .35
 .1385 زمستان ـ، پاييز 4، شماره 2سپهري، تاريخ و تمدن اسالمي، سال 
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نقد كتاب سازمان وكالت (نوشته محمدرضا جباري): سيدحسن فاطمي،  .36
، صص 1385، زمستان 12 (پياپي 4، شماره 3تاريخ در آيينه پژوهش، سال 

 .171ـ151
نقد و ارزيابي نگرش سكوالريستي به حكومت نبوي: بهرام اخوان كاظمي،  .37

 )، 42 (پياپي 4، شماره 11حكومت اسالمي، سال 
تاريخ تحول دولت در اسالم و ايران (نوشته دكتر ابراهيم برزگر): حكومت  .38

 .230ـ221، صص 1385)، زمستان 42 (پياپي 4، شماره 11اسالمي، سال 
: يوسف »نبوت در دينهاي يهود و مسيحيت«نقد روششناختي مقاله  .39

 تابستان ـ، بهار 2جعفرزاده، اسالم پژوهي (نشريه جهاد دانشگاهي)، شماره 
 .123ـ119، صص 1385

، شماره 9سيماي امنيت در نهجالبالغه: علياكبر معلم، علوم سياسي، سال  .40
 .264ـ257، صص 1385، تابستان 34

، شماره 2نقد كتاب الفرقان الحق: عزالدين رضانژاد، انديشه تقريب، سال  .41
 .1385، بهار 6
نقد تاريخي ديدگاه گلدزيهر درباره آگاهي پيامبر از جاودانگي و جهانشمولي  .42

، پاييز 3، شماره 2اسالم: مهدي پيشوايي، تاريخ در آينة پژوهش، سال 
1385. 

، 57نقد و بررسي پارهاي از مناسك حج: رضا مختاري، ميقات حج، شماره  .43
 .1385، زمستان 58، شماره 1385پاييز 

بسترهاي گسترش تشيع در ايران (نقدي بر آراي نادرست شرقشناسان در  .44
 فروردين 20باب شيعه و ايرانيگري): رسول جعفريان، جام جم، يكشنبه 

1385 .
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زبانشناسي 
، شماره 21واجشناسي، نظريه بهينگي: اميد طبيبزاده، زبانشناسي، سال  .1

. 1385)، 42ـ41 (پياپي 2ـ1
، 21راهنماي زبانهاي ايراني: مهرداد نغزگوي كهن، زبانشناسي، سال  .2

. 1385)، 42ـ41 (پياپي 2ـ1شماره 
از دري به دربهدري (يادداشتي بر كتاب همزباني و بيزباني: نوشته  .3

 ـ، بهمن 35، شماره 7محمدكاظم كاظمي): محمدمحسن سعيدي، نافه، سال 
. 1385اسفند 

تأملي در چند واژه از كتاب اسرار التوحيد: دكتر برات زنجاني، فصلنامه زبان  .4
. 1385، پاييز 4 واحد جنوب): شماره ـو ادبيات فارسي (دانشگاه آزاد اسالمي 

كژتابيهاي ذهن و «گذر از پوست كن ببيني مغز (نقد و معرفي كتاب  .5
 .1385، 4، شماره 11): محمد كاكاوند، جهان كتاب، سال »زبان
نقد و تصحيح مقاله محمدرضا مجيدي و المار ترنز (در كتاب راهنماي  .6

): 127ـ124: صص IPA) 1999انجمن بينالمللي آوايي: راهنماي استفاده از 
عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا، زبان و زبانشناسي (مجله انجمن زبانشناسي 

 .118ـ109، صص 1385 تابستان ـ)، بهار 3 (پياپي 1، ش 2ايران)، سال 
 (پياپي 2، ش 2گيلكي در ايرانيكا: ايوب رسايي، زبان و زبانشناسي، سال  .7

 .147ـ137، صص 1385 زمستان ـ)، پاييز 4
معرفي و نقد كتاب گفتارهايي درباره زبان و هويت، گردآوري حسين  .8

 3، ش 7گودرزي: حسين منصوريان سرخگريه، فصلنامه مطالعات ملي، سال 
. 166ـ158، صص 1385)، 27(پياپي 
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 تاريخ 
 تأليف باربارا تاكمن، »سير نابخردي از ترويا تا ويتنام«نقد و بررسي كتاب  .1

ترجمه حسن كامشاد: دكتر علي محمد طرفداري، بررسيهاي نوين تاريخي، 
. 1385، تابستان 2، شماره 2سال 

فلسفه نظري تاريخ از ديدگاه قرآن (نقد ديدگاه شهيد صدر): سيدضياء الدين  .2
. 1385، تابستان 6، شماره 2ميرمحمدي، نامه تاريخ پژوهان، سال 

-نقد و بررسي محتوايي كتاب فرهنگ و تاريخ مهريز: دكتر محمود صادق .3
. 1385، تابستان 27، شماره 7زاده، فرهنگ يزد، سال 

: حسين مسرّت، فرهنگ يزد، »روايتي خوب از يزد ديروز«بررسي كتاب  .4
. 1385، تابستان 27، شماره 7سال 

در پيرامون يادداشتهاي دكتر قاسم غني: پروفسور فضالهللا رضا، گيالن ما،  .5
. 1385)، بهار 22 (پياپي 2، شماره 6سال 

حاج احمد كسمايي در ترازوي نقد تاريخ: فريدون شايسته، گيالن ما، سال  .6
. 1385)، بهار 22 (پياپي 2، شماره 6

): عليرضا سلطانشاهي، پانزده خرداد، 2فرزندان تاريخپرداز استر (بخش  .7
، 8، شماره 3، سال 3، دوره 3، بخش 1385، بهار 7، شماره 3، سال 3دوره 
. 1385، پاييز 9، شماره 3، سال 3. بخش پاياني، دوره 1385بهار 

كندوكاوي ديگر در تعريف علم تاريخ: تاريخ اسالم (نشريه دانشگاه باقر  .8
. 1385، تابستان 26، شماره پياپي 7العلوم)، سال 

، شماره 7بر بال خاطرات پاپلي يزدي: حسين مسرت، فرهنگ يزد، سال  .9
. 1385، پاييز 28

، شماره 11مهرم حالل: عمادالدين شيخ الحكمايي، جهان كتاب، سال  .10
. 1386ـ فروردين 1385، اسفند 11ـ10

نگاهي به تصحيح منتخب التواريخ بداؤني: مهدي صدري، آينه ميراث،  .11
. 1385 پاييز ـ، تابستان 34ـ33شماره پياپي 
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تاريخ انقالب خراسان و بناي مشروطيت (نقد و بررسي يك نسخه منظوم از  .12
مشروطه خراسان): ابوالفضل حسنآبادي، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)، شماره 

. 1385 مرداد ـ تير ـ، خرداد 106ـ104
نقدي بر كتاب لشكركشي اسكندر: حسين كيانراد، كتاب ماه (تاريخ و  .13

. 1385 ارديبهشت ـ فروردين ـ 1384، اسفند 103ـ101جغرافيا)، شماره 
خوارزمشاهيان، آغاز يك پايان: محمد كلهر، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)،  .14

. 1385 ارديبهشت ـ، فروردين 1384، اسفند 103ـ101شماره 
قبله عالم، ژئوپلتيك ايران: ابراهيم عباسي، كتاب ماه (تاريخ و جغرافيا)،  .15

 .1385 ارديبهشت ـ، فروردين 1384، اسفند 103ـ101شماره 
 ق 1239بازخواني فرماني منحصر به فرد از عهد قاجاريه («نقدي بر مقاله  .16
، زمستان 64: عمادالدين شيخ الحكمايي، گنجينه اسناد، شماره » م)1823 ـ

1385. 
امنيت منطقهاي در خاورميانه: دكتر حسينپور احمدي، راهبرد دفاعي، سال  .17

 .1385، بهار 11، شماره 4
نقدي بر تصحيح انتقادي جامع التواريخ (تصحيح محمد روشن): مصطفي  .18

 .48ـ38، صص 1385، تابستان 2، ش 22موسوي، نشر دانش، سال 
، 22آمريكاييان و باستانشناسي ايران: كاميار عابدي، نشر دانش، سال  .19

 .52ـ49، صص 1385، تابستان 2شماره 
، 22روستاي قاطول، اداي دين بر زادگاه: علي بلوكباشي، نشر دانش، سال  .20

 .51ـ56، صص 1385، تابستان 2شماره 
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در پرتو تحوالت منطقهاي: دكتر  .21

محمد ستوده و دكتر ابراهيم متقي، علوم سياسي (فصلنامه دانشگاه 
 .321ـ307، صص 1385، زمستان 36باقرالعلوم)، ش 

تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم «نقد و بررسي كتاب  .22
، 1385، پاييز 7، شماره 2: عليرضا جوادزاده، نامه تاريخ پژوهان، سال »ايران

 .65ـ21صص 
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آيا هر تاريخ راستين، تاريخ معاصر است (نقد و بررسي كتاب مكتب تبريز و  .23
، 2مقدمات تجدد خواهي: نوشته دكتر سيدجواد طباطبايي): مهراوه، سال 

 .344ـ325، صص 1385، زمستان 7ـ6ـ5شماره 
معرفي و نقد كتاب تاريخ پرچم ايران از باستان تا امروز، نوشته نصراهللا  .24

 1، شماره 7بختورتاش: مجتبي مقصودي، فصلنامة مطالعات ملي، سال 
 .134ـ129، صص 1385)، 25(پياپي 

معرفي و نقد كتاب ايرانيان و انديشه تجدد، نوشته جمشيد بهنام: شهره  .25
، صص 1385)، 25 (پياپي 1، ش 7پيراني، فصلنامه مطالعات ملي، سال 

 .140ـ135
نقد و بررسي سفرنامههاي ونيزيان در ايران: دكتر محمد يوسف جاللي،  .26

، شماره 1فصلنامة تاريخ (نشريه دانشگاه آزاد اسالمي، واحد محالت)، سال 
 .146ـ126، صص 1385، تابستان 1
نقد كتاب نسائم االسحار من لطائم االخبار: سيدمصطفي مجرد، عالمه  .27

، پاييز 11(مجله علمي ـ تخصصي مؤسسه تحقيقاتي سه عالمه تبريز)، ش 
 .185ـ179، صص 1385

، 22آقاي طاورنيه، تاجر فرانسوي: طهمورث ساجدي، نشر دانش، سال  .28
 .29ـ25، صص 1385، تابستان 2شماره 

سياست و ديانت در ايام ملي شدن صنعت نفت: كاوه بيات، جهان كتاب،  .29
 .13ـ12، صص 1385، 4، شماره 11سال 

روايت تاريخ با عينك تجدد: اميرحسين تركشدوز، كتاب ماه علوم  .30
، صص 1385 تير ـ خرداد ـ، ارديبهشت 105ـ104ـ103اجتماعي، شماره 

 .11ـ7
 هرودوت: اسماعيل سنگاري، »تواريخ«نقدي بر ترجمه جلد نخست  .31

 .80ـ74، صص 1385 تابستان ـ، بهار 3، شماره 2باستانشناسي، سال 
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انديشه ترقي، تجدد و بحران هويت: عبدالعلي دستغيب، نقد و بررسي  .32
، 1385، اسفند 18، شماره 131ـ120، صص 1385، آذر 17كتاب، شماره 

 .131ـ119صص 
ميراث چندين هزار ساله يك قوم و منطقه باستاني: سيروس پرهام، نقد و  .33

 .119ـ110، صص 1385، اسفند 18بررسي كتاب، شماره 
شگفتيهاي چندين هزار ساله مرودشت: سيروس پرهام، نقد و بررسي  .34

 .109ـ105، صص 1385، آذر 17كتاب، شماره 
-بيماري تصحيح (نقد و بررسي جنگنامه كشم و جرون نامه): عبداهللا ديوان .35

 .141ـ131، صص 1385، آذر 17آبادي، نقد و بررسي كتاب تهران،  شماره 
گشتوگذار در سرزمين اسطورهها: سيروس پرهام، نقد و بررسي كتاب  .36

 .98ـ91، صص 1385، شهريور 16تهران، شماره 
: محسن خليلي، پژوهشنامه علوم »ديگر ـ ايرانشناسي انگليسيها«نقدي از  .37

 .1385، 20سياسي، سال اول، شماره 
، 6نقد منبع در تاريخ: سيدابوالفضل رضوي، نامه تاريخپژوهان، شماره  .38

 .1385تابستان 
تبارشناسي سادات موسوي (آشنايي با جامعاالنساب و نگارنده آن):  .39

 .56، شماره 14محمدرضازادهوش، وقف ميراث جاويدان، سال 
تأملي بر كتاب ايران را چه كنم؟ آخرين اثر دكتر رضا منصوري: پويا  .40

 .1385 فروردين 17ناظمي، جام جم، پنجشنبه 
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 علوم و فنون 
معرفي و نقد كتاب االغراض  الطبيه و المباحث العالئيه: دكتر محمدرضا  .1

. 1385، 2شمس اردكاني، نامه فرهنگستان علوم، شماره 
نقد و بررسي صالح الصالح في حفظ الصحه: يوسف بيگ باباپور، آينه  .2

. 1385)، فروردين و ارديبهشت 97 (پياپي 1، شماره 17پژوهش، سال 
 اثر ويكتور »فرياد ناشنيده براي معنا«در جستجوي معنا (نگاهي به مقاله  .3

، 105ـ104ـ103فرانكل): ميثم اماني، كتاب ماه (ادبيات و فلسفه)، شماره 
 .1385 تير ـ خرداد ـارديبهشت 

اثبات يا ابطال (نقدي بر روششناسي پوپر): كاوه احمدي عليآبادي،  .4
 .178ـ161، صص 1385، زمستان 7ـ6ـ5، شماره 2مهراوه، سال 

روضهالمنجمين، متن پارسي در نجوم از قرن پنجم هجري: عسكر بهرامي،  .5
 .87ـ77، صص 1385، زمستان 32نامه فرهنگستان، شماره 
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 علوم اجتماعي 
-نقد و بررسي كتاب تاريخ جرايد و مجالت ايران: زينبالسادات معصومي .1

 .1385، پاييز 21زاده، ياد، سال 
كودك و جريان بينالمللي رسانه: نظام بهرامي كميل، كتاب ماه علوم  .2

، 1385ـ1384 فروردين ـ اسفند ـ، بهمن 102ـ101ـ100اجتماعي، شماره 
 .25ـ22صص 

طرحي مفيد، برگرداني نامناسب: مسعود گلچين، كتاب ماه علوم اجتماعي،  .3
 .24ـ20، صص 1385 تير ـ خرداد ـ، ارديبهشت 105ـ104ـ103شماره 

خاورميانه اروپايي (نقدي بر انسانشناسي غربي): محمدجواد جاويد، كتاب  .4
، 1385 مهر ـ شهريور ـ، مرداد 108ـ107ـ106ماه علوم اجتماعي، شماره 

 .13ـ10صص 
خاورميانه اروپايي (نقدي بر انسانشناسي غربي): محمدجواد جاويد، كتاب  .5

، 1385 مهر ـ شهريور ـ، مرداد 108ـ107ـ106ماه علوم اجتماعي، شماره 
 .13ـ10صص 

معرفي و نقد كتاب هويت اجتماعي، نوشته ريچارد جنكينز: علياشرف  .6
، صص 1385)، 26 (پياپي 2، شماره 7نظري، فصلنامه مطالعات ملي، سال 

 .158ـ149
اين، تكريم اغنياست يا تحقير فقيران: فريبرز رئيسدانا، نقد و بررسي كتاب  .7

 .123ـ114، صص 1385، شهريور 16تهران، شماره 
 
  

 علوم سياسي
نظم در بينظمي [نقد و بررسي كتاب آشوب در سياست جهان... نوشته  .1

جيمز روزنا، ترجمه عليرضا طيب]: اصغر افتخاري، كتاب ماه علوم اجتماعي، 
 .18ـ12، صص 1385، ارديبهشت، خرداد، تير 105ـ104ـ103شماره 
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ساختار و كارگزار در علم سياست: گيتي پورزكي، كتاب ماه علوم اجتماعي،  .2
 .55ـ51، صص 1385 تير ـ خرداد ـ، ارديبهشت 105ـ104ـ103شماره 

تمدن در هالل حاصلخيز: سيدابوالحسن رياضي، كتاب ماه علوم اجتماعي،  .3
 .28ـ24، صص 1385 مهر ـ شهريور ـ، مرداد 108ـ107ـ106شماره 

سياستگذاري امنيتي ايران در سه برهه: قدير نصري، كتاب ماه علوم  .4
، صص 1385 مهر ـ شهريور ـ، مرداد 108ـ107ـ106اجتماعي، شماره 

 .41ـ38
معرفي و نقد كتاب ناسيوناليسم معاصر، نوشته ديويد براون: بهاره سازمند،  .5

، صص 1385)، 26 (پياپي 2، شماره 7فصلنامه مطالعات ملي، سال 
 .165ـ159

دشواري نظري در فهم مسائل خاورميانه: افشين زرگر، كتاب ماه علوم  .6
، صص 1385 مهر ـ شهريور ـ، مرداد 108ـ107ـ106اجتماعي، شماره 

 .48ـ34
معرفي و نقد كتاب، نقدي بر فدراليسم نوشته محمدرضا خوبروي پاك:  .7

)، 25 (پياپي 1، شماره 7علياشرف نظري، فصلنامه مطالعات ملي، سال 
 .127ـ117صص 

در چند و چون تحوالت خاورميانه: بهروز ديلم صالحي، كتاب ماه علوم  .8
، صص 1385 مهر ـ شهريور ـ، مرداد 108ـ107ـ106اجتماعي، شماره 

 .47ـ42
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كتابداري و... 
خدمات كتابخانه: ويژه سوادآموزي (نقد و بررسي): حسن اشرفي ديزي،  .1

. 1385 آذر ـ، مهرـ آبان 108ـ107ـ106كتاب ماه (كليات)، شماره 
نقدي بر مديريت تغيير در كتابخانهها: نرگس خالقي، كتاب ماه (كليات)،  .2

. 1385 آذر ـ، مهرـ آبان 108ـ107ـ106شماره 
نگاهي انتقادي بر مديريت مجالت: دكتر محمدحسن زاده، كتاب ماه  .3

. 1385 آذر ـ، مهرـ آبان 108ـ107ـ106(كليات)، شماره 
جشننامه دكتر محسن ابوالقاسمي و نقد برخي از «نقد و بررسي كتاب  .4

:  احمدرضا قائممقامي، كتاب ماه (ادبيات و فلسفه)، شماره »مقاالت آن
. 1385 تير ـ خرداد ـ، ارديبهشت 105ـ104ـ103

]: فصلنامه كتاب، »نمايه نشريه پژوهش و سازندگي« [نقد و معرفي كتاب  .5
. 1385، بهار 1، شماره 17دوره 

 فلسفه اسالمي: بازنويسي و گسترش BBRرده «[نقد و بررسي كتاب  .6
]: فصلنامه كتاب، دوره »فلسفه اسالمي در نظام ردهبندي كتابخانه كنگره

. 1385، بهار 1، شماره 17
درآمدي بر كتابداري (نقد و بررسي): عسكر اكبري، كتاب ماه (كليات)،  .7

. 1385 آذر ـ آبان ـ، مهر 108ـ107ـ106شماره 
: فريبا فضايي، كتاب ماه (كليات)، شماره »مباني چاپ«نگاهي به كتاب  .8

 .1385 شهريور ـ مرداد ـ، تير 105ـ104ـ103
چالشهاي مدرنيته و پسامدرن (نگاهي تطبيقي از سر نقد): محمد ضيمران،  .9

 .31ـ9 (نيمساالنه)، صص 1385، 14زيباشناخت، شماره 
نقدي رآليستي بر نظريههاي پسامدرن سايبراسپيس: بهار رهادوست،  .10

 .78ـ73 (نيمساالنه)، صص 1385، 14زيباشناخت، ش 
هوش مصنوعي از رهيافت علوم شناختي: دكتر محمدحسنزاده، كتاب ماه  .11

 .1385 اسفند ـ بهمن ـ، دي 111ـ110ـ109كليات، شماره 
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نگاهي بر اصطالحنامة فرهنگي سه زبانه، فارسي ـ انگليسي ـ عربي  .12
(ويراست جديد اصفا): محسن حاجي زينالعابديني، كتاب ماه كليات، شماره 

 .71ـ67، صص 1385 اسفند ـ بهمن ـ، دي 111ـ110ـ109
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هنر 
رويكردي ساختارگرايانه به هنر نمايشنامهنويسي: حسين پارسايي، صحنه،  .1

. 1385، بهمن 39ـ38، دوره جديد، شماره 6سال 
روزنكرانتز و «بازيگونهگيهاي يك جبر محتوم (نقد و بررسي نمايشنامه  .2

 اثر تام استوپارد): حسين پارسايي، صحنه (دورة جديد)، »گيلدنسترن مردهاند
. 1386 فروردين ـ 1385، اسفند 41ـ40، شماره 6سال 

نقد و بررسي آثار بهزاد با دو رويكرد، نقد مدرن: حضور مؤلف و مرگ مؤلف:  .3
. 1385، تابستان 18زهرا رهنورد، خيال، شماره 

، بهار 17نقدي بر سيري در هنر ايران: صالح طباطبايي، خيال، شماره  .4
1385 .

تحليلي اجمالي بر كتاب نقاشي ايران از ديرباز تا امروز: فريبرز خسروي،  .5
. 1385 آبان ـ، مهر 98ـ97كتاب ماه هنر، شماره 

اثري شتابزده و فاقد اصالت (نقد كتاب چهل فيلم، چهل فيلمساز و چهل  .6
. 1385 آبان ـ، مهر 98ـ97نقد): رضا درستكار، كتاب ماه هنر، شماره 

نگاهي كوتاه بر كتاب هنر و معماري اسالمي: دكتر الياس صفاران، كتاب  .7
 .1385 شهريور ـ، مرداد 96ـ95ماه (هنر)، شماره 
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زبانشناسي 
، شماره 21واجشناسي، نظريه بهينگي: اميد طبيبزاده، زبانشناسي، سال  .1

. 1385)، 42ـ41 (پياپي 2ـ1
، 21راهنماي زبانهاي ايراني: مهرداد نغزگوي كهن، زبانشناسي، سال  .2

. 1385)، 42ـ41 (پياپي 2ـ1شماره 
از دري به دربهدري (يادداشتي بر كتاب همزباني و بيزباني: نوشته  .3

، بهمن 35، شماره 7محمدكاظم كاظمي): محمدمحسن سعيدي، نافه، سال 
. 1385 اسفند ـ
تأملي در چند واژه از كتاب اسرار التوحيد: دكتر برات زنجاني، فصلنامه زبان  .4

. 1385، پاييز 4 واحد جنوب): شماره ـو ادبيات فارسي (دانشگاه آزاد اسالمي 
كژتابيهاي ذهن و «گذر از پوست كن ببيني مغز (نقد و معرفي كتاب  .5

 .1385، 4، شماره 11): محمد كاكاوند، جهان كتاب، سال »زبان
نقد و تصحيح مقاله محمدرضا مجيدي و المار ترنز (در كتاب راهنماي  .6

: صص IPA) 1999انجمن بينالمللي آوايي: راهنماي استفاده از 
): عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا، زبان و زبانشناسي (مجله انجمن 127ـ124

، صص 1385 تابستان ـ)، بهار 3 (پياپي 1، ش 2زبانشناسي ايران)، سال 
 .118ـ109

 (پياپي 2، ش 2گيلكي در ايرانيكا: ايوب رسايي، زبان و زبانشناسي، سال  .7
 .147ـ137، صص 1385 زمستان ـ)، پاييز 4

معرفي و نقد كتاب گفتارهايي درباره زبان و هويت، گردآوري حسين  .8
 3، ش 7گودرزي: حسين منصوريان سرخگريه، فصلنامه مطالعات ملي، سال 

 .166ـ158، صص 1385)، 27(پياپي 
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. در حوزه ادبيات داستاني، مقاله انتقادي خانم زري نعيمي با عنوان 1
داستان مذهبي مدرن: پديدهاي از نوعي ديگر (بررسي و نقد مجموعه آثار «

، 7ـ5مصطفي مستور)» چاپ شده در مجله جهان كتاب، سال يازدهم، شماره 
 .21ـ26، صص 1385شهريور ـ آبان 

. در حوزه شعر معاصر، مقاله انتقادي آقاي احمدرضا بهرام پورعمران با 2
تصحيح و ويرايش، يا تخريب و ويرانش: نگاهي به كليات آثار نيما به «عنوان 

، زمستان 14ـ13 (چاپ شده در مجله گوهران، شماره »كوشش سيروس نيرو
شعر تا انتهاي حضور اثر «) و مقاله انتقادي آقاي ابوالفضل حرّي با عنوان 1385

 چاپ شده در مجله زبان و ادب، »سهراب سپهري از ديدگاه نقد فرماليستي
، مشتركاً به عنوان مقالههاي برگزيده 75ـ61، صص 1385، بهار 27شماره 

شناخته شدند. 
. در حوزه ادبيات فارسي، مقاله انتقادي دكتر غالمرضا رحمدل با عنوان 3
نگاهي به نقد ادبي تأليف دكتر سيروس شميسا» چاپ شده در نامه علوم «

. 121ـ85، صص 1385 پاييز ـ، تابستان 14انساني، شماره 
. در حوزه ادبيات كودك و نوجوان، مقاله انتقادي شهرام اقبال زاده (رازآور) 4

 »ديگر طالبي نميخورم: مترجمان شازده كوچولو زير ذرهبين نقد«با عنوان 
 ـ تير ـ، خرداد 106ـ105ـ104چاپ شده در كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره 

. 71ـ56، صص 1385مرداد 
نقدي بر «. در حوزه تاريخ، مقاله انتقادي آقاي مصطفي موسوي با عنوان 5

چاپ شده در » تصحيح انتقادي جامع التواريخ (تصحيح محمد روشن)
. 48ـ38، صص 1385، تابستان 2، ش 22نشردانش، سال 

دشوارتر از «. در حوزه فلسفه، مقاله انتقادي آقاي احمد عابدي با عنوان 6
تدريس استادانه: نقد و بررسي الحكمه المتعاليه في االسفار االربعه، تصحيح و 

 (پياپي 3ـ2، شماره 17 چاپ شده در آينه پژوهش، سال »تحقيق علي اكبر رشاد
، و مقاله انتقادي 97ـ87، صص 1385 شهريور ـ مرداد ـ تير ـ)، خرداد 99ـ98

 چاپ شده در »ترجمه اسفار اربعه در بوته نقد«آقاي عباس فتحي با عنوان 
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) مشتركاً به 184ـ157، صص 1385، بهار 3، شماره 3مجله معرفت فلسفي، سال 
عنوان مقالههاي برگزيده شناخته شدند. 

نظم «. در حوزه علوم سياسي، مقاله انتقادي آقاي اصغر افتخاري با عنوان 7
در بينظمي: نقد و بررسي كتاب آشوب در سياست جهان، نوشته جيمز روزنا، 

، چاپ شده در كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره »ترجمه عليرضا طيب
، به عنوان مقاله 18ـ12، صص 1385 تيرـ خرداد ـ، ارديبهشت 105ـ104ـ103

شايسته تقدير شناخته شد. 
. در حوزه علوم اجتماعي، مقاله خانم زينبالسادات معصوميزاده با عنوان 8
 (چاپ شده در مجله ياد، »نقد و بررسي كتاب تاريخ جرايد و مجالت ايران«

). 317ـ303، صص 1385، پاييز 21سال 
. در حوزه كتابشناسي، مقاله انتقادي آقاي علياكبر صفري، با عنوان 9
، 17 چاپ شده در آينه پژوهش، سال »نگاهي به الشريعه الي استدراك الذريعه«

 .69ـ63، صص 1385 شهريور ـ مرداد ـ تير ـ)، خرداد 99ـ98 (پياپي 3ـ2شماره 
نقد «. در حوزه علوم و فنون، مقاله انتقادي آقاي عسكر بهرامي با عنوان 10

 چاپ »،و بررسي روضهالمنجمين، متني پارسي در نجوم از قرن پنجم هجري
 .187ـ77، صص 1385، زمستان 32شده در نامه فرهنگستان، شماره 

-واج«. در حوزه زبانشناسي، مقاله انتقادي آقاي اميد طبيبزاده با عنوان 11
، 2ـ1، شماره 21 (چاپ شده در مجله زبانشناسي، سال »شناسي، نظريه بهينگي

). 180ـ176، صص 1385
نقدي بر «. در حوزة هنر، مقاله انتقادي آقاي صالح طباطبايي با عنوان 12

، صص 1385، بهار 17 (چاپ شده در مجله خيال، شماره »سيري در هنر ايران
). 186ـ180
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داستان مذهبي مدرن: «پديدهاي از نوعي ديگر» (بررسي و نقد 
 نوشته زري نعيمي. مجموعه آثار مصطفي مستور):

منتقد در اين گفتار، در شش بخش، آثار مصطفي مستور (روي ماه خداوند را 
-ببوس، استخوانهاي خوك و دستهاي جذامي، حكايت عشقي بيقاف و بي

شين، بينقطه) را مورد نقد و بررسي قرار داده است: 
. حماسة دنياي با خدا: منتقد در اين بخش به نقد و بررسي باورهاي ديني 1

مصطفي مستور ميپردازد. وي بر آن است كه دغدغه متافيزيك و باورهاي 
ديني، داستانهاي مستور را همچون زنجيرهاي تو در تو به هم پيوند داده و 

ستون اصلي خيمههاي داستاني او را ساخته است. غلظت و شدت مفاهيم ديني 
در داستانهاي مستور آنچنان شفاف و حجيم است كه از ظرف داستان ميريزد. 

نوسنده گويا عمدي افراطي و خودآگاه دارد تا داستانهايش را به صحنه 
درگيريهاي متافيزيكي تبديل كند. نويسنده نميخواهد افكار و عقايد ديني خود 

را بپوشاند و به اليههاي پنهان داستان ببرد، بلكه عمد دارد به آنها جالي 
بيشتري بدهد و آن را جار بزند در تمام اجزا و بدنة داستانهايش. 

. عدم قطعيت داستاني يا يقين اعتقادي: به اعتقاد منتقد، در داستانهاي 2
مستور، گريزي از عدم قطعيتهاي داستاني وجود ندارد و اين با دنياي باورهاي 

ديني، كه تماماً بر يقين و قطعيت استوارند، تناقض دارد. تمام راويان داستانهاي 
مختلف مستور، افرادي مسئلهدار هستند كه با واقعيت تهي از معنا روياروياند و 

روند جستوجوگري همة آنها به شكست ميانجامد. در هر داستان، تماشاگر 
دنياي متالشي شده هستيم. دنيايي كه بنيان استوار هر يقيني فروميريزد. 

باورهاي ديني و ايماني از مركزيت وجود انسان ميگريزند و به جاي 
تمركزبخشي، پريشان و سرگردانش ميكنند. نويسنده ميخواهد تمام باورهاي از 

دست رفته را بازگرداند، اما نميشود. 
. اركان داستانهاي مستور: منتقد در اين بخش، عالوه بر دغدغههاي 3

متافيزيك ديني، زن و روايت اندوه را نيز از ديگر اركان داستانهاي مستور 
برشمارد.  
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او بر آن است كه روايت اندوه در داستانهاي اين نويسنده، برخاسته از نگره 
متافيزيك دينياش است. از طرف ديگر، داستانهاي او از لحاظ درونمايه، زاويه 

نگاه و حتي نوع نوشتار، به شدت تحت تأثير متفكراني چون علي شريعتي است، 
بهخصوص تحت تأثير آثار ادبي او كوير، هبوط و گفتوگوهاي تنهايي. 

. پازل فلسفي: آنچه آثار مصطفي مستور را در برگرفته، كلينگري 4
متافيزيكي است. داستانهالي مستور، بخشهاي گوناگون از پازل فلسفي نويسنده 
نيستند تا بتوانند نشانگر آن «تفكر عميق فلسفي» باشند. تفكر عميق فلسفي، 

ناشي از خردگرايي و تعقل است، اما پازل فلسفي نويسنده بيشتر از آنكه مبتني بر 
خرد باشد، مبتني است بر نوعي متافيزيك رمانتيك. اين ادراك عاطفي رمانتيك 

كلينگري، ايدهآليستي را جايگزين جزيينگري تعلقي و داستاني كرده است، كه 
از اين لحاظ به جبران خليل جبران نزديك و همانند ميشود. عدم جزيينگري، 

آشكار بودن درونمايه داستانها، تكرار، غلظت رمانتيكگرايي و بيرون زدن آنها از 
بافت خود داستان و... نيز از جمله انتقاداتي است كه منتقد در اين بخش به 

داستانهاي مصطفي مستور وارد كرده است. 
. نگاه صوفيانه به داستان: منتقد در اين بخش بر آن است كه نويسنده 5

عامدانه ميخواهد خودش در تمام داستانهايش حضور داشته باشد و اين حضور 
را در همه جا جار بزند، ميخواهد خودش را در تمام شخصيتهاي متفاوت 

-داستانهايش تكثير كند. براي همين ما در هر داستان با شخصيتي تازه آشنا نمي
شويم. اين نگاه خاص به داستان ميتواند خُردنگري داستان كوتاه را قرباني 

كلينگري صوفيانه كند. 
. اشكال سهگانه مستور: منتقد، نحوه ظهور نويسنده در داستانهايش را به 6

سه شكل و صورت مستور سخنران، مستور فيلسوف و مستور داستاننويس 
دانسته است و معايب هر سه شكل را با ايراد نمونههايي توضيح داده است. 
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تصحيح و ويرايش، يا تخريب و ويرانش؟ (نگاهي به كليات آثار نيما 
نوشته احمدرضا بهرام پورعمران به كوشش سيروس نيرو): 

افسانه نيما  و بخشهايي از منظومهي »قصه رنگپريده«از زمان انتشار مثنوي 
) و نقل نمونههايي 1301 الي 1300 ميرزاده عشقي (سالهاي در روزنامه قرن بيستم

) تا تدوين نسبتاً كامل اشعار نيما 1303ضياء هشترودي ( منتخبات آثار از شعر نيما در
 و تجديد چاپ اين اثر به صورتي كاملتر در 1334به كوشش جنتي عطايي در سال 

، سي و چند سال فاصله است. در فاصله اين سالها شعرهايي از نيما در 1346سال 
مجالت عمدتاً چپگراي آن روزگار منتشر ميشد و از گلهگزاريهاي گهگاهي نيما در 

نوشتههايش پيداست كه شعرها اغلب به گونهاي مغلوط و مغشوش به دست 
 در »اميد پليد«مخاطبان ميرسيده است. براي مثال او جايي از انتشار مغلوط شعر 

شكايت ميكند و جاي ديگر از چاپ همراه با جرح و تعديل شعر  نامه مردم  مجله
، كه مطابق گفته آل احمد براي گزك ندادن به دست حكومت وقت »پادشاه فتح«

صورت گرفته با خشم و نفرت ياد ميكند.  
پس از مرگ نيما، كساني كه او با زيركي و حسابگري وسواسآميز خاص خود به 
عنوان وصي آثار خويش نامبرده بود «هريك از جانبي فرا رفتند»؛ دكتر محمدمعين 

گرفتار بيماري العالج شد، آل احمد يك سر داشت و هزار سوداي سياسي و 
اجتماعي و ادبي و هنري، جنتي عطايي هم گرفتار نمايش و تلويزيون و ترجمه و 

تأليف بود و كار به سيروس طاهباز سپرده شد كه نزديك به نيم قرن عمرش را بر 
سر عشق به انتشار آثار نيما گذاشت. طاهباز نخست برگزيدهاي از شعر نيما و سپس 

دفترهاي جداگانهاي از اشعار نيما را زير نظر شراگيم پسر نيما سروسامان داد؛ 
شراگيمي كه ظاهراً جز نظارت حقوقي و خانوادگي چندان از كاروبار پدر سردرنميآورد 

و انتشار جداگانه كليات نيما توسط او مؤيد اين مطلب است. كساني كه چاپ اشعار 
نيما توسط شراگيم را ديدهاند ميدانند كه نسخهي منتشر شده توسط او ارزش 

تحقيقي و قابليت ارجاع و استناد ندارد و چاپ آشفته و مغشوشي است كه از روي 
نسخه طاهباز فراهم آمده است. 

 كه بنا به گفته خودش از شاگردان نيما بوده »سيروس نيرو« 1383در سال 
 اقدام كرد؛ البته مطابق شيوهي غالباً »كليات اشعار نيما«است، به انتشار مجدد 

مرسوم وكامالً غيرمنصفانه، بدون هيچ اشارهاي به زحمات پيشاهنگان انتشار آثار نيما 
جنتي عطايي و طاهباز). (
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. نگاهي به متن) به 2. نگاهي به پيشگفتار، 1در اين نوشته در دو بخش جداگانه (
[دنياي شجاع نو] به كوشش سيروس نيرو، كليات اشعار نيما يوشيج بررسي كتاب 

 پرداخته شده است.
ـ كه مدعي كليات آثار نيما  سيروس نيرو بر »نگاهي به پيشگفتار«منتقد در 

است در بررسي همهجانبهاش، به فرم كار نيما و مضمون خدشهاي وارد نيامده، تنها 
حشو و زوايد و كلمات يا عبارات الحاقي را با داليل منطقي و مورد قبول خواننده كنار 

گذاشته است ـ مينويسد كه سيروس نيرو بر خالف ادعايش، هم به فرم كار نيما و 
مضمون اشعار او خدشه وارد كرده است و هم هيچ دليل منطقي و زيباشناسانهاي 

 ارائه نداده است. منتقد با ذكر نمونههايي، تحريفات »حشو و زوائد«براي حذف 
سيروس نيرو را در اشعار نيما نشان داده و تذكر داده است كه اعمال سليقههاي او در 

.  »ويرايش« است تا »ويرانش«اشعار نيما بيشتر نوعي 
، انتقادات و »نگاهي به متن اشعار«منتقد در بخش دوم انتقاد خود با عنوان 

 كرده است: كليات آثار نيماايرادات زير را متوجه كار سيروس نيرو در چاپ 
. حذف كردن بيجهت و بدون توجيه شعرهايي از نيما كه نماياننده رويكرد 1

اجتماعي اويند. 
 به نشانه »پي دار و چوپان«. حذف كردن هجده سطري كه طاهباز در شعر 2

خوانده نشدن دستنوشتههاي نيما با عالمت سه نقطه مشخص كرده، و سطرهاي 
قبل و بعد اين افتادگي را به هم چسباندن و ارائة نسخهاي آشفته از اين منظومه. 

 رباعي نيما بدون هيچ توضيحي. 590 رباعي از ميان 50. آوردن 3
. حذف تاريخ پاي شعرها و به هم ريختن ترتيب و توالي اشعار و كنار هم چيدن 4

دلبخواهي آنها. 
. تغيير عناوين اشعار. 5
. تغييرات فراوان و حذفهاي بيمورد، كه بسياري از اشعار مشهور نيما را 6

مغلوط و مغشوش گردانيده است. 
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شعر «تا انتهاي حضور» اثر سهراب سپهري از ديدگاه نقد 
 نوشته ابوالفضل حرّي. فرماليستي:

 سهراب سپهري در مجموعه ما هيچ، ما نگاه او »تا انتهاي حضور«شعر 
 اوست. اين شعر چهاربند نامساوي دارد هشت كتابآمده و در واقع آخرين شعر 
 آغاز شده »صبح« و تنها بند آخر با واژه »امشب«كه سه بند اول آن با واژه 

است. بنابراين شعر از شب شروع شده و تا صبح ادامه يافته است. انديشه محوري 
 در دل، و سپس اين زندگي دنيوي، »صبح«شعر، وجود زندگي ديگر، يعني 

 است.  »شب«يعني 
منتقد، اين قطعه شعر سهراب سپهري را از ديدگاه نقدفرماليستي مورد 

سنجش قرار داده، و نوشته است كه افعال اين شعر همگي از نوع حركتي و 
جنبشياند. شاعر در دو بند ابتدايي از تركيبات گياهي (گياه پنداري) و يا به طور 

كلي، طبيعتگرايي استفاده كرده است. ضرباهنگ و ريتم شعر با كاهش تعداد 
مصراعها از باال به پايين، تندتر و زمان سريعتر ميگذرد و در پايان شعر با 

پديدارشدن صبح، شب به پايان ميرسد. در نهايت ميتوان گفت كه شكل كلي 
شعر شبيه يك پيچك است كه ريشههاي گسترده آن در تاريكي زمين، ساقه 
(ساقه معني) و نوك آن به ترتيب بند اول، دوم و سوم شعر را تشكيل ميدهد. 

نيز از خاطر نبايد دور داشت كه بند اول همچنين شبيه يك حشره است. در شعر 
سپهري، مرگ و زندگي كه در ظاهر خالف آمد يكديگرند، درهم آميختهاند. 
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دكتر غالمرضا رحمدل نگاهي به نقد ادبي: 
 تأليف دكتر سيروس شميسا نقد ادبيمنتقد در اين گفتار به نقد كتاب 

. تأويلهاي بسته 1) پرداخته است. وي در سه محور: (1385(تهران، نشر ميترا، 
 را  نقد ادبي. نظرسنجي) كتاب3. گريز از هنجارهاي تربيتي؛ 2شبه اسطورهاي؛ 

مورد نقد و بررسي قرار داده است. 
در محور اول، تأويلهاي اسطورهاي مؤلف را نقد كرده است، تأويلهايي كه با 
معيارهاي علمي و روششناختي منطبق نيست و اغلب ساخته و پرداخته ذهن و 

سليقه شخصي مؤلف است.  
در محور دوم، برخي از مطالب كتاب را از حيث عدم انطباق آن با اهداف 

رفتاري و تربيتي متون درسي مورد نقد اخالقي قرار داده است. 
-در محور سوم، گوشههايي از اجتهادات شخصي مؤلف، كه آنها را در فصل

 بيان داشته ـ به نقد و ارزيابي كشيده »نظر من«هايي از كتاب تحت عنوان 
 است.
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ديگر طالبي نميخورم؟ مترجمان شازده كوچولو زير ذرهبين 
 نوشته شهرام اقبالزاده (رازآور) نقد:

منتقد در اين گفتار به نقد تطبيقي از ترجمههاي گوناگون شازده كوچولو اثر 
مشهور آنتوان دوسن تگزوپري پرداخته است. وي پيش از وارد شدن به اصل نقد، 
بر حفظ اصالت اثر در ترجمه فارسي تأكيد كرده و نوشته است باتوجه به اين كه 

لو يك اثر عادي داستاني نيست كه فقط براي سرگرمي بچهها نوشته شازده كوچو
شده باشد، بلكه يك شاهكار كالسيك جهاني است، ترجمه آن بايد طوري باشد 

كه اصالت اثر حفظ شود. استفاده از زبان اديبانه و پرتكلف يا انحراف از زبان 
معيار فارسي و افراط در استفاده از كلمات و اصطالحات عاميانه، در ترجمه اين 
اثر هيچ توجيهي ندارد. ديگر اينكه چون متن اصلي اثر به زبان فرانسه است و 
مترجمان تواناي زيادي در كشور هستند كه از اين زبان ترجمه ميكنند، ترجمه 

آن از روي ترجمه انگليسي اثر، كه تاحاال چندين بار صورت گرفته است، توجيه 
منطقي چنداني ندارد. 

 (ترجمه محمد قاضي، ترجمه احمد شازده كوچولومنتقد، سه ترجمه مشهور 
 در نظر شازده كوچولوشاملو، ترجمه ابوالحسن نجفي) را به عنوان ترجمه نهايي 

نگرفته و معتقد است جملههايي در هر سه تاي اين ترجمههاست كه ميشود آنها 
را طوري نوشت كه به متن اصلي، شباهت بيشتري پيدا كند، يا بعضي جملهها را 

 شازدهسادهتر و روانتر نوشت. وي در ادامه گفتار خود، پنج ترجمه موجود از 
 (ترجمه قاضي، شاملو، نجفي، مصطفي رحماندوست و اصغر رستگار) را كوچولو

با هم سنجيده و كاستيها، ضعفها و اغالط مفهومي آنها را مورد بررسي و 
 ارزيابي قرار داده است.
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 مصطفي موسوي نقدي بر تصحيح انتقادي جامعالتواريخ:
 (تاريخ هند و سند و جامعالتواريخمنتقد در اين گفتار، به نقد و بررسي كتاب 

كشمير) تأليف رشيدالدين فضالهللا همداني، تصحيح و تحشيه محمدروشن 
) پرداخته است. وي ابتدا ايراداتي 1384(تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب، 

درباره آوانويسي بر كتاب وارد كرده كه عبارتنداز: آوانويسي شدن صدها نام 
فارسي بيهيچ ضرورت و نياز، نادرست بودن برخي از آوانويسيها و يا رعايت 

نشدن شيوه گزيده شده بر آوانويسي و... سپس خطاهايي را كه در تصحيح كتاب 
راه يافته، برشمرده است. اين خطاها شامل ضبط نادرست واژگان هندي، اعالم 

جغرافيايي، غلطخوانيها و... است. 



 / گزارش چهارمين جشنواره نقد كتاب 68

 

 نوشته احمد عابدي دشوارتر از تدريس استادانه:
در اين مقاله انتقادي، به نقد و بررسي الحكمه المتعاليه في االسفار االربعه 

تأليف مالصدراي شيرازي، تصحيح و تحقيق علي اكبر رشاد، به اشراف 
) پرداخته 1380، 8سيدمحمدخامنهاي (تهران، بنياد حكمت اسالمي صدرا، ج 

شده است. منتقد در ابتداي نقد خود، ايراداتي بر مقدمه مصحح در مجلد اول 
كتاب وارد كرده، كه عبارتنداز: عدم ايراد شرح حال جامع مؤلف، مشروح نبودن 

نوآوريهاي مالصدرا، عدم معرفي كامل نسخههاي خطي مورداستفاده در تصحيح 
كتاب و... .  

وي در ادامه گفتار خود، در سه بخش، مجلد هشتم كتاب مذكور را مورد نقد 
و بررسي قرار داده است: اشكاالت تصحيح و چگونگي گزارش نسخهبدلها، 

نگاهي به ارجاعات و كيفيت مستندسازي كتاب، كيفيت معرفي نسخههاي خطي 
كتاب. 
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نوشته عباس فتحي ترجمه اسفار اربعه در بوته نقد: 
در اين مقاله، به نقد و بررسي ترجمه الحكمه المتعاليه في االسفار االربعه 
مالصدراي شيرازي، توسط محمد خواجوي پرداخته شده است. منتقد در آغاز 

، ترجمه آن را وابسته به سه امر اسفارگفتار خود، ضمن تأكيد بر دشواري ترجمه 
دانسته است:  

. آشنايي كامل با زبان عربي. 1
. آشنايي كامل با فلسفه اسالمي و تاريخ فلسفه اسالمي، به ويژه آشنايي 2

كامل با فلسفه مالصدرايي و توانايي كشف رموز و اصطالحات آن. 
. ذوق عرفاني و آمادگي روحي خاص. 3

 را غيرموثق اسفار اربعهمنتقد در ادامه گفتار خود، ترجمه محمد خواجوي از 
دانسته و نوشته است كه در اين ترجمه، جمالت ساده فلسفي و اصطالحات 

ابتدايي درست معني نشده و در موارد بسيار، كلمات و حتي جملههايي در آن كم 
و زياد شده، كه معنا را دگرگون و گاهي متناقض با اصل نموده است. حتي بعضي 
جمالت ساده عربي به درستي معنا نشده. اين اشكاالت معنايي به حدي است كه 

بعيد است بتوان يك جمله بياشكال در آن يافت. مطلب ديگر اينكه، اغالط 
ويرايشي بسيار در سرتاسر متن وجود دارد كه حاكي از عدم دقت كافي مترجم در 

ويرايش ترجمه خود است. نويسندة نقد در دامنه گفتار خود، ترجمه بخشهايي از 
 را با اصل عربي آن (چاپ بيروت) مقايسه كرده و نادرستي و نواقص آنها را اسفار

از لحاظ مفهومي و اصطالحي تبيين نموده است. 
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نوشته نقـد و بررســي كتاب تاريخ جرايد و مجالت ايران: 
زينبالسادات معصوميزاده 

تأليف محمد تاريخ جرايد و مجالت ايران اين گفتار، نقدي است بر كتاب 
). منتقد در صفحاتي از مقاله خود، ضمن معرفي 1363صدرهاشمي( چاپ دوم، 

مؤلف، كتاب مورد نقد را از لحاظ درونمايه، ساختار، منابع مورد استفاده و... به 
طور كامل معرفي كرده و در دامنه گفتار خود به ذكر كمبودها و ايرادات آن 

پرداخته است، كه عبارتنداز: ارائه اطالعات اندك و غيرمهم در ذيل بسياري از 
عناوين، عدم بررسي كامل محتواي روزنامهها و مجالت، عدم ذكر خط فكري و 

سياسي بسياري از مجالت و روزنامهها، اشاره به جزئيات غيرضروري، پيدا نكردن 
نسخهاي از مجله يا روزنامه و عدم ارائه اطالعات درباره آن، در نظر نگرفتن 
حجم يكسان و مناسب در توضيح روزنامهها و مجالت، در پي نگرفتن نظم 

خاص براي ذكر تاريخ چاپ روزنامهها و مجالت. 
منتقد در پايان گفتار خود، امتيازات كتاب را نيز برشمرده است. 
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 علي اكبر صفري نگاهي به الشريعه الي استدارك الذريعه:
الشعريعه الي استدراك منتقد در اين گفتار انتقادي، به نقد و بررسي كتاب 

 (الجزء االول) تأليف سيدمحمد منصور طباطبايي بهبهاني (منصور) از الذريعه
) پرداخته است. وي پس از 1383انتشارات كتابخانه مجلس شوراي اسالمي (

، را مورد الشريعهمعرفي اجمالي الذريعة و مستدركات آن، در چند بخش، كتاب 
 آورده است كه در اين »ضعف ساختار كتاب«انتقاد قرار داده است. در بخش 

استدراك، نام كتاب، مؤلف، مالحظات، اطالعات نسخهشناسي و كتابشناسي 
معرفي شده است و اكثر قريب به اتفاق اين كتابها از فهرست كتابخانه مجلس 

شوراي اسالمي و فهرست كتابخانه مركز مطالعات و تحقيقات دفتر تبليغات 
اسالمي اخذ شده است. اين استقراي ناقص در مقايسه با فهارس صدها كتابخانه 

موجود در كشور و ساير كشورها و تدوين استدراك بزرگترين منبع كتابشناسي 
شيعه، بسيار ناقص مينمايد، صرفنظر از اينكه در مالحظات كتاب، اطالعات 
نسخهشناسي و كتابشناسي تمييز داده نشده و ارزش علمي كتابها و معرفي 

مهمترين نسخههاي خطي كتابها و ذكر مختصات چاپي صورت نگرفته است.  
انتقادات و ايرادات ديگر منتقد در بخش نخست گفتار خود، عبارتنداز: معرفي 

شدن بعضي عناوين كتابها با تسميه ذوقي به دو نام يا سه نام، اشتباه مؤلف 
 و آوردن بعضي كتابهاي تأليف شده بعد از تاريخ  الذريعهكتاب در تاريخ تأليف

 به عنوان مستدرك آن.  الذريعهاتمام
 آورده است »تكرار مدخلهاي الذريعه«منتقد در بخش دوم گفتار با عنوان 

كه از اشتباهات فاحش مؤلف، عدم دقت و توجه درباره استدراك است. در اين 
 »مستدرك«فهرست شده، دوباره به عنوان الذريعه كتاب، مدخلهايي كه در 

معرفي شده است. وي نمونههايي از اين مورد را ذكر نموده است. 
بخش پاياني انتقاد مؤلف، متوجه پارهاي از اشتباهات مؤلف در ثبت اسامي 

 مؤلفان، تاريخ وفات مؤلفان و... است.
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 روضهالمنجمين، متني پارسي در نجوم از قرن پنجم هجري:
نوشته عسكر بهرامي. 

 تأليف شهمردان روضهالمنجمينمنتقد در اين گفتار، به نقد و بررسي كتاب 
ابن ابيالخير، به تصحيح و تحقيق جليل اخوان زنجاني (تهران، مركز پژوهشي 

) پرداخته است. وي ضمن معرفي مؤلف كتاب و تبيين 1382ميراث مكتوب، 
درونماية آن، ايرادات و اشتباهات مصحح را برشمرده است، كه عبارتنداز: ارائه 

اطالعات نادرست مربوط به تاريخ زبان فارسي، عدم اشاره به تحقيقات ديگران 
 درباره تاريخ تأليف كتاب، عدم استفاده از منابع مهم ـ كه داراي اطالعاتي درباره

ميباشند ـ برداشتهاي نادرست، غلطخواني پارهاي از واژههاي روضهالمنجمين 
متن و... 
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نوشته اصغر افتخاري نظم در بينظمي: 
نوشته آشوب در سياست جهان اين گفتار، تحليل و نقدي است بر كتاب 

). 1384جيمز روزنا، ترجمه عليرضا طيب (تهران، روزنه، 
منتقد در اين مقاله، پس از معرفي كتاب، مؤلف آن و تحليل محتوايي اثر، در 
پايان، در سـه بخش (منطق اثباتي روزنا، عدم توجه به فضاي حاكم بر سياست 

 بيناللمل، محوريت ترجيحات شخصي) به نقد آن پرداخته است.
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صالح طباطبايي نقدي بر سيري در هنر ايران: 
 تأليف آرتور سيري در هنر ايرانمنتقد در اين گفتار، برخي از خطاهاي كتاب 

اپهام پوپ و همكاران او را طرح كرده و مورد بررسي قرار داده است. اين خطاها 
در چند بخش تقسيمبندي شده است: خطا در گزارش تاريخ، خطا در ضبط نام يا 

ذكر مشخصات آثار تاريخي، تحليلهاي نادرست. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 معرفي منشورات 

 دبيرخانه چهارمين جشنواره نقد كتاب
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از دريچه نقد  
(گفتارها و جستارهاي انتقادي ادبي): 

عبدالعلي دستغيب   
به كوشش: عليرضا قوجهزاده  

 
-ـ شيراز) به اعتبـار نوشتهها و گفته1310استاد عبدالعلي دستغيب (متولد 

: يادنامه عبدالعلـي دستغيب، عيار نقد در آينههاي اهالي دانش و بينش (ر.ك: 
) يكي از چهرههاي برجسته در 1383به سعي محمد وليزاده، شيراز، داستانسرا، 

حوزه نقد و بررسي ادبيات معاصر ايران است. وي از نخستين سالهاي دهه 
چهل، به نقد ادبي روي آورد و تالشهاي او در اين زمينه تاكنون با جديت، 

اشتياق و پيگيري تمام، ادامه دارد. دستغيب از جمله منتقداني است كه با تكيه 
بر اندوختههاي تجربي و مطالعاتي خود نقد مينويسد، و اعتدال و تواضع، تشويق 

و ترغيب، انصاف و عدالت، از ويژگيهاي شخصيت نقادانه اوست. 
مجموعهاي است از گفتارها و جستارهاي انتقادي استاد از دريچة نقد، 

عبدالعلي دستغيب، كه از دهه چهل تا دهه هشتاد در نشريات متعدد همچون، 
نگين، فردوسي، آينده، راهنماي كتاب، چيستا، ادبيات داستاني، پيام نوين، 
روزنامههاي انتخاب، جام جم، اعتماد و... به چاپ رسيده است و اكنون در 

 بخش است: 5 شامل  از دريچة نقد،مجموعهاي يكجا فراهم آمده است.
. دربارة نقد (گفتوگوها، مقالهها، ترجمهها) 1
 گفتار در نقد آثار نويسندگان معاصر ايران) 76. ادبيات داستاني (شامل 2
 مقاله در نقد مجموعههاي شعر شاعران معاصر 37. شعر معاصر (شامل 3

ايران) 
 مقاله و ترجمه در نقد آثار نويسندگان خارجي) 11. ادبيات خارجي (شامل 4
 . پراكندهها (تحقيقات ادبي، فيلمنامه نويسي و...).5
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 كتاب نقد و نقد كتاب
(مجموعه مقاالت گروهي از نويسندگان):  

به اهتمام خانه كتاب   
 

پس از صنعت چاپ و عمومي 
شدن كتاب، نقد كتاب نيز در جهان اسالم گسترش يافت. در ايران، خاصه در 

-پنجاهه اخير، چندين مجله ويژه نقد كتاب فراهم آمده و عدهاي به صورت حرفه
اي عهدهدار نقد كتاب شدند. در همين چند دهه، صدها جلد كتاب نقد شدهاند و 

اگر روزي كتابشناسي جامع نقد كتاب فراهم آيد، دانسته ميشود كه دقيقاً چه 
تعداد كتاب محك خوردهاند و عيار نقدها چقدر است. 

نقد كتاب در ايران، به موازات نشر كتاب، رشد نكرده است. ما اكنون در زير 
باران كتاب به سر ميبريم، ولي تعداد نقدهاي كتاب به يك درصد هم نميرسد. 

چه بسيار كتابهايي كه منتشر ميشود و به دهها بار تجديدچاپ ميرسد و 
هيچگاه به محك نقد نميخورد. و چه بسيار كساني كه دهها سال سابقه 

قلمفرسايي دارند و دهها جلد كتاب منتشر كردهاند و هرگز يك كتابشان نقد 
نشده است. 

 در چند دهه اخير به خوبي نشان ميدهد كه هنوز »نقد«بازكاوي پديده 
ادبِ نقد در ميان اهل قلم نهادينه نشده و افراط و تفريطها در بسياري از موارد 
مخاطبان را از ثمرات آن بيبهره ميسازد. برخي از نقدها به جاي نقد اثر، متوجه 

نقد مؤلف است و بعضي ديگر جز بزرگنمايي قوتها چيز ديگري نيست و  
رخنهها را نمايان نميسازد. با كمال تأسف در ميان صاحبان آثار و ارباب قلم 

كمتر كسي هست كه حاضر باشد اثرش نقد شود و گاه نقد، نوعي خصومت تلقي 
اگر مردمان «ميشود و شخص را به مقابله به مثل واميدارد. به قول ابو درداء: 
 »را نقد كني، نقدت ميكنند، و اگر رهايشان كني، رهايت ميكنند.

مؤسسه خانه كتاب با وقوف به اهميت نقد و نقش چشمگير آن در مسير 
زايش انديشهها و رشد و تعالي دانش و خرد، با نشر مجالت تخصصي كتاب ماه، 
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تشكيل جلسات نقد و بررسي كتاب در سراي اهل قلم و برگزاري چهار دوره 
جشنوارة نقد كتاب و نيز انتشار كتابهايي در حوزههاي نظري نقد بر آن است تا 

در فرهنگسازي آموزة نقد و نهادينه كردن آن سهيم باشد. 
اثر حاضر در اين راستا به همت انديشهور گرامي جنابآقاي محمد 

اسفندياري كه سالهاست در اين حوزه به پژوهش و تحقيق مشغولند، با 
همكاري گروهي از نويسندگان و منتقدان فرهيخته فراهم آمده است. 

مجموعة مذكور، شامل فصول و گفتارهاي زير است: 
 

فصل اول: آيين نقد كتاب 
آيين نقدكتاب / بهاءالدين خرمشاهي، شيوه نقد كتاب / محمدعلي سلطاني، 

نقد كتابهاي علمي و تحقيقي / جورج سارتون، ترجمه كامران فاني، پذيرفتن 
انتقاد و بهرهگيري از آن / موري ماركلند، ترجمه عليمحمد حقشناس، اخالق 

نقد / سيدحسن اسالمي، انتقاد / پرويز ناتل خانلري، ضرورت و شيوة نقد كتاب / 
محمدعلي سلطاني، چگونه از كتابي انتقاد كنيم؟ / ريموند والترز، ترجمه فرزانه 

فخيمي، نقد بازار / عبدالحسين زرينكوب، عيار نقد / محمدفنايي اشكوري، انتقاد 
كتاب / دكتر علي شريعتمداري، انتقاد ادبي / عباس اقبال آشتياني، نقدگريزي و 

نقدپذيري / سيدحسن اسالمي، شناخت نقص/ غالمحسين يوسفي، مغالطات 
مقام نقد / علياصغر خندان، شيوة انتقاد كتاب / دكتر سيروس پرهام و ديگران، 

نقد و ناقد / عبدالحسين زرينكوب، نقد كتاب در ايران / مجيد سينايي 
 

فصل دوم: ضرورت نقد كتاب 
كتاب استاندارد / محمداسفندياري، چاپ افست و ناشران بساز و بفروش / 

كريم امامي، كتابهاي چسباندني / ناصر ايراني، كتابسازي و پخته خواري / 
سيدعلي آلداوود، كتب ضالّه / محمدعلي سلطاني، آزادي و هرج و مرج در نشر 

كتاب / نصراهللا پورجوادي، غش در پژوهش / غالمرضا گليزواره، آيندهنگري در 
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صنعت نشر كتاب / ناصر ايراني، آسيبشناسي پژوهشهاي ديني / عليرضا 
ذكاوتي قراگزلو، انتقاد و انتقاد از خود / محمد اسفندياري 

 
فصل سوم: نمونههاي نقد كتاب  

پروندة يك كتاب / محمد سيداخالقي، نخبهكشي جامعهشناسي / احمد 
سيف، بحر در كوزه / رضا تهراني، عدل الهي و مسأله شرّ / بهاءالدين خرمشاهي، 

در جستجوي دولت كريمه / جويا جهانبخش، حافظ: نسخه نهايي / ابوالحسن 
نجفي، حافظشناسي: خودشناسي / عليمحمد حقشناس، دانشنامه كوچك ايران 

/ ابراهيم قيصري، دانشنامه ادب فارسي / محمدحسن رجبي، دانشنامه ادب 
فارسي / بهاءالدين خرمشاهي، ستيغ پژوهش در پژوهش ستيغ / رضا مختاري، 

الذريعه و طبقات دايرهالمعارفهاي بزرگ شيعه / عليمحمد حقشناس، رمان از 
زبان رماننويسان / ناصر ايراني، پارهاي از مبادي مابعدالطبيعي علوم نوين / 

 سيدحسين كمالي
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