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مقدمه  

امروزه، مباني، ماهيت و چيستيِ نقد از بديهيات به شمار ميآيد و ضرورت، فوايد و 
نقش چشمگير آن در بالندگي و رشد معارف بشري بر هيچ كس پوشيده نيست. با اين 

حال جاي بسيار شگفتي است كه جامعة علمي ما هنوز با اصول و آداب نقد بسيار بيگانه 
است. در گفتمانهاي علمي، نقد عالمانه، رنگ باخته و بازار گفتوگو، تعامل و تضارب 

 آرا رونق چنداني ندارد.
براستي چه شده است؟ ما كه قرنها طاليهدار و پيشگام قافلة علوم و معارف در 
تمامي شاخهها بوديم، اينك در بسياري از حوزهها دچار رخوت و رنجوري و تكرار 

مكرّرات شدهايم؟! آيا اين ريشه در آن ندارد كه پيشينيانِ ما با آغوش باز به استقبال 
نقدها، پرسمانها و تشكيكها ميرفتند و نظام مدرسي حاكم بر محافل درسي و 

آموزشي ما، مبتني بر پرسش و پاسخ، آزمون و خطا، و فرار از جزمانديشي و تقليد و 
تقدسگرايي بود؛ و به همين دليل، همواره شاهد نوآوري و پويايي و طراوت بوديم و 

اينك توليدات ما در عرصة فرهنگ مكتوب، چيزي جز گردآوري، گرتهبرداري، رونويسي 
آثارگذشتگان و ترجمه و برگردان انديشههاي متفكران غربي و حتي عربي معاصر 

نيست. 
نقد در جامعة علمي كنوني ما با دشوارههاي فرهنگي، روانشناختي، جامعهشناختي 

و حتي سياسي از يك سو و معرفتشناختي و روششناختي از سوي ديگر روبروست؛ و 
راههاي چگونگي برونرفت از اين بحران و فائق آمدن بر اين مهم، بسيار صعب، 

دشوار، پيچيده و ناشناخته مينمايد. 



/ گزارش اجمالي پنجمين دوره جشنواره نقد كتاب  6

 

جداي از ضرورت تجزيه و تحليل آنچه گفته شد، بايد به اين نكتة بنيادين نيز توجه 
داشت كه در جامعه ما شمارگان كتابها در برخي از حوزهها چندان زياد نيست. ميزان 

مطالعه عليرغم سير صعودي، وضعي درخور ندارد. كتاب كم خريده  و بسيار كمتر 
خوانده ميشود. 

از آن مهمتر اينكه جامعة كتابخوان ما عمدتاً نميداند:  
. چه بخواند (مادة مطالعه) 1
. چگونه بخواند (روش مطالعه) 2
. به چه ميزان بخواند (كميت مطالعه) 3
. براي چه بخواند (هدف از مطالعه) 4

درست به همين علت، گروهي از اساتيد و فرهيختگان عرصة فرهنگ در چند دهة 
پيش با انتشار مجالتي به انگيزة معرفي كتابهاي خوب، درصدد بسترسازي براي پاسخ 

به پرسشهاي فوق بودند. به ديگر سخن: آنها ميدانستند گرچه نقد مطلوبيت دارد، اما 
اولويت با معرفي، توليد، خواندن و مطالعة كتاب خوب است. ما اگر دغدغة نقد داريم كه 
بايد داشته باشيم، نخست بايد با همة ابزارهايي كه در اختيار داريم به خواندن فراخوانيم 

-و عطش مطالعه را فزوني بخشيم. پس از عبور از مسألة خواندن، به معضل نقد مي
رسيم.  

خوشبختانه، متوليان فرهنگي در سالهاي اخير، تالشهاي درخوري را جهت باال 
بردن شمارگان كتابها، تنوع بخشيدن به آثار مكتوب توليدي، تسهيل در خريد كتاب، 

معرفي آثار فاخر و پديدآورندگان انديشمند، و رشد و توسعه فرهنگ كتابخواني مبذول 
داشتهاند. اما ما هنوز در آغاز راهيم. 

در باب نقد نيز سالهاست كه مؤسسه خانه كتاب با توليد مجالت ارزشمند 
 كتابماه، برگزاري نشستهاي تخصصي نقد و بررسي كتاب، عرضة مباحث نظري و 
 مباني نقد در قالب كتاب و از همه مهمتر برگزاري جشنوارة نقد درصدد است در حد

بضاعت اندك خود در ساماندهي وضعيت نقد در جامعة علمي سهيم باشد. 
 5 تن از منتقدان، تجليل از 38برگزاري چهار دورة جشنواره نقد و معرفي نزديك 

 عنوان از مجالت تخصصي، گامي 3تن از پيشكسوتان و منتقدان جوان، و تقدير از 
است هرچند ناچيز، كه مؤسسه خانه كتاب در اين حوزه برداشته. 

اينك بسيار مفتخريم كه پنجمين دورة جشنواره نقد نيز پس از ماهها تالش 
 تن از اساتيد و صاحبنظران حوزه نقد به پايان رسيد. 39خستگيناپذيرِ نزديك به 
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در اين دوره، نخست با مشورت كارشناسان و صاحبنظران، آييننامه اجرايي و 
شيوههاي ارزيابي را مورد بازبيني قرار داده و با اصالح آن و بهرهمندي از داوران بيشتر 

در هر مرحله تالش كرديم بر كيفيت داوريها بيفزاييم. 
 عنوان نشريات و 79 مقاله از سوي 650پس از فراخوانهاي متعدد، نزديك 

مجالت و روزنامهها به دبيرخانه واصل شد: 
 مقاله در حوزه كليات. 56تعداد 
 مقاله در حوزه فلسفه. 27تعداد 
 مقاله در حوزه دين. 64تعداد 
 مقاله در حوزه علوم اجتماعي. 21تعدا 

 مقاله در حوزه علوم و فنون. 84تعداد 
 مقاله در حوزه هنر. 20تعداد 
 مقاله در حوزه ادبيات داستاني. 137تعداد 
 مقاله در حوزه ادبيات فارسي. 55تعداد 
 مقاله در حوزه شعر. 83تعداد 
 مقاله در حوزه تاريخ. 61تعداد 
 مقاله در حوزه كودك و نوجوان. 42تعداد 

 گروه تخصصي 11مقاالت در دو مرحله داوري شد: در مرحلة نخست در قالب 
مقاالت از سوي سه داور ارزيابي گرديد. مقاالتي كه از معيارهاي اوليه مقاله خوب 

در قالب فرمهايي كه داور برخوردار بودند، به مرحله دوم راه يافته و اين بار از سوي دو 
از سوي خبرگان فن نقد طراحي شده بود، امتيازبندي شدند و با بحثها و بررسيها و 

جلسات گفتگو توسط هيئتهاي داوري، مقاالت برگزيده و شايسته تقدير در هر حوزه 
انتخاب شدند. خوشبختانه مجالت تخصصي كتاب ماه هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ 

كيفي در اين دوره رتبة خوبي را احراز كردند. 
در اين دوره نيز با مشاورة اعضاي محترم گروههاي داوري، يك پيشكسوت حوزه 

نقد، يك منتقد جوان و نيز دو نشريه تخصصي شايسته تقدير شناخته شدند. از ديگر 
-فعاليتهاي دبيرخانه جشنواره نقد در اين دوره، ميتوان به انتشار مقاالت برگزيده دوره

 تأليف آقاي نقد ادبيات منطبق با حقيقت و نيز انتشار كتاب نقد برترهاي قبل در قالب 
كامران پارسينژاد اشاره كرد. 
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در پايان بر خود فرض ميدانم از تمامي انديشمندان و فرهيختگاني كه در كسوت 
داوراني دانا و عادل، ما را در ارزيابي مقاالت ياري دادند و نيز همة همكاران سختكوش 

مؤسسه خانه كتاب به ويژه دبيرخانه پنجمين دورة جشنوارة نقد كتاب تشكر و تقدير 
نمايم. 

به اميد روزي كه كتاب و مطالعه دغدغة اصلي جامعه ايران اسالمي باشد و بازار 
 گفتمان و نقد و تضارب آرا گرم و پرفروغ و توليد دانش و دانشورزي در همة 

عرصهها پر رونق. 
 

علي اوجبي         
    دبير علمي پنجمين جشنواره نقد كتاب 
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. كليات: 1
: افشين موسوي چلك، كتاب ماه آشنايي با يك اثر جديد در زمينة مرجعشناسي .1

 .1386، دي و بهمن 122-121كليات، شماره 
، 117-116: ميترا ديلمقاني، كتاب ماه كليات، شماره آيندة ديجيتالي كتابخانهها .2

 .1386مرداد و شهريور 
: دكتر مازيار اميرحسيني، كتاب ماه ارزيابي كيفي اصطالحنامههاي اصفا و شيمي .3

 .1386، مهر 118كليات، شماره 
، 122-121: دكتر سيدوحيد عقيلي، كتاب ماه كليات، شماره از اطالعات تا كوانتوم .4

 . 1386دي و بهمن 
، 122-121: فريبرز درودي، كتاب ماه كليات، شماره اصول عملي مديريت آرشيو .5

 .1386دي و بهمن 
، آبان 119: سوسن اصيلي، كتاب ماه كليات، شماره بررسي كتابشناسي فهارس .6

1386. 
 .1386، آذر 120 حميد كشاورز، كتاب ماه كليات، شماره پيامها، معنا و نشانهها: .7
، اسفند 123: فريبرز درودي، كتاب ماه كليات، شماره پيشرفت نظامهاي اطالعاتي .8

1386. 
 دكتر عبدالرضا تفكر سيستمي و ارزيابي كارآمدي آن در ادارة جامعه و سازمان: .9

 .1386، فروردين و ارديبهشت 113-112نوروزي چاكلي، كتاب ماه كليات، شماره 
، دي و 122-121: حميد كشاورز، كتاب ماه كليات، شماره جغرافياي صنعت اينترنت .10

 .1386بهمن 
 سيمين حداد درآمدي بر توسعه آموزشعالي در ايران با تأكيد بر علوم انساني: .11

 .1386، آذر 120عراقي، كتاب ماه كليات، شماره 
 حميدرضا كشاورز، دگرگون ساختن وب معنايي، رساندن وب به ظرفيت نهايياش: .12

 .1386، مهر 118كتاب ماه كليات، شماره 
 دكتر حمزهعلي نورمحمدي، كتاب ماه كليات، راهنماي امنيت فناوري اطالعات: .13

 .1386، اسفند 123شماره 
-116: فاطمه نبوي، كتاب ماه كليات، شماره ايجاد كتابخانههاي مجازي راهنماي .14

 .1386، مرداد و شهريور 117
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-121 حميد قاضيزاده، كتاب ماه كليات، شماره راهنماي سازمانهاي غيردولتي: .15
 .1386، دي و بهمن 122

 روحاله سلطاني، كتاب ماه راهنماي شماره استاندارد بينالمللي كتاب و موسيقي: .16
 .1386، آذر 120كليات، شماره 

 ابراهيم عمراني، كتاب ماه :»سازي«راهنماي عملي شمارهردهبندي دهدهي ديويي،  .17
 .1386، آذر 120كليات، شماره 

 .1386، آذر 120 افشين زرگر، كتاب ماه كليات، شماره روزنامهنگاري جهاني: .18
 حميدرضا كشاورز، كتاب ماه رهيافتهاي جديد در بازاريابي اطالعات شناختي: .19
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 آزاد پاكنژاد، زوال فاصلهها، چگونه انقالب ارتباطات زندگي ما را تغيير خواهد داد؟: .20
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 .1386، اسفند 123كليات، شماره 
، مهر 118 فريبرز درودي، كتاب ماه كليات، شماره شالودة دادهكاوي و كشف دانش: .22

1386. 
، خرداد 115-114 احسان طيراني راد، كتاب ماه كليات، شماره شهروند هزاره سوم: .23

 .1386و تير 
، مهر 118 سيد مهدي طاهري، كتاب ماه كليات، شماره فرآيند تدوين اصطالحنامه: .24

1386. 
فرهنگ فارسي در برزخ اطالعات و اشتباهات و گرفتار در كمبودهاي عصر  .25

، دي و بهمن 122-121 معينالدين محرابي، كتاب ماه كليات، شماره اطالعات:
1386. 

-114 اميررضا اصنافي، كتاب ماه كليات، شماره فناوري اطالعات و كتابخانهها: .26
 .1386، خرداد و تير 115

-114 اسماعيل وزيري، كتاب ماه كليات، شماره فناوري اطالعات و كتابخانهها: .27
 .1386، خرداد و تير 115

، 113-112 (آرشيو): ناهيد فرخي، كتاب ماه كليات، شماره مديريت يادمانهها .28
 .1386فروردين و ارديبهشت 
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 دكتر نجال حريري، كتاب ماه كليات، شماره روشهاي تحقيق در علوم انساني: .29
 .1386، خرداد و تير 114-115

 دكتر علي فهرستنويسي، ردهبندي و نمايهسازي در كتابخانههاي علوم پزشكي: .30
 .1386، دي و بهمن 122-121جاللي ديزجي، كتاب ماه كليات، شماره 

 يعقوب نوروزي، كتاب كتابخانههاي ديجيتالي در عصر اطالعرساني الكترونيكي: .31
 .1386، مرداد و شهريور 117-116ماه كليات، شماره 

: فريبرز درودي، كتاب ماه كتابخانههاي ديجيتالي و مديريت منابع الكترونيكي .32
 .1386، مرداد و شهريور 117-116كليات، شماره 

  مباني نظري، محتوا، ساختار، سازماندهي، استانداردها و كتابخانة ديجيتالي؛ .33
، مرداد و 117-116هزينهها: مهدي عليپور حافظي، كتاب ماه كليات، شماره 

 .1386شهريور 
 دكتر محمدهادي يعقوب نژاد، كتاب ماه گذري بر اصطالحنامه معارف قرآن: .34

 .1386، مهر 118كليات، شماره 
 فريبرز درودي، كتاب ماه مديريت و برنامهريزي راهبردي براي مديران كتابخانه: .35

 .1386، آذر 120كليات، شماره 
 (منابع التين): عليرضا اسفندياري مقدم، كتاب ماه مروري بر مرجعشناسي عمومي .36

 .1386، خرداد و تير 115-114كليات، شماره 
 دكتر محمد حسنزاده، كتاب ماه كليات، شماره مفاهيم بنيادي هوش مصنوعي: .37

 .1386، آذر 120
 آنچه پژوهش دربارة خواندن، كتابخانهها و انجمنها آشكار ميسازد: مواد خواندني؛ .38

 .1386، آذر 120نرگس محمد عليپور، كتاب ماه كليات، شماره 
 (فارسي و عربي): سيدعبداهللا نظري بر كتاب آشنايي با نسخ خطي و آثار كمياب .39

 .1386، آبان 119انوار، كتاب ماه كليات، شماره 
 فاطمه (بهار) رهادوست، كتاب ماه كليات، شماره نقدي بر اصطالحنامه فيزيك: .40

 .1386، مهر 120
 دكتر مرتضي كوكبي، كتاب ماه كليات، نقدي بر ويرايش دوم كتاب فهرستنويسي: .41

 .1386، دي و بهمن 122-121شماره 
: رحمان معرفت، كتاب ماه نقش مراكز داده در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات .42

 .1386، اسفند 123كليات، شماره 
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نگاهي بر كتاب مباني روش تحقيق تدارك مقالههاي تحقيقي و پاياننامههاي  .43
 .1386، آذر 120: دكتر نجال حريري، كتاب ماه كليات، شماره دانشجويي

: معين الدين محرابي، كتاب ماه كليات، نگاهي به دايرهالمعارف فارسي مصاحب .44
 .1386، فروردين و ارديبهشت 113-112شماره 

: حميد كشاورز، كتاب ماه نگرشي يكپارچه بر اطالعجويي و بازيابي اطالعات .45
 .1386، خرداد و تير 115-114كليات، شماره 

، مهر 118 فريبرز درودي، كتاب ماه كليات، شماره وب معنايي و هستيشناسي: .46
1386. 

 .1386، آذر 120 حميد كشاورز، كتاب ماه كليات، شماره وبكاري كاربردها و فنون: .47
 حميدرضا محمدي، آينه پژوهش، سال  بزرگ اسالمي از نگاه آماري:دايرةالمعارف .48

 .1386، فروردين و ارديبهشت 103هجدهم، شماره اول، شماره پياپي 
 رضا يكرنگيان، بخارا، نگاهي به كتاب بازانديشي در مباحثي از نشر و ويرايش: .49

 .1386 شهريور –، خرداد 62شماره 
 مهدي جعفري خانقاه، كتاب »:«گنجينه نشريات ادواري فارسينگاهي به بازچاپ   .50

 .1386، خرداد و تير 115-114ماه كليات، شماره 
 ـ، آذر 21 هرمز همايونپور، نقد و برسي كتاب تهران، شماره نوشتههايي خواندني: .51

 .1386دي 
: حسين متقي، المسجد النبويالشريف، فهرس وصفيمكتبةنگاهي به مخطوطات  .52

، مرداد و آبان 106-105آينه پژوهش، سال هجدهم، شماره سوم و چهارم، پياپي 
1386. 

 پريسا نگاهي به مجموعه محدث ارموي، محفوظ در مركز احياء ميراث اسالمي: .53
 .1386كرمرضايي، كتاب ماه كليات، شماره ، 

 علي بررسي كتاب لطايف شرفي و ارتباط آن با نفائس الفنون و منشآت خاقاني: .54
 .1386، بهمن و اسفند 18 و 17صفري آق قلعه، گزارش ميراث، شماره 

55. Citation Analysis in Research Evaluation ،فريبرز درودي :
 .1386، پاييز 71فصلنامه كتاب، شماره 

: فريبرز درودي، كتاب ماه كليات، شماره ، حل مسائل مديريتي در خدمات اطالعاتي .56
 .1386، فروردين و ارديبهشت 112-113
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 . فلسفه:2
 .1386 شهريور –، خرداد 62 هاشم بناءپور، بخارا، شماره ارزشي به نام فضيلت: .1
 .1386، آذر 3 نجفقلي حبيبي، كتاب ماه فلسفه، شماره  و بقائها:أزليةالنفس .2
، بهمن 5 پريش كوششي، كتاب ماه فلسفه، سال اول، شماره اعتراضات و پاسخها: .3

1386. 
 شهناز شايانفر، كتاب ماه فلسفه، ايضاح المقاصد في حل معضالت كتابالشواهد: .4

 .1386، آذر 3شماره 
، 4: محمد فيروزكوهي، كتاب ماه فلسفه، شماره به سوي االهيات غيرمتافيزيكي .5

 .1386دي 
 محمد مشهدي نوشآبادي، جعفر امشاسفند، آينه  در آينه نقد:مرآةاالزمانتصحيح  .6

، (پياپي 1386ميراث، دوره جديد، سال پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 
36-37.( 

: سعيد راعي، روزنامه شرق، سال چهارم، شماره توهمي كه دامن فلسفه را گرفته .7
 .1386، ارديبهشت 860

 محمدجواد پيرمرادي، كتاب ماه فلسفه، سال اول، جمال حسن و نظام احسن: .8
 .1386، مهر 1شماره 

 عبداهللا صلواتي، كتاب ماه فلسفه، سال اول، درخشش ابنرشد در حكمت مشاء: .9
 .1386، آبان 2شماره 

ادب قدرت و ادب «دلمشغوليهاي دشوار يك نوميناليست، نگاهي به كتاب  .10
 .1386، خرداد 878 سعيد راعي، روزنامه شرق، سال چهارم، شماره :»عدالت

، 1دو مجموعه در يك نگاه: عبداهللا صلواتي، كتاب ماه فلسفه، سال اول، شماره  .11
 .1386مهر 

 عبداهللا صلواتي، كتاب ماه فلسفه، رسائل الشجرهااللهيه في علومالحقائقالربانيه: .12
 .1386، بهمن 5شماره 

 كيارش آرامش و پرهام مهديان، سكوت و معنا، جستارهايي در فلسفه ويتگنشتاين: .13
 .1386، بهمن 5كتاب ماه فلسفه، سال اول، شماره 

 حسين هامون، كتاب ماه فلسفه، سال اول، سهروردي به روايت اشكوري و اردكاني: .14
 .1386، بهمن 5شماره 
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، 1 مجيد فالح پور، كتاب ماه فلسفه، سال اول، شماره سهروردي مفسر آيات نور: .15
 .1386مهر 

 .1386، آذر 3 كاميار سعادتي، كتاب ماه فلسفه، شماره غزالي و شعر خيال: .16
 ترجمه رسول تيموري، كتاب فضايل فكري؛ جستاري در معرفتشناسي تنظيمي: .17

 .1386، آبان 2ماه فلسفه، سال اول، شماره 
 محمدسعيد عالينژاد، كتاب ماه فلسفه، سال اول، فلسفه، سياست و خشونت: .18

 .1386، آذر 3شماره
: فلسفه به فيلسوف به جنگ واژگان سخيف ميرود، به بهانه آخرين كتاب رورتي .19

، 858مثابه سياستهاي فرهنگي: سعيد راعي، روزنامه شرق، سال چهارم، شماره 
 .1386ارديبهشت 

 دكتر رضا داوري اردكاني، كتاب ماه فلسفه، كاش ميتوانستيم چشمها را بشوييم: .20
 .1386، آذر 3سال اول، شماره

 .1386، مهر 1 محمدسعيد عالي نژاد، كتاب ماه فلسفه، سال اول، شماره كتاب آبي: .21
، 4لئو اشتراوس و فلسفه سياسي اسالمي: احمد بستاني، كتاب ماه فلسفه، شماره  .22

 .1386دي 
 سعيده كوكب، كتاب ماه فلسفه، سال اول، شماره معنا و معرفت در فلسفه كواين: .23

 .1386، بهمن 5
 .1386، مهر 1 احمد بستاني، كتاب ماه فلسفه، سال اول، شماره منطق مشرقيان: .24
 مقصود محمدي، آينه پژوهش، سال نقد بر نقد دشوارتر از تدريس استادانه!: .25

 .1386هجدهم، شماره اول، فروردين ـ ارديبهشت 
 سعيد راعي، روزنامه شرق، سال چهارم، شماره هرچه ميخواهد دل تنگت چاپ كن: .26

 .1386، تير 905
، 2 كاميار سعادتي، كتاب ماه فلسفه، سال اول، شماره هرمنوتيك طبيعتگرايانه: .27

 .1386آبان 
 

. دين: 3
 جويا جهانبخش، گزارش ميراث، دوره دوم، سال دوم، آسمانهاست در واليت جان: .1

 .1386، بهمن و اسفند 18 و 17شماره 
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 معرفي و بررسي كتاب »هاي نادرست آمريكاييان از اسالم«با برداشتآشنايي  .2
، مرداد 250 ابراهيمزاده گرجي، كيهان فرهنگي، شماره »:«سكوت جايز نيست

1386. 
 عليرضا آرين جاه، آشنايي با كتاب رياضالمسائل في تحقيقاألحكام بالدالئل: .3

 .1386، پاييز و زمستان 10 و 9خشت اول، شماره 
-121-120 محمدكاظم رحمتي، كتاب ماه دين، شماره اثري كهن از ميراث غالت: .4

 .1386، مهر، آبان و آذر 122
-120 لعيا هاشمياقدم، كتاب ماه دين، شماره اسرارالعارفين با شرح دعاي كميل: .5

 .1386، مهر، آبان و آذر 121-122
 محمد اولين تأليف اخالقي در نظام آموزشي ايران؛ نگاهي به كتاب اخالق شريعتي: .6

 .1386، آذر ـ اسفند 108-107نوري، آينه پژوهش، شماره 
 عليرضا ذكاوتي قراگزلو، آينه بازخواني كتاب شبهات و ردود حول القرآنالكريم: .7

 .1386، مرداد ـ آبان 106-105پژوهش، شماره 
 آرمان آيندهنگر، گزارش ميراث، دوره دوم، سال دوم، شماره بررسي تذكره الشعراء: .8

 .1386، بهمن و اسفند 18 و 17
  نعمتاهللا صفري فروشاني، نامه بررسي دو اثر تاريخنگاري شيخ صدوق(ره): .9

 . 1386، تابستان 10تاريخپژوهان، سال سوم، شماره 
 مصطفي سليمي »:«الكاشفبررسي روش تفسيري و رويكردهاي مغنيه در تفسير  .10

 . 1386زارع، حديث انديشه، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 
: مصطفي ذاكري، گزارش ميراث، دوره دوم، سال بررسي كتاب صحيفه سجاديه .11

 .1386، بهمن و اسفند 18 و 17دوم، شماره 
 علي صفري آق قلعه، گزارش ميراث، دوره دوم، بررسي كتاب قلندريه در تاريخ: .12

 .1386، مهر و آبان 14 و 13سال دوم، شماره 
 .1386، مرداد 48: سيدحسن اسالمي، پگاه حوزه، شماره پژواك نوشته .13
 مسعود فريامنش، پژوهشي در باب نسبت ميان اخالق ديني و اخالق سكوالر: .14

 .1386، چاپ 1385 آبان –، فروردين 2 و 1معارف، دوره بيست و دوم، شماره 
«ظالمه الزهرا(س) فيالنصوص و پس از پيامبر، مروري بر دو فصل نخست كتاب  .15

، مرداد ـ آبان 106-105ي، آينه پژوهش، شماره  سيدمحمدجواد شبيراآلثار»:
1386. 
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«تركان در احاديث پيامبر اكرم(ص) و جنگجويان ترك در تاريخ مختصر آذربايجان  .16
 مسعود عرفانيان، معارف، دوره بيست و دوم، »:ركاب امام حسين(ع) در عاشورا

 .1386، چاپ 1385 آبان –، فروردين 2 و 1شماره 
 مجيد مرادي رودپشتي، كتاب ماه دين، شماره تأملي در ترجمه صحيفه سجاديه: .17

. 1386، دي، بهمن و اسفند 123-124-125
 حسام فرمان »؛ نگاهي به تاريخچه كوتاه يك اثر:«ديوان امام حسين(ع)ترجمه  .18

 .1386، بهمن 10ساالر، كتاب ماه ادبيات، شماره 
: با رويكرد ترجمه، نقد و بررسي مقاله حضرت محمد(ص) در دانشنامه بريتانيكا .19

تاريخي: ترجمه محمدباقر معموري، نامه تاريخپژوهان، سال دوم و سوم، شماره 
 .1386 و بهار 1385هشتم و نهم، زمستان 

 علي بهراميان، گزارش ميراث، دوره دوم، تصحيح تازهاي از كتاب بيان االديان: .20
 .1386، شهريور 12سال اول، شماره 

 محمدكاظم جبل عامل بين الشهيدين، تأملي درباره تاريخ تشيع در جبل عامل: .21
، فروردين، ارديبهشت و خرداد 116-115-114رحمتي، كتاب ماه دين، شماره 

1386. 
 سيدعبدالوهاب طالقاني، ترجمان چگونگي ترجمة واژههاي مترادف در قرآن كريم: .22

 .1386، پاييز و زمستان 2وحي، سال يازدهم، شماره 
: زهرا چون و چرايي در تشخيص موضوعات در الموضوعات فياآلثار و االخبار .23

 .1386اخوان صراف، علوم حديث، سال دوازدهم، شماره اول، بهار 
 مهدي غالمعلي، درآمدي بر غيبتنگاري (بررسي كتابهاي غيبت تا قرن پنجم): .24

 .1386حديث انديشه، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 
، 116-115-114 عبداهللا اميني، كتاب ماه دين، شماره درآمدي بر فقه اسالمي: .25

 .1386فروردين، ارديبهشت، خرداد 
 دكتر مريم شعبانزاده، مجله  اولين اصطالحنامه تخصصي عرفاني:درجات المعامالت .26

، شماره 1386ادبيات و علوم انساني فردوسي مشهد، سال چهلم، شماره اول، بهار 
 .156پيدرپي 

 ناصر محمدي، ميراث شهاب، سال چهاردهم، درنگي در كتاب شواهد ضيائيه: .27
 .1386شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان 
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روافضي چون اشعري، ابن حزم و اسفرايني؛ نقدي بر ترجمه كتاب مدرسه قم و  .28
، خرداد ـ 104 سيدلطفاهللا جاللي و علينقي خداياري، آينه پژوهش، شماره بغداد:
 .1386تير 

 اكبر ثبوت، آينه ميراث، دوره جديد، روايات شرف النبي در كتابهاي معتبر شيعه: .29
 ).39، (پياپي 1386سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 

 روحاهللا شهيدي، دكتر سير انتقال ميراث مكتوب شيعه در آينه فهرستها: .30
 .1386محمدعلي مهدوي راد، علوم حديث، سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان 

 سيدعبدالوهاب طالقاني، ترجمان وحي، سال سيري در ترجمه سيدحسن ابطحي: .31
 .1386، بهار و تابستان 1يازدهم، شماره 

، آذر ـ 108-107: سيدحسن اسالمي، آينه پژوهش، شماره شهيدي در آينه آثارش .32
 .1386اسفند 

«بررسي تطبيقي قاموس الرجال و شيخ محمدتقي شوشتري و انتقادهاي رجالي او،  .33
، مرداد ـ آبان 106-105 سيدعلي آقايي، آينه پژوهش، شماره »:تنقيح المقال

1386. 
 سيدمحمود مرعشي نجفي، ميراث عدي بن الرّقاع و كهنترين نسخه از ديوان او: .34

 .1386شهاب، سال سيزدهم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 
-107 سعيد ضيائيفر، آينه پژوهش، شماره »:«ماوراء الفقهعلوم مرتبط با فقه و  .35

 .1386، آذر ـ اسفند 108
 قيام جاودانه، سيري در كتاب قيام حسين(ع) اثر زندهياد دكتر سيدجعفر شهيدي: .36

 .1386، دي 24108كامران شرفشاهي، ضميمه روزنامه اطالعات، شماره 
اسماعيل اثباتي، حديث انديشه، سال دوم، كاوشي نو در اسناد كتابهاي فهرست:  .37

 .1386شماره سوم، بهار و تابستان 
 –، فروردين 2 و 1 هادي شريفي، معارف، دوره بيست و دوم، شماره كتابي به موقع: .38

 .1386، چاپ 1385آبان 
حسن انصاري قمي، گزارش ميراث، سال كتابي از مؤلفي از خاندان بياناالديان:  .39

1386. 
، خرداد ـ 104 اصغر ارشاد سرابي، آينه پژوهش، شماره »:«پيغام اهل رازگذري بر  .40

 .1386تير 
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-105 اصغر ارشاد سرابي، آينه پژوهش، شماره گذري بر گزيده متون تفسيري: .41
 .1386، مرداد ـ آبان 106

 آذر –، مهر 122-120 سيدحسن فاطمي موحد، كتاب ماه دين، شماره گلشن ابرار: .42
1386. 

، 2 محمدرضاصفوي، ترجمان وحي، سال يازدهم، شماره مترجمان و آيات ارث: .43
 .1386پاييز و زمستان 

 محمد فرخزاد، نقدو بررسي كتاب تهران، مروري بر پيشينه مدارس علميه مشهد: .44
 .1386، شهريور 20شماره 

 معرفي جامع األفكار و ناقداألنظار و ميزان تأثيرپذيري حكيم نراقي از مالصدرا: .45
 1386عبداهللا صلواتي، آينه ميراث، دوره جديد، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 

 ).39(پياپي 
 دكتر احمد علي قانع، دانش معرفي و نقد كتاب مفهوم آزادي از ديدگاه مسلمانان: .46

 .1386سياسي، شماره پنجم، بهار و تابستان 
-105 مصطفي شفيعي، آينه پژوهش، شماره مقايسه دو ترجمه از سنن النبي(ص): .47

 .1386، مرداد ـ آبان 106
 سيدعلي آقايي، كتاب ماه دين، مقايسه ساختاري و محتوايي قرآن كريم و حديث: .48

 .1386، دي و بهمن و اسفند 125-124-123شماره 
، 125-124-123 دكتر علي صابري، كتاب ماه دين، شماره مقتل امام حسين (ع): .49

 .1386دي، بهمن و اسفند 
 روحاهللا شهيدي، مالك قدما در ارزيابي و نقد حديث در آيينه فهرستهاي رجالي: .50

 .1386حديث انديشه، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 
 (مناسك عرفان و تجلي رئاليته در شعر من صور من م، من م، من م، من صور .51

 .1386، تابستان 6منصور اوجي): شاپور جوركش، خوانش، شماره 
-124-123 سيدحسن فاطمي موحد، كتاب ماه دين، شماره ميراث حديث شيعه: .52

 .1386، دي، بهمن و اسفند 125
 محمدابراهيم روشنضمير، آينه :»شناسي و اسالمشناسي غربيان«شرقنقد كتاب  .53

 .1386، آذر ـ اسفند 108-107پژوهش، شماره 
 احمد برادران هاشمي، نقد كتاب تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهي: .54

 ، 1385، پاييز 59فرهنگ، شماره 
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، 103 سيدحسن فاطمي، آينه پژوهش، شماره نقد موسوعه االمام العسكري(ع): .55
 .1386فرورودين ـ ارديبهشت 

 رضا مختاري، ميقات حج، ):3)، (2)، (1نقد و بررسي پارهاي از مسائل مناسك ( .56
 .1386، پاييز 1385، پاييز و زمستان 61 و 58، 57شمارههاي 

 بهاءالدين خرمشاهي، ترجمان وحي، سال نقد و بررسي ترجمه حسين استاد ولي: .57
 .1386، بهار و تابستان 1يازدهم، شماره 

 عبدالرحيم قنوات، نامه تاريخ پژوهان، سال نقد و بررسي كتاب تاريخ تحليلي اسالم: .58
 .1386 و بهار 1385دوم و سوم، شماره هشتم و نهم، زمستان 

، 119-118-117 سيدحسن فاطمي موحد، كتاب ماه دين، شماره نكاتي در الذريعه: .59
 .1386تير، مرداد و شهريور 

 سلمان ساكت، گزارش نكتهاي درباره تصحيح منهاج الواليه في شرح نهج البالغه: .60
 .1386، بهمن و اسفند 18 و 17ميراث، دوره دوم، سال دوم، شماره 

 اصغر ارشاد »:«امر به معروف و نهي از منكر» و «شايست و ناشايستنگاهي به  .61
 .1386، فروردين ـ ارديبهشت 103سرابي، آينه پژوهش، شماره 

 سيدحسن اسالمي، پژوهش نوشتن در جزاير پراكنده؛ فقر علمي يا ضعف اخالقي: .62
 .1386، تابستان و پاييز 31-30حوزه، سال هشتم، شماره 

 مهدي باقري سياني، يك نكته از هزاران، معرفي كتاب تبصره الفقها و مؤلف آن: .63
 .1386 اسفند –، آذر 108-107آينه پژوهش، شماره 

، تير، مرداد 119-118-117 دكتر بخشعلي قنبري، كتاب ماه دين، شماره يهوديت: .64
. 1386و شهريور 

 
. علوم اجتماعي:  4
 .1386، چاپ 1385، پاييز فرهنگ واعظ، ): حسن2) و (1اقتصاد كالن ( .1
 .1386، بهار 1ح. شهفر، جشن كتاب، شماره ها: به زبان آدميزاد .2
، 16 خسرو قبادي، نامه علوم انساني، شماره تأثير فرهنگ ملي بر سياست خارجي: .3

 .1386تابستان و پاييز 
 نادر هوشمنديار، روزنامه شرق، سال چهارم، جامعهشناسي به روايت زيبا كالم: .4

 .1386، تير 905شماره 
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، 17 دكتر حميد عباداللهي، نامه علوم انساني، شماره جامعهشناسي جهان سوم: .5
 .87، بهار 86زمستان 

، 86، زمستان 17 دكتر نوين تواليي، نامه علوم انساني، شماره جامعهشناسي شهري: .6
 .87بهار 

، 17 دكتر حميد عباداللهي، نامه علوم انساني، شماره جامعهشناسي معرفت و علم: .7
 .87، بهار 86زمستان 

 دكتر عباس خلجي، نامه علوم انساني، شماره جان فورن و نظريهپردازي انقالبها: .8
 .1386، تابستان و پاييز 16

، تابستان و 16 احمد درستي، ، نامه علوم انساني، شماره چالشهاي توسعه سياسي: .9
 .1386پاييز 

، خرداد 19 : مهدي پرهام، نقد و بررسي كتاب تهران، شماره چرا عقب ماندهايم؟ .10
1386. 

 فرزاد »:«مباني نقد فكر سياسيدر باب خسران سنت روشنفكري؛ نگاهي به كتاب  .11
 .1386، خرداد 878كاظمي، روزنامه شرق، سال چهارم، شماره 

 منوچهر پزشك، معارف، دوره بيست و در سنگر آزادي، فردريش آوگوست هايك: .12
 .1386، تاريخ انتشار: اسفند 1385 آبان –، فروردين 65 و 64دوم، شماره پياپي 

 –، آذر 64: جواد ماهزاده، بخارا، شماره دولت حداقلي پوپري ضامن آزادي فردي .13
 .1386اسفند 

، 13 و 12: دكتر عباس خلجي، پژوهشگران، شماره روششناسي علوم سياسي .14
 .1386فروردين ـ تير 

 دكتر حميد عبداللهي، نامه علوم انساني، شماره روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي: .15
 .87، بهار 86، زمستان 17

 دكتر بهرام اخوان كاظمي، ، نامه علوم انساني، فلسفه سياست در تمدن اسالمي: .16
 .1386، تابستان و پاييز 16شماره 

 مصطفي اسكندري،  نامه علوم انساني، شماره قدرت، دانش و مشروعيت در اسالم: .17
 .1386، تابستان و پاييز 16

 هرمز همايونپور، نقد و بررسي كتاب كاركردهاي نظام سياسي در فرآيند توسعه: .18
 .1386، خرداد 19تهران، شماره 
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، 17 دكتر عباس خلجي، نامه علوم انساني، شماره مديريت منازعات قومي در ايران: .19
 .87، بهار 86زمستان 

، 16 دكتر بهرام نوازني، نامه علوم انساني، شماره نظريهپردازي در روابط بينالملل: .20
 .1386تابستان و پاييز 

 :»رويكرد و روش در اقتصاد«نقد يك نگاشته در اقتصاد ماركسيستي؛ نقد كتاب  .21
 .1386، چاپ 1385اميرحسين تركشدوز، فرهنگ، پاييز 

 
. علوم و فنون: 5
 مهناز هادي زاده، كتاب ماه علوم و »:اصول بيوشيميايي تغذيه و تغذيه درماني« .1

 .1386، خرداد 2فنون، شماره 
 اثري نه چندان جديد از استادي بنام: كيانوش جعفري ـ »،فيزيولوژي ورزش« .2

 .1386، تير 3شهريار غريبزاده، كتاب ماه علوم و فنون، شماره 
: مجيد قدسي حسنآباد، كتاب ماه »ها و انتقال گرماي محاسباتي«مكانيك شاره .3

 .1386، خرداد 2علوم و فنون، شماره 
 مرضيه داداشپور دواچي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره آب و هواشناسي كاربردي: .4

 .1386، خرداد 2
 محمدعلي احمديپژوه، كتاب ماه علوم و فنون، آشنايي با مباني الكترواويونيك: .5

 .1386، خرداد 2شماره 
: مرضيه داداشپور دواچي، اصول احداث مزارع تكثير و پرورش ماهيان سردآبي .6

 .1386، شهريور 5كتاب ماه علوم و فنون، شماره 
 :SQL server 2005آموزش عملي امكانات جديد براي راهبران و برنامهنويسان  .7

 .1386، تير 3كتاب ماه علوم و فنون، شماره اصغر احمدي طامه، 
 .1386، دي 9 هادي مازوچي، كتاب ماه كليات، شماره نقد نقد نقد: .8
 احمد محبي آشتياني، كتاب ماه علوم و فنون، شماره آناتوميگرِي براي دانشجويان: .9

 .1386، تير 3
كتاب ماه  محمدعلي احمدي پژوه،  :PLC S7 200اتوماسيون صنعتي پيشرفته  .10

 .1386، اسفند 11علوم و فنون، شماره 
 .1386، اسفند 11 عليرضا زماني، كتاب ماه علوم و فنون، شماره اثر مديچي: .11
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 پريسا قانوني ـ شهريار غريبزاده، ارزيابي بيماريهاي مغز و اعصاب كودكان: .12
 .1386، دي 9كتاب ماه علوم و فنون، شماره 

 مسعود صبايي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره اصول طراحي شبكههاي كامپيوتري: .13
 .1386، ارديبهشت 1

 .1386، اسفند 11 هادي مازوچي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره امپراتور پول: .14
 احمد محبي برخورد سيستمي با طبيعت زنده و مقاالت ديگر در زمينه اكولوژي: .15

 .1386، خرداد 2آشتياني، كتاب ماه علوم و فنون، شماره 
، مهر 6 ياشار سرباز، كتاب ماه علوم و فنون، شماره بررسي سيستمهاي قدرت: .16

1386. 
 هادي مازوچي، كتاب ماه علوم و فنون، بررسي و نقد فرهنگ تشريحي شيمي: .17

 .1386، ارديبهشت 1شماره 
 مجيد قدسي حسنآباد، كتاب ماه »:«طراحي اجزاي ماشينبررسي و نقد كتاب  .18

 .1386، ارديبهشت 1علوم و فنون، شماره 
 اميد مسعوديفر، كتاب :»هاي مهم مرتعي«معرفي برخي گونهبررسي و نقد كتاب  .19

 .1386، ارديبهشت 1ماه علوم و فنون، شماره 
 سميه قاصدي، كتاب بيماريهاي گياهان زراعي و باغي و روشهاي كنترل آنها: .20

 .1386، دي 9ماه علوم و فنون، شماره 
 .1386، شهريور 5 پرويز تاجداري، كتاب ماه علوم و فنون، شماره پاسخ به يك نقد: .21
 .1386، دي 9 نفيسه معتكف، كتاب ماه علوم و فنون، شماره پاسخ به يك نقد: .22
 پرويز تاجداري، كتاب ماه علوم و تحليل آماري در روانشناسي و علوم تربيتي: .23

 .1386، دي 9فنون، شماره 
، دي 9 علي رياضتي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره :GISتحليلهاي كاربردي  .24

1386. 
 پريسا قانوني ـ شهريار غريبزاده، كتاب ماه علوم و تشخيص و درمان سرگيجه: .25

 .1386 ، آذر 8فنون، شماره 
 عليرضا رضاييزاده رويكرد، كتاب ماه علوم و جادوگري، بدون چوبدست جادوگري: .26

 .1386، اسفند 11فنون، شماره 
، 3 محمدعلي احمدي پژوه، كتاب ماه علوم و فنون، شماره جريان سنج سيم داغ: .27

 .1386تير 
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، 2 آزاده گودرزي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره خواص و كاربرد پليمرهاي طبيعي: .28
 .1386خرداد 

 علي حسنوند ـ عليرضا بزرگنيا، كتاب ماه علوم و فنون، خودآموز شيمي عمومي: .29
 .1386 ، آذر 8شماره 

 (دوره دو جلدي در ترجمه فارسي): مهدي قهرماني، كتاب دانش فيزيك مفهومي .30
 .1386، شهريور 5ماه علوم و فنون، شماره 

 راهنماي بيماريشناسي و روششناسي تشخيصي بيماريهاي ميگوهاي پنهايد: .31
 .1386، اسفند 11حسن اوحدينيا، كتاب ماه علوم و فنون، شماره 

 راحله الماسي، كتاب ماه علوم و راهنماي گام به گام درمان اختالالت اضطراب: .32
 .1386، دي 9فنون، شماره 

، خرداد  2 احمد حسيني، كتاب ماه علوم و فنون، شماره رسوب شناسي كاربردي: .33
1386. 

 .1386، تير 3 محمدعلي احمدي پژوه، كتاب ماه علوم و فنون، شماره روباتيك: .34
 حسن اوحدينيا، كتاب ماه علوم و روشهاي نوين تغذيه دام با استفاده از كنسانتره: .35

 .1386، بهمن 10فنون، شماره 
 رياضي براي دانشجويان علوم پزشكي، گسترش بازهي رياضيات در دنياي پزشكي: .36

 .1386، ارديبهشت 1شهريار غريبزاده، كتاب ماه علوم و فنون، شماره 
 .1386، دي 9 : فرزان فالحت، كتاب ماه علوم و فنون، شماره زبان سادة ستاره؟ .37
 پريسا قانوني ـ شهريار غريبزاده، كتاب ماه علوم و زندگي سالم با تغذيه سالم: .38

 .1386، اسفند 11فنون، شماره 
، 3: هادي مازوچي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره زندگينامه مختصر آلبرت اينشتين .39

 .1386تير 
: محمد كرامالديني، كتاب ماه علوم و فنون، سوسيوبيولوژي يا زيست جامعهشناسي .40

 .1386، ارديبهشت 1شماره 
، 1 هادي ماوزچي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره سوسيوبيولوژي، نقدي ديگري: .41

 .1386ارديبهشت 
، تير 3 حسن اوحدينيا، كتاب ماه علوم و فنون، شماره طب داخلي ـ دامهاي بزرگ: .42

1386. 
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 مجيد قدسي حسنآباد، كتاب ماه طراحي سيستمهاي خورشيدي ساختمان در ايران: .43
 .1386، شهريور 5علوم و فنون، شماره 

 (فرآوري و انتقال گاز): جالل سليماني، 2 و 1عمليات واحد در مهندسي شيمي  .44
 .1386، بهمن 10كتاب ماه علوم و فنون، شماره 

، 2 احمد محبي آشتياني، كتاب ماه علوم و فنون، شماره غذاها و گياهان ضد درد: .45
 .1386خرداد 

 : ساره زندهروح ـ فاطمه باكويي، كتاب ماه AHPفرايند تحليل سلسله مراتبي  .46
 .1386، اسفند 11علوم و فنون، شماره 

 (تصميمگيري استراتژيك براي مديران): شهرام الماسي، كتاب ماه فناوري اطالعات .47
 .1386، دي 9علوم و فنون، شماره 

: محمدعلي احمدي پژوه، كتاب ماه علوم و فنون، فناوري سامانههاي اندازهگيري .48
 .1386، شهريور 5شماره 

 .1386، شهريور 5 علي رياضتي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره فيزيك پايه: .49
، خرداد 2 محمدعلي احمدي پژوه، كتاب ماه علوم و فنون، شماره فيزيك پزشكي: .50

1386. 
، 5 فاطمه دارابي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره فيزيك عمومي، نور و نسبيت: .51

 .1386شهريور 
 (ويراست پنجم)، جلد سوم ـ الكتريسيته و مغناطيس: فاطمه دارابي، فيزيك هاليدي .52

 .1386، شهريور 5كتاب ماه علوم و فنون، شماره 
، 3: الكتريسيته و مغناطيس: احمد اسمعيلي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره فيزيك .53

 .1386تير 
: كيانوش جعفري، كتاب ماه علوم و فيزيولوژي انساني در خدمت علوم ورزشي .54

 .1386، دي 9فنون، شماره 
، 2 صدف عنبرزاده، كتاب ماه علوم و فنون، شماره فيزيولوژي و پاتوفيزيولوژي ريه: .55

 .1386خرداد 
، بهمن 10راحله الماسي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره كلياتي از بيماريهاي لوبيا:  .56

1386. 
 ، 8 راضيه احمديپژوه، كتاب ماه علوموفنون، شماره كليد آرام كردن كودك ناآرام: .57

 .1386آذر 
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: ياشار سرباز، كتاب ماه علوم و فنون، كنترلكنندههاي منطقي قابل برنامهريزي .58
 .1386، تير 3شماره 

كتاب ماه علوم و فنون،  : اصغر احمدي طامه، ASP.NET 2.0گام به گام با  .59
 .1386، اسفند 11شماره 

كتاب ماه  : اصغر احمدي طامه، Microsoft ADO.NET 2.0گام به گام با  .60
 .1386، دي 9علوم و فنون، شماره 

،  3 احمد محبي آشتياني، كتاب ماه علوم و فنون، سال اول، شماره گياهان شرور: .61
 .1386تير 

، خرداد 2 محمدعلي احمدي پژوه، كتاب ماه علوم و فنون، شماره مباني احتمال: .62
1386. 

: محمدعلي احمدي مدارهاي فرمان پايه در پنوماتيك، هيدروليك و برق صنعتي .63
 .1386، تير 3پژوه، كتاب ماه علوم و فنون، شماره 

: سيدعلي ميرحسيني، كتاب ماه علوم و فنون، مدلسازي رياضي به روش دايناميكي .64
 .1386، خرداد 2شماره 

 محمدعلي احمدي پژوه، مدلسازي و شبيهسازي ديناميكي ماشينهاي الكتريكي: .65
 .1386، تير 3كتاب ماه علوم و فنون، شماره 

: عباس عباسپور، كتاب ماه علوم و مديريت منابع نيروي انساني در سازمانها .66
 .1386، خرداد 2فنون، شماره 

كتاب ماه علوم و فنون،  اصغر احمدي طامه، :Windows Vistaمرجع كامل  .67
 .1386، اسفند 11شماره 

 جالل سليماني، كتاب  در فرآيندهاي مهندسي شيمي:Exelمقدمهاي بر كاربرد  .68
 .1386، دي 9ماه علوم و فنون، شماره 

 .1386، اسفند 11 احمد اسمعيلي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره مكانيك كوانتومي: .69
، دي 9 امير رهافروز، كتاب ماه علوم و فنون، شماره :AVRميكروكنترلرهاي  .70

1386. 
 احمد محبي آشتياني، كتاب ماه علوم و نانوتكنولوژي، آيينهي تكنولوژي آفرينش: .71

 .1386 ، مهر 6فنون، شماره 
، 1 هادي مازوچي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره نقد دو كتاب دربارة آب: .72

 .1386ارديبهشت 
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 مهران صولتي هشجين، كتاب :»كاربرد سراميكها در مهندسي پزشكي«نقد كتاب  .73
 .1386، ارديبهشت 1ماه علوم و فنون، شماره 

، 2: فاطمه آقابيگي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره 3 جلد نقد كتاب گياهشناسي پايه .74
 .1386خرداد 

، شهريور 5 احمد محبي آشتياني، كتاب ماه علوم و فنون، شماره بافتشناسي پايه: .75
1386. 

ريزي، طراحي و مديريت سيستمهاي (برنامه نقد و بررسي كتاب زهكشي جديد .76
 .1386، ارديبهشت 1زهكشي): ابراهيم پذيرا، كتاب ماه علوم و فنون، شماره 

 ارسيا جمالي، كتاب ماه علوم و فنون، نقد و معرفي خودآزمون كتاب جراحي شوارتز: .77
 .1386، اسفند 11شماره 

 مژگان :»هاي آمادهسازي كانال دندان«مرجع كامل مباني، وسايل و روشنقدي بر  .78
 .1386، ارديبهشت 1زادصالح، كتاب ماه علوم و فنون، شماره 

: عليرضا رضاييزاده رويكرد، كتاب ماه علوم و فنون، نكاتي كه هر معلمي بايد بداند .79
 .1386، بهمن 10شماره 

 هادي مازوچي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره نويسندة پزشك يا پزشك نويسنده: .80
 .1386، ارديبهشت 1

 پريسا قانوني ـ شهريار غريبزاده، واژهنامه توصيفي تربيت بدني و علوم ورزشي: .81
 .1386 ، مهر 6كتاب ماه علوم و فنون، شماره 

، 11 ساره زندهروح ـ فاطمه باكويي، كتاب ماه علوم و فنون، شماره هوش مصنوعي: .82
 .1386اسفند 

، آذر و 16 و 15 آذر آقاميرزا، گزارش ميراث، سال دوم، شماره كتابي در طب قديم: .83
 .1386دي 

 (مجموعه سه رساله در پزشكي): محمد صدر، گزارش ميراث، گنجينه بهارستان .84
 . 1386، بهمن و اسفند 18 و 17سال دوم، شماره 

 
. هنر: 6
 »:«اوژن يونسكو» اثر «كرگدنآخرين آدم، يادداشتي در تحليل نمايشنامه  .1

 .1387 و فروردين 1386، اسفند 53 و 52سيدحسين فدايي حسين، صحنه، شماره 
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 ناصح كامكاري، پاياب، شماره آهسته با گل سرخي كه ميدمد در سايه كاكتوس: .2
 .1386، اسفند 17

«اهميت ارنست انسجام و هماهنگي درونمايه و ساختار، نقد و بررسي نمايشنامه  .3
 .1386، دي و بهمن 52 و 51 حسن پارسايي، صحنه، شماره »:بودن

 محرم اسالم نژاد، كتاب ماه هنر، بررسي تصويرسازي كتابهاي مذهبي كودكان: .4
 .1386، خرداد و تير 106 و 105شماره 

، 14 و 13 اكبر ايراني، كتاب ماه هنر، سال دوم، شماره بررسي كتاب كلك مسيحا: .5
 .1386مهر و آبان 

 كاوه تيموري، كتاب ماه هنر، شماره پژوهش در خط نستعليق، امري سهل و ممتنع: .6
 .1386، فروردين و ارديبهشت 107 و 103

دكتر سيدحبيباهللا  تصويرسازي مذهبي كتابهاي كودكان پس از انقالب اسالمي: .7
 .1386، آذر و دي 112 و 111لزگي ـ خشايار قاضيزاده، كتاب ماه هنر، شماره 

، خرداد و تير 106 و 105 پرويز اقبالي، كتاب ماه هنر، شماره تصويرسازي مذهبي: .8
1386. 

 دكتر پريسا تفاوت نوآوري و نوگرايي در هنر با رويكردي به نقاشي معاصر در ايران: .9
 .1386، آذر و دي 112 و 111شاه قزويني، كتاب ماه هنر، شماره 

، 104 و 103 محمود ارژمند، كتاب ماه هنر، شماره چوپان، در عصر بيواسطگي: .10
 .1386فروردين و ارديبهشت 

، مرداد و 108 و 107 مينا صدري، كتاب ماه هنر، شماره چين و هنرهاي اسالمي: .11
 .1386شهريور 

 107 كاوه تيموري، كتاب ماه هنر، شماره درسنامه عرفاني هنر قدسي خوشنويسي: .12
 .1386، مرداد و شهريور 108و 

 .1386، اسفند 17 مهين بهرامي، پاياب، شماره رادي، در روزنة آبي: .13
هومن نجفيان، صحنه، »: «نقد تئاترعاشقانههاي يك سالخ، نقد و بررسي كتاب  .14

 .1386، دي و بهمن 52 و 51شماره 
 .1386، خرداد تا اسفند 37 دكتر حسين پاينده، نافه، شماره فصلي از يك كتاب: .15
 جهانشير ياراحمدي، گريبايدوف، نمايشنامهنويس روس، وزيرمختار روسيه در ايران: .16

 .1387 و فروردين 1386، اسفند 53 و 52صحنه، شماره 
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 امين حقپرست، گزارش مرقع خوشنويسان؛ نقد و بررسي كتاب كلك مسيحا: .17
 .1386، آذر و دي 16 و 15ميراث، سال دوم، شماره 

 صالح طباطبايي، خيال، نقدي بر آثار هنرپژوهان غربي درباره تصويرگري در اسالم: .18
 .1386، بهار و تابستان 22 و 21شماره 

 دكتر احمد جواليي، صحنه، شماره »:«تئاتر جديد تاجيكستاننورجاناف و كتاب  .19
 .1386، دي و بهمن 52 و 51

 و فروردين 1385، اسفند 53 و 52 حسن پارسايي، صحنه، شماره قانون عليه قانون: .20
1386. 

 
 . ادبيات داستاني:7
رسول عبدالمحمدي، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر دوم، ماندن در دايرة عينيت:  .1

 .1386بهار 
 مهين احمدلو، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، پاييز آدم خوب مونت پوچيو: .2

1386 .
-: رضا گرجي» ديگري در راه است«طوفان بررسي آرزو ميخواه ليك اندازه خواه، .3

 .1386، شهريور 251زاد، كيهان فرهنگي، شماره 
: سيما طاهر كٌرد، » احمد بيگدلي«اندكي سايهآرزو و حسرت، نقدي بر داستان  .4

 .1386، مهر 111ادبيات داستاني، شماره 
نگره، نقد ادبيات  ، حسين شهرابيآيا آدم مصنوعيها خواب گوسفند برقي ميبينند؟: .5

 .1386داستاني، دفتر سوم، پاييز 
 سارا حسينپور كهواز، جشن آيا آدم مصنوعيها خواب گوسفند برقي ميبينند؟: .6

 .1386، بهار 1كتاب، دوره جديد، شماره 
 عليرضا سيفالديني، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، پاييز آيا اين رمان است؟: .7

1386 .
 .1386، اردبيهشت 14 سدا زندهروديان، رودكي، شماره احياي مردگان: .8
، فروردين و 36 جواد اسحاقيان، نافه، شماره در خانه ادريسيها: ادبيت متن .9

 .1386ارديبهشت 
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: اصغر استاد حسن معمار، »ي كانينگهامها«ساعت» وولف تا «خانم دالووياز  .10
 .1386، شهريور 110شماره 

: ابوذر كريمي، كتاب ماه ادبيات، شماره از دشتهاي ونزوئال تا گفتوگوي فرهنگي .11
 .1386، اسفند 11

، 36»: فتحاهللا بينياز، نافه، شماره «مرد معلق نگاهي به رمان اضطراب بودن؛ .12
 .1386فروردين و ارديبهشت 

: دكتر ي حيات» در رمان بلنديهاي بادگير«عشق، عنصر جاودانهاميلي برونته و  .13
 .1386، دي و بهمن 21علي منيري، رودكي، شماره 

 روايت دوگانه غيرانضمامي: ابراهيمزاده گرجي، روزنامه كيهان، شماره اندكي سايه؛ .14
 .1386، فروردين 18777

 مدرنيتة معمولي تخيل، نگاهي به رمان اندگي سايه احمد توكلي: نژند ؛اندكي سايه .15
 .1386، شهريور 5بيزكي، كتاب ماه ادبيات، شماره 

. 1386 آرش نقيبيان، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر دوم، بهار انقالبي در ارزشها: .16
: سياوش جمادي، انكار حضور ديگري؛ تأملي در رمان كيفر آتش از الياس كانتي .17

 .1386، تابستان 6خوانش، شماره 
: نژند »ي محمد رحيم اخوتها و سايهها«نام؛ خوانش رمان اين بوي ماندگار .18

 .1386، اسفند 11بيزكي، كتاب ماه ادبيات، شماره 
، 4 مهين احمدلو، جشن كتاب، دوره جديد، شماره اين شارالتانهاي شوخ و شنگ: .19

 .1386زمستان 
: عليرضا » نوشته خالد حسينيباز«بادبادك ؛ نقدي بر رمان باز هم افغانستان و... .20

 .1386، اسفند 11آقاييراد، كتاب ماه ادبيات، شماره 
 .1386، شهريور 6، شماره 16 مريم بصيري، پيام زن، سال بازي تمام شده است: .21
: فرحناز شيخ تن» نوشته اميرحسين چهلدم ايراني«سپيدهبازي قدرتها، نقد  .22

 .1386، مرداد 109عليزاده، ادبيات داستاني، شماره 
 .1386، فروردين 328 طال نژادحسن، روزنامه اعتماد ملي، شماره باغهاي شني: .23
 فريبا حاج دايي، رودكي، :» اثر اورهان پاموكهاي مشهور«آدمبررسي داستان  .24

 .1386، ارديبهشت 14شماره 
 رسول عبدالمحمدي، نگره، نقد ادبيات برشهايي آگاهانه از تاريخ و واقعيت: .25

 .1386داستاني، دفتر سوم، پاييز 
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، 2 شيرين سادات صفوي، جشن كتاب، دوره جديد، شماره بوي خوش تاريكي: .26
 .1386تابستان 

 محسن فرجي، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، به سوي درياي مرگ: .27
. 1386پاييز

 محسن فرجي، نگره، بيسكويت نام سگي است كه ميتواند وجود هم نداشته باشد: .28
 .1386نقد ادبيات داستاني، دفتر دوم، بهار 

 جواد عاطفه، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر بيگانهاي از آفتاب، در آفتابي بيگانه!: .29
 .1386سوم، پاييز 

 آرش نقيبيان، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، پرسشي كه در كالم نميگنجد: .30
 .1386پاييز 

 آرش نقيبيان، جشن كتاب، دوره پروست چگونه ميتواند زندگي ما را دگرگون كند: .31
 .1386، زمستان 4جديد، شماره 

مهدي پاكنهاد، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر تعليق آن هدايت مألوف...:  .32
 .1386دوم، بهار 

، تير 17 جمال ميرصادقي، رودكي، شماره :»اي«آسانسور شيشهتفسير داستان  .33
1386. 

، مهر 111 فرحناز شيخ عليزاده، ادبيات داستاني، شماره تقابل دو عشق و عقيده: .34
1386. 

 ابراهيمزاده گرجي، ادبيات داستاني، » در آيينه پايانبندي:«نقشبندانتماشاي  .35
 .1386، مهر 111شماره 

 الهام عظيم، نگره، نقد ادبيات تنوع فضا و شخصيتها و رويكردهاي متفاوت: .36
 .1386داستاني، دفتر سوم، پاييز 

 معصومه افشار، ادبيات »:«يكي بود و يكي نبودتوصيف شخصيتهاي داستاني در  .37
 .1386، شهريور 110داستاني، شماره 

، پاييز 3 سجاد روشني، جشن كتاب، دوره جديد، شماره تونل معجزهاي از ايجاز: .38
1386. 

 .1386، مرداد و شهريور 18 نوشين مهاجرين، رودكي، شماره تهران شهر بيآسمان: .39
، مهر 19: اعظم بيژني، رودكي، شماره تهران مخوف، نخستن رمان نقد اجتماعي .40

1386. 
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، تابستان 2 شيرين سادات صفوي، جشن كتاب، دوره جديد، شماره جان آزاده: .41
1386. 

 فتحاهللا بينياز، نگره، نقد ادبيات جايگاه واقعيت، شأن وهم و حلقه رابطه باورپذيري: .42
. 1386داستاني، دفتر دوم، بهار 

. 1386 عنايت سميعي، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، پاييز جزء و جزئيات: .43
 شهريار زرشناس ـ محمدرضا سرشار، جنايت و مكافات؛ اثر فئودور داستايوفسكي: .44

 .1386، شهريور 110ادبيات داستاني، شماره 
محمدحسن شهسواري، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر جنگجويان انتهاي تاريخ:  .45

. 1386دوم، بهار 
 شاهرخ تندروصالح، نگره، نقد ادبيات جنگل سايههاي پچپچه و لولي تاريك ترس: .46

. 1386داستاني، دفتر سوم، پاييز 
 فتحاهللا بينياز، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر چرا در ايران ادبيات اعترافي نداريم: .47

. 1386سوم، تابستان 
، 3 محمد قاسمزاده، جشن كتاب، دوره جديد، شماره چهرهي يك انقالبي: چه گوارا، .48

 .1386پاييز 
» نوشته آذردخت هاي چهارشنبه«شب، درباره مجموعه داستان چيني شكسته زبان .49

 .1386، آبان 495: طال نژادحسن، روزنامه اعتماد ملي، شماره بهرامي
: طال »هاي گل«لكه نگاهي به مجموعه داستان حاشيههايي كه متن را ميسازند، .50

 .1386، ارديبهشت 359نژادحسن، روزنامه اعتماد ملي، شماره 
: » نوشته علي صالحيهاي گل«لكه درباره مجموعه داستان حرير نرم لحن و زبان، .51

 .1386، فروردين 328طال نژادحسن، روزنامه اعتماد ملي، شماره 
 جواد اسحاقيان، نگره، نقد حلقه باختين، فرهنگ مردمي و ادبيات چندصدايي: .52

 .1386ادبيات داستاني، دفتر دوم، بهار 
 پدرام رضاييزاده، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر دوم، خاطرات يك دون ژوان: .53

. 1386بهار 
 فرشته احمدي، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، تابستان خاطره نگاري ركود: .54

1386. 
؛ درباره من عاشق آدمهاي پولدارم نوشته سيامك گلشيري: خنديدن با لبان دوخته .55

 .1386 ، خرداد 863طال نژادحسن، روزنامه شرق، شماره 
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: فتحاهللا بينياز، خوانش، خواب گونگي مرگ؛ نگاهي به يادداشتهايي براي دورا .56
 .1386، بهار 5شماره 

پلههاي راه آهن «عقرب روي  نقدي بر » رمان ميشود؟،«حشو مليحداستان بلند با  .57
، دي و 256-255: ابراهيمزاده گرجي، كيهان فرهنگي، شماره »انديمشك يا...

 .1386بهمن 
 ب . نياوراني: كتاب ماه ادبيات، »:«رؤيابينان بيدارداستان پرندگان، نگاهي به كتاب  .58

 .1386، دي 9شماره 
 .1386، بهار 1 سينا رسولي، جشن كتاب، دوره جديد، شماره داستانهاي برق آسا: .59
، 4 آرش نقيبيان، جشن كتاب، دوره جديد، شماره در حال و هواي سن ژرمن: .60

 .1386زمستان 
 شاهرخ تندروصالح، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر دوم، در سايه ايوانهاي مخوف: .61

 .1386بهار 
 (ادبيات آرمانشهر و ضد آرمانشهر): فتحاهللا بينياز، جشن كتاب، دوره دربارة كتاب ما .62

 .1386، پاييز 3جديد، شماره 
 فاطمه گل حسيني، ادبيات داستاني، »:«روز و شب يوسف» و «مرددولت آبادي،  .63

 .1386، خرداد و تير 108شماره 
، دي 113 فرخنده حقشنو، ادبيات داستاني، شماره رماني در قلب پانزده گزارش: .64

1386. 
 محمد ديدهور، ادبيات »: درجه270«سفر به گراي روايت نزديك؛ نگاهي به رمان  .65

 .1386، خرداد و تير 108داستاني، شماره 
 طال نژادحسن، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر دوم، روايتي تازه از ادبيات روستايي: .66

. 1386بهار 
 عليرضا سيفالديني، نگره، نقد روايتي كه با تداعي معاني نامعمول پيش ميرود: .67

. 1386ادبيات داستاني، دفتر دوم، بهار 
 بهمن بازرگاني، خوانش، شماره رودخانة تمبي؛ از مجموعه داستان هتل ماركوپولو: .68

 .1386، تابستان 6
» نوشته آنتونيو تابوكي: طال نژادحسن، «خط افق درباره رمان رها در خط افق، .69

 .1386، آبان 495روزنامه اعتماد ملي، شماره 
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، مرداد و شهريور 18 نژند بيزكي، رودكي، شماره :زمان خوانده شدن مضاعف تو .70
1386. 

 نژند بيزكي، كتاب ماه زمان خوانده شدن مضاعف تو؛ خواهش رمان تيمبوكتو: .71
 .1386، آذر 8ادبيات، شماره 

، فروردين و 36: صمد طاهري، نافه، شماره زن در آثار محمود دولتآبادي .72
 .1386ارديبهشت 

 معصومه حاميدوست، ادبيات داستاني، شماره زن در آيينه داستانهاي آل احمد: .73
 .1386، مرداد 109

 سهيال » نوشته انسيه شاه حسيني:«توپچنارزن ساالر مرد ستيز؛ نقدي بر  .74
 .1386، خرداد و تير 108عبدالحسيني، ادبيات داستاني، شماره 

 فرحناز شيخ عليزاده، » نوشته مجيد قيصري:«باغ تلوزندگي قهرمان؛ نگاهي به  .75
 .1386، خرداد و تير 108ادبيات داستاني، شماره 

»، نوشته «عسكر گريز درباره مجموعه داستان زندگي، جنگ و ديگر مرگ؛ .76
 .1386، آذر 553محمدآصف سلطانزاده: طال نژادحسن، روزنامه اعتماد ملي، شماره 

، 108 فاطمه گلحسيني، ادبيات داستاني، شماره :»كنيم«عادت ميزويا پيرزاد و  .77
 .1386خرداد و تير 

: مديا كاشيگر، نگره، زيبايي شناختي شر با نگاهي به جهان داستاني داستايفسكي .78
. 1386نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، تابستان 

 امير احمدي آريان، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، ساخته شدن تاريخ: .79
. 1386تابستان 

: مريم » علي اشرف درويشيانهاي ابري«سال نگاهي به رمان سالهاي ابري؛ .80
 .1386، اسفند 11غفاري جاهد، كتاب ماه ادبيات، شماره 

 .1386 الهام يكتا، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، تابستان سايههاي بيپايان: .81
، 108 مجاهد غالمي، ادبيات داستاني، شماره سبك شناسي داستانهاي جمالزاده: .82

 .1386خرداد و تير 
، مهر 19 دكتر احمد ابومحبوب، رودكي، شماره :افول يوزپلنگان، سپرده به زمين .83

1386. 
، تابستان 2 شيرين سادات صفوي، جشن كتاب، دوره جديد، شماره سلطان گل زرد: .84

1386. 
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«خانه ؛ نگاهي به فلسفه و سياست در رمان سنت در مسير يك ستاره سرگردان .85
 .1386، خرداد و تير 108»: محمد سرشار، ادبيات داستاني، شماره پتروداوا

 يوسف نيكنام، ادبيات داستاني، شماره :»شان«سهراب كسير سقوط يك رستم؛ نقد  .86
 .1386، شهريور 110

 احمد شاكري، ادبيات داستاني، شماره شاهزادهاي كه ميخواست در خواب بماند: .87
 .1386، مهر 111

 علياهللا سليمي، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، تابستان شكار فرشتهها: .88
1386 .

: سعيد طباطبايي، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر  و زوال كتابابرقهرمانصراحت،  .89
 .1386دوم، بهار 

 .1386، تير 396 طال نژادحسن، روزنامه اعتماد ملي، شماره »:«هيچعبور از باغ  .90
، 4 سجاد روشني، جشن كتاب، دوره جديد، شماره عدالت نديد، پس خودكشي كرد: .91

 .1386زمستان 
، تير 17 محمدحسين محمدي، رودكي، شماره عرصههاي كسالتبار زندگي شهري: .92

1386. 
 .1386، پاييز 3 شيرين سادات صفوي، جشن كتاب، دوره جديد، شماره عروس بيوه: .93
 .1386، تير 17 دكتر شهرزاد نوري صفا، رودكي، شماره عزاداران بيل: .94
 سجاد صاحبان زند، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر فرزندان خلف فاكنر و جويس: .95

 .1386دوم، بهار 
، مرداد و شهريور 18 فرحناز عليزاده، رودكي، شماره فروپاشي ارزشهاي مقدس: .96

1386. 
 فرخنده » نوشته احمد بيگدلي:«اندكي سايهفروتر از اندازه يك رمان برگزيده، نقد  .97

 .1386، مرداد 109حقشنو، ادبيات داستاني، شماره 
: فتحاهللا بينياز، نگره، نقد ادبيات داستاني، فقدان عناصر هميشگي يك نويسنده .98

. 1386دفتر دوم، بهار 
 يوسف نيكنام، ادبيات داستاني، »:«خاتون عشققصه ما در موعود، نقد داستان  .99

 .1386، مهر 111شماره 
 .1386، دي 113 مجتبي حبيبي، ادبيات داستاني، شماره قيام در اردوگاه مرگ:. 100
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، زمستان 4 محمد قاسمزاده، جشن كتاب، دوره جديد، شماره كافكا در ساحل:. 101
1386. 
 شهال زرلكي، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، تابستان كلمات؛ همين و تمام:. 102

1386. 
 الهام عظيم، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر كولهبار تنهايي در سفري بيانتها:. 103

 .1386دوم، بهار 
» نوشته اميرحسين فردي: «اسماعيل نگاهي به گام كوچك در راهي طوالني،. 104

 .1386، مهر 111مهدي ارطايفه، ادبيات داستاني، شماره 
 ابراهيمزاده :»دم ايراني«سپيدهگذر از زبان الكن راوي مداخلهگر؛ نگاهي به رمان . 105

 .1386، شهريور 110گرجي، ادبيات داستاني، شماره 
اشرف » اثر علي«سالهاي ابري بررسي محتوايي »هاي ابري«سالگذري بر . 106

 .1386، مرداد 109درويشيان: مريم غفاري جاهد، ادبيات داستاني، شماره 
: ناهيد چگيني علي » نوشته محمد حجازي«زيبالحن و فضاسازي در رمان . 107

 .1386، مهر 111آباديب، ادبيات داستاني، شماره 
»: عطاءاهللا «خاطرة دلبركان غمگين من نقد كتاب ما تماشائيانِ بستانيم؛. 108

 .1386، خرداد ـ اسفند 37مهاجراني، نافه، شماره 
، خرداد 37 : جالل فرزانه دهكردي، نافه، شماره مرز واقعيت و خيال در رمان آئورا. 109

 .1386ـ اسفند 
، آذر ـ 64 ميترا داور، بخارا، شماره » يوسف عليخاني:«اژدها كشانمروري بر . 110

 .1386اسفند 
 محمدرضا گودرزي، نگره، نقد ادبيات مروري بر كتاب نقد ادبي و دموكراسي:. 111

 .1386داستاني، دفتر دوم، بهار 
 1385، بهمن و اسفند 35 خالد نويسا، نافه، شماره مكثي بر مجموعه دشت قابيل:. 112

 (تأخير چاپ).
 جواد ماه زاده، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، تابستان موجوديت ناموجود:. 113

1386. 
، خرداد ـ اسفند 37 علي آموخته، نافه، شماره  موقعيت حصار و سگهاي پدرم:. 114

1386. 
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»: ابراهيمزاده «شطرنج با ماشين قيامت بررسي رمان  مهره سفيد در خانه سياه،.115
 .1386، ارديبهشت 18791گرجي، روزنامه كيهان، شماره 

 .1386، دي 113 فرحناز شيخ عليزاده، ادبيات داستاني، شماره مهره سياه يا سفيد:. 116
 عباس عبدي، »:«در مهتاب پس از باراننگاهي به داستان كوتاه ؛ ناگهان امشب. 117

 .1386، تابستان 6خوانش، شماره 
 سعيد طباطبايي، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر سوم، نامگذاري و آفرينش:. 118

 .1386تابستان 
 مهديه نورسته، ادبيات داستاني، شماره » نوشته انسيه شاه حسيني:«توپچنارنقد . 119
 .1386، مهر 111
، شهريور 110 مجتبي حبيبي، ادبيات داستاني، شماره »:«هرتزوگنقد رمان . 120

1386. 
 فرخنده حقشنو، ادبيات نقد رمان محمدرسول اهللا اثر ابراهيم حسن بيگي:. 121

 .1386، دي 113داستاني، شماره 
، خرداد 37 رضا كاظمزاده، نافه، شماره نقد رمان هويت مردانه در گرو تمناي زن:. 122

 .1386ـ اسفند 
 مردن قبل از مرگ: آناهيتا حسينزاده، » اثر آلبر كامو؛«بيگانهنگاهي اجمالي به . 123

 .1386، خرداد و تير 108ادبيات داستاني، شماره 
 بهرام انجمروز، ادبيات داستاني، شماره »:«انجمن شاعران مردهنگاهي به داستان . 124
 .1386، دي 113
، 14 سيروس علينژاد، رودكي، شماره :» بگو!«شهرزاد قصهنگاهي به كتاب . 125

 .1386ارديبهشت 
، آذر ـ 64 اميد بينياز، بخارا، شماره :»اكٌشان«اژدهنگاهي به مجموعه داستان . 126

 .1386اسفند 
 محمدرضا مرزوقي، نگره، نقد ادبيات داستاني، نگاهي به مرگ مرموز در كليسا:. 127

 .1386دفتر دوم، بهار 
 .1386: شهال زرلكي، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر دوم، بهار نگره عليه نگره. 128
 ع. ديوانآبادي، نشر دانش، سال بيست و دوم، نمونهاي از ترجمهاي بازاري:. 129

 .1386، تاريخ انتشار اسفند 1385شماره سوم، پاييز 
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، پاييز 3 مهين احمدلو، جشن كتاب، دوره جديد، شماره نويسنده آدمهاي بزرگ:. 130
1386. 
»: «اندكي سايه نمدنشيني با بيگدلي در نيست وش باشد خيال اندر جهان،. 131

 .1386، 4ابراهيمزاده گرجي، ويژهنامه كتاب حبيب 
» نوشته اصغر الهي: علي «سالمرگي؛ نقدي بر رمان واگويه خاطرههاي مهآلود. 132

 .1386، مهر 19حسنزاده، رودكي، شماره 
: آرش نقيبيان، دوره جديد، وجودي به خاطر هنر؛ مروري بر كتاب مادام بوواري. 133

 .1386، پاييز 3شماره 
، نگاهي به رمان ارالندو: ترانه مسكوب، ويرجينيا وولف و هزار توي ذهن نويسنده. 134

 .1386، آذر ـ اسفند 64بخارا، شماره 
 سايه اقتصادينيا، نقد و بررسي كتاب هرچه هست، از قامت ناساز بياندام ماست!:. 135

 .1386، خرداد 19تهران، شماره 
-: ابراهيم»ا كه غريبه نيستيد«شم، نگاهي به » شد«چيزي غير از ديگرونهوشو . 136

 .1386، ارديبهشت 18792زاده گرجي، روزنامه كيهان، شماره 
 مجتبي حبيبي، ادبيات داستاني، شماره : روايتگر افسانه هولوكاستابيعقوب كذ. 137
 .1386، مرداد 109

 
. ادبيات فارسي:  8
-» روح«آموزش داستان نويسي تأملي بر كتاب آموزش داستاننويسي در يك نگاه؛ .1

 .1386، اسفند 11اهللا مهديپور عمراني: محسن الهامي، كتاب ماه ادبيات، شماره 
): تصحيح و بررسي دكتر سيدجمااللدين آيين بزرگي دادبه پارسي (ابن مقفع .2

 . 1386، تير 17مرتضوي، رودكي، شماره 
 دكتر مصطفي گرجي، كتاب ماه ادبيات، آيين نگارش مقاله علمي ـ  پژوهشي: .3

 .1386، ارديبهشت 1شماره 
 (كتابخانه الكترونيك 3ادبيات فارسي در فضاي مجازي، نگاهي به نرمافزار درج  .4

، دي 123، پياپي 9 دكتر محمدحكيم آذر، كتاب ماه ادبيات، شماره شعر فارسي):
1386. 
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: داريوش » شعر نو فارسي«صحنهاز وراي آبي بنفش، نيما مدرنترين شاعر در  .5
 .1386معمار، خوانش، سال دوم، شماره ششم، تابستان 

 علي صفري آق قلعه، گزارش ميراث، اندر بيان طبع انتقادي كتاب جوامع الحكايات: .6
 .1386، بهمن و اسفند 18 و 17دوره دوم، سال دوم، شماره 

 محمد روشن، گزارش ميراث، دوره دوم، بررسي كتاب گرشاسب نامه اسدي طوسي: .7
 .1386، بهمن و اسفند 18 و 17سال دوم، شماره 

 محمود اميدساالر، گزارش ميراث، دوره دوم، سال بوطيقاي متن و تصحيح متون: .8
 .1386، بهمن و اسفند 18 و 17دوم، شماره 

 نقدي بر كتاب فارسي دوم راهنمايي: سيدجالل پارسي را اين گونه پاس نداريد!؛ .9
 .1386، فروردين و ارديبهشت 103قيامي ميرحسيني، آينه پژوهش، شماره 

 علي پاسخ به نقد آقاي دكتر محمدراسخ مهند بر كتاب شيوة استدالل نحوي: .10
 .1386درزي، مجله زبانشناسي، سال بيست و دوم، شماره اول، بهار و تابستان 

، خرداد 19 داريوش آشوري، نقد و بررسي كتاب تهران، شماره تاجيكان و فارسها: .11
1386. 

 دكتر يداهللا نصراللهي، آينه ميراث، دوره جديد، سال تأملي در كتابشناسي مولوي: .12
 ).38 (پياپي 1386، پاييز 3، شماره 5

 سيروس پرهام، نقد و بررسي كتاب تهران، ترجمهاي ديگر از سرور داناي آسمان: .13
 .1386، خرداد 19شماره 

 دكتر احمدرضا يلمهها، كتاب ماه ادبيات، تصحيحي جديد از ديوان امير معزّي: .14
 .1386، تير 117، پياپي 3شماره 

 عليرضا عباسي مقدم، كتاب ماه )، سال اول دبيرستان:1جستاري در زبان فارسي ( .15
 .1386، شهريور 119، پياپي 5ادبيات، شماره 

 سجاد آيدنلو، نشر دانش، سال بيست و دوم، :»ره ايزدي«فچند نكته در حاشيه  .16
 .1386، تاريخ انتشار اسفند 1385شماره سوم، پاييز 

 مصطفي ذاكري، گزارش ميراث، دوره دوم، سال دوم، دانشنامه زبان و ادب فارسي: .17
 .1386، بهمن و اسفند 18 و 17شماره 

 در جستجوي زمان از دست رفته، نقدي بر كتاب تاريخ و تحول ادبيات جديد ايران: .18
 .1386، تير 117، پياپي 3عليرضا صديقي، كتاب ماه ادبيات، شماره 
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 ترجمه محمد قاسمزاده، نامه دو اثر برجسته طنز در ادبيات امروز تاجيكي و ايران: .19
 .1386فرهنگستان، دورة نهم، شماره دوم، تابستان 

 حسن حاج سيدجوادي، نقد و بررسي كتاب تهران، دهخدا كاري كرد كارستان: .20
 .1386، آذر ـ دي 21شماره 

، 21 عليمحمد گودرزي، نقد و بررسي كتاب تهران، شماره زبان حال و حال زبان: .21
 .1386آذر ـ دي 

 دكتر تيمور مالمير، ساختار زندگي و شخصيت فردوسي در مجموعه فردوسينامه: .22
هادي دهقاني يزدلي، مجله ادبيات و علوم انساني فردوسي مشهد، شماره اول، سال 

 .156، شماره پيدرپي 1386چهلم، بهار 
 منوچهر دانشپژوه، نقد و بررسي كتاب تهران، سعدي، ارتقاء دهنده نثر فارسي: .23

 .1386، خرداد 19شماره 
 .1386 آبان –، مرداد 106-105 سيدعلي ملكوتي، آينه پژوهش، شماره سندبادنامه: .24
 ، 60 علي اصغر حلبي، بخارا، شماره سيري در كتاب سعدي، شاعر عشق و زندگي: .25

 .1386فروردين و ارديبهشت 
 شاهنامه فردوسي پرچم هويت ملي ايرانيان و آميزة درخشان شعر و داستان: .26

 .1386، ارديبهشت 15سيدمحمود سجادي، رودكي، شماره 
 سيروس شميسا ـ منصوره شخصيتهاي رمان پسامدرن؛ جوشش اصالت وجود: .27

 .1386، زمستان 34تديني، زبان و ادب، سال يازدهم، شماره 
 ـ، آذر 108 و 107 عليمحمد هنر، آينه پژوهش، شماره طليعة تجدد در شعر فارسي: .28

 .1386اسفند 
ظرفيت فعل و ساختهاي بنيادين جمله در فارسي امروز، پژوهشي براساس نظريه  .29

 دكتر عالءالدين طباطبايي، مجله زبانشناسي، سال بيست و دوم، دستور وابستگي:
 .1386شماره اول، بهار و تابستان 

، 5 مهدي رحيمپور، آينه ميراث، دوره جديد، سال عطيه كبري و موهبت عظمي: .30
 ).39 (پياپي 1386، زمستان 4شماره 

 فرزاد » دكتر حسين پاينده:«نقد ادبي و دموكراسيفرماليسم در عمل؛ در كتاب  .31
 .1386، دي 9اقبال، كتاب ماه ادبيات، شماره 

 سيدكاظم حافظيان فرهنگ بيستهزار، گامي ديگر در پاسداري زبان پارسي: .32
 .1386، خرداد و تير 115-114رضوي، كتاب ماه كليات، شماره 
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 دكتر ميرجالاللدين كزّازي، رودكي، شماره كالبدشكافي و نهادشناسي شاهنامه: .33
 .1386، ارديبهشت 15

 حسنعلي ترقي اوغاز، نامه فرهنگستان، دوره نهم، شماره اول، بهار مرگ زبان: .34
1386. 

، 5: محمد قهرمان، آينه ميراث، دوره جديد، سال  حزينتذكرةالمعاصرينمروري بر  .35
 ).37 و 36 (پياپي 1386، بهار و تابستان 2 و 1شماره 

: سجاد آيدنلو، نامه ايران باستان، سال مالحظاتي در باب يادداشتهاي شاهنامه .36
 .1386، تاريخ انتشار اسفند 1385ششم، شماره اول و دوم، 

-105 كريم كتابيار، آينه پژوهش، شماره منظومهاي مناظرهاي از نزاري قهستاني: .37
 .1386، مرداد ـ آبان 106

 جواد اسحاقيان، نافه، سال » در حكايت مكرِ زنانِ هزار و يكشب:ناخودآگاه متن« .38
 .1386 اسفند ـ، خرداد 37هشتم، شماره 

 دكتر محمد غالمرضايي و اكرمالسادات حاجي نثر شيواي فارسي در خدمت قرآن: .39
 .1386، شهريور 5سيدآقايي، كتاب ماه ادبيات، شماره 

 (بخش اول و دوم): دكتر ايرج اميرضيايي، كتاب نقد كتاب حافظ برتر كدام است؟ .40
 .1386، خرداد 2و شماره 1386، ارديبهشت 1ماه ادبيات، شماره 

 يزدان فرخي، آينه ميراث، دوره نقد و بررسي دستور الكاتب في تعيين المراتب: .41
 ).39 (پياپي 1386، زمستان 4، شماره 5جديد، سال 

 دكتر رضا مصطفوي » بر مثنوي معنوي شريف:«اسرارنقد و بررسي شرح  .42
 ).38 (پياپي 1386، پاييز 3، شماره 5سبزواري، آينه ميراث، دوره جديد، سال 

 اسماعيل نساجي زواره، آينه پژوهش،  پيشدانشگاهي:2 و 1نقد و بررسي عربي  .43
 .1386، خرداد و تير 104شماره 

 دكتر عباس »:«مضامين مشترك در ادب فارسي و عربينقد و بررسي كتاب  .44
 .1386، بهار 1385، زمستان »نقد بر نقد«اقبالي، نامه علوم انساني، ويژه نامه 

، 5 احمد مهدوي دامغاني، آينه ميراث، دوره جديد، سال يك دسته گل دماغ پرور: .45
 ).39 (پياپي 1386، زمستان 4شماره 

: دكتر محمدجواد شريعت، نامه علوم انساني، ويژه نقدها را بود آيا كه عياري گيرند .46
 .1386، بهار 1385، زمستان »نقد بر نقد«نامه 
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 حسنعلي تُركمان، »:«مضامين مشترك در ادب فارسي و عربينقدي بر نقد كتاب  .47
 .1386، بهار 1385، زمستان »نقد بر نقد«نامه علوم انساني، ويژه نامه 

، 19 هاشم جاويد، نقد و بررسي كتاب تهران، شماره نكتههايي در شعر سعدي: .48
 .1386خرداد 

 دكتر احمد ابومحبوب، كتاب ماه ادبيات، نگاهي به دانشنامه امثال و حكم تطبيقي: .49
 .1386، دي 123، پياپي 9شماره 

، 1 اكبر نحوي، كتاب ماه ادبيات، شماره نگاهي به ذيل فرهنگهاي فارسي: .50
 .1386ارديبهشت 

، خرداد و تير 104 جواد بشري،  آينه پژوهش، شماره نگاهي به شرفنامة منيري: .51
1386. 

 سيدعبداهللا انوار، بخارا، شماره  »:«سعدي شاعر عشق و زندگينگاهي به كتاب  .52
 .1386، آذر ـ اسفند 64

 هرمز همايونپور، نقد و بررسي كتاب نوشتههايي خواندني، نقد و بررسي نوشتهها: .53
 .1386، آذر ـ دي 21تهران، شماره 

 .1386، آذر ـ اسفند 64 هاشم بناءپور، بخارا، شماره آن برگزيدة محبوب: .54
 ابوالفضل حرّي، پژوهش زبانهاي خارجي، شماره وهمناك در ادبيات كهن ايران: .55

 .1386، چاپ بهار 1385، زمستان 34
 

. شعر: 9
 » سروده قيصر امينپور:«روز ناگزيرآرمان روزي در آرمان شهري، نگاهي به شعر  .1

 .1386حميدرضا شكارسري، جمكران، ويژه نامه نيمه شعبان، شهريور 
«آرش  نگاهي به آسيبشناسي يك منظومه، مرگ قهرمان يا مرگ مخاطب؟؛ .2

، 10» سياوش كسرايي: محمدعلي شاكري يكتا، كتاب ماه ادبيات، شماره كمانگير
 .1386بهمن 

 .1386، بهمن و اسفند 22 عبدالعلي دستغيب، الفبا، سال چهارم، شماره آه تا ماه: .3
 كيميه ماندا، از آسمان خانه ما تا احمدي؛ ترجمه شعرهاي احمدي در ژاپن: .4

 .1386، تابستان 16گوهران، شماره 
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 ابراهيمزاده گرجي، كيهان فرهنگي، از جلوههاي جهاني را به تماشا نشستهايم: .5
 .1386، شهريور 251شماره 

 محمدمحسن زباني و بيزباني»:«هماز دري به دربهدري؛ يادداشتي بر كتاب  .6
)، فروردين و ارديبهشت 83-84 (مسلسل 36سعيدي، نافه، سال هفتم، شماره 

1386. 
 .1386، مرداد و شهريور 19 عباس كلهر، الفبا، سال سوم، شماره از زبان ماهيها: .7
 داريوش » شعر نو فارسي:«صحنهاز وراي آبي بنفش، نيما مدرنترين شاعر در  .8

 .1386 ، تابستان 6، شماره 2معمار، خوانش، سال 
 . 1386 : يداهللا رؤيايي، خوانش، شماره هفتم، پاييز استاد بازي ... .9

 داريوش معمار، افق در انتهاي جاده متروك جستجويي در كشف و شهود شاعر: .10
 .1386، تابستان 16گوهران، شماره 

، آذر و دي 21 هاشم كروني، الفبا، سال چهارم، شماره با زبان ساده گلهاي قاصد: .11
1386. 

: فرزاد اقبال، نافه، سال بازخواني شعري از سهراب سپهري، هزاران نقش تهي .12
 . 1386)، فروردين و ارديبهشت 83-84 (مسلسل 36هفتم، شماره 

، تابستان 52 محمدرضا تقيدخت، شماره »:«حافظ به روايت كيارستميبازديدي از:  .13
1386. 

و بهار 1385 ، زمستان 51-50 دكتر حسين خسروي، شعر، شماره باغ بيبرگي: .14
1386. 

: فرامرز دهگان، خوانش، بر او ببخشاي رادنا؛ نقدي بر منظومه نام ديگر دوزخ اثر .15
 .1386سال دوم، شماره هفتم، پاييز 

: محمدجواد سلطاني، الفبا، براي عروسكهاي كدر ميگويم دنيا چه رنگي است .16
 .1386، مهر و آبان 20سال چهارم، شماره 

 سيدشهابالدين ساداتي، نافه، بررسي تطبيقي اشعار منوچهري دامغاني و وردزورث: .17
 .1386)، فروردين و ارديبهشت 83-84 (مسلسل 36سال هفتم، شماره 

 دكتر سيدعبدالحميد ضيايي، سال چهارم، بررسي تطبيقي سه شاهكار عاشورايي: .18
 .1386، آذر و دي 21شماره 

 مصطفي صديقي، رودكي، :»هاي نوآوري در شعر معاصر ايران«گونهبررسي كتاب   .19
 .1386، آبان و آذر 20شماره 
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 عنايت سميعي، خوانش، سال دوم، بي در كجا؛ نگاهي به شعر گراناز موسوي: .20
 .1386شماره هفتم، پاييز 

،  19 محمدحسين ابراهيمي، الفبا، سال سوم، شماره پايان عصر، پايان معجزات: .21
 .1386مرداد و شهريور 

، 292 عليرضا بهرامي، روزنامه كارگزاران، شماره پريدن و ميلههاي قفس: .22
 .1386ارديبهشت 

 حجتاهللا شيرواني فيآلبادي، الفبا، سال سوم، شماره پسامدرنيسم، بازنمايي و معنا: .23
 .1386، فروردين ـ تير 18 و 17

، مرداد و شهريور 19 مزدك پنجهاي، الفبا، سال سوم، شماره پيوند زن و شعر: .24
1386. 

، آذر و دي 21 حميدرضا شكارسري، الفبا، سال چهارم، شماره تكيه بر نيزة غريبي: .25
1386. 

»: محسن «تفاوت روز با شبتنفسي در اعماق خاك؛ يادداشتهايي بر شعر  .26
 .1386، تابستان 16عمادي، گوهران، شماره 

 عليرضا بهرامي، نافه، سال هفتم، جور ديگر ديدن؛ شايد گناه از عينك من باشد: .27
 .1386، فروردين و ارديبهشت 36شماره 

 .1386، تابستان 16 يداهللا رؤيايي، گوهران، شماره چشمهاي سنگي: .28
 هرمز همايونپور، نقدوبررسي كتاب تهران، شماره حضرت استادي، قدري ماليمتر!: .29

 .1386، شهريور 20
، مرداد و شهريور 19 اسماعيل محمدپور، الفبا، سال سوم، شماره خاطره نخل و ماه: .30

1386. 
، آذر و 21 حميدرضا شكارسري، الفبا،  سال چهارم، شماره در برزخ حرف و سكوت: .31

 .1386دي 
 .1386، تابستان 16 عنايت سميعي، گوهران، شماره درِ خروجي: .32
، مرداد و شهريور 19 علي اشرفي، الفبا، سال سوم، شماره »:«منِ اودرآمدي بر  .33

1386. 
 دكتر قيصر امينپور، تنظيم: مژگان گلهداري، درآمدي بر زيباييشناسي سنتي و نو: .34

 .1386، فروردين ـ تير 18 و 17سال سوم، شماره 
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 علي موسوي گرمارودي، الفبا، سال چهارم، درآميختن عشق و آيين و حماسه: .35
 .1386 ، آذر و دي 21شماره 

سال  سپيده جديري، بخارا، » سروده پگاه احمدي:«اين روزهايم گلوستدرباره  .36
 .1386، فروردين و ارديبهشت 60دهم، شماره پياپي 

درباره مجموعه شعر چاي در غروب جمعه روي ميز سرد ميشود؛ سبكي به نام  .37
 .1386، تابستان 16 پگاه احمدي، گوهران، شماره احمدرضا احمدي:

 .1386، تابستان 16 مهراد صمدي، گوهران، شماره دربارهي شعر احمدرضا احمدي: .38
» «دستور زبان عشق مهمترين موتيفها و ويژگيهاي ساختاري دستور زبان عشق، .39

آخرين دفتر شعر دكتر قيصر امينپور: دكتر مصطفي گرجي، كتاب ماه ادبيات، 
 .1386، آذر 122، پياپي 8شماره 

، 20 عبدالعلي دستغيب، نقد و بررسي كتاب تهران، شماره دفتر شعر؛ اوديسة كاغذ: .40
 .1386شهريور 

، مرداد و شهريور 19 حميدرضا شكارسري، الفبا، سال سوم، شماره رؤيا / شعر: .41
1386. 

،  بهمن و اسفند 22 حميد واحدي، الفبا، سال چهارم، شماره رنگين كمان واژه: .42
1386. 

 .1386، اسفند 54 اسماعيل محمدپور، شعر، شماره روي بادبادك: .43
 دكتر اسماعيل خويي، الفبا، سال چهارم، زبان، شكل و سبك شعر نيما يوشيج: .44

 .1386شماره بيستم، مهر و آبان 
 تالش براي زمينهيابي چند شعر اجتماعي احمدرضا احمدي: زندهتر از همه پيامبران؛ .45

 .1386، تابستان 16شاپور جوركش، گوهران، شماره 
درباره مجموعه شعر چاي در غروب جمعه روي ميز  سبكي به نام احمدرضا احمدي، .46

 .1386، تابستان 16پگاه احمدي، گوهران، شماره سرد ميشود: 
 . 1386 و بهار 1385، زمستان 51 و 50 سعيد يوسفنيا، شعر، شماره سوره تماشا: .47
 .1386، اسفند 54 سعيد يوسفنيا، شعر، شماره شاعر مرگ را او خطاب ميكند: .48
» «نردبان اندر بيابان نگاهي به مجموعه شعر شاعري كه اشياء را پر از شعر ميكند؛ .49

، 124، پياپي 10سرودة دكتر ضياء موحد: قدرتاله طاهري، كتاب ماه ادبيات، شماره 
 .1386بهمن 
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 –، خرداد 37 آرش نصرتاللهي، نافه، سال هشتم، شماره شعر امروز، شاعر ديروز: .50
 .1386اسفند 

، خرداد 19 سيروس ذكاء، نقد و بررسي كتاب تهران، شماره شعر سپهري به فرانسه: .51
1386. 

«محمود » سرودة هاي برنزي«عقربه، نگاهي به مجموعه شعر شعري در گذشته .52
 .1386 تابستان، 52حميدرضا شكارسري، شعر، شماره  »:سنجري

، 18 و 17شكلشناسي تطبيقي: احمد رحيمخاني ساماني، الفبا، سال سوم، شماره  .53
 .1386فروردين ـ تير 

 .1386، تابستان 16 : پرويز دوايي، گوهران، شماره اي حافظ...شم .54
، نگاهي به مجموعه شعر صليب مهيا سروده ايرج صفشكن: محمود صليب مهيا .55

 .1386، زمستان 8معتقدي، خوانش، سال دوم، شماره 
 نگاهي به كارنامه شعري احمدرضا عبوري همه جانبه از محدوديتهاي بيان؛ .56

 .1386، تابستان 16احمدي با تمركز بر دفتر طرح: عليرضا بهنام، گوهران، شماره 
 هادي خوانساري، الفبا، سال سوم، غزل امروز كلكسيوني از مانيفستهاي آني: .57

 .1386، فروردين ـ تير 18 و 17شماره 
 .1386، تابستان 52 سيدرضا محمدي، شعر، شماره فاضالنگي: .58
» دكتر حسين پاينده: فرزاد «نقد ادبي و دموكراسي در كتاب فرماليسم در عمل؛ .59

 .1386، دي 9اقبال، كتاب ماه ادبيات، شماره 
، فروردين ـ 18 و 17 رضا نجفي، سال سوم، شماره قلب شكاك ادبيات كاتوليكي: .60

 .1386تير 
،  آذر و 21 سيداكبر ميرجعفري، الفبا، شماره كربال و بيگناهي سيب سال چهارم: .61

 .1386دي 
: » سروده اكبر اكسيراند«زنبورهاي عسل ديابت گرفته طنز در كمي فراتر از فرانو، .62

 .1386، مهر 482حميدرضا شكارسري، روزنامه اعتماد ملي، شماره 
ياد دكتر قيصر » زندهكي«شعر و كود نگاهي به كتاب كودك شاعر يا شاعر كودك؛ .63

 .1386 ، آذر 8امينپور: دكتر احمدرضايي، كتاب ماه ادبيات، شماره 
 .1386، پاييز 53 اسماعيل اميني، شعر، شماره گلِ اين باغ با داغ تو خنديد: .64
، مرداد 19 احمدرضا غفاري، الفبا، شماره لبخند شعبدهباز در شبكاله درد سال سوم: .65

 .1386و شهريور 
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 سفري به دنياي گيج و پراندوه شعر احمدرضا احمدي: هما سيار، مداد رنگي يا واژه؟ .66
 .1386، تابستان 16گوهران، شماره 

 .1386، تابستان 16 سيدعلي صالحي، گوهران، شماره مدتها بود كه ميدانستيم: .67
» سروده پگاه احمدي؛ جهان، همين «اين روزهايم گلوستمروري بر مجموعه شعر  .68

 .1386، آذر 530 محمود معتقدي، اعتماد ملي، شماره يك تيغه است:
 .1386 و فروردين 1385، اسفند 51-50 مصطفي عليپور، شعر، شماره معرفي نقد: .69
 بهزاد خواجات، خوانش، سال دوم، شماره ششم، تابستان مقدمهاي بر شعر مؤنث: .70

1386. 
، خرداد 37 رضا قنبري، نافه، سال هشتم، شماره نسل مهاجر كُرد و ادبيات فارسي: .71

 .1386 اسفند –
، 36: سيروس نيرو، نافه، شماره هفتم، سال » از آغاز«شعرنظري اجمالي به روند  .72

 .1386فروردين و ارديبهشت 
 .1386، تابستان 52 يداهللا قائمپناه، شعر، شماره نقد نقد: .73
، 20 عبدالعلي دستغيب، الفبا، سال چهارم، شماره نقدي بر اشعار رابرت فراست: .74

 .1386مهر و آبان 
: مزدك پنجهاي، نافه، نگاهي به شعرهاي عاشقانه نزار قباني، شاعر معاصر عرب .75

 .1386 اسفند –، خرداد 37سال هشتم، شماره 
 مصطفي عليپور، الفبا، سال نگاهي به شعرهاي عاشورايي سيدحسن حسيني: .76

 .1386، آذر و دي 21چهارم، ش 
، بهمن 35 مهري شاهحسيني، نافه، شماره »:«شعر زنان افغانستاننگاهي به كتاب  .77

  (تأخير چاپ).1385و اسفند 
 سروده دكتر محمدرضا روزبه: »هايي براي نگفتن«حرفنگاهي به مجموعه شعر  .78

 .1386، دي 9جواد ترابپور، كتاب ماه ادبيات، شماره 
 حميدرضا » از نيما يوشيج:«هست شب...نگاهي به شعر  نمادگرايي اجتماعي، .79

 .1386، فروردين 4239شكارسري، روزنامه همشهري، سال پانزدهم، شماره 
 اسفند –، خرداد 37 بابك زماني، نافه، سال هشتم، شماره »:«غزلنورو بيولوژي  .80

1386. 
 .1386، تابستان 52 اسماعيل محمدپور، شعر، شماره نيمههاي گمشده مرئي: .81
 . 1386، تابستان 16 بابك احمدي، گوهران، شماره واژهها: .82
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 .1386 مجيد اجرايي، خوانش، سال دوم، شماره هفتم، پاييز هال اي عابر ولگرد: .83
 

. تاريخ: 10
، مهر 113 حامد حقشناس، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره آن روز و امروز: .1

1386 . 
، خرداد 109 سعيد عابدپور، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره از فوكو تا شرقشناسي: .2

1386. 
 دكتر سيدابوالفضل رضوي، اسناد و مكاتبات آيتاهللا حاج سيدعبدالحسين الري: .3

 .1386، مرداد 111كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 
 دكتر عباس قديمي قيداري، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، اقبال مورخان به اقبال: .4

 .1386، آبان و آذر 115-114شماره 
): طاهرة عاليي جاويد، تاريخ روابط 1906-7 (ايران از زبان وزير مختار فرانسه .5

 .1386، پاييز 32خارجي، سال هشتم، شماره 
، 16-15 محمد تقينيا، سال دوم، شماره اين ره كه تو ميروي به تركستان نيست: .6

 .1386آذر و دي 
، 117-116 حبيباله اسماعيلي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره بازگشت به تاريخ: .7

 .1386دي و بهمن 
 محمد گلبن، آينه ميراث، دوره جديد، سال پنجم، شماره اول و بررسي زينُ األخبار: .8

 ).37 و 36 (پياپي 1386دوم، بهار و تابستان 
-17 شهروز نباتي، گزارش ميراث، سال دوم، شماره بررسي كتاب روزنامة سفر حج: .9

 .1386، بهمن و اسفند 18
؛ نگاهي به كتاب آثار تاريخي ورارود و خوارزم: سيدعلي بوي جوي موليان آيد همي .10

 .1386، خرداد ـ تير 104ملكوتي، آينه پژوهش، شماره 
 » دكتر كريم مجتهدي:«فلسفه تاريخبهترين درسنامه دهه شصت، نگاهي به كتاب  .11

 .1386، خرداد 109سيدمسعود رضوي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 
 تورج پارس و پاسارگاد، اسطوره و تاريخ پارسيان پيش از شاهنشاهي هخامنشي: .12

، پاييز و 41، شماره اول، شماره پياپي 21دريايي، باستانشناسي و تاريخ، سال 
 .1386، تاريخ انتشار اسفند 1385زمستان 
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 ابوالفضل حسنآبادي، كتاب ماه تاريخ و پيادهسازي و ويرايش در تاريخ شفاهي: .13
 .1386، اسفند 118جغرافيا، شماره 

: نقد و بررسي يك نسخه منظوم از تاريخ انقالب خراسان و بناي مشروطيت .14
مشروطه خراسان: ابوالفضل حسنآبادي، كتاب ماه تاريخ و جغعرافيا، سال نهم، 

 .1386، چاپ 1385، تير و مرداد 8-9-10شماره 
 سيدمسعود رضوي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، تاريخ تمدن و رستگاري انسان: .15

 .1386، دي و بهمن 117-116شماره 
، 109 دكتر سيدابوالفضل رضوي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره تاريخ چيست: .16

 .1386خرداد 
، تير 110 ميثم صدر، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره تاريخ فرهنگي در ايتاليا: .17

1386. 
 عباس قدم، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره تاريخنگري و تاريخ نگاري جديد: .18

 .1386، دي و بهمن 116-117
، 115-114 محمد كائيدي نژاد، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره تاريخ و عقالنيت: .19

 .1386آبان و آذر 
: اردوان سرايدار، نقد و بررسي كتاب تهران، شماره تاريخچة فرهنگ يونان باستان .20

 .1386، شهريور 20
تاريخنگاري اجتماعي و جايگاه مطالعات شهري، نگاهي به كتاب نخستين شهرهاي  .21

، 112 دكتر سيدابوالفضل رضوي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره فالت ايران:
 .1386شهريور 

 سيدرضا حسيني، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، تالش در جنگهاي ايران و روس: .22
. 1386، مهر 113شماره مسلسل 

، 118 فاطمه تركچي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره تفكر و اجتماع  در ايران: .23
 .1386اسفند 

 سيما سلطاني، بخارا، شماره تنديس عظيم، برآمدن و برافتادن امپراتوري امريكا: .24
 .1386، آذر ـ اسفند 64

 محمدرضا ابويي مهريزي، جامع مفيدي، جامع تاريخ و فرهنگ يزد در عصر صفوي: .25
). 39، (پياپي 1386آينه ميراث، دورة جديد، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 
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: سيدمسعود رضوي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، حاشيهاي مفيد بر عصر بيداري .26
 .1386، شهريور 112شماره 

 هوشنگ ساعدلو، نقد و بررسي كتاب تهران، خاطرات سردار اسعد با برخي حواشي: .27
 .1386، آذر ـ دي 21شماره 

 محمد روش، آينه ميراث، دورة جديد، سال پنجم، شماره داستان بهرام چوبينه: .28
 ).39، (پياپي 1386چهارم، زمستان 

، 112 دكتر داريوش رحمانيان، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره در تيررس حادثه: .29
 .1386شهريور 

 دكتر محمدرضا قنادي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره درآمدي بر فلسفه تاريخ: .30
 .1386، خرداد 109

 جواد مرشدلو، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، دريچهاي به تاريخنگاري معاصر ايران: .31
 .1386، آبان و آذر 115-114شماره 

 ايمان حسين قزل اياق، كتاب ماه تاريخ و راويان هيئتهاي مؤتلفه اسالمي: .32
 .1386، اسفند 118جغرافيا، شماره 

، 109 حبيب اله اسماعيلي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره راه ناتمام تاريخ نگاري: .33
 .1386خرداد 

: امير هاشميمقدم، كتاب ماه روششناسي كتاب روش تحقق با تأكيد بر تاريخ .34
 .1386، دي و بهمن 117-116تاريخ و جغرافيا، شماره مسلسل 

 سيدمسعود رضوي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره رهيافتي به عظمت ايران: .35
 .1386، تير 110

، 110 فاطمه تركچي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره زن ايراني از نگاه ديگران: .36
 . 1386تير 

، 111 دكتر حجت فالح توتكار، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره سرزمين سوخته: .37
 .1386مرداد 

 رحيم نيكبخت، منيژه صدري، كتاب سفينه تبريز و رسميت مذهب شيعه در ايران: .38
 .1386، مرداد 111ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 

 مريم رنجكش، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره سنجش روش شناخت در تاريخ: .39
 .1386، خرداد 109
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، 115-114 خسرو راد، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره سير تاريخ نگاري در ايران: .40
 .1386آبان و آذر 

؛ نگاهي به كتاب شيراز در روزگار حافظ: گلي امامي، بخارا، شهر شعر و گل و بلبل .41
 .1386، خرداد ـ شهريور 62شماره 

 دكتر داريوش رحمانيان، كتاب ماه تاريخ و قوامالسلطنه در كشاكش تاريخ معاصر: .42
 .1386، شهريور 112جغرافيا، شماره مسلسل 

 كريم جعفري، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، قيام مسجد گوهرشاد به روايت اسناد: .43
 .1386، مرداد 111شماره 

، 109 فاطمه رضايي شيرازي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره گذرگاههاي تاريخ: .44
 .1386خرداد 

، تاريخ 114 جواد نيستاني، نشر دانش، شماره سوم، پياپي گذري در تاريخ ساسانيان: .45
 .1386انتشار اسفند 

 هرمز همايونپور، نقد و بررسي كتاب تهران، شماره ما زنده بدانيم كه آرام نگيريم: .46
 .1386، خرداد 19

 يوسف اسماعيلزاده، آينه پژوهش، شماره مجالس جهانگيري كتابي درخور توجه: .47
 .1386، آذر ـ اسفند 108-107

، آذر ـ اسفند 107-108 سيدعلي ملكوتي، آينه پژوهش، شماره مسائل پاريسيه: .48
1386. 

: سعيد عابدپور، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، مسلمانان اسپانيا بعد از سقوط اندلس .49
 .1386، آبان و آذر 115-114شماره 

 دكتر حسين آباديان، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره مسلسل مفهوم كلي تاريخ: .50
 .1386، خرداد 109

 بابك اسفندياري، گزارش ميراث، دوره دوم، سال دوم، ميراث آسياي مركزي: .51
 .1386، بهمن و اسفند 18 و 17شماره 

، شهريور 112 حبيب اله اسماعيلي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره ميالد زخم: .52
1386. 

، مهر 113 كريم جعفري، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره ميليتاريسم پهلوي: .53
1386. 



/ گزارش اجمالي پنجمين دوره جشنواره نقد كتاب  56

 

، 109 عاطفه فاطمي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره نااستواري معرفت تاريخي: .54
 .1386مرداد 

، 104 محمدبياباني اسكويي، آينه پژوهش، شماره نقد تصحيح كتاب ابوابالهدي: .55
 .1386خرداد و تير 

، 18 و 17 ح.ع، گزارش ميراث، دورة دوم، سال دوم، شماره نقدي بر تاريخ رشيدي: .56
 .1386بهمن و اسفند 

 دكتر نزهت احمدي، آينه ميراث، دوره جديد، نقدي بر كتاب زنان مؤمنه از تهران: .57
 ).37 و 36 (پياپي 1386سال پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 

، 62 سيما سلطاني، بخارا، شماره نگاهي ديگر؛ نقد و بررسي كتاب زني در برلن: .58
 .1386خرداد ـ شهريور 

، پاييز 3، شماره 22 ع. ديوانآبادي، نشر دانش، سال نمونهاي از ترجمهاي بازاري: .59
 .1386، تاريخ انتشار اسفند 1385

 ، فروردين و ارديبهشت 60 هرمز همايونپور، بخارا، شماره :2 و 1ياد گذشتهها  .60
 .1386 ، خرداد و شهريور 62، شماره 1386

، آذر ـ 64 حميدرضا محمدي، بخارا، شماره يادداشتهاي سيدمحمد طباطبايي: .61
 .1386اسفند 

 
. كودك و نوجوان: 11

» اثر مارك «ماجراهاي تام سايرآزادي از قيد تعلق تبعيد نتيجه اخالقي، نقدي بر  .1
، آبان و آذر 122-121 مسعود ملكياري، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره تواين:
1386. 

 :»اي بر ادبيات كودكان«مقدمهادبيات براي ادبيات، اندك نگاهي به كتاب  .2
، بهمن و 114-113-112محمدرضا يوسفي، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره 

 .1386 فروردين – 1385اسفند 
، بهار 48 ابراهيم اقليدي، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، شماره از سوراخ كليد: .3

1386. 
، دي 123 منوچهر عليپور، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره از شعر به كودكي: .4

1386. 
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 محمد جعفري قنواتي، روشنان، دفتر ششم، تابستان و اساطير ايران در قالب رمان: .5
 .1386پاييز 

 افشين عالء، :»پور«نگاهي به دو شعر نوجوانان قيصر اميناو روي پل ايستاده بود  .6
 .1386، دي 123كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره

ـ 125 انسيه موسويان، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره بادبادك جان! كجا؟: .7
 .1386، ارديبهشت، خرداد و تير 126-127

: محبوبه عباسپور نوغاني، كتاب بررسي انتقادي اشعار ديني كودك در دهه هفتاد .8
 فروردين ـ  1385، بهمن و اسفند 114-113-112ماه كودك و نوجوان، شماره 

1386. 
-121 نيره سادات هاشمي، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره برگي از دفتر باران: .9

 .1386، آبان و آذر 122
 حسين شيخ االسالمي، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، شماره بستگي دارد... : .10

 .1386، تابستان 49
 حسين شيخاالسالمي، بيست و سه نكته درباره يك كتاب دوستداشتني: .11

 .1386، بهار 48پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، شماره 
، 125-124 انسيه موسويان، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره پرچم شادماني: .12

 .1386بهمن و اسفند 
 عباس تربن، دوچرخه، پيادهرو پر از شعر، نقد و بررسي كتاب پياده رو شلوغ است: .13

 .1386، ارديبهشت 416شماره 
 اسداهللا شعباني، پژوهشنامه ادبيات پيوندهاي آوايي و شعر عباس يمينيشريف: .14

 .1386، پاييز 50كودك و نوجوان، شماره 
 حسن پارسايي، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره بيرون از متن:هاي تابعسازي .15

 . 1386 فروردين ـ  1385، بهمن و اسفند 112-113-114
 علي اصغر سيدآبادي، پژوهشنامه ادبيات كودك و تسليم نشدن به وسوسه قضاوت: .16

 .1386، پاييز 50نوجوان، شماره 
 رايكا بامداد، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره تمثيلهاي خوش به خط ناخوش: .17

 .1386، مرداد، شهريور و مهر 118-119-120
-118 حسن پارسايي، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره تهديدهاي زيباي ذهن: .18

 .1386، مرداد، شهريور و مهر 119-120
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؟: فاطمه صيرفي، كتاب ماه كودك و نوجوان، چه كسي ميخواهد من آدم شوم .19
 .1386، ارديبهشت، خرداد و تير 127-126-125شماره 

، آبان 441 عباس تربن، دوچرخه، شماره در بزرگراه، نقد و بررسي كتاب بزرگراه: .20
1386. 

روايت سادهدالنه، تصوير صناعي، نگاهي به تصويرسازيهاي آثار عباس يميني  .21
، 127-126-125 سيروس آقاخاني، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره شريف:

 .1386ارديبهشت، خرداد و تير 
: حسن پارسايي، كتاب ماه كودك و رويارويي براي يگانگي و رستگاري دنيا .22

 .1386، دي 123نوجوان، شماره 
 حسن پارسايي، كتاب ماه كودك و نوجوان، زيباييهاي ماندگار يك اثر تجربي: .23

 .1386، آبان و آذر 122-121شماره 
 حسين بكايي، پژوهشنامه ادبيات كودك و زيرساختي از ايران و اسالم و تشيع: .24

 .1386، بهار 48نوجوان، شماره 
 حسين :»ساختار كودكي؛ نگاهي ساختاري به كتاب «نوشتم باران، باران باريد .25

 .1386، پاييز 50شيخاالسالمي، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، شماره 
 آرش شفاعي، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره شتاب در يك كار اقتصادي: .26

 .1386، ارديبهشت، خرداد و تير 115-116-17
 عباس تربن، دوچرخه، شماره شعرهاي قهوهاي، نقد و بررسي كتاب كالغ سهشنبه: .27

 .1386، تير 423
 محمدابراهيم اقليدي، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، شكار سايه مخاطب: .28

 .1386، تابستان 49شماره 
 .1386، بهار 1 گيتا گركاني، جشن كتاب، شماره شكارچي ستارهها: .29
 حسن پارسايي، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره كنشمندي و زيبايي زندگي: .30

 .1386، بهمن و اسفند 124-125
 زري نعيمي، كودكان و روشنفكران؛ بررسي دو كتاب كالته كار و كالته نان: .31

 .1386، بهار 48پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، شماره 
 محمدرضا فريدي، كتاب ماه كودك و گامبلو، شانچو النگهايي بر چند نامه: .32

 .1386، مرداد، شهريور و مهر 120-119-118نوجوان، شماره 
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 سيدامين حسينيون، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره مته به خشخاش پارسيان: .33
 .1386، بهمن و اسفند 124-125

، آبان و 122-121 انسيه موسويان، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره مثل پروانه: .34
 .1386آذر 

 سيدنويد سيدعلي اكبر، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره مرا به جهنم بفرست: .35
 .1386 فروردين – 1385، بهمن و اسفند 112-113-114

 : محمود برآبادي، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره مردي بزرگ به بزرگي نامش! .36
 . 1386، مرداد، شهريور و مهر 118-119-120

 .1386: ابوذر كريمي، روشنان، دفتر ششم، تابستان و پاييز نمادگرايي ياستين گوردو .37
 حسن پارسايي، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره نوشتارهايي براي خود نويسنده: .38

 .1386، ارديبهشت، خرداد و تير 115-116-17
: سيدمهدي يوسفي، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوعي وزن در ادبيات كودك .39

 .1386، تابستان 49نوجوان، شماره 
 معصومه انصاريان، نويسندهاي كه زندگي كردن را بهتر از جنگيدن بلد است: .40

 .1386، بهار 48پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، شماره 
 اسداهللا شعباني، پژوهشنامه ادبيات كودك و ياد و نامي از دوست بزرگوارم م. آزاد: .41

 .1386، تابستان 49نوجوان، شماره 
 علي جواليي، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره يك ماهي طاليي با عيار كم: .42

 .1386، بهمن و اسفند 124-125
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. كليات:  1
، 117-116 ميترا ديلمقاني، كتاب ماه كليات، شماره آيندة ديجيتالي كتابخانهها: .1

 .1386مرداد و شهريور 
 علي بررسي كتاب لطايف شرفي و ارتباط آن با نفائس الفنون و منشآت خاقاني: .2

. 1386، بهمن و اسفند 18 و 17صفري آق قلعه، گزارش ميراث، شماره 
 دكتر عبدالرضا تفكر سيستمي و ارزيابي كارآمدي آن در ادارة جامعه و سازمان: .3

. 1386نوروزي چاكلي، كتاب ماه كليات، شماره ، 
 دكتر حمزهعلي نورمحمدي، كتاب ماه كليات، راهنماي امنيت فناوري اطالعات: .4

 .1386، اسفند 123شماره 
-116 فاطمه نبوي، كتاب ماه كليات، شماره راهنماي ايجاد كتابخانههاي مجازي: .5

. 1386، مرداد و شهريور 117
 ابراهيم عمراني كتاب ماه :»سازي«راهنماي عملي شمارهردهبندي دهدهي ديويي،  .6

 .1386، آذر 120كليات، شماره 
، مهر 118 سيد مهدي طاهري، كتاب ماه كليات، شماره فرآيند تدوين اصطالحنامه: .7

1386. 
-114 اميررضا اصنافي، كتاب ماه كليات، شماره فناوري اطالعات و كتابخانهها: .8

. 1386، خرداد و تير 115
 دكتر علي فهرستنويسي، ردهبندي و نمايهسازي در كتابخانههاي علوم پزشكي: .9

. 1386، دي و بهمن 122-121جاللي ديزجي، كتاب ماه كليات، شماره 
 ؛ مباني نظري، محتوا، ساختار، سازماندهي، استانداردها و كتابخانة ديجيتالي .10

، مرداد و 117-116هزينهها: مهدي عليپور حافظي، كتاب ماه كليات، شماره 
. 1386شهريور 

 
. فلسفه: 2
 محمد مشهدي نوشآبادي، جعفر امشاسفند، آينه  در آينه نقد:مرآةاالزمانتصحيح  .1

-36، (پياپي 1386ميراث، دوره جديد سال پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 
37 .(
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 محمدسعيد عالينژاد، كتاب ماه فلسفه، سال اول، فلسفه، سياست و خشونت: .2
 .1386، آذر 3شماره

 دكتر رضا داوري اردكاني، كتاب ماه فلسفه، كاش ميتوانستيم چشمها را بشوييم: .3
. 1386، آذر 3سال اول، شماره

 مقصود محمدي، آينه پژوهش، سال نقد بر نقد دشوارتر از تدريس استادانه!: .4
. 1386هجدهم، شماره اول، فروردين ـ ارديبهشت 

، 2 كاميار سعادتي، كتاب ماه فلسفه، سال اول، شماره هرمنوتيك طبيعتگرايانه: .5
. 1386آبان 

 
. دين:  3
؛ نقدي بر ترجمه كتاب مدرسه قم و روافضي چون اشعري، ابن حزم و اسفرايني .1

، خرداد ـ 104بغداد: سيدلطفاهللا جاللي و علينقي خداياري، آينه پژوهش، شماره 
 .1386تير 

«بررسي تطبيقي قاموس الرجال و شيخ محمدتقي شوشتري و انتقادهاي رجالي او،  .2
، مرداد ـ آبان 106-105 سيدعلي آقايي، آينه پژوهش، شماره »:تنقيح المقال

1386. 
: بهاءالدين خرمشاهي، ترجمان وحي، سال نقد و بررسي ترجمه حسين استاد ولي .3

 .1386، بهار و تابستان 1يازدهم، شماره 
 اصغر ارشاد »:«امر به معروف و نهي از منكر» و «شايست و ناشايستنگاهي به  .4

 .1386، فروردين ـ ارديبهشت 103سرابي، آينه پژوهش، شماره 
 

. علوم اجتماعي:  4
. 1386، چاپ 1385 واعظ، فرهنگ، پاييز حسن ):2) و (1اقتصاد كالن ( .1
، 16 خسرو قبادي، نامه علوم انساني، شماره تأثير فرهنگ ملي بر سياست خارجي: .2

. 1386تابستان و پاييز 
، 17 دكتر حميد عباداللهي، نامه علوم انساني، شماره جامعهشناسي معرفت و علم: .3

 .87، بهار 86زمستان 
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 دكتر عباس خلجي، نامه علوم انساني، شماره جان فورن و نظريهپردازي انقالبها: .4
. 1386، تابستان و پاييز 16

، تابستان و 16 احمد درستي،  نامه علوم انساني، شماره چالشهاي توسعه سياسي: .5
. 1386پاييز 

، 13 و 12 دكتر عباس خلجي، پژوهشگران، شماره روششناسي علوم سياسي: .6
. 1386فروردين ـ تير 

 دكتر حميد عبداللهي، نامه علوم انساني، شماره روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي: .7
. 87، بهار 86، زمستان 17

: دكتر بهرام اخوان كاظمي،  نامه علوم انساني، فلسفه سياست در تمدن اسالمي .8
. 1386، تابستان و پاييز 16شماره 

 مصطفي اسكندري،  نامه علوم انساني، شماره قدرت، دانش و مشروعيت در اسالم: .9
. 1386، تابستان و پاييز 16

، 17 دكتر عباس خلجي، نامه علوم انساني، شماره مديريت منازعات قومي در ايران: .10
. 87، بهار 86زمستان 

، 16 دكتر بهرام نوازني، نامه علوم انساني، شماره نظريهپردازي در روابط بينالملل: .11
. 1386تابستان و پاييز 

: »رويكرد و روش در اقتصاد«؛ نقد كتاب نقد يك نگاشته در اقتصاد ماركسيستي .12
 .1386، چاپ 1385اميرحسين تركشدوز، فرهنگ، پاييز 

 
 . علوم و فنون:5
 احمد محبي آشتياني، كتاب ماه علوم و فنون، آناتومي گرِي براي دانشجويان: .1

. 1386، تير 3شماره 
، شهريور 5 احمد محبي آشتياني، كتاب ماه علوم و فنون، شماره بافتشناسي پايه: .2

1386 .
،  3 احمد محبي آشتياني، كتاب ماه علوم و فنون، سال اول، شماره گياهان شرور: .3

. 1386تير 
 .1386، دي 9 هادي مازوچي، كتاب ماه كليات، شماره نقد نقد نقد: .4
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. هنر:  6
 »:«اوژن يونسكو» اثر «كرگدنآخرين آدم، يادداشتي در تحليل نمايشنامه  .1

. 1387 و فروردين 1386، اسفند 53 و 52سيدحسين فدايي حسين، صحنه، شماره 
 كاوه تيموري، كتاب ماه هنر، شماره پژوهش در خط نستعليق، امري سهل و ممتنع: .2

. 1386، فروردين و ارديبهشت 107 و 103
، 104 و 103 محمود ارژمند، كتاب ماه هنر، شماره چوپان، در عصر بيواسطگي: .3

.  1386فروردين و ارديبهشت 
، مرداد و 108 و 107 مينا صدري، كتاب ماه هنر، شماره چين و هنرهاي اسالمي: .4

. 1386شهريور 
 107 كاوه تيموري، كتاب ماه هنر، شماره درسنامه عرفاني هنر قدسي خوشنويسي: .5

. 1386، مرداد و شهريور 108و 
 .1386، اسفند 17 مهين بهرامي، پاياب، شماره رادي، در روزنة آبي: .6
 هومن نجفيان، صحنه، »:«نقد تئاترعاشقانههاي يك سالخ، نقد و بررسي كتاب  .7

. 1386، دي و بهمن 52 و 51شماره 
. 1386، خرداد تا اسفند 37 دكتر حسين پاينده، نافه، شماره فصلي از يك كتاب: .8
 و فروردين 1385، اسفند 53 و 52 حسن پارسايي، صحنه، شماره قانون عليه قانون: .9

1386 .
 صالح طباطبايي، خيال، نقدي بر آثار هنرپژوهان غربي درباره تصويرگري در اسالم: .10

 .1386، بهار و تابستان 22 و 21شماره 
 

. ادبيات فارسي: 7
 ، 60 علي اصغر حلبي، بخارا، شماره سيري در كتاب سعدي، شاعر عشق و زندگي: .1

. 1386فروردين و ارديبهشت 
، 5 محمد قهرمان، آينه ميراث، دوره جديد، سال  حزين:تذكرةالمعاصرينمروري بر  .2

). 37 و 36 (پياپي 1386، بهار و تابستان 2 و 1شماره 
 دكتر محمد غالمرضايي و اكرمالسادات حاجي نثر شيواي فارسي در خدمت قرآن: .3

. 1386، شهريور 5سيدآقايي، كتاب ماه ادبيات، شماره 
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 (بخش اول و دوم): دكتر ايرج اميرضيايي، كتاب نقد كتاب حافظ برتر كدام است؟ .4
. 1386، خرداد 2و شماره 1386، ارديبهشت 1ماه ادبيات، شماره 

 
. ادبيات داستاني: 8
، فروردين و 36 جواد اسحاقيان، نافه، شماره در خانه ادريسيها: ادبيت متن .1

. 1386ارديبهشت 
 ابوذر كريمي، كتاب ماه ادبيات، شماره دشتهاي ونزوئال تا گفتوگوي فرهنگي:از  .11

. 1386، اسفند 11
، 36 فتحاهللا بينياز، نافه، شماره »:«مرد معلقاضطراب بودن؛ نگاهي به رمان  .2

. 1386فروردين و ارديبهشت 
: ابراهيمزاده گرجي، روزنامه كيهان، شماره اندكي سايه؛ روايت دوگانه غيرانضمامي .3

. 1386، فروردين 18777
: ابراهيمزاده گرجي، روزنامه كيهان، شماره اندكي سايه؛ روايت دوگانه غيرانضمامي .4

. 1386، فروردين 18777
؛ تأملي در رمان كيفر آتش از الياس كانتي: سياوش جمادي، انكار حضور ديگري .5

 .1386، تابستان 6خوانش، شماره 
، پاييز 3 سجاد روشني، جشن كتاب، دوره جديد، شماره تونل معجزهاي از ايجاز: .6

1386 .
 فتحاهللا بينياز، نگره، نقد ادبيات جايگاه واقعيت، شأن وهم و حلقه رابطه باورپذيري: .7

. 1386داستاني، دفتر دوم، بهار 
 محمدحسن شهسواري، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر جنگجويان انتهاي تاريخ: .8

. 1386دوم، بهار 
 پدرام رضاييزاده، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر دوم، خاطرات يك دون ژوان: .9

. 1386بهار 
؛ درباره من عاشق آدمهاي پولدارم نوشته سيامك گلشيري: خنديدن با لبان دوخته .10

. 1386 ، خرداد 863طال نژادحسن، روزنامه شرق، شماره 
؛ نگاهي به يادداشتهايي براي دورا: فتحاهللا بينياز، خوانش، خواب گونگي مرگ .11

. 1386، بهار 5شماره 
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 (ادبيات آرمانشهر و ضد آرمانشهر): فتحاهللا بينياز، جشن كتاب، دوره دربارة كتاب ما .12
. 1386، پاييز 3جديد، شماره 

 طال نژادحسن، نگره، نقد ادبيات داستاني، دفتر دوم، روايتي تازه از ادبيات روستايي: .13
. 1386بهار 

 از مجموعه داستان هتل ماركوپولو: بهمن بازرگاني، خوانش، شماره رودخانة تمبي؛ .14
. 1386، تابستان 6

، مرداد و شهريور 18 نژند بيزكي، رودكي، شماره :زمان خوانده شدن مضاعف تو .15
1386 .

: مريم » علي اشرف درويشيانهاي ابري«سال نگاهي به رمان سالهاي ابري؛ .16
 .1386، اسفند 11غفاري جاهد، كتاب ماه ادبيات، شماره 

، مهر 19 دكتر احمد ابومحبوب، رودكي، شماره :افول يوزپلنگان، سپرده به زمين .17
1386 .

، تير 17 محمدحسين محمدي، رودكي، شماره عرصههاي كسالتبار زندگي شهري: .18
1386 .

، مرداد و شهريور 18 فرحناز عليزاده، رودكي، شماره فروپاشي ارزشهاي مقدس: .19
1386 .

اشرف » اثر علي«سالهاي ابري بررسي محتوايي »هاي ابري«سالگذري بر  .20
. 1386، مرداد 109درويشيان: مريم غفاري جاهد، ادبيات داستاني، شماره 

 ناهيد چگيني علي آباديب، » نوشته محمد حجازي:«زيبالحن و فضاسازي در رمان  .21
. 1386، مهر 111ادبيات داستاني، شماره 

، خرداد ـ 37 جالل فرزانه دهكردي، نافه، شماره مرز واقعيت و خيال در رمان آئورا : .22
. 1386اسفند 

 
. شعر: 9
«آرش  نگاهي به آسيبشناسي يك منظومه مرگ قهرمان يا مرگ مخاطب؟؛ .1

، 10» سياوش كسرايي: محمدعلي شاكري يكتا، كتاب ماه ادبيات، شماره كمانگير
. 1386بهمن 

. 1386، بهمن و اسفند 22 عبدالعلي دستغيب، الفبا، سال چهارم، شماره آه تا ماه: .2
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 ابراهيمزاده گرجي، كيهان فرهنگي، از جلوههاي جهاني را به تماشا نشستهايم: .3
. 1386، شهريور 251شماره 

زباني و بيزباني»: محمدمحسن «هماز دري به دربهدري؛ يادداشتي بر كتاب  .4
)، فروردين و ارديبهشت 83-84 (مسلسل 36سعيدي، نافه، سال هفتم، شماره 

1386 .
 فرزاد اقبال، نافه، سال بازخواني شعري از سهراب سپهري، هزاران نقش تهي: .5

. 1386)، فروردين و ارديبهشت 83-84 (مسلسل 36هفتم، شماره 
 سيدشهابالدين ساداتي، نافه، بررسي تطبيقي اشعار منوچهري دامغاني و وردزورث: .6

. 1386)، فروردين و ارديبهشت 83-84 (مسلسل 36سال هفتم، شماره 
» «دستور زبان عشق مهمترين موتيفها و ويژگيهاي ساختاري دستور زبان عشق، .7

آخرين دفتر شعر دكتر قيصر امينپور: دكتر مصطفي گرجي، كتاب ماه ادبيات، 
. 1386، آذر 122، پياپي 8شماره 

، 20 عبدالعلي دستغيب، نقد و بررسي كتاب تهران، شماره دفتر شعر؛ اوديسة كاغذ: .8
 .1386شهريور 

 درباره مجموعه شعر چاي در غروب جمعه روي ميز سبكي به نام احمدرضا احمدي، .9
 .1386، تابستان 16سرد ميشود: پگاه احمدي، گوهران، شماره 

» «نردبان اندر بيابان؛ نگاهي به مجموعه شعر شاعري كه اشياء را پر از شعر ميكند .10
، 124، پياپي 10سرودة دكتر ضياء موحد: قدرتاله طاهري، كتاب ماه ادبيات، شماره 

. 1386بهمن 
«محمود » سرودة هاي برنزي«عقربه، نگاهي به مجموعه شعر شعري در گذشته .11

 .1386 تابستان، 52»: حميدرضا شكارسري، شعر، شماره سنجري
، نگاهي به مجموعه شعر صليب مهيا سروده ايرج صفشكن: محمود صليب مهيا .12

. 1386، زمستان 8معتقدي، خوانش، سال دوم، شماره 
  سروده دكتر محمدرضا روزبه:»هايي براي نگفتن«حرفنگاهي به مجموعه شعر  .13

. 1386، دي 9جواد ترابپور، كتاب ماه ادبيات، شماره 
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. تاريخ:  10
 نقد و بررسي يك نسخه منظوم از تاريخ انقالب خراسان و بناي مشروطيت: .1

مشروطه خراسان: ابوالفضل حسنآبادي، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، سال نهم، 
 .1386، چاپ 1385، تير و مرداد 8-9-10شماره 

 سيدرضا حسيني، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، تالش در جنگهاي ايران و روس: .2
. 1386، مهر 113شماره مسلسل 

 محمدرضا ابويي مهريزي، جامع مفيدي، جامع تاريخ و فرهنگ يزد در عصر صفوي: .3
). 39، (پياپي 1386آينه ميراث، دورة جديد، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 

 هوشنگ ساعدلو، نقد و بررسي كتاب تهران، خاطرات سردار اسعد با برخي حواشي: .4
. 1386، آذر ـ دي 21شماره 

 امير هاشميمقدم، كتاب ماه روششناسي كتاب روش تحقق با تأكيد بر تاريخ: .5
 .1386، دي و بهمن 117-116تاريخ و جغرافيا، شماره مسلسل 

 دكتر داريوش رحمانيان، كتاب ماه تاريخ و قوامالسلطنه در كشاكش تاريخ معاصر: .6
 .1386، شهريور 112جغرافيا، شماره مسلسل 

 دكتر حسين آباديان، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره مسلسل مفهوم كلي تاريخ: .7
 .1386، خرداد 109

 بابك اسفندياري، گزارش ميراث، دوره دوم، سال دوم، ميراث آسياي مركزي: .8
. 1386، بهمن و اسفند 18 و 17شماره 

، 104 محمدبياباني اسكويي، آينه پژوهش، شماره نقد تصحيح كتاب ابوابالهدي: .9
 .1386خرداد و تير 

، 18 و 17 ح.ع، گزارش ميراث، دورة دوم، سال دوم، شماره نقدي بر تاريخ رشيدي: .10
. 1386بهمن و اسفند 

 ، فروردين و ارديبهشت 60 هرمز همايونپور، بخارا، شماره :2 و 1ياد گذشتهها  .11
. 1386 ، خرداد و شهريور 62، شماره 1386

 
. كودك و نوجوان: 11

 اسداهللا شعباني، پژوهشنامه ادبيات پيوندهاي آوايي و شعر عباس يمينيشريف: .1
. 1386، پاييز 50كودك و نوجوان، شماره 
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 حسن پارسايي، كتاب ماه كودك و رويارويي براي يگانگي و رستگاري دنيا: .2
. 1386، دي 123نوجوان، شماره 

 حسين بكايي، پژوهشنامه ادبيات كودك و زيرساختي از ايران و اسالم و تشيع: .3
. 1386، بهار 48نوجوان، شماره 

 محمدابراهيم اقليدي، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، شكار سايه مخاطب: .4
. 1386، تابستان 49شماره 

 سيدامين حسينيون، كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره مته به خشخاش پارسيان: .5
. 1386، بهمن و اسفند 124-125

 سيدمهدي يوسفي، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوعي وزن در ادبيات كودك: .6
. 1386، تابستان 49نوجوان، شماره 

 معصومه انصاريان، نويسندهاي كه زندگي كردن را بهتر از جنگيدن بلد است: .7
. 1386، بهار 48پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، شماره 
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. فلسفه: 1
 دكتر رضا داوري اردكاني، كتاب ماه كاش ميتوانستيم چشمها را بشوييم:

. 1386، آذر 3فلسفه، سال اول، شماره
 

محمد مشهدي نوشآبادي و جعفر امشاسفند،  در آينة نقد: مرآةاالزمانتصحيح 
، 1386آينة ميراث، دوره جديد، سال پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 

 .354-341)، صص 37-36(پياپي 
: . دين2

 [نقدي بر ترجمة كتاب مدرسة قم و روافضي چون اشعري، ابن حزم و اسفرايني
بغداد: تأليف آندره نيومن، ترجمة سيدصادق حسيني اشكوري، با همكاري سيد 

]: سيدلطفاهللا جاللي و علينقي 1384محمدرضا حسيني اشكوري، قم، زائر، 
. 1386، خرداد ـ تير آينة پژوهشخداياري، 

 
. علوم اجتماعي: 3

الف: جامعهشناسي 
دكتر حميد عباداللهي، نامة نقد و بررسي كتاب جامعهشناسي معرفت و علم: 

. 165-143، صص 1387 ـ بهار 1386علوم انساني، زمستان 
 

ب: علوم سياسي 
 دكتر عباس خلجي، نامه علوم انساني، جان فورن و نظريهپردازي انقالبها:

. 1386، تابستان و پاييز 16شماره 
 

. ادبيات فارسي:  4
 ها و«ترجمه (نگاهي به شيوة تصحيح كتاب نثر شيواي فارسي در خدمت قرآن

): دكتر محمد غالمرضايي و » برگرفته از تفسير سورآبادي قصههاي قرآن
، شهريور 119اكرمالسادات حاجي سيدآقايي، كتاب ماه ادبيات، شماره پياپي 

1386 .
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. ادبيات داستاني:  5
 تأملي در رمان كيفر آتش از الياس كانتي: سياوش انكار حضور ديگري؛

. 1386، تابستان 6جمادي، خوانش، شماره 
اشرف » اثر علي«سالهاي ابري بررسي محتوايي »هاي ابري«سالگذري بر 

. 1386، مرداد 109درويشيان: مريم غفاري جاهد، ادبيات داستاني، شماره 
 

. شعر: 6
، بهمن و اسفند 22 عبدالعلي دستغيب، الفبا، سال چهارم، شماره آه تا ماه:

1386 .
 

. تاريخ:  7
نوشتة ميرزا احمد اخبارنامه،  [نقد كتاب تالش در جنگهاي ايران و روس

لنكراني، به كوشش علي عبدلي، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور 
]: سيدرضا حسيني، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره مسلسل 1380خارجه، 

. 1386، مهر 113
 

. ادبيات كودك و نوجوان: 8
الف: شعر 

 سيدمهدي يوسفي، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوعي وزن در ادبيات كودك: 
. 1386، تابستان 49نوجوان، شماره 

 
ب: داستان 

 سيدامين حسينيون، كتاب ماه كودك و نوجوان، مته به خشخاش پارسيان:
. 1386، بهمن و اسفند 125-124شماره 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفي مقاالت برگزيده 

و پديدآورندگان آنها 



/ گزارش اجمالي پنجمين دوره جشنواره نقد كتاب  76

 

. فلسفه 1
 
 
 
 
 

 

دكتر رضا داوري اردكاني 

» كاش ميتوانستيم چشمها را بشوييم«نويسندة مقالة 
 (اردكان يزد) 1312تاريخ تولد : 

تحصيالت: دكتري فلسفه  
  رياست فرهنگستان علوم، رياست هيئت حمايت از سوابق اجرايي و علمي:

كرسيهاي نظريهپردازي، رياست دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، نايب 
رئيس انجمن آكادميهاي علوم آسيا، سرپرست دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه 
تهران، سرپرست كميسيون ملي يونسكو در ايران، مديرگروه آموزشي فلسفة دانشگاه 
تهران، سردبير مجلههاي نامة فرهنگ و فرهنگ، مدير مسئول خبرنامة فرهنگستان 

علوم، عضو پيوستة فرهنگستان علوم، عضو هيئت امناي دانشگاه تهران و...  
نشانها و افتخارات: عضو پيوستة فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران (از  

 استاد ممتاز دانشگاه تهران، )،1375-1376استاد نمونه كشور( بدو تأسيس تاكنون)،
كسب نشان درجه يك دانش از رياست  )،1381برگزيده به عنوان چهرة ماندگار(

)،كسب عنوان فارابيشناس برجسته ايران و دريافت تنديس ويژة 1384جمهوري (
 ).1386فارابي در نخستين جشنواره بينالمللي فارابي از رياست جمهوري (

آثار: دكتر داوري داراي دهها كتاب و مقالة علمي پژوهشي است كه عناوين برخي 
 از مهمترين آنها بدين شرح است: 

، ناسيوناليسم و حاكميت ملي، آلبركامو،  چند نامه به دوست آلمانيكتابها: ترجمة
فرهنگ، خرد و ، فلسفه در بحران ژان الكوست،، دفاع از فلسفه، ناسيوناليسم و انقالب

 فيلسوف، فارابي، انديشه و تمدن غربي، سيري انتقادي در فلسفه كارل پوپر، آزادي
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ما و ، سنت و تجدد، فلسفه و انسان معاصر، فلسفه معاصر ايران، فلسفه تطبيقي، فرهنگ
   و...فلسفه، سياست، راه دشوار تجدد

- ابن،ابنسينا در حكمت عملي، ابن رشد فيلسوف اسالمي زمينهساز رنسانسمقاالت:  
ادراك  اخالق و فرهنگ،  ، اخالق و سياست، اخالق و حقوق،سينا و وجوه تفكر او

 اعتبار علمي ، اسالم، ايران و انسان معاصر،بسيط و ادراك مركب در نظر مالصدرا
 آيا فلسفه جهاني ،آيا براي ماتم بم تساليي هست؟، مقاالت يا نام و عنوان رسمي مجله

تأملي در ، تاريخ فلسفة اسالمي، بنياد علم و پژوهش در جهات توسعه نيافته، است؟
تأملي در وضع علم و پژوهش در دوران طراحي ، معني و امكان مهندسي فرهنگي

تكنيك و ، تقابل ميان سنت و تجدد چه وجهي دارد؟، تعليم و تربيت ارزشها، توسعه
چرا به ابن سينا احترام ،  جهان و جهاني شدن،جايگاه فلسفه در ايران و جهان ،تاريخ

خزان ، چرا فلسفه ميآموزيم؟، چرا به غرب و درباره غرب ميانديشيم؟، ميگذاريم؟
-دربارة آينده، دربارة انتقال علم و تكنولوژي، در درس فلسفه چه ميآموزيم، روشنفكري

، دشواريهاي راه علم، دربارة قيصر امينپور، دربارة شرايط امكان غربشناسي، نگري
، و ... ذكر جميل موالنا جالاللدين محمد بلخي، دين و آزادي، دكتر فاستوس

 
ه: ال ي مق جمال ي ا رف ع  م

فلسفه، اين مقاله در واقع پاسخ به نقدي است كه آقاي محمدسعيد عالينژاد بر كتاب 
دكتر رضا داوري اردكاني نوشتهاند. به دليل اهميت نوشتار عين سياست و خشونت 

عبارتهاي دكتر داوري اردكاني را با اندكي تلخيص ميآوريم: 
من در برابر نقد رو ترش نميكنم و برآشفته نميشوم، ولي گاهي كه ميبينم مراتب با 

هم خلط ميشود و احكام فلسفه را كه در باب معقول ثاني است، با احكام علمي و 
معقوالت اول اشتباه ميكنند، به جاي پاسخ دادن، تذكر ميدهم كه سخن در جاي خود 

گفته نشده است. ظاهراً آقاي عالينژاد اين تذكر مرا چندان بجا ندانستهاند. با اينحال، از 
ايشان تشكر ميكنم. حتي اگر ايشان در نقد خود شخص مرا با ادب و لطف ننواخته 

 و تصديق فلسفه، سياست و خشونتبودند، باز هم ميبايست از بابت توجه به كتاب 
وجود يك نظام فكري در آن و تذكر بعضي نكات ممنون باشم. 

 فلسفه، سياست و خشونت. از مالحظاتي كه آقاي عالينژاد در باره مطالب كتاب 1
داشتهاند، استفاده كردم و هرچند كه با ايشان در مباني و مبادي اختالفنظر دارم، آن 
مالحظات را مغتنم و مايه تذكر ميدانم. گاهي مردم دريافتهاي خود را چندان روشن 
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ميشمارند كه توضيح آن را الزم نميدانند، اما وقتي ميبينند كه آن دريافتها در نظر 
دانشمندان هم واضح نيست، دوباره در باره آن مطلب و كار و بار خويش ميانديشند. 

منتقد محترم مرا به بازانديشي واداشتهاند. 
. آقاي عالينژاد مرا از روي لطف، نماينده نظام فكرياي دانستهاند «كه بنا به سنت، 2

نظام فلسفي هيدگري ناميده ميشود». من نماينده هيچ سنت فكري نيستم، بلكه 
شصت سال است كه دانشجوي فلسفهام و كتاب ميخوانم و گاهي حاصل مطالعه خود 

را مينويسم يا وقتي دعوت به گفتن و نوشتن ميشوم، آنچه به نظرم ميآيد، ميگويم 
و مينويسم.  

. در جايي به طنز نوشتهاند كه خواننده چارهاي جز آن ندارد كه در برابر خشونت لفظي 3
و پنهانِ سخنِ من سكوت پيشه كند و ايراد را از فهم عاجز خود بداند. آيا آقاي عالينژاد 

از من توقع دارند سطحيترين سخنان را از كساني كه به دانشمندي شهرهاند يا در 
رشتهاي از دانشها حقيقتاً دانشمندند، اما فلسفه نميدانند، صرفاً به اين جهت كه 

دانشمندند، بپذيرم و از اينكه سخن عوامانه به جاي فلسفه گذاشته ميشود، آزرده نشوم 
 و مالل خود را اظهار نكنم يا توقع دارند با كساني كه ميان فلسفه و كالم فرق 

 نميگذارند، به بحث در باره چيزي كه هيچ است و حتي نام سخن عوامانه بر آن 
نميتوان گذاشت، بپردازم؟.  

. يكي از موارد سوءتفاهم، قضيه مخالفت من با بردن فلسفه به كوچه و بازار است. 4
فلسفه به يك معنا در كوچه و بازار حضور دارد. هر نظم و بينظمي و سامان و آشفتگي 

كه ميبينيد، به فلسفه و بيفلسفه بودن باز ميگردد، اما درس و بحث فلسفه از آنجا 
كه به معقول ثاني راجع است، مشكل و دقيق است و فهم عادي كه در وادي فلسفه 

سير نكرده است، از آن چيزي در نمييابد، در درك همه كس نميگنجد. هر كس مايل 
است فلسفه بخواند، راهش باز است. مطلب ساده من اين است كه درستي و نادرستي 

قضاياي فلسفه را نبايد با مراجعه به آراي عمومي و با مالك مشهورات سنجيد.  
. از نامهرباني من با دموكراسي گفتهاند. من در ميان نظامهاي حكومتي جهان متجدد، 5

دموكراسي را بهترين نظام ميدانم. اما دموكراسي چيزي نيست كه با مدح و تحسين يا 
ذم و تقبيح اين و آن بهوجود آيد يا از ميان برود؛ داراي صورت معين و ثابت و اليتغير 

هم نيست. به اين جهت، اگر كسي بگويد بايد آن را عين حسن و كمال بشناسم، عرض 
ميكنم كه دموكراسي يك صورت رؤيايي دارد كه بعضي از روشنفكران اروپايي و 

آمريكايي و كساني از ميان روشنفكران جهان توسعهنيافته، بخصوص بعد از سرخوردگي 
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از سوسياليسم، بيشتر به آن دل بستهاند، اما دموكراسي يك وجود تاريخي هم دارد. اگر 
به وجود تاريخي دموكراسي نظر كنيم، آن را با صورت رؤيايياش متفاوت مييابيم. من 

ميخواهم دموكراسي را چنانكه هست، ببينم و به صورت پنداري و رؤيايي آن كاري 
ندارم.  

. آقاي عالينژاد حق دارند كه بعضي اشارات و ايجازهاي سخن مرا زمينة سوءتفاهم 6
دانستهاند. اما اينكه مرقوم فرمودهاند: «هيچكس نيست كه از داوري بپرسد كه واژه 

هراسناك تكنيك و قدرت تكنيك دقيقاً چه معنايي دارد و چرا بايد از آن هراس 
-داشت»، با تغيير لحنِ اوائل مقاله چنان سخن گفتهاند كه گويي من حرف عجيبي زده
ام. البته حق دارند كه «انحالل وجود بشر در قدرت تكنيك و انكار وجود عالم بشري 

و...» را تعبيرهاي مبهم بدانند كه در باره آنها توضيحي داده نشده است، ولي آقاي 
عالينژاد ميدانند كه اوالً، در هر كتابي همه تعابير و اصطالحات فني را نميتوان 

توضيح داد و اگر نويسندهاي بخواهد، هر اصطالح مشكل را توضيح دهد، بايد به جاي 
 و »قدرت تكنيك«كتاب فلسفه، چندين جلد فرهنگ اصطالحات بنويسد. ثانياً،  تعابيرِ 

 جعلِ من نيستند و شرح آنها در بعضي كتابهاي فلسفه آمده است. »عوالم بشري«
من خود در باره عالم و عالم داشتن انسان در مواضع مختلف مطالبي گفته و نوشتهام و 

قدرت «يكي دو مقاله من هم در باره تكنيك است. اما به ياد نميآورم كه در جايي از 
 گفته باشم.  »هراسناك تكنيك

. من هرگز در هيچ جا خلط فلسفه با مشهورات و سوفيسم نقابدار و غفلت از وجود را 7
از آثار سوء تجدد ندانستهام.  

ب) من هرگز نگفتهام كه زبانِ من عين ماليمت و مهرباني است و مگر زباني هست 
 كه يكسره مهرباني و نوازش و رحمت باشد؟ يا مگر در مقام اعتراض و مخالفت، 

ميتوان هيچ سخن ناماليم نگفت؟ البته، ميتوان از بدزباني احتراز كرد. اما جمعِ 
مخالفت و ماليمت، قدري دشوار است و اگر ممكن باشد، من از عهدة آن برنميآيم.  

ج) اگر گفتهام كه من اهل خشونت نيستم، مقصودم اين بوده است كه در عمل سياسي 
مشاركتي ندارم و به آن رغبت نميكنم و از خشونتهايي كه در عمل ميشود، بيزارم. 

اما در عالم نظر و بحث، كساني را ميشناسم كه مدام در تقبيح خشونت سخن ميگويند 
و مينويسند و در همان حين تقبيح، اگر در مخالفت با آنها سخني گفته شود، در 

خروش ميآيند و بدترين ناسزاها را نثار حريف ميكنند و كمتر كسي به آنها تذكر داده 
است كه چون جنگ نخروشند و به كاري كه زشت و بد ميدانند، نپردازند، اما ظاهراً 
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تنها اين من ناچيزم كه هر چه صبر و حوصله به خرج دهم و نقدها و حتي مالمت را به 
جان بخرم، باز اهل خشونتم.  

د) من هرگز نخواستهام با ذم خشونت، طبايع مردمان را ارضا كنم و خشونت موجود را 
بپوشانم و اين مذمت را كفّاره گناه خشونت خود و دنيايي كه به آن تعلق دارم، قرار 

دهم.  
هـ) در مورد خشونت جهان جديد، نظر من اين است كه اين جهان (اين هم يكي از 
اوصاف جهان جديد كه ميگفتند هنوز آشكار نيست كه چيست) با انديشه تصرّف در 

موجودات و غلبه بر جهان پديد آمده است و از اين راه، خشونت در نظامِ جهان راه يافته 
است.  

و) خشونت در اين يا آن فلسفه به وجود نيامده است و اگر بتوان سراغ اصل آن را در 
فلسفهاي گرفت، اين فلسفه همان است كه علم را به قدرت تحويل ميكند و قدرت را 
به انسان تخصيص ميدهد. اين فلسفه در دوران رنسانس ظاهر شده و انديشه آزادي 

هم با آن پديد آمده است. آزادي و قدرت هرگز از هم جدا نميشوند.  
ي) خشونت با قشريت مالزمت دارد و چون فلسفه حقيقي دوريِ از قشريت است، با 

خشونت نميسازد و آن را روا نميدارد.  
. آقاي عالي نژاد، سخن من را در مورد دموكراسي، لرزان و لغزان يافتهاند. ظاهراً به 8

نظر ايشان از تحقيق درباره آزادي نتيجهاي جز مخالفت با دموكراسي و آزادي به دست 
نميآيد. پس، اين تحقيق را بايد تعطيل كرد. من حرفي ندارم كه ايشان آن را بدون 

تحقيق و به صورتي كه هست، بپذيرند، ولي اگر مقاله فلسفي مينويسند، ناگزير بايد به 
شرايط امكان دموكراسي و نه صرفاً به صورت موجود يا موهوم آن بيانديشند. حتي اهل 
عمل و سياست هم به انديشيدن نياز دارند. زيرا بدون در نظر داشتن شرايط و امكانات 
نميتوانند كار خود را پيش ببرند. چرا آقاي عالي نژاد كه خود اهل دانشاند، از جهل، آن 

هم جهلِ مركب دفاع ميكنند؟ 
. در بند آخر مقاله اشكال كردهاند كه چگونه خود را سياسي ندانستهام و نميدانم و چرا 9

گفتهام ورود در عمل سياسي را دوست نميدارم و اين را طنزي شنيدني دانستهاند. مگر 
ايشان نميدانند كه افالطون و ارسطو به عمل سياسي كاري نداشتند و اگر افالطون در 
اين راه قدم گذاشت، خيلي زود منصرف شد. فارابي مهمترين اثر سياسي فلسفي را در 

عالم اسالم نوشت، اما مرد سياست نبود. در دوران جديد هم بزرگترين صاحبنظران 
سياسي، مقام سياسي نداشتهاند.  
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فلسفه، سياست . به نظر ميرسد كه بعضي خوانندگان توقع داشتهاند كه من در كتاب 10
 با الفاظ و شعارهاي تقبيح و تشنيع، يكسره در باره خشونت سخن بگويم و و خشونت

نفرت خود را از فلسفههايي كه در فهرست نظريات مولّد خشونت قرار گرفتهاند، اعالم 
كنم و خود را از اتّهام معلميِ خشونت برهانم. اين كار دشوار است. استدعا ميكنم مرا از 
آن معاف فرماييد. من نميتوانم اين توقع را برآورم؛ يعني، فلسفه اجازه اين كار را به من 
نميدهد. اگر عذرم را نميپذيرند، از آن حجتي عليه من نسازند و نگويند كه نگفتيم كه 

فلسفة اين شخص، مبنا يا مولّد خشونت است و اينك، خود اعتراف ميكند كه فلسفه به 
او اجازه نميدهد كه بر ضد خشونت شعار بدهد. آنچه من ميخواستهام بگويم، اين 

 است كه خشونت ساختة اين و آن نيست و به زمان و مكان و نژاد و آيين و مردم خاص
اختصاص ندارد، اما صورتهاي آن در تاريخ، متفاوت است.  

يادآوري كنم كه وقتي گفته ميشود كه فالن قول فلسفي نيست. اين گفته هميشه به 
قصد تحقير به زبان نميآيد. بسياري از سخنها، سخن فلسفي نيست. اما شرف واال 

دارد و سخن برتر است. اگر كسي بگويد قرآن مجيد فلسفه نيست و حافظ، فلسفه نگفته 
 است، نه به قرآن جسارت كرده است و نه شعر حافظ را بيقدر دانسته است. اين 

حرفها كه در باره خشونتآفريني فلسفهها ميگويند، شعار سياسي است. شعار سياسي 
هم چيز بدي نيست، اما تكليف فلسفه را نميتوان و نبايد با آن معين كرد. هر چيزي كه 

از جاي خود خارج ميشود، ناچيز و گاهي مسخره و احمقانه ميشود.  
اما اسم فلسفه را دوست ميداريم، اما به حقيقت آن عالقهاي نداريم. من كمتر ديدهام 
كه به سخنان عوامانهاي كه گاهي به نام فلسفه عرضه ميشود، اعتراض كنند و هرگز 
نشده است كه كسي سخن جدي در فلسفه بگويد و مورد اعتراض و تعرض نباشد و 

احياناً دشنام و ناسزا نشنود. اين ريشه مشكالت ما در حوزه فهم و پژوهش و فرهنگ 
است. 
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 محمد مشهدي نوشآبادي
 »االزمان در آينه نقدةتصحيح مرآ«نويسندة مقالة 

 (نوشآباد از توابع كاشان) 1350تاريخ تولد: 
تحصيالت: دانشجوي دورة دكتري رشته اديان و عرفان تطبيقي (دانشگاه قم)  

سوابق اجرايي و علمي: همكاري با جهاد دانشگاهي واحد عالمة طباطبايي، عضو هيئت 
علمي گروه اديان و عرفان در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان، نويسندة مقاالت تحقيقي 

در حوزة اديان و عرفان، مؤلف كتابهايي در زمينة كالم و تاريخ. 
)، نوشآباد در 1383آثار: تأليف كتابهاي پيشينة مباحث جديد كالمي در ايران (تبريز، 

 مقاله در نشريات مختلف و دانشنامة جهان 25) و نگارش 1378آينه تاريخ (كاشان، 
اسالم. 

 
 
 
 

 جمشيد امشاسفند

 »االزمان در آينه نقدةتصحيح مرآ«نويسندة ديگر مقالة 
 (ماكو)  1352تاريخ تولد: 

تحصيالت: فوقليسانس رشته زبان و ادبيات عربي 
سوابق اجرايي و علمي: عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت 

معلم تبريز. 
آثار: مقالههايي در حوزة زبان و ادبيات عرب. 
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ه: ال ي مق جمال ي ا رف ع  م
 »زمان موهوم« ميرداماد و اثبات »حدوث دهري« كتابي است در رد نظرية مرآةاالزمان

 هـ . 12تأليف محمدبن محمد زمان نوشآبادي كاشاني (فيلسوف، متكلّم و فقيه سده 
ق). اين كتاب با مقدمه، تصحيح و تحقيق مهدي دهباشي در تهران (انجمن آثار و 

) به چاپ رسيده است. 1381مفاخر فرهنگي ـ 
منتقد در گفتار خود در دو بخش به نقد مقدمه مصحح، شيوة تحقيق او، نمايههاي 

كتاب، غلطخوانيهاي مصحح و اشتباهات چاپي كتاب پرداخته است. 
بخش نخست انتقاد نويسنده، مشتمل بر سه محور است:  

الف) نقد مقدمة مصحح: انتقادات عمدة منتقد به مقدمة مصحح كتاب، عبارتند از:  
ـ ارائة توضيح مختصر، ناقص و شتابزده دربارة احوال و آثار مؤلف. 

بدون ارائه هيچ توضيحي به  بعد اخراج المؤنه الزكاةـ انتساب كتاب مستقلي با عنوان 
 مؤلف در موضوع ذكات است، كه مصحح نورالهديمؤلّف، در حالي كه اين كتاب همان 
در شمار آثار مؤلف از آن ياد كرده. 

 »حدوث دهري« كه در نقد نظرية زمان موهومـ عدم ذكر رسالهاي از مؤلف با عنوان 
 دارد. مرآةاالزمانميرداماد است و ارتباط مستقيم با موضوع كتاب 

در بخش سوم از مقدمة مصحح با عنوان  مرآةاالزمانـ عدم پرداختن به مطالب 

. »و تحليل انتقادي از نظرية زمان موهوم مرآةاالزمانبررسي مطالب «
ب) نقد شيوة تحقيق: منتقد در اين قسمت، سه نقد بر روش پژوهش و تصحيح مصحح 

كتاب وارد دانسته است:  
در كتابخانه آيتاهللا مرعشي و عدم  مرآةاالزمانـ ذكر چهار نسخة خطي محفوظ از 

تصريح به رؤيت آنها و ارائه ندادن تصويري از صفحات اول و آخر اين نسخههاي 
خطي. 

ـ عدم ذكر نسخه بدلها، با وجود تصريح مصحح به استفاده از دو نسخة خطي. 
ـ نبود توضيحات دربارة اعالم نامبرده در متن كتاب. 

ج) نقد فهارس: ايرادات منتقد در اين قسمت، عبارتند از:  
. مشخص نكردن نشاني آيات و سورهها، 1
. ذكر نام اشخاص در فقرات مختلف و عدم ارجاع القاب، كنيهها و... به نام شخص، 2
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. اختالط اسامي گروهها و فرقهها در نام اشخاص.  3
، با وجود تعدد »فهرست تعبيرات و اصطالحات«ـ ناقص بودن نماية اصطالحات در 

اصطالحات و تعبيرات متعدد فلسفي و كالمي در متن اثر، و مغشوش بودن نحوة تنظيم 
شمارة صفحات اين بخش از نمايهها.  

ـ عدم تفكيك صفحهبندي حروفي مقدمة كتاب و صفحهبندي عددي متن اصلي در 
نمايهها. 

 متوجه موارد »غلطهاي استنساخي و چاپي«بخش دوم انتقادات نويسندة نقد با عنوان 
زير است: 

الف) اشتباهات حروف و كلمات. منتقد بر آن است كه در بررسي متن تصحيح شده 
كتاب، كلمات متعددي ديده ميشود، كه حروف آن كم يا زياد شده، و يا نقطه بر روي 

حروف وجود ندارد، و يا حروف جابهجا شده است. او با ترسيم جدولي، اشتباهات مذكور 
را باز نموده است. 

ب) غلطها و اشتباهات حركات و عالمات اعراب: بنا به بررسيهاي منتقد، در متن 
كتاب، موارد بسياري وجود دارد كه عالئم كلمات به صورت جابهجا نوشته شده و يا 

موجود نيست. در اين ميان، موارد مربوط به حروف مشدد بسيار زياد است. همچنين در 
باب حركات اعراب كلمات و رعايت قوائد نحوي، اشتباهاتي ديده ميشود، كه منتقد با 

ترسيم جدولي، آنها را نشان داده است. 
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سيدلطفاهللا جاللي 

 »روافضي چون اشعري، ابنحزم و اسفرايني«نويسندة مقالة  
 1354تاريخ تولد: 

تحصيالت: داراي تحصيالت حوزوي و فوقليسانس رشته دينشناسي. 
سوابق اجرايي و علمي: تدريس در دانشگاه اديان و مذاهب، دانشگاه قم، مركز جامعة 

الزهراء، مدرسة عالي امام خميني(ره)، مدير بخش ترجمة موسسة شيعهشناسي قم، 
محقق حوزة اديان و عرفان و كالم.  

، تجربههاي عرفاني و انديشههاي كالمي عقايد ماتريديهآثار: تأليف كتابهاي تاريخ و 
رضيالدين عليبنطاووس و نگارش مقاالتي در موضوع اديان و... 

 
 
 
 

علينقي خداياري 

 »روافضي چون اشعري، ابنحزم و اسفرايني«نويسندة ديگر مقالة 
 (شهرستان ميانه) 1351تاريخ تولد: 

تحصيالت: كارشناس حقوق از دانشگاه تهران، دانشجوي دكتراي علوم قرآن و حديث 
دانشگاه امام صادق(ع). 
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سوابق اجرايي و علمي: عضويت در گروه كالم و عقايد مركز تحقيقات دارالحديث قم 
 قرآن كريم (مركز فرهنگ و معارف دايرةالمعارف(به مدت هشت سال)، همكاري با 

قرآن)، همكاري با بخش كالم واحد احياء تراث پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، 
تدريس در دانشگاههاي اصول دين و علوم قرآني و بنياد نهجالبالغه و عضويت در گروه 

هيئت علمي حوزة شيعهشناسي مركز جهاني علوم اسالمي. 
در سدههاي هشتم و نهم هجري، تأليف مأخذيابي تاريخ حديث شيعه آثار: تأليف 

، 6 و 5احاديث جامعاالسرار، ترجمه و همكاري در تأليف دانشنامة عقايد اسالمي ج 
ترجمه نگاهي به علوم قرآني و تأليف پانزده مقاله كه مهمترين آنها عبارت است از: 

قرآنشناسي اميرمؤمنان(ع) منتشر شده در دانشنامة جهان اسالم، اعجاز معارفي و 
هدايتي قرآن و... 

 
ه: ال ي مق جمال ي ا رف ع  م

منتقدان در سه بخش زير به نقد ترجمة كتاب مورد نظر پرداختهاند:  
الف) اشكاالت كلّي: ايرادات وارد در اين قسمت، عبارتنداز:  
دورة شكلگيري تشيع «ـ نامگذاري نادرست كتاب به مدرسة قم و بغداد، كه بايد به 

 ترجمه ميشده است. »دوازده امامي: گفتمان حديثي ميان قم و بغداد
ـ ذكر نكردن نام كاملِ مؤلّف كتاب، كه آندرو. جي. نيومن است. 

ـ استفاده از واژگان و تركيباتي، كه از نظر قواعد نگارش فارسي، عاري از شيوايي و 
رسايي، و در مواردي نادرست است. 

ب) خطاهاي موجود در برگردان و ضبط اعالم: منتقدان در اين قسمت، به مواردي از 
اين خطاها اشاره نمودهاند: وسط به جاي واسط، حميد الغار به جاي حامد الگار، مد لُنگ 

به جاي مادلونگ و... 
پ) خطاهاي راه يافته در ترجمة سرفصلها و عنوانهاي فرعي كتاب: منتقدان برآنند 
كه در ترجمة عناوين فرعي كتاب، اشتباهات فاحشي راه يافته است، و در ادامة اين 

قسمت، در هر مورد، ابتدا متن انگليسي، پس از آن ترجمة مترجم، آنگاه ترجمة 
پيشنهادي خود را ذكر نمودهاند، و در صورتي كه نقد ترجمه نيازمند توضيح بوده است، 

با قيد عبارت توضيح، مطالبي را تذكّر دادهاند. 
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. علوم اجتماعي 3
الف: جامعهشناسي 

 

 

 

دكتر حميد عباداللهي چنذانق  

» نقد و بررسي كتاب جامعهشناسي معرفت و علم«نويسندة مقالة 
 (تالش)  1349تاريخ تولد: 

تحصيالت: دكتري جامعهشناسي 
سوابق اجرايي و علمي: عضو هيئت علمي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه 

گيالن، عضو هيئت مؤسس مركز تحقيقات اجتماعي كندوكاو، همكاري با نهادهاي 
مختلف در انجام و اجراي پروژههاي تحقيقي، نويسندة مقاالتي در حوزة جامعهشناسي و 

علوم اجتماعي. 
 فصلنامة  مقاله در نشريات خارج و داخل كشور، از جمله:15آثار: نگارش نزديك به 

 و... مطالعات ملي، جامعهشناسي ايران، اقتصاد و جامعه، جهاد
 

ه:  ال ي مق جمال ي ا رف ع   م
 تأليف سه تن از استادان جامعهشناس به نامهاي كتاب جامعهشناسي معرفت و علم

ديويد گلوور، شيالف استرابريج و محمد توكّل است، كه توسط شاپور بهيان، حامد 
حاجي حيدري، جمال محمدي، محمدرضا مهديزاده و حسن ملك، به فارسي ترجمه 

در تهران (انتشارات سمت) انتشار يافته است. 1383شده و به سال 
منتقد، ابتدا در گفتار نقّادانه خود، فصول هشتگانة كتاب مذكور را به بوتة تحليل كشيده 

و به معرّفي محتوايي آنها پرداخته، آنگاه به نقد شكلي و محتوايي كتاب دست زده است. 
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از آنجا كه كتاب، ترجمة فصلهاي مختلف حداقل دو كتاب انگليسي «به نظر منتقد، 
است و يك بخش تأليفي به زبان فارسي دارد، ساختار تأليفي چندگانهاي دارد و اين امر 

. »بر كليت شكلي و محتوايي كتاب، اثر نامطلوبي گذاشته است
منتقد در ادامة گفتار خود، به مقولة انسجام نظري مابين فصول كتاب اشاره كرده و آن 

بين فصلهاي «را به دليل ساختار تأليفي، فاقد انسجام نظري دانسته و نوشته است كه 
مختلف آن انسجام نظري پاييني وجود دارد [به ويژه بين فصل هشتم و مابقي كتاب، و 
نيز بين فصل دوم و فصلهاي قبل و بعد از آن]. علّت پايين بودن ميزان انسجام نظري 

بين فصلهاي كتاب را ميتوان در ساختار تأليفي آن دانست، چرا كه اين كتاب... 
ترجمهاي گزينشي از فصلهاي دو كتاب انگليسي است، كه بين آنها هيچگونه ارتباط 
منطقي وجود ندارد و اين امر، نظم منطقي و انسجام نظري بين فصلهاي كتاب را به 

. »شدت مخدوش كرده است
به نظر منتقد، به دليل عمق مطالب در فصلهاي هشتم، سوم، ششم و هفتم، 

-اصطالحات تخصصي اين فصلها در حوزة جامعهشناسي (به ويژه در حوزة جامعه
شناسي معرفت) بيشتر و عميقتر است، و با وجود آنكه ميزان استفاده از اصطالحات 

تخصصي در فصل هشتم، بيشتر از فصلهاي ديگر است، به دليل بيارتباطيِ نسبيِ اين 
فصل با فصول قبلي، كيفيت اين كاربرد باال نيست و خوانندة فصل هشتم، گاه متوجه 

منظور نويسنده نميشود. با وجود استفاده از اصطالحات تخصصي در فصل هشتم، 
خواننده وارد بحثهايي ميشود، كه در بخشهاي قبلي كتاب، اشارهاي به آنها نشده 

است. 
منتقد بر آن است كه محتواي فصل پنجم كتاب با عنوان آن انطباق زيادي ندارد و در 

اين فصل (جامعهشناسي علم) تنها دربارة رويكرد مرتون و منتقدان آن بحث شده است، 
در حالي كه در حوزة جامعهشناسي علم، عالوه بر ماركس و مانهايم، نظريهپردازان 
ماركسيست، نظريات قابل توجه و برجسته دارند. كتاب، فاقد نظريات نظريهپردازان 

ماركسيست بوده و در آن فقط به تعدادي از نظريهپردازان مذكور (مانند بوريس هسن) 
اشارهاي محدود شده است. 

 نيز ايرادي وارد كرده است و آن اينكه »ميزان روزآمديِ نظريِ كتاب«منتقد دربارة 
باتوجه به تحوالت نظري عميق در حوزة جامعهشناسي معرفت و به ويژه جامعهشناسي 
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علم در دو دهة اخير، محتوا و مباحث كتاب به لحاظ نظري چندان روزآمد و جديد 
نيست. 

منتقد در دامنة گفتار، نقد خود را متوجه ترجمه كتاب نموده و نوشته است كه كيفيت 
ترجمه به دليل حضور مترجمان مختلف، در فصول هفتگانه تا حدي متفاوت است. 

توضيح به صورت «مترجمان در مواجهه با واژههاي تخصصي خاص، كمتر از روش 
 استفاده كردهاند. »نگارش پاورقي و پينوشت

مترجم فصل هشتم، هرچند سعي كرده است از اين روش بيشتر استفاده كند، به دليل 
سطح باال و عميق متن، در اين امر موفّق نبوده و در برخي موارد، حتّي با نگارش 

پاورقي، باعث دشوارتر شدن فهم مطلب شده است. انتقادات ديگر نويسنده به ترجمة 
كتاب، عبارتنداز: عدم تبيين منابع انگليسي فصول ترجمه شده، فقدان پينوشت در آخر 

هر فصل، و ناهمخواني در ارائة خالصة فصول. 
منتقد در پايان گفتار خود، پيشنهادهايي را دربارة ابعاد محتوايي و شكلي كتاب ارائه داده 

است. 
ب: علوم سياسي 

 
 
 
 
 

دكتر عباس خلجي 

» پردازي انقالبها«جان فورن و نظريهنويسندة مقاله 
 (مهاجران از توابع همدان) 1343تاريخ تولد: 

تحصيالت: دكتري رشته علوم سياسي 
سوابق اجرايي و علمي: عضو هيئت علمي و استاديار گروه علوم سياسي در مجتمع علوم 

انساني دانشگاه امام حسين(ع)، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد قيام دشت و تهران 
مركز، دانشكده صدا و سيما و جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، دبير و عضو گروه علوم 
سياسي شوراي بررسي متون در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و... مؤلف 

مقاالت متعدد درحوزه علوم سياسي و اجتماعي و نقد آثار منتشر شده در اين حوزه. 
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سياست  مقاله تحقيقي و انتقادي در نشريات متعدد، از جمله 30آثار: نگارش نزديك به 
دفاعي، پانزده خرداد، نامة علوم انساني، مجله دانشكدة حقوق و علوم سياسي، مصباح، 

 كتاب نقد، حضور و...
 

ه: ال ي مق جمال ي ا رف ع  م
نويسنده در اين مقاله، پس از معرفي مختصر كتاب نظريهپردازي انقالبها: نوشته جان 

) و تحليل محتوايي 1382فورن و ديگران، ترجمه فرهنگ ارشاد (تهران، نشر ني، 
فصول مختلف آن، از دو بعد شكلي و محتوايي، به نقد و بررسي آن پرداخته است.  

» نخست نقاط قوت و برجستگيهاي آن را تبيين نموده، «بررسي و نقد شكلي كتابدر 
كه عبارتنداز: رواني و رسايي سبك نگارش، رعايت قواعد ويرايش و نگارش، مطلوب و 
مناسب بودن كيفيت حروفنگاري، صفحهآرايي و صحافي، تناسب حجم كتاب براي يك 
درس چهارواحدي، و استفاده از شكل و جدول و تدوين و تنظيم واژهنامههاي انگليسي 

» اثر به نظر هاي شكلي«نقاط ضعف يا كاستيـ فارسي، و فارسي ـ انگليسي. اما 
، عبارتنداز: وجود نارساييها و ابهامهايي در خالل مطالب و لطمه ديدن نويسنده

سالست و رواني اثر، وجود برخي اشتباهات تاريخي، اماليي و تايپي، عدم ذكر نام همة 
نويسندگان مقاالت كتاب بر روي جلد، عدم تمايز اسامي خاص برخالف روال رايج در 

كتابها. 
» به روال «بررسي و نقد محتوايي كتابنويسنده در بخش ديگر مقالة خود با عنوان 

انتقاد خود، نخست نقاط قوت و برجستگيهاي مفهومي اثر، سپس نقاط ضعف و 
كاستيهاي محتوايي آن را مورد توجه قرار داده است. به نظر او نقاط قوت كتاب، 

عبارتنداز: استفاده نويسندگان مقالهها از انواع مختلف واژهها و معادلسازي اصطالحات 
 تخصصي توسط مترجم كتاب و توضيح برخي از واژهها و اصطالحات به قلم او. 

بهرهگيري نويسندگان مقالهها از ابزارهاي علمي الزم و ممكن براي تبيين دقيق و 
تفهيم بهتر مطالب، مطابت كامل محتواي اثر با عنوان آن، تناسب موضوعي كتاب براي 

 تدريس در دورههاي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشتههاي علوم سياسي، 
جامعهشناسي و علوم اجتماعي، استفاده نويسندگان مقاالت از منابع و مراجع مختلف و 
متعدد، نو بودن چهارچوب نظري، روش مطالعاتي و شيوة نظريهپردازي كتاب، نظم و 

 انسجام مطالب، وجود فهرست منابع مورد استفاده در نگارش مقالههاي كتاب، 
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جهتگيري علمي و فلسفي ويراستار و گردآورندة اثر، توجه مترجم به اصول ترجمه 
درحد متعارف و... 

اما نقاط ضعف و كاستيهاي كتاب به نظر منتقد، عبارتنداز: مناسب نبودن برخي از 
معادلسازيهاي واژههاي تخصصي، عدم استفاده از نقشه و تصوير و ديگر ابزارهاي 

 علمي براي تفهيم بهتر مطالب، عدم بررسي نقادانة ادبيات موضوع و سير تحول 
نظريهپردازي انقالبها در مقدمه كتاب، وجود نگرش ايدئولوژيكي چپگرايانه برخي از 

نويسندگان در خالل مطالب، تقيد مترجم به رعايت قواعد انگليسي وروح دستور زبان 
حاكم بر متن اصلي و ايجاد ابهامها و خدشهدار بودن رواني، رسايي و سالست برخي از 

مطالب اثر، عدم مطابقت توصيفهاي اجمالي، تحليلها و تبيينهاي نويسندگان مقالهها 
با زمينهها، علل، فرايند و پيامدهاي انقالب اسالمي و واقعيات موجود در آن و... 
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. ادبيات فارسي 4
 
 
 
 

دكتر محمد غالمرضايي 
»  قرآن خدمت«نثر شيواي فارسي درنويسندة مقالة 

 (خور) 1331تاريخ تولد: 
تحصيالت: دكتري رشته زبان و ادبيات فارسي 

سوابق اجرايي و علمي: تدريس در دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشگاه يزد و دانشگاه 
شهيد بهشتي، محقق زبان و ادبيات فارسي. 

-فهرست كتابخانة انجمن آثار ملي، جلد نخست: فهرست نسخهآثار: تأليف كتابهاي 
هاي خطي، داستانهاي غنايي منظوم تا آغاز قرن هفتم، سبكشناسي شعر پارسي (از 

 و...رودكي تا شاملو)، برگزيدة اشعار ناصر خسرو، روش تحقيق و شناخت مراجع ادبي 
 مقاله در موضوع زبان و ادبيات فارسي در نشريات متعدد از جمله: 50نگارش بيش از 

مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان (حوزة معاونت پژوهشي)، پژوهشنامه دانشگاه 
شهيدبهشتي، آينده، دانشنامه زبان و ادب فارسي و... 

 
 
 
 
 

اكرمالسادات حاجي سيدآقايي 
» «نثر شيواي فارسي در خدمت قرآننويسندة ديگر مقالة 

 (يزد) 1350تاريخ تولد: 
تحصيالت: فوقليسانس رشته زبان و ادبيات فارسي 

-سوابق اجرايي و علمي: پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسي در طرح فرهنگ
نويسي، محقق زبان و ادبيات فارسي. 
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آثار: نگارش چهار مقاله در حوزة زبان وادبيات فارسي. 
ه: ال ي مق جمال ي ا رف ع  م

(از روي نسخة موقوفه بر تربت ترجمههاو قصههاي قرآن اين گفتار، نقد و بررسي كتاب 
شيخ جام، مبتني بر تفسير ابوبكر عتيق نيشابوري) به اهتمام دكتر يحيي مهدوي و دكتر 

 ش در تهران (انتشارات دانشگاه تهران) به چاپ 1338مهدي بياني است، كه به سال 
رسيده است. 

نويسندگان مقاله در چهار بخش به نقد و بررسي شيوة تصحيح كتاب پرداختهاند: 
. واژههايي كه مشمول برخي تحوالت آوايي شده، و مصححان به سبب در نظر 1

نگرفتن اين تحوالت آوايي، كلمات درست را به حاشيه بردهاند و ضبطهاي غلط را در 
متن كتاب راه دادهاند. 

نويسندگان در اين قسمت و بخش دوم مقاله خود در زير هر فرايند آوايي، موارد 
مشمول را به ترتيب صفحات كتاب ذكر كردهاند و براي تأييد نظريات خود، نمونههايي 

از منابع و متون كهن را به عنوان شواهد لغوي مورد استناد قرار دادهاند. 
. تلفظ و كتابت و كاربرد برخي واژهها تحت تأثير ريشة كهن آنها، و متفاوت با تلفظ، 2

كتابت و كاربرد امروزين است و مصححان كتاب به دليل بيتوجهي به اشتقاق و ريشه 
كهن كلمات، صورت صحيح آنها را به پاورقيها انتقال دادهاند. 

. بدخواني يا غلط خواني نسخة مورد استفاده در تحصيح متن. 3
. توضيحات نادرست مصححان و تغيير نادرست بدون توضيح آنها. 4
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. ادبيات داستاني 5
 
 
 
 

 

سياوش جمادي 

» انكار حضور ديگري«نويسندة مقالة 
 (تهران) 1330تاريخ تولد: 

تحصيالت: فوقليسانس رشته ادبيات انگليسي و فلسفة غرب 
سوابق اجرايي و علمي: مترجم و مشاور حقوقي شهرداري تهران، مترجم آثار فلسفي، 

داستاني و فيلمنامه نويسي، مؤلف كتابهايي در حوزة ادبيات داستاني، پديدارشناسي و... 
تحليلگر ادبيات داستاني و برگزيدة بيست و پنجمين دوره كتاب سال جمهوري اسالمي 

ايران. 
درآمدي به فهم ؟ نوشتة مارتين هايدگر، نيچه: متافيزيك چيستآثار: ترجمة آثاري چون 

  از فرانتس كافكا و تأليف نامههايي به ميلتا او نوشتة كارل ياسپرس، فلسفهورزي
 و... سيري در جهان كافكا، زمينه و زمانه پديدارشناسيكتابهاي 

 
ه: ال ي مق جمال ي ا رف ع  م

اين گفتار، نقد و بررسي رمان كيفر آتش نوشتة الياس كانتي است با ترجمه سروش 
). 1384حبيبي (تهران، نيلوفر، 

نويسنده با درآمدي دربارة رمان، به نقد و تحليل رمان مذكور پرداخته است. به نظر او 
در رمان كيفر آتش وقوع هر رخدادي ريشه در تصورات عمدتاً شبهآلود كژفهمانهاي 
دارد، كه در كارخانة ذهن اشخاص توليد ميشوند و شناخت جهان بيروني را ناممكن 

ميسازند. مبالغه و نيز تفكيك جهانهايي، كه در واقعيت همچون ظروف مرتبط، ارتباط 
ناگريزي با هم دارند، رمان را گاه به افسانههاي خيالي نزديك ميكند. يكي از وجوه 
اصليِ مضمون رمان، شرح اسارت انسانها در منظرگاههاي مقيد، خيالبافته و بغايت 
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شبهآلودة ويژه خود است. رمان، خواننده را همگام با راوي از واقعيت جدا ميكند، دور 
ميبرد و به باال ميكشد تا همه چيز را از منظري خداگونه ببيند، بيآنكه در آن محاط و 

اسير باشد. 
كانتي، نويسنده رمان، شخصيتهاي داستان خود را بيشتر بنا به تصورات و آمال آنها 

 ميپرورد. وارونهبيني خودمحورانه، فضاي فيمابين اشخاص را پر كرده است. همه 
بيتقصير، و در عين حال محكوم ميباشد. رمان كيفر آتش گونهاي هشدار و محاكمه 

است. محاكمة خرد و فرهنگ بزك كرده و رياكارانهاي، كه حضور پافشارانهاش صرفاً 
غفلت از شرارت واقعي را مجاز ميدارد. 

 
 
 
 
 

مريم غفاري جاهد 

 »هاي ابري«گذري بر سالنويسندة مقالة 
 (تهران)  1350تاريخ تولد: 

تحصيالت: فوقليسانس زبان و ادبيات فارسي 
سوابق اجرايي و علمي: همكاري با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، 

دفتر تدوين و پژوهش تاريخ انقالب اسالمي 
 سياسيو  مذهبي ، تاريخي،مقاالت در زمينههاي ادبيآثار: 

 
ه: ال ي مق جمال ي ا رف ع  م

به بررسي محتوايي آن سالهاي ابري نويسنده در اين گفتار پس از ذكر خالصه رمان 
پرداخته و از دو بعد تاريخي و اجتماعي و فرهنگي به بوته تحليل و نقد كشيده است. به 
نظر منتقد در اين رمان، جريانات واقعي تاريخي از زبان كودك يا نوجواني نقل ميشود، 

كه تنها به ارائه تصويري ناقص از تاريخ اكتفا ميكند.  
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شخصيتهاي تاريخي، نقش مهمي ايفا نميكنند و تنها سايهاي از آنها و اعمالشان در 
رمان حضور دارد. تحليل علمي وقايع سالههاي پر ماجراي سياسي در آن ديده نميشود 

 كه ريشه فرهنگي مذهبي داشته، به اشارهاي گذرا 1342و درباره رويدادي چون خرداد 
اكتفا ميگردد. 

» بر آن است «بعد اجتماعي و فرهنگينويسنده نقد در بخش دوم مقاله خود با عنوان 
كه بعد اجتماعي رمان سالهاي ابري، نسبت به ابعاد تاريخي و فرهنگي، گستردهتر و 
روشنگرتر است و نويسنده با توصيف گسترده مسائل اجتماعي، بعد سياسي رمان را 

تقويت ميكند. بارزترين وجه اين رمان در بعد اجتماعي، فقر است، كه موجب افزايش 
بيسوادي ميشود و اعتقاد به خرافات و باورها اوضاع زندگي افراد را دگرگون ميكند. 
اعتقاد به جنّ، ديدگاه جبري شخصيتهاي رمان، آميختن مذهب با خرافه در اعتقاد 
اكثر شخصيتهاي رمان، اختالف طبقاتي و... از مباحثي است كه نويسنده در ادامه 

گفتار خود بدانها پرداخته و به نمونههايي از متن رمان استناد جسته است. 
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  . شعر6
 
 
 
 
 

عبدالعلي دستغيب 
» «آه تا ماهنويسندة مقاله 

 (شيراز) 1310تاريخ تولد: 
تحصيالت: ليسانس فلسفه و علوم تربيتي 

سوابق اجرايي و علمي: تدريس در دبستانهاي شيراز و كازرون، دبيرستانها، 
دانشسراهاي مقدماتي و دورههاي تربيت معلم شيراز و تهران، تدريس دروس فلسفه، 

نقد ادبي و جامعهشناسي در مدارس عالي و دانشكدهها. منتقد ادبيات معاصر ايران 
(داستان ـ شعر) و ادبيات معاصر جهان، مترجم آثار فلسفي، ادبيات داستاني و محقق 

، داوري 1385، منتقد پيشكسوت سال 1383زبان و ادبيات فارسي، چهرة ماندگار سال 
در جشنواره نقد كتاب و كتاب فصل و... 

آثار: بيش از چهل كتاب از وي به صورت تأليف، تحقيق و ترجمه به چاپ رسيده، و 
مقاالت بسياري نيز در حوزة بررسي و نقد ادبيات معاصر ايران و جهان، تحليل آثار 

نويسندگان و شعراي قديم ايران و... در نشريات متعدد انتشار يافته است. مجموعهاي از 
 چاپ شده دريچة نقد و از كالبدشناسي رمان فارسيمقاالت انتقادي او در كتابهاي 

است.  
 

ه: ال ي مق جمال ي ا رف ع  م
اين گفتار، نقد و بررسي مجموعه شعر آه تا ماه سرودة سيروس نوذري است. دستغيب 
در اين مقاله، مجموعة ياد شده را از لحاظ فرم، ساختار زباني و جنبههاي محتوايي و 

مفهومي، مورد نقد و بررسي قرار داده است. به نظر او سرايش اشعار اين مجموعه، 
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» است و از نظر نوع، به هايكو (شعر چيني ـ «شهودي» و به تعبير ديگر اي«لحظه
مانند، كه لحظههاي زيسته و حس شدة شاعر را نشان ميدهند.  ژاپني) مي

اشيا و باشندگان زنده در بيشتر قطعههاي مجموعه، نشانههايي هستند از حاالت آدمي، 
دگرگونيهاي طبيعي و ظرافتهايي كه در برخي چيزها ميتوان ديد و حس كرد. فكر 

سراينده از جهتي به انديشههاي سپهري، بيژن جاللي و هايكونگاران چيني ـ ژاپني، 
خويشاوندي دارد: نزديكي و الفت با طبيعت، رمز و رازگونگي شعر و پديدهها، سادگي 

 بينش عارفانه، كوشش به حذف تضاد و ستيزه و آموختن مهر و دوستي. با وجود 
تجربههاي سادهاي كه شاعر اين مجموعه دارد، اما او دربند مفاهيم عقالني و منطقي 

نيست. 
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. تاريخ 7
 
 
 
 

سيدرضا حسيني 

 »هاي ايران و روس«تالش در جنگنويسندة مقالة 
 (اصفهان) 1357تاريخ تولد: 

تحصيالت: فوقليسانس رشتة علوم سياسي 
سوابق اجرايي و علمي: نگارش مقاالتي در حوزه علوم سياسي و تاريخ. 

 
ه: ال ي مق جمال ي ا رف ع  م

 كرده اخبارنامهمنتقد در گفتار خود در دو بخش، ايرادات و اشكاالتي را متوجه كتاب 
است. 

انتقادات او در بخش اول، عبارتنداز:  
ميرزا احمد « به »ميرزا احمد ميرزاخداويردي«ـ تغيير نام مؤلّف كتاب توسط مصحح از 

 بدون هيچ استنادي. در هيچجاي دستنوشتة كتاب نيز نام مؤلّف به صورت »لنكراني
اخير، ضبط و درج نشده است.  

 از فارسي به آذري) و آوردن اخبارنامهـ ترجمة مقدمة آذريِ علي حسين زاده (مترجم 
آن عيناً در مقدمة كتاب، و صحه گذاشتن بر ديدگاههاي او، با توجه به تأكيد وي به 

منابع ملّي دورة حاكميت شوروي سابق و ناسيوناليسم ضدايراني رايج در جمهوري 
آذربايجان. 

 توسط اخبارنامهمنتقد در بخش دوم انتقادات خود، ايراداتي را به شيوة تصحيح متن 
مصحح وارد كرده است: 

ـ حذف پاراگرافها و سطوري از متن كتاب به دليل عدم توانايي و دقّت مصحح در 
خوانش آنها، 

ـ ضبط نامفهوم و نادرست برخي از عبارات، 
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ـ تغيير در نگارش برخي از عبارات و حذف اصل جمله، 
ـ تصرّف در ضبط برخي از واژهها، 

ـ حذف برخي از واژهها به دليل ناتوانايي در قرائت درست آنها، 
ـ ناتواني در قرائت برخي از واژهها و نقطهچينگذاري به جاي آنها، 

ـ افزودن كلماتي بر متن كتاب و عدم اشاره به اين اضافات در پاورقيها. 
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. كودك و نوجوان 8
 
 
 
 
 

سيدمهدي يوسفي 

» نوعي وزن در ادبيات كودك«نويسندة مقالة 
 (تهران) 1361تاريخ تولد: 

تحصيالت: فوقليسانس رشتة جامعهشناسي 
سوابق اجرايي و علمي: عضو هيئت تحريريه كتاب ماه كودك و نوجوان، دبير كميته 

پژوهش انجمن نويسندگان كودك و نوجوان، پژوهشگر ادبيات كودك و نوجوان، مترجم 
آثار جامعهشناسي و فلسفي.  

آثار: نگارش مقاالتي در حوزة ادبيات كودك و نوجوان. 
 

ه: ال ي مق جمال ي ا رف ع  م
  را در »آزاد«م. نويسنده اين مقاله در سه بخش زير، ساختار عروضي اشعار 

 مورد بررسي قرار داده است:  يك حرف و دو حرف و قصة طوطيمجموعههاي 
. شرح اول: نويسنده در اين بخش، شرح كلي كار م.آزاد در شعر نيمايي، بررسي كار او 1

در وزن شعر كودك، و بررسي اهميت و كاربرد شيوة شعري او را در ادبيات كودك، مورد 
 براي رسيدن به وزني در حوزة شعر محاوره، به »توجه قرار داده است. به نظر او «م. آزاد

شعر چند ركني روي آورد و عالوه بر تضمين كار فروغ فرخزاد و بسط بعضي فرمهاي 
نحوي او، به شيوههاي ديگري براي تقويت موسيقي و فرار بيشتر از يكنواختي رسيد. او 

 شاعري نيمايي است، اما مكرراً از وزن ديار شبدر اولين مجموعه شعرش با عنوان 
شعر خارج ميشود و به اوزان ديگر نزديك ميگردد. نويسنده در ادامه مقالة خود به سه 

» در اشعارش اشاره كرده است: ادامه كارش در ديار شب، استفادة مستقيم «م.آزادترفند 
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از دو وزن عروضي و يا بيشتر، سرودن شعر در يك بحر معين و تأكيد بر دو وزن 
متفاوت از آن بحر. 

. شرح دوم: نويسنده در اين بخش، نخست به ايراد مطالب و مباحثي دربارة وزن شعر 2
» را مورد «م.آزادكودك (= شعر عاميانه) پرداخته، آنگاه وزن شعر كودك در سرودههاي 

- عالوه بر همة كارهاي فروغ، تكنيك»آزاد«م. بررسي قرار داده است. او معتقد است 
هاي خود را در اشعار عاميانهاش استفاده كرده است. تأكيد او بر تك ركني مركزي به 

مشهود است. حركت آزاد براي شكستن وزن در قصة طوطي ويژه در مجموعه شعر 
 در شعر عاميانه پياده ميشود و در  يك حرف و دو حرف وقصه طوطيمجموعههاي 

مجموعه اخير حركتي مشابه با آنچه او در شعر نو براي محو وزن انجام ميدهد، ديده  
ميشود. 

. شرح سوم: نويسنده در اين بخش، از تأثير آزاد و قواعد شاعرانة او بر شعر امروز ايران 3
و شيوههاي روان وزني در ترانههاي دهه هشتاد سخن گفته است. 

 
 
 
 
 
 

سيدامين حسينيون 

» «مته به خشخاش پارسياننويسندة مقالة 
 (تهران) 1361تاريخ تولد: 

تحصيالت: دانشجوي كارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسي در دانشكده سينما ـ 
تئاتر. 

سوابق اجرايي و علمي: داستاننويس، فيلمنامه نويس، مترجم. 
آثار: نگارش مقاالتي در حوزه ادبيات داستاني و نمايش در كتاب ماه كودك و نوجوان، 

روزنامه اعتماد و... 
 

ه:   ال ي مق جمال ي ا رف ع م
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» نوشته آرمان آرين (تهران، «كاخ اژدهااين مقاله، نقدي است بر داستان پارسيان و من 
). 1383نشر موج، 

نويسنده در چند بخش، اثر مذكور را به بوتة نقد كشيده است:  
. صحت دستوري: به نظر منتقد، بسياري از جمالت داستان، عاري از صحت 1

دستورياند و اشتباهات زيادي از اين بابت دارند. او با ذكر نمونههايي، اين موارد را 
نشان داده است. 

. حفظ منطق نثر: منتقد با ذكر نمونههايي، بر آن است كه بسياري از جملههاي 2
داستان به لحاظ دستوري درستند، اما مفهومي ندارند و از لحاظ منطق نثر، مشكالتي 
دارند. موارد اشتباه نويسنده در منطق نثر، بيشتر در آنجا ديده ميشود كه او سعي كرده 

است جمالت و تركيبات پيچيدهاي به كار ببرد. 
. حفظ منطق داستان: نويسنده نقد در اين بخش نيز با نقل صحنههايي از داستان، به 3

غيرمنطقي بودن آن اشاره كرده است. 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوايز جنبي 

پنجمين دوره جشنواره نقد كتاب 
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. منتقد پيشكسوت 1
 
 
 
 
 

مصطفي ذاكري 
 (خمينيشهر اصفهان) 1314تاريخ تولد: 

تحصيالت: داراي تحصيالت حوزوي و دكتري در رشته زبانهاي قديم و ميانة ايراني. 
سوابق اجرايي و علمي: تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي كرج، دانشگاه شهيد بهشتي، 
دانشكده علوم قضايي و... همكاري با مركز نشر دانشگاهي براي تهيه فرهنگ بزرگ 

فارسي، همكاري با مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب و...  
) 1381(تهران، مركز نشر دانشگاهي،  اتباع و مهمالت در زبان فارسي آثار: تأليف كتاب

 و... آينه ميراث، جهان كتاب، نشر دانشو نگارش مقاالت متعدد انتقادي در نشريات 
 
 . منتقد جوان2
 
 
 
 

عبداهللا صلواتي 
 (آمل) 1356تاريخ تولد: 

تحصيالت: دانشجوي دكتري رشته فلسفه اسالمي (دانشگاه شهيد بهشتي) 
سوابق اجرايي و علمي: تدريس در دانشگاه شهيد رجايي و مدرسة عالي شهيد مطهري، 

 اسالمي (گروه فلسفه و عرفان)، نويسنده مقاالت متعدد در دايرةالمعارفعضو بنياد 
حوزة فلسفه اسالمي و نقد آثار فلسفي داوري كتاب سال جمهوري اسالمي ايران و 

كتاب فصل. 
 مقاالت و مقاله انتقادي و تحقيقي در نشريات و مجالتي چون 20آثار: نگارش

 بررسيها، خردنامة صدرا، آينة پژوهش، آينة ميراث، كتاب ماه فلسفه، دانشنامة جهان 
 و... اسالم



 107جوايز جنبي ... / 

 

. نشريه شايسته تقدير 3
 
 
 
 
 

احمد سميعي (گيالني) 
» «نامه فرهنگستانسردبير نشريه 

 (تهران)  1299تاريخ تولد: 
تحصيالت: فوقليسانس رشته زبانشناسي 

سوابق اجرايي و علمي: ويراستار مؤسسه انتشارات فرانكلين، تدريس دروس ادبي و 
ويراستاري در دانشگاههاي گيالن، تهران و تربيت معلم، ويراستار مؤسسات و نشريات 

دانشنامة جهان معتبر از قبيل مركز انتشارات علمي و فرهنگي، مركز نشر دانشگاهي، 
، عضو نشر دانش و نامة فرهنگستان و... سردبير اسالم، نشر دانش، نامة فرهنگستان

پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي، مشاور علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي، سرپرست فرهنگ آثار ايراني ـ اسالمي، مترجم، محقق در حوزة زبان و ادبيات 

فارسي و... 
آثار: ترجمه آثاري چون دلدار و دلباخته، ساالمبو، ساختهاي نحوي، نظر خالف عرف 
درباره هنرپيشگان و... نگارش مقاالت متعدد در نشريات معتبر علمي و ادبي، تأليف 

 نگارش و ويرايش، شيوه نامه دانشنامه جهان اسالم.كتاب آيين نگارش، 
 
 
 
 

 (فصلنامه فرهنگستان زبان وادب فارسي) نامة فرهنگستان
 شماره از آن به 36 انتشار يافت و تاكنون 1374نخستين شماره اين فصلنامه در سال 

صورت مستمر منتشر شده است. اين نشريه در حوزة زبان وادبيات فارسي، اهداف زير را 
دنبال ميكند: 
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نتايج كار محققان را در زمينهي زبان وادب فارسي و گويشهاي ايراني ارائه كند؛ 
تحقيقات راجع به اوضاع زبانيِ حوزة فرهنگي زبانِ فارسيِ بيرون از مرزهاي كشور را 

منعكس سازد؛ 
به منظورِ باال بردن ماية ذوقي و فكري، براي نقد جايِ شايستهاي باز كند؛ 

نتايجِ آن بخش از تحقيقاتي را كه مستقيم يا غيرمستقيم به تقويت زبان فارسي و 
تهذيب آن و دفعِ آفات آن كمك كند، در دسترس خوانندگان قرار دهد؛ 

 به ادبيات معاصر و انواع تازة آن، مانند رمان وديگر انواع ادبيات داستاني، طنز و 
فكاهينويسي، كه تاكنون در محافلِ دانشگاهي با كم اعتنايي مواجه بوده است، توجهي 

كه درخورِ آن است مبذول دارد؛ 
زمينههاي تحقيقاتيِ تازهاي به روي پژوهشگران و دانشگاهيان بگشايد، يا توسعة اين 

زمينهها را تشويق كند؛ 
در حوزة گويششناسي، تازهترين دستاوردهاي محققان ايراني و بيگانه را عرضه دارد؛ 

در عرصة فرهنگ مردمي، حاصلِ پژوهشهاي پژوهشگران را منتشر سازد؛ 
زمينههاي مشترك در تحقيقات ادبي، مانند فنّ بالغت، را مطرح سازد. 

يكي از موضوعاتي كه اين فصلنامه به صورت دائمي از نخستين شماره بدان توجه 
 است. اين نقد و بررسي، شاملِ آثار تازه منتشر شده در »نقد و بررسي«كرده، مقولة 

حوزة زبان و ادبيات فارسي، زبانشناسي، آثار ايرانشناسان و... است. 
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جمشيد كيانفر 

» «آينه ميراثنشريه سردبير 
 (ابهر) 1330تاريخ تولد: 

 تاريختحصيالت: فوقليسانس رشتة 
سوابق اجرايي و علمي: كارشناس ارشد نسخ خطي عضو كميسيون خريد نسخههاي 

خطي كتابخانه ملي ايران، كارشناس ارشد عضو كميسيون احياء ميراث مكتوب در 
همان كتابخانه، استاد رشته تاريخ در دانشگاه آزاد اسالمي (ابهر، تاكستان، محالت)، 
سردبير فصلنامة آينه ميراث، مشاور علمي مركز پژوهشي ميراث مكتوب، مصحح و 

محقق متون تاريخي دورة قاجار و... 
 كتاب از وي در حوزة تحقيق و تصحيح انتشار يافته، كه از آن جمله 20آثار: بيش از 

 تاريخ امپراتوري عثماني، ناسخ، روضةالصفا (تاريخ قاجاريه)، اكسيرالتواريخاست: 

 و... مقاالت متعددي نيز از او در نشريات مختلف مراةالحرمين، تاريخ بختياري، التواريخ
نشر دانش، تاريخ معاصر، آينه ميراث، پيك نور، كتاب ماه كليات، كتاب ماه تاريخ و (

 و...) به چاپ رسيده است. جغرافيا، ميراث جاويدان
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 (فصلنامه )آينه ميراث 
 شروع به فعاليت كرده و نخستين شماره از آن در 1376 از نخستين شماره اين نشريه

 منتشر شد. 1377تابستان 
 فعاليت آينه ميراث را مى توان به دو دوره تقسيم كرد: 

 شماره اول را 19 دوره اول: به سردبيرى و مدير مسئولى آقاى اكبر ايرانى كه مجموعاً 
 چاپ و پخش شد. 1381مان در زمستان أ اين دوره تو19 و 18در برمى گيرد. شماره 

 منتشر 20 با شماره پياپى 1382جمشيد كيان فر از بهار آقاي  دوره دوم به سردبيرى 
 شماره در دوره جديد منتشر شده كه شماره هايى از آن اختصاص 22 عاًشده است؛ مجمو

به ويژه نامه هايى داشته به شرح ذيل: 
) 35، 28، 20ويژه نامه تاريخ علم (شماره هاى . 1
) 1387 (زمستان 43). الزم به توضيح است كه شماره 40ويژه نامه شبه قاره (شماره . 2

نيز اختصاص به ويژه نامه شبه قاره خواهد داشت. 
) زير چاپ. 42 ويژه نامه متن پژوهى و نسخه شناسى (شماره .3

فعاليت در حوزه اطالع رسانى و نقد متون بوده و از اين رو از سال هدف اصلي مجله، 
صورت ه كه اين ضمائم به، شماره در قالب ضميمه شد14 تاكنون موفق به انتشار 1383

 متون بوده است. ةجداگانه در موضوعات مختلف حوز
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نقد برتر 
دبيرخانه جشنواره نقد كتاب براي ارائة نمونههاي عملي نقد خوب و نقد معيار درصدد 

برآمد مقالههاي برگزيده و شايستهتقدير هر دوره را در قالب كتابهاي مستقل تحت 
» در اختيار مخاطبان جوان و كساني كه عالقهمند به فراگيري نقد «نقد برترعنوان 

علمي ميباشند قرار دهد. در اين دوره، سه دفتر نخست اين مجموعه كه حاوي 
 68، 262برگزيدههاي دورههاي اول تا سوم جشنواره نقد كتاب ميباشند، به ترتيب در 

 صفحه منتشر گرديد. 208و 
 

 
 
 
 
 
 

نقد ادبيات منطبق با حقيقت 
 مجموعة مقاالت تخصصي كامران پارسينژاد  نقد ادبيات منطبق با حقيقتكتاب

پيرامون ادبيات داستاني، نحلهها و مكاتب ادبي غرب، عناصر داستاني، انواع 
داستان،زندگي و آثار نويسندگان مطرح غرب چون ويرجينيا وولف، ناباكوف و ريموند 

كارور... است. 
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نويسنده، مقاالت ياد شده را در طي پانزده سال به رشته تحرير درآورده و در نشريات 
مختلف از جمله مجله ادبيات داستاني منتشر كرده است. 

هدف اصلي پارسينژاد از نگارش اين مقاالت، آسيبشناسي و ارزيابي اصولي و منطقي 
ادبيات داستاني معاصر جهان بوده است. وي بر اين باور است كه نحلههاي ادبي جهان 

و جريانهاي مهم ادبي معاصر غالباً از چشم نويسندگان، پژوهشگران و عالقهمندان 
ادبيات پنهان مانده است و كمتر كسي پيرامون مباحثي چون ادبيات استعمار نو، رمان 
مگا، ادبيات زنان زيبارو، و رمان عقايد، اطالعات دقيق دارد. آشنايي با جريانهاي ادبي 

جهان براي اهالي قلم بسيار سودمند خواهد بود و چه بسا ميتواند راهگشاي آنها در 
مرحله توليد متن باشد. 

پارسينژاد در اين كتاب، ضمن طرح آرا و انديشه پژوهشگران غربي، سعي داشته تا به 
بررسي موشكافانه مباحث ياد شده بپردازد و خود در مقام منتقد و تحليلگر جريانهاي 

ادبي ظاهر گردد. كتاب داراي شش فصل است با عناوين زير:  
فصل اول: تحليل ادبيات داستاني؛ فصل دوم: انواع داستان و نقد داستان؛ فصل سوم: 

نقد نحلههاي ادبي و ادبيات داستاني؛ فصل چهارم: زيرساخت داستان؛ فصل پنجم: 
 بازشناخت داستاننويسان معاصر؛ فصل ششم: پيرامون نقد ادبيات داستاني.
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	ـ عدم تفكيكِ صفحهبندي حروفي مقدّمۀ كتاب و صفحهبندي عددي متن اصلي در نمايهها.
	بخش دوّم انتقادات نويسندۀ نقد با عنوان «غلطهاي استنساخي و چاپي» متوجّه موارد زير است:
	الف) اشتباهات حروف و كلمات. منتقد بر آن است كه در بررسي متن تصحيح شده كتاب، كلمات متعدّدي ديده ميشود، كه حروف آن كم يا زياد شده، و يا نقطه بر روي حروف وجود ندارد، و يا حروف جابهجا شده است. او با ترسيم جدولي، اشتباهات مذكور را باز نموده است.
	ب) غلطها و اشتباهات حركات و علامات اعراب: بنا به بررسيهاي منتقد، در متن كتاب، موارد بسياري وجود دارد كه علائم كلمات به صورت جابهجا نوشته شده و يا موجود نيست. در اين ميان، موارد مربوط به حروف مشدّد بسيار زياد است. همچنين در باب حركات اعراب كلمات و ر...
	2. دين
	سيدلطفالله جلالي
	نويسندۀ مقالۀ «روافضي چون اشعري، ابنحزم و اسفرايني»
	تاريخ تولد: 1354
	تحصيلات: داراي تحصيلات حوزوي و فوقليسانس رشته دينشناسي.
	سوابق اجرايي و علمي: تدريس در دانشگاه اديان و مذاهب، دانشگاه قم، مركز جامعۀ الزهراء، مدرسۀ عالي امام خميني(ره)، مدير بخش ترجمۀ موسسۀ شيعهشناسي قم، محقق حوزۀ اديان و عرفان و كلام.
	آثار: تأليف كتابهاي تاريخ و عقايد ماتريديه، تجربههاي عرفاني و انديشههاي كلامي رضيالدين عليبنطاووس و نگارش مقالاتي در موضوع اديان و...
	علينقي خداياري
	نويسندۀ ديگر مقالۀ «روافضي چون اشعري، ابنحزم و اسفرايني»
	تاريخ تولد: 1351 (شهرستان ميانه)
	تحصيلات: كارشناس حقوق از دانشگاه تهران، دانشجوي دكتراي علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق(ع).
	سوابق اجرايي و علمي: عضويت در گروه كلام و عقايد مركز تحقيقات دارالحديث قم (به مدت هشت سال)، همكاري با دايرۀالمعارف قرآن كريم (مركز فرهنگ و معارف قرآن)، همكاري با بخش كلام واحد احياء تراث پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، تدريس در دانشگاههاي اصول دين و عل...
	آثار: تأليف تاريخ حديث شيعه در سدههاي هشتم و نهم هجري، تأليف مأخذيابي احاديث جامعالاسرار، ترجمه و همكاري در تأليف دانشنامۀ عقايد اسلامي ج 5 و 6، ترجمه نگاهي به علوم قرآني و تأليف پانزده مقاله كه مهمترين آنها عبارت است از: قرآنشناسي اميرمؤمنان(ع) ...
	معرفي اجمالي مقاله:
	منتقدان در سه بخش زير به نقد ترجمۀ كتاب مورد نظر پرداختهاند:
	الف) اشكالات كلّي: ايرادات وارد در اين قسمت، عبارتنداز:
	ـ نامگذاري نادرست كتاب به مدرسۀ قم و بغداد، كه بايد به «دورۀ شكلگيري تشيّع دوازده امامي: گفتمان حديثي ميان قم و بغداد» ترجمه ميشده است.
	ـ ذكر نكردن نام كاملِ مؤلّف كتاب، كه آندرو. جي. نيومن است.
	ـ استفاده از واژگان و تركيباتي، كه از نظر قواعد نگارش فارسي، عاري از شيوايي و رسايي، و در مواردي نادرست است.
	ب) خطاهاي موجود در برگردان و ضبط اعلام: منتقدان در اين قسمت، به مواردي از اين خطاها اشاره نمودهاند: وسط به جاي واسط، حميد الغار به جاي حامد الگار، مَدِ لُنگ به جاي مادِلونگ و...
	پ) خطاهاي راه يافته در ترجمۀ سرفصلها و عنوانهاي فرعي كتاب: منتقدان برآنند كه در ترجمۀ عناوين فرعي كتاب، اشتباهات فاحشي راه يافته است، و در ادامۀ اين قسمت، در هر مورد، ابتدا متن انگليسي، پس از آن ترجمۀ مترجم، آنگاه ترجمۀ پيشنهادي خود را ذكر نمودهاند...
	3. علوم اجتماعي
	الف: جامعهشناسي
	دكتر حميد عباداللهي چنذانق
	نويسندۀ مقالۀ «نقد و بررسي كتاب جامعهشناسي معرفت و علم»
	تاريخ تولد: 1349 (تالش)
	تحصيلات: دكتري جامعهشناسي
	سوابق اجرايي و علمي: عضو هيئت علمي دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان، عضو هيئت مؤسس مركز تحقيقات اجتماعي كندوكاو، همكاري با نهادهاي مختلف در انجام و اجراي پروژههاي تحقيقي، نويسندۀ مقالاتي در حوزۀ جامعهشناسي و علوم اجتماعي.
	آثار: نگارش نزديك به 15 مقاله در نشريات خارج و داخل كشور، از جمله: فصلنامۀ مطالعات ملي، جامعهشناسي ايران، اقتصاد و جامعه، جهاد و...
	معرفي اجمالي مقاله:
	كتاب جامعهشناسي معرفت و علم تأليف سه تن از استادان جامعهشناس به نامهاي ديويد گلوور، شيلاف استرابريج و محمّد توكّل است، كه توسّط شاپور بهيان، حامد حاجي حيدري، جمال محمّدي، محمّدرضا مهديزاده و حسن ملك، به فارسي ترجمه شده و به سال 1383در تهران (انتش...
	منتقد، ابتدا در گفتار نقّادانه خود، فصول هشتگانۀ كتاب مذكور را به بوتۀ تحليل كشيده و به معرّفي محتوايي آنها پرداخته، آنگاه به نقد شكلي و محتوايي كتاب دست زده است.
	به نظر منتقد، «از آنجا كه كتاب، ترجمۀ فصلهاي مختلفِ حداقل دو كتاب انگليسي است و يك بخش تأليفي به زبان فارسي دارد، ساختار تأليفي چندگانهاي دارد و اين امر بر كليّت شكلي و محتوايي كتاب، اثر نامطلوبي گذاشته است».
	منتقد در ادامۀ گفتار خود، به مقولۀ انسجام نظري مابين فصول كتاب اشاره كرده و آن را به دليل ساختار تأليفي، فاقد انسجام نظري دانسته و نوشته است كه «بين فصلهاي مختلف آن انسجام نظري پاييني وجود دارد [به ويژه بين فصل هشتم و مابقي كتاب، و نيز بين فصل دوّم و...
	به نظر منتقد، به دليل عمق مطالب در فصلهاي هشتم، سوم، ششم و هفتم، اصطلاحات تخصّصي اين فصلها در حوزۀ جامعهشناسي (به ويژه در حوزۀ جامعهشناسي معرفت) بيشتر و عميقتر است، و با وجود آنكه ميزان استفاده از اصطلاحات تخصّصي در فصل هشتم، بيشتر از فصلهاي ديگ...
	به نظر منتقد، به دليل عمق مطالب در فصلهاي هشتم، سوم، ششم و هفتم، اصطلاحات تخصّصي اين فصلها در حوزۀ جامعهشناسي (به ويژه در حوزۀ جامعهشناسي معرفت) بيشتر و عميقتر است، و با وجود آنكه ميزان استفاده از اصطلاحات تخصّصي در فصل هشتم، بيشتر از فصلهاي ديگ...
	به نظر منتقد، به دليل عمق مطالب در فصلهاي هشتم، سوم، ششم و هفتم، اصطلاحات تخصّصي اين فصلها در حوزۀ جامعهشناسي (به ويژه در حوزۀ جامعهشناسي معرفت) بيشتر و عميقتر است، و با وجود آنكه ميزان استفاده از اصطلاحات تخصّصي در فصل هشتم، بيشتر از فصلهاي ديگ...
	منتقد بر آن است كه محتواي فصل پنجم كتاب با عنوان آن انطباق زيادي ندارد و در اين فصل (جامعهشناسي علم) تنها دربارۀ رويكرد مرتون و منتقدان آن بحث شده است، در حالي كه در حوزۀ جامعهشناسي علم، علاوه بر ماركس و مانهايم، نظريهپردازان ماركسيست، نظريات قابل ...
	منتقد دربارۀ «ميزان روزآمديِ نظريِ كتاب» نيز ايرادي وارد كرده است و آن اينكه باتوجّه به تحوّلات نظري عميق در حوزۀ جامعهشناسي معرفت و به ويژه جامعهشناسي علم در دو دهۀ اخير، محتوا و مباحث كتاب به لحاظ نظري چندان روزآمد و جديد نيست.
	منتقد در دامنۀ گفتار، نقد خود را متوجّه ترجمه كتاب نموده و نوشته است كه كيفيت ترجمه به دليل حضور مترجمان مختلف، در فصول هفتگانه تا حدّي متفاوت است. مترجمان در مواجهه با واژههاي تخصّصي خاصّ، كمتر از روش «توضيح به صورت نگارش پاورقي و پينوشت» استفاده ك...
	مترجم فصل هشتم، هرچند سعي كرده است از اين روش بيشتر استفاده كند، به دليل سطح بالا و عميق متن، در اين امر موفّق نبوده و در برخي موارد، حتّي با نگارش پاورقي، باعث دشوارتر شدن فهم مطلب شده است. انتقادات ديگر نويسنده به ترجمۀ كتاب، عبارتنداز: عدم تبيين من...
	منتقد در پايان گفتار خود، پيشنهادهايي را دربارۀ ابعاد محتوايي و شكلي كتاب ارائه داده است.
	ب: علوم سياسي
	دكتر عباس خلجي
	نويسندۀ مقاله «جان فورن و نظريهپردازي انقلابها»
	تاريخ تولد: 1343 (مهاجران از توابع همدان)
	تحصيلات: دكتري رشته علوم سياسي
	سوابق اجرايي و علمي: عضو هيئت علمي و استاديار گروه علوم سياسي در مجتمع علوم انساني دانشگاه امام حسين(ع)، مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد قيام دشت و تهران مركز، دانشكده صدا و سيما و جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، دبير و عضو گروه علوم سياسي شوراي بررسي متون...
	آثار: نگارش نزديك به 30 مقاله تحقيقي و انتقادي در نشريات متعدد، از جمله سياست دفاعي، پانزده خرداد، نامۀ علوم انساني، مجله دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي، مصباح، كتاب نقد، حضور و...
	معرفي اجمالي مقاله:
	نويسنده در اين مقاله، پس از معرفي مختصر كتاب نظريهپردازي انقلابها: نوشته جان فورَن و ديگران، ترجمه فرهنگ ارشاد (تهران، نشر ني، 1382) و تحليل محتوايي فصول مختلف آن، از دو بعد شكلي و محتوايي، به نقد و بررسي آن پرداخته است.
	در «بررسي و نقد شكلي كتاب» نخست نقاط قوت و برجستگيهاي آن را تبيين نموده، كه عبارتنداز: رواني و رسايي سبك نگارش، رعايت قواعد ويرايش و نگارش، مطلوب و مناسب بودن كيفيت حروفنگاري، صفحهآرايي و صحافي، تناسب حجم كتاب براي يك درس چهارواحدي، و استفاده از شكل...
	نويسنده در بخش ديگر مقالۀ خود با عنوان «بررسي و نقد محتوايي كتاب» به روال انتقاد خود، نخست نقاط قوت و برجستگيهاي مفهومي اثر، سپس نقاط ضعف و كاستيهاي محتوايي آن را مورد توجه قرار داده است. به نظر او نقاط قوت كتاب، عبارتنداز: استفاده نويسندگان مقالهه...
	اما نقاط ضعف و كاستيهاي كتاب به نظر منتقد، عبارتنداز: مناسب نبودن برخي از معادلسازيهاي واژههاي تخصصي، عدم استفاده از نقشه و تصوير و ديگر ابزارهاي علمي براي تفهيم بهتر مطالب، عدم بررسي نقادانۀ ادبيات موضوع و سير تحول  نظريهپردازي انقلابها در مقد...
	4. ادبيات فارسي
	دكتر محمد غلامرضايي
	نويسندۀ مقالۀ «نثر شيواي فارسي در خدمت قرآن»
	تاريخ تولد: 1331 (خور)
	تحصيلات: دكتري رشته زبان و ادبيات فارسي
	سوابق اجرايي و علمي: تدريس در دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشگاه يزد و دانشگاه شهيد بهشتي، محقق زبان و ادبيات فارسي.
	آثار: تأليف كتابهاي فهرست كتابخانۀ انجمن آثار ملي، جلد نخست: فهرست نسخههاي خطي، داستانهاي غنايي منظوم تا آغاز قرن هفتم، سبكشناسي شعر پارسي (از رودكي تا شاملو)، برگزيدۀ اشعار ناصر خسرو، روش تحقيق و شناخت مراجع ادبي و...
	نگارش بيش از 50 مقاله در موضوع زبان و ادبيات فارسي در نشريات متعدد از جمله: مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان (حوزۀ معاونت پژوهشي)، پژوهشنامه دانشگاه شهيدبهشتي، آينده، دانشنامه زبان و ادب فارسي و...
	اكرمالسادات حاجي سيدآقايي
	نويسندۀ ديگر مقالۀ «نثر شيواي فارسي در خدمت قرآن»
	تاريخ تولد: 1350 (يزد)
	تحصيلات: فوقليسانس رشته زبان و ادبيات فارسي
	سوابق اجرايي و علمي: پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسي در طرح فرهنگنويسي، محقق زبان و ادبيات فارسي.
	آثار: نگارش چهار مقاله در حوزۀ زبان وادبيات فارسي.
	معرفي اجمالي مقاله:
	اين گفتار، نقد و بررسي كتاب ترجمههاو قصههاي قرآن (از روي نسخۀ موقوفه بر تربت شيخ جام، مبتني بر تفسير ابوبكر عتيق نيشابوري) به اهتمام دكتر يحيي مهدوي و دكتر مهدي بياني است، كه به سال 1338 ش در تهران (انتشارات دانشگاه تهران) به چاپ رسيده است.
	نويسندگان مقاله در چهار بخش به نقد و بررسي شيوۀ تصحيح كتاب پرداختهاند:
	1. واژههايي كه مشمول برخي تحولات آوايي شده، و مصححان به سبب در نظر نگرفتن اين تحولات آوايي، كلمات درست را به حاشيه بردهاند و ضبطهاي غلط را در متن كتاب راه دادهاند.
	نويسندگان در اين قسمت و بخش دوم مقاله خود در زير هر فرايند آوايي، موارد مشمول را به ترتيب صفحات كتاب ذكر كردهاند و براي تأييد نظريات خود، نمونههايي از منابع و متون كهن را به عنوان شواهد لغوي مورد استناد قرار دادهاند.
	2. تلفظ و كتابت و كاربرد برخي واژهها تحت تأثير ريشۀ كهن آنها، و متفاوت با تلفظ، كتابت و كاربرد امروزين است و مصححان كتاب به دليل بيتوجهي به اشتقاق و ريشه كهن كلمات، صورت صحيح آنها را به پاورقيها انتقال دادهاند.
	3. بدخواني يا غلط خواني نسخۀ مورد استفاده در تحصيح متن.
	4. توضيحات نادرست مصححان و تغيير نادرست بدون توضيح آنها.
	5. ادبيات داستاني
	سياوش جمادي
	نويسندۀ مقالۀ «انكار حضور ديگري»
	تاريخ تولد: 1330 (تهران)
	تحصيلات: فوقليسانس رشته ادبيات انگليسي و فلسفۀ غرب
	سوابق اجرايي و علمي: مترجم و مشاور حقوقي شهرداري تهران، مترجم آثار فلسفي، داستاني و فيلمنامه نويسي، مؤلف كتابهايي در حوزۀ ادبيات داستاني، پديدارشناسي و... تحليلگر ادبيات داستاني و برگزيدۀ بيست و پنجمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران.
	آثار: ترجمۀ آثاري چون متافيزيك چيست؟ نوشتۀ مارتين هايدگر، نيچه: درآمدي به فهم فلسفهورزي او نوشتۀ كارل ياسپرس، نامههايي به ميلتا از فرانتس كافكا و تأليف  كتابهاي زمينه و زمانه پديدارشناسي، سيري در جهان كافكا و...
	معرفي اجمالي مقاله:
	اين گفتار، نقد و بررسي رمان كيفر آتش نوشتۀ الياس كانتي است با ترجمه سروش حبيبي (تهران، نيلوفر، 1384).
	نويسنده با درآمدي دربارۀ رمان، به نقد و تحليل رمان مذكور پرداخته است. به نظر او در رمان كيفر آتش وقوع هر رخدادي ريشه در تصورات عمدتاً شبهآلود كژفهمانهاي دارد، كه در كارخانۀ ذهن اشخاص توليد ميشوند و شناخت جهان بيروني را ناممكن ميسازند. مبالغه و ني...
	كانتي، نويسنده رمان، شخصيتهاي داستان خود را بيشتر بنا به تصورات و آمال آنها ميپرورد. وارونهبيني خودمحورانه، فضاي فيمابين اشخاص را پُر كرده است. همه  بيتقصير، و در عين حال محكوم ميباشد. رمان كيفر آتش گونهاي هشدار و محاكمه است. محاكمۀ خرد و فرهنگ...
	مريم غفاري جاهد
	نويسندۀ مقالۀ «گذري بر سالهاي ابري»
	معرفي اجمالي مقاله:
	نويسنده در اين گفتار پس از ذكر خلاصه رمان سالهاي ابري به بررسي محتوايي آن پرداخته و از دو بُعد تاريخي و اجتماعي و فرهنگي به بوته تحليل و نقد كشيده است. به نظر منتقد در اين رمان، جريانات واقعي تاريخي از زبان كودك يا نوجواني نقل ميشود، كه تنها به ارائ...
	شخصيتهاي تاريخي، نقش مهمي ايفا نميكنند و تنها سايهاي از آنها و اعمالشان در رمان حضور دارد. تحليل علمي وقايع سالههاي پر ماجراي سياسي در آن ديده نميشود و درباره رويدادي چون خرداد 1342 كه ريشه فرهنگي مذهبي داشته، به اشارهاي گذرا اكتفا ميگردد.
	نويسنده نقد در بخش دوم مقاله خود با عنوان «بعد اجتماعي و فرهنگي» بر آن است كه بعد اجتماعي رمان سالهاي ابري، نسبت به ابعاد تاريخي و فرهنگي، گستردهتر و روشنگرتر است و نويسنده با توصيف گسترده مسائل اجتماعي، بعد سياسي رمان را تقويت ميكند. بارزترين وجه ...
	6 . شعر
	عبدالعلي دستغيب
	نويسندۀ مقاله «آه تا ماه»
	تاريخ تولد: 1310 (شيراز)
	تحصيلات: ليسانس فلسفه و علوم تربيتي
	سوابق اجرايي و علمي: تدريس در دبستانهاي شيراز و كازرون، دبيرستانها، دانشسراهاي مقدماتي و دورههاي تربيت معلم شيراز و تهران، تدريس دروس فلسفه، نقد ادبي و جامعهشناسي در مدارس عالي و دانشكدهها. منتقد ادبيات معاصر ايران (داستان ـ شعر) و ادبيات معاصر ج...
	آثار: بيش از چهل كتاب از وي به صورت تأليف، تحقيق و ترجمه به چاپ رسيده، و مقالات بسياري نيز در حوزۀ بررسي و نقد ادبيات معاصر ايران و جهان، تحليل آثار نويسندگان و شعراي قديم ايران و... در نشريات متعدد انتشار يافته است. مجموعهاي از مقالات انتقادي او در ...
	معرفي اجمالي مقاله:
	اين گفتار، نقد و بررسي مجموعه شعر آه تا ماه سرودۀ سيروس نوذري است. دستغيب در اين مقاله، مجموعۀ ياد شده را از لحاظ فرم، ساختار زباني و جنبههاي محتوايي و مفهومي، مورد نقد و بررسي قرار داده است. به نظر او سرايش اشعار اين مجموعه، «لحظهاي» و به تعبير دي...
	اشيا و باشندگان زنده در بيشتر قطعههاي مجموعه، نشانههايي هستند از حالات آدمي، دگرگونيهاي طبيعي و ظرافتهايي كه در برخي چيزها ميتوان ديد و حس كرد. فكر سراينده از جهتي به انديشههاي سپهري، بيژن جلالي و هايكونگاران چيني ـ ژاپني، خويشاوندي دارد: نزديكي...
	7. تاريخ
	سيدرضا حسيني
	نويسندۀ مقالۀ «تالش در جنگهاي ايران و روس»
	تاريخ تولد: 1357 (اصفهان)
	تحصيلات: فوقليسانس رشتۀ علوم سياسي
	سوابق اجرايي و علمي: نگارش مقالاتي در حوزه علوم سياسي و تاريخ.
	معرفي اجمالي مقاله:
	منتقد در گفتار خود در دو بخش، ايرادات و اشكالاتي را متوجّه كتاب اخبارنامه كرده است.
	انتقادات او در بخش اوّل، عبارتنداز:
	ـ تغيير نام مؤلّف كتاب توسط مصحّح از «ميرزا احمد ميرزاخداويردي» به «ميرزا احمد لنكراني» بدون هيچ استنادي. در هيچجاي دستنوشتۀ كتاب نيز نام مؤلّف به صورت اخير، ضبط و درج نشده است.
	ـ ترجمۀ مقدّمۀ آذريِ علي حسين زاده (مترجم اخبارنامه از فارسي به آذري) و آوردن آن عيناً در مقدّمۀ كتاب، و صحّه گذاشتن بر ديدگاههاي او، با توجه به تأكيد وي به منابع ملّي دورۀ حاكميّت شوروي سابق و ناسيوناليسم ضدّايراني رايج در جمهوري آذربايجان.
	منتقد در بخش دوم انتقادات خود، ايراداتي را به شيوۀ تصحيح متن اخبارنامه توسّط مصحّح وارد كرده است:
	ـ حذف پاراگرافها و سطوري از متن كتاب به دليل عدم توانايي و دقّت مصحّح در خوانش آنها،
	ـ حذف پاراگرافها و سطوري از متن كتاب به دليل عدم توانايي و دقّت مصحّح در خوانش آنها،
	ـ حذف پاراگرافها و سطوري از متن كتاب به دليل عدم توانايي و دقّت مصحّح در خوانش آنها،
	ـ ضبط نامفهوم و نادرست برخي از عبارات،
	ـ تغيير در نگارش برخي از عبارات و حذف اصل جمله،
	ـ تصرّف در ضبط برخي از واژهها،
	ـ حذف برخي از واژهها به دليل ناتوانايي در قرائت درست آنها،
	ـ ناتواني در قرائت برخي از واژهها و نقطهچينگذاري به جاي آنها،
	ـ افزودن كلماتي بر متن كتاب و عدم اشاره به اين اضافات در پاورقيها.
	8. كودك و نوجوان
	سيدمهدي يوسفي
	نويسندۀ مقالۀ «نوعي وزن در ادبيات كودك»
	تاريخ تولد: 1361 (تهران)
	تحصيلات: فوقليسانس رشتۀ جامعهشناسي
	سوابق اجرايي و علمي: عضو هيئت تحريريه كتاب ماه كودك و نوجوان، دبير كميته پژوهش انجمن نويسندگان كودك و نوجوان، پژوهشگر ادبيات كودك و نوجوان، مترجم آثار جامعهشناسي و فلسفي.
	آثار: نگارش مقالاتي در حوزۀ ادبيات كودك و نوجوان.
	معرفي اجمالي مقاله:
	نويسنده اين مقاله در سه بخش زير، ساختار عروضي اشعار «م. آزاد» را در  مجموعههاي قصۀ طوطي و يك حرف و دو حرف مورد بررسي قرار داده است:
	1. شرح اول: نويسنده در اين بخش، شرح كلي كار م.آزاد در شعر نيمايي، بررسي كار او در وزن شعر كودك، و بررسي اهميت و كاربرد شيوۀ شعري او را در ادبيات كودك، مورد توجه قرار داده است. به نظر او «م. آزاد» براي رسيدن به وزني در حوزۀ شعر محاوره، به شعر چند رُكني...
	2. شرح دوم: نويسنده در اين بخش، نخست به ايراد مطالب و مباحثي دربارۀ وزن شعر كودك (= شعر عاميانه) پرداخته، آنگاه وزن شعر كودك در سرودههاي «م.آزاد» را مورد بررسي قرار داده است. او معتقد است «م. آزاد» علاوه بر همۀ كارهاي فروغ، تكنيكهاي خود را در اشعار ...
	3. شرح سوم: نويسنده در اين بخش، از تأثير آزاد و قواعد شاعرانۀ او بر شعر امروز ايران و شيوههاي روان وزني در ترانههاي دهه هشتاد سخن گفته است.
	سيدامين حسينيون
	نويسندۀ مقالۀ «مته به خشخاش پارسيان»
	تاريخ تولد: 1361 (تهران)
	تحصيلات: دانشجوي كارشناسي ارشد رشتۀ زبان و ادبيات فارسي در دانشكده سينما ـ تئاتر.
	سوابق اجرايي و علمي: داستاننويس، فيلمنامه نويس، مترجم.
	آثار: نگارش مقالاتي در حوزه ادبيات داستاني و نمايش در كتاب ماه كودك و نوجوان، روزنامه اعتماد و...
	معرفي اجمالي مقاله:
	اين مقاله، نقدي است بر داستان پارسيان و من «كاخ اژدها» نوشته آرمان آرين (تهران، نشر موج، 1383).
	نويسنده در چند بخش، اثر مذكور را به بوتۀ نقد كشيده است:
	1. صحت دستوري: به نظر منتقد، بسياري از جملات داستان، عاري از صحت دستورياند و اشتباهات زيادي از اين بابت دارند. او با ذكر نمونههايي، اين موارد را نشان داده است.
	2. حفظ منطق نثر: منتقد با ذكر نمونههايي، بر آن است كه بسياري از جملههاي داستان به لحاظ دستوري درستند، اما مفهومي ندارند و از لحاظ منطق نثر، مشكلاتي دارند. موارد اشتباه نويسنده در منطق نثر، بيشتر در آنجا ديده ميشود كه او سعي كرده است جملات و تركيبات...
	3. حفظ منطق داستان: نويسنده نقد در اين بخش نيز با نقل صحنههايي از داستان، به غيرمنطقي بودن آن اشاره كرده است.
	1. منتقد پيشكسوت
	مصطفي ذاكري
	تاريخ تولد: 1314 (خمينيشهر اصفهان)
	تحصيلات: داراي تحصيلات حوزوي و دكتري در رشته زبانهاي قديم و ميانۀ ايراني.
	سوابق اجرايي و علمي: تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي كرج، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم قضايي و... همكاري با مركز نشر دانشگاهي براي تهيه فرهنگ بزرگ فارسي، همكاري با مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب و...
	آثار: تأليف كتاب اتباع و مهملات در زبان فارسي (تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1381) و نگارش مقالات متعدد انتقادي در نشريات آينه ميراث، جهان كتاب، نشر دانش و...
	2. منتقد جوان
	عبدالله صلواتي
	تاريخ تولد: 1356 (آمل)
	تحصيلات: دانشجوي دكتري رشته فلسفه اسلامي (دانشگاه شهيد بهشتي)
	سوابق اجرايي و علمي: تدريس در دانشگاه شهيد رجايي و مدرسۀ عالي شهيد مطهري، عضو بنياد دايرۀالمعارف اسلامي (گروه فلسفه و عرفان)، نويسنده مقالات متعدد در حوزۀ فلسفه اسلامي و نقد آثار فلسفي داوري كتاب سال جمهوري اسلامي ايران و كتاب فصل.
	آثار: نگارش20 مقاله انتقادي و تحقيقي در نشريات و مجلاتي چون مقالات و  بررسيها، خردنامۀ صدرا، آينۀ پژوهش، آينۀ ميراث، كتاب ماه فلسفه، دانشنامۀ جهان اسلام و...
	3. نشريه شايسته تقدير
	احمد سميعي (گيلاني)
	سردبير نشريه «نامه فرهنگستان»
	تاريخ تولد: 1299 (تهران)
	تحصيلات: فوقليسانس رشته زبانشناسي
	سوابق اجرايي و علمي: ويراستار مؤسسه انتشارات فرانكلين، تدريس دروس ادبي و ويراستاري در دانشگاههاي گيلان، تهران و تربيت معلم، ويراستار مؤسسات و نشريات معتبر از قبيل مركز انتشارات علمي و فرهنگي، مركز نشر دانشگاهي، دانشنامۀ جهان اسلام، نشر دانش، نامۀ فره...
	آثار: ترجمه آثاري چون دلدار و دلباخته، سالامبو، ساختهاي نحوي، نظر خلاف عرف درباره هنرپيشگان و... نگارش مقالات متعدد در نشريات معتبر علمي و ادبي، تأليف كتاب آيين نگارش، نگارش و ويرايش، شيوه نامه دانشنامه جهان اسلام.
	نامۀ فرهنگستان (فصلنامه فرهنگستان زبان وادب فارسي)
	نخستين شماره اين فصلنامه در سال 1374 انتشار يافت و تاكنون 36 شماره از آن به صورت مستمر منتشر شده است. اين نشريه در حوزۀ زبان وادبيات فارسي، اهداف زير را دنبال ميكند:
	نتايج كار محققان را در زمينهي زبان وادب فارسي و گويشهاي ايراني ارائه كند؛
	تحقيقات راجع به اوضاع زبانيِ حوزۀ فرهنگي زبانِ فارسيِ بيرون از مرزهاي كشور را منعكس سازد؛
	به منظورِ بالا بردن مايۀ ذوقي و فكري، براي نقد جايِ شايستهاي باز كند؛
	نتايجِ آن بخش از تحقيقاتي را كه مستقيم يا غيرمستقيم به تقويتِ زبان فارسي و تهذيب آن و دفعِ آفات آن كمك كند، در دسترس خوانندگان قرار دهد؛
	به ادبياتِ معاصر و انواع تازۀ آن، مانند رمان وديگر انواع ادبيات داستاني، طنز و  فكاهينويسي، كه تاكنون در محافلِ دانشگاهي با كم اعتنايي مواجه بوده است، توجهي كه درخورِ آن است مبذول دارد؛
	زمينههاي تحقيقاتيِ تازهاي به روي پژوهشگران و دانشگاهيان بگشايد، يا توسعۀ اين زمينهها را تشويق كند؛
	در حوزۀ گويششناسي، تازهترين دستاوردهاي محققان ايراني و بيگانه را عرضه دارد؛
	در عرصۀ فرهنگِ مردمي، حاصلِ پژوهشهاي پژوهشگران را منتشر سازد؛
	زمينههاي مشترك در تحقيقات ادبي، مانند فنّ بلاغت، را مطرح سازد.
	يكي از موضوعاتي كه اين فصلنامه به صورت دائمي از نخستين شماره بدان توجه كرده، مقولۀ «نقد و بررسي» است. اين نقد و بررسي، شاملِ آثار تازه منتشر شده در حوزۀ زبان و ادبيات فارسي، زبانشناسي، آثار ايرانشناسان و... است.
	جمشيد كيانفر
	سردبير نشريه «آينه ميراث»
	تاريخ تولد: 1330 (ابهر)
	تحصيلات: فوقليسانس رشتۀ تاريخ
	سوابق اجرايي و علمي: كارشناس ارشد نسخ خطي عضو كميسيون خريد نسخههاي خطي كتابخانه ملي ايران، كارشناس ارشد عضو كميسيون احياء ميراث مكتوب در همان كتابخانه، استاد رشته تاريخ در دانشگاه آزاد اسلامي (ابهر، تاكستان، محلات)، سردبير فصلنامۀ آينه ميراث، مشاور ع...
	آثار: بيش از 20 كتاب از وي در حوزۀ تحقيق و تصحيح انتشار يافته، كه از آن جمله است: اكسيرالتواريخ (تاريخ قاجاريه)، روضۀالصفا، تاريخ امپراتوري عثماني، ناسخ التواريخ، تاريخ بختياري، مراۀالحرمين و... مقالات متعددي نيز از او در نشريات مختلف (نشر دانش، تاري...
	نقد برتر
	دبيرخانه جشنواره نقد كتاب براي ارائۀ نمونههاي عملي نقد خوب و نقد معيار درصدد برآمد مقالههاي برگزيده و شايستهتقدير هر دوره را در قالب كتابهاي مستقل تحت عنوان «نقد برتر» در اختيار مخاطبان جوان و كساني كه علاقهمند به فراگيري نقد علمي ميباشند قرار ...
	دبيرخانه جشنواره نقد كتاب براي ارائۀ نمونههاي عملي نقد خوب و نقد معيار درصدد برآمد مقالههاي برگزيده و شايستهتقدير هر دوره را در قالب كتابهاي مستقل تحت عنوان «نقد برتر» در اختيار مخاطبان جوان و كساني كه علاقهمند به فراگيري نقد علمي ميباشند قرار ...
	دبيرخانه جشنواره نقد كتاب براي ارائۀ نمونههاي عملي نقد خوب و نقد معيار درصدد برآمد مقالههاي برگزيده و شايستهتقدير هر دوره را در قالب كتابهاي مستقل تحت عنوان «نقد برتر» در اختيار مخاطبان جوان و كساني كه علاقهمند به فراگيري نقد علمي ميباشند قرار ...
	نقد ادبيات منطبق با حقيقت
	كتاب نقد ادبيات منطبق با حقيقت مجموعۀ مقالات تخصصي كامران پارسينژاد پيرامون ادبيات داستاني، نحلهها و مكاتب ادبي غرب، عناصر داستاني، انواع داستان،زندگي و آثار نويسندگان مطرح غرب چون ويرجينيا وولف، ناباكوف و ريموند كارور... است.
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