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مقدمه 
نقد را باید سرمایه دانست؛ سرمایه ای که پشتوانه ای جدی برای رشد کمی و کیفی نشر به حساب 
می آید و خالء و کمبودش خسرانی جبران ناپذیر است. هر زمان نقد از جامعه - به طور کل و 
در این مجال که حوزه نشر است به طور خاص - جامه بربسته یا کمرنگ شده است، شاهد آن 
بوده ایم که آثار منتشره از کیفیت افتاده و به کمیت افزون شده اند. نتیجه این تزاید، حجم فراوان 
آثاری است که از سویی، خواننده را به بیراهه کشانده و از غایت مطالعه دور کرده و از سمتی 

دیگر، سرمایه زمانی و مالی وی را زایل کرده است.
خوانندگان  و  ناشران  پدیدآورندگان،  است.  بایسته  امری  نشر،  ضلع  سه  هر  برای  نقد  اهمیت 
هر  برای  نقد  اهمیت  باب  در  که  بدانند،  نقد  از  مستغنی  شرایطی  هیچ  در  را  خود  نمی توانند 
تا  پدیدآورنده مختصر همین کالم استاد سخن سعدی علیه الرحمه کافی است که: »متکلم را 

کس عیب نگیرد، سخنش صالح نپذیرد.«

مشو غره بر حسن گفتار خویش                           به تحسین نادان و پندار خویش
و جامعه بی منتقد به مثابه برهوتی است پر از نمک، که در آن  جریان زندگی محال است. و زیبا 

بیان داشته است صائب تبریزی: 
می شود قدر سخن سنجان پس از رفتن پدید     جای بلبل در چمن، فصل خزان پیدا شود

ناشران نیز اگر خود را در ترازوی نقد ننهند، اعتماد اهل کتاب را از دست داده و سرمایه خود نابود 
کرده اند. در گذشته برای ناشران هم سرمایه خودشان مهم بود و بسیار بیشتر، سرمایه خوانندگان 
و شاید از همین حیث بود که هرکسی جرأت نگارش متن به خود نمی داد و هر ناشر جسارت 
انتشار هر متنی را نداشت. یادداشتی که انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب در انتهای فهرست 

خود به تاریخ مردادماه ۱۳۴۱ شمسی منتشر کرده، گواهی صادق بر این گفتار است.
»بنگاه ترجمه و نشر کتاب می کوشد تا آثاری را که منتشر می سازد هم از حیث دقت و امانت و 

هم از لحاظ فصاحت و زیبایی کالم ممتاز باشد.
اما مدعی این نیست که در این کوشش همیشه چنانکه باید توفیق می یابد، بلکه می داند که باید 
پیوسته در برطرف ساختن نقائص کار خود بکوشد و روز بروز بکمالی که در آرزوی این موسسه 

است نزدیکتر شود. 
در این کوشش بیاری و راهنمایی دانشمندان و خوانندگان صاحب نظری که پشتیبان این مقصودند 

نیازمند است و تذکر و انتقاد آنانرا با شوق و منت می پذیرد.
اگر خطا را برما ببخشند یا بپوشند و تنها در نهان بگویند در اصالح انتشارات خود از رأی آنان 

به نام خدا
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طرفی نخواهد بست. از اینرو از آنان تمنی دارد که هرگاه در انتشارات این بنگاه بلغزشی یا خطایی 
برمیخورند آنرا شفاها یا کتبا بما یادآورد شوند و ما را سپاسگزار راهنمایی خود نمایند. 

بنگاه برای آنکه بهیچ رو از اینگونه انتقادات محروم نماند، بهر خواننده  ای که تا چهارماه پس از 
تاریخ انتشار اثری بیش از دیگران تذکرات و انتقادات درست درباره آن ارائه دهد، بیست و پنج 

جلد از همان اثر، یا معادل قیمت آنرا نقدا پرداخت می نماید.
هرگونه انتقادی را می توان کتبا به نشانی بنگاه خیابان بهار چهارراه تخت جمشید فرستاد، اگر 
منتقد نخواهد نامش افشا شود بمیل وی رفتار خواهد شد و اگر بخواهد تذکرات اصالحی بنام 

وی ضبط شود باز نظر وی رعایت خواهد گردید.«
ناامیدکننده است و روز بروز از تعداد مجالت و مقاالت و  وضعیت کنونی نقد مدت هاست که 
منتقدین کم می شود و از آن طرف، حجم کتاب های منتشره رو به افزایش و کیفیت آنها نیز 
همواره رو به کاهش است. نمی خواهم سخن به ناامیدی تمام کنم که البته حقیر بسیار ناامیدم 
از این همه بی مهری به نشر و کتاب؛ اما اگر نباشد همت ناشراِن بنام و نویسندگان و مترجمان 
دلسوز و ننویسند و منتشر نکنند واگویه های خود از رنج هایی که بر نشر می رود، به زودی شاهد 
نشری کم عمق و پوپولیستی خواهیم بود که نتیجه آن قطعًا برای فرهنگ و تمدن این مملکت 

شایسته نیست.
مایه  تا  داشته  نگاه  روشن  دوره   ۱۴ را  نقد  چراغ جشنواره  که  خانه کتاب  در  همکارانم  همه  از 
این  علمی  دبیر  از  همچنین  دارم؛  را  امتنان  و  تشکر  کمال  باشد  کتاب  و  نشر  اهالی  دلگرمی 
جشنواره حجة االسالم والمسلمین دکتر حسن اسالمی سپاسگزارم که همت واالیشان قضاوتی 

دقیق و نتایجی شایسته به بار آورد.
مجید غالمی جلیسه
مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب
پاییز 1396
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سخن دبیر علمی جشنواره 
اینگزارش،بازتابیکسالفعالیتعلمیآشکارمنتقدانکشور،سالهامطالعه،تأمل،وتالش
اهلقلم،وچندماهفعالیتعلمی-اجراییدرجهتگردآورینقدها،ارزیابیوداوریآنهاستو
بامرورآنتصویرینسبتًادقیقازجایگاهنقد،منتقدان،مجالتفعالدرحوزهنقدوآمارمقاالت

منتشرشدهدرعرصهنقدونقدهاومنتقدانبرترسالدرذهننقشمیبندد.
درسالجاریجمعًاتعداد900مقالهدرحوزههایمختلفشناساییومرورشد.ازاینمیان،
تعداد780مقالةانتقادیبررسیاولیهشدوسپس207اثربهرقابتدرمرحلهنهاییداوریراه
یافت.دراینمرحله،داوریدرگروههایتخصصیصورتگرفتودرنتیجهجمعًا21مقالهبه
عنوانمقاالتمنتخبشناختهشد.مقاالتیکهازسویداورانبیشاز90امتیازکسبکرده
بهعنوان بودند، امتیازکسبکرده تا90 بهعنوانمقاالتبرگزیدهومقاالتیکه85 بودند،

مقاالتتشویقی،شایستهتقدیرشناختهشدند.
متأسفانهدرسالجاریدرهشتگروه،هیچمقالهانتقادیانتخابنشد.اینگروههاعبارتبودنداز:
علوموفنون،ایرانواسالم،زبانوادبیاتعرب،متونکهنادبی،علوماجتماعی،علومسیاسی،اخالق
وعرفان.علتاینکاستیآنبودکهیامقاالتمنتشرشدهدراینرشتههابسیارضعیفبودندیاافزون
برضعف،انگشتشماربودند.معنایضمنیاینوضعیتآناستکهدراینرشتههاگوییکسییا
کاریجدیمنتشرنمیکندیااگرهممنتشرکند،کسیبهآنهاتوجهینداردوسرانجامآنکهاگرهم
کسیتوّجهیوتوّرقیکند،تمایلیبهنشرتأمالتجدیوکارشناسانهخودندارد.بههرحال،هیچیک

ازاینگزینههامطلوبنیستندوبایدمشتغالناینرشتههااینپیامراجدیبگیرند.
امسالنیزبهیاریخداوند،مؤسسهخانهکتابموفقشدبهرغمپارهایتنگناهاودشواریها،
چهاردهمینجشنوارهنقدکتابرابرگزاروازمنتقدانوفعاالنعرصهنقدقدردانیکند.این
جشنوارهحاصلمشارکتویاریجمعیمسئوالن،دستاندرکاران،منتقدان،داوران،طراحان
هنری،روابطعمومی،ومجریانبخشهایمختلفاست.ازهمهآنهاسپاسگزاریمیکنیمو

سپاسویژهخودراتقدیماینعزیزانمیکنیم:
فرهنگی )معاون جوادی اسالمی(،محسن ارشاد و فرهنگ )وزیر عباسصالحی سید آقایان
وزارتفرهنگوارشاداسالمی(،مجیدغالمیجلیسه)مدیرعاملمؤسسهخانهکتاب(،افشین
داورپناه)معاونامورفرهنگیمؤسسهخانهکتاب(،سرکارخانمحمیدهنوروزیان)مدیرجشنوارهها(،

وسرکارخانمالههرجبیفر)دبیراجراییجشنواره(.

سید حسن اسالمی اردکانی
دبیر علمی چهاردهمین جشنواره نقد کتاب
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نمایه مجالت، نشریات و جراید
در چهاردهمین جشنوارة نقد کتاب بیش 850 نشریة فعال 
علمی پژوهشی، کاربردی و ترویجی بررسی شد؛ 
در این نمایه آنچه مندرج است نام نشریاتی است که در سال 
1395 دارای مقالة انتقادی در عرصة نقد کتاب بوده اند.
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● آزما
●آینهپژوهش
● آینهمیراث

● آموزههایقرآنی
● ادبعربی
● ادبوزبان

● ادبیاتپارسیمعاصر
● ادبیاتپایداری
● ادبیاتتطبیقی

● اطالعاتحکمتومعرفت
● برگهنر

● پژوهشادبیاتمعاصرجهان
● پژوهشهایادبعرفانی

● پژوهشهایادبیوبالغی
● پژوهشهایادبی،قرآنی

● پژوهشهایادبیاتتطبیقی
● پژوهشهایترجمهدرزبانوادبیاتعربی

● پژوهشهایزبانشناسیتطبیقی
● پژوهشهایعلمودین

● پژوهشهایمهدوی
● پژوهشهاینقدادبیوسبکشناسی

● پژوهشونگارشکتبدانشگاهی
● پژوهشنامهادبیاتکودکونوجوان

● پژوهشنامهانتقادیمتونوبرنامههایعلومانسانی
● پژوهشنامهسبکزندگی

● پژوهشنامهکالم
● پژوهشنامهنقدادبعربی

● پژوهشنامهنقدادبیوبالغت
● پژوهشنامهنهجالبالغه

● پیرگلرنگ
● تاریخادبیات
● تاریخنگار

● تحقیقاتجدیددرعلومانسانی
● تحقیقاتکالمی

● تندیس
● جستارهایادبی

● جنگمس
● جهانکتاب

● حدیثواندیشه
● خبرگزاریمهر

● رشدآموزشتاریخ
● رشدآموزشزبانوادبفارسی

● رشدآموزشهنر
● رهیافتتاریخی
● روزنامهاعتماد

● روزنامهگلشنمهر
● زبانفارسیوگویشهایایرانی

● زبانوادبیاتفارسی
● زنانامروز

● سیاستخارجی
● شعرپژوهی)بوستانادب(

● شهرکتاب
● شیعهپژوهی

● عرفانیاتدرادبفارسی
● علومتربیتیوروانشناسی

● علومحدیث
● فرزندهرات

● فرهنگنویسی
● فنونادبی

● کارنامهتاریخ
● کاوشنامه

● کاوشنامهادبّیاتتطبیقی
● کتابگزار

● کتابهفتهخبر
● کیهانفرهنگی
● گزارشمیراث
● گلستانقرآن

● متنپژوهیادبی
● متنشناسیادبفارسی
● مسائلاجتماعیایران
● مطالعاتادبیاتکودک

● مطالعاتادبیات،عرفانوفلسفه
● مطالعاتآموزشزبانفارسی

● مطالعاتروانشناسیوعلومتربیتی
● مطالعاتزبانوترجمه

● مطالعاتفرهنگارتباطات
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● مطالعاتمیانرشتهایدرعلومانسانی
● مطالعاتنقدادبی

● معرفت
● معرفتادیان

● معرفتفرهنگیاجتماعی
● منتشراناندیشه

● میراثعلمیاسالموایران
● نامهفرهنگستان

● نشریهانجمنترویجزبانوادبفارسی
● نشریههمایشملیسوادرسانهایومسئولیت

اجتماعی
● نقدادبعربی

● نقدادبمعاصرعربی
● نقدادبی

● نقدکتابقرآنوحدیث

● نقدکتاباخالق،علومتربیتیوروانشناسی
● نقدکتابادبیات

● نقدکتاباطالعرسانیوارتباطات
● نقدکتابتاریخ

● نقدکتابعلوماجتماعی
● نقدکتابفقهوحقوق

● نقدکتابکالم،فلسفهوعرفان
● نقدکتابکودکونوجوان

● نقدکتابمیراث
● نقدکتابهنر

● نقدوبررسیکتابتهران
● نقدونظر

● نقدونظریهادبی
● نمایش

● وقفمیراثجاویدان



نمایۀ مقاالت ارسالی
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1. کلیات و اطالع رسانی

1.ارزیابیفناوریهایکتابخانهای،نقدیبرکتاب
فناوریهایکتابخانهایوارائهخدماتبهکاربران:
برنامهریزی،پیادهسازیوکاربرد،فرامرزمسعودی،
س ارتباطات، و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه

سوم،ش10،تابستان1395.

علم بر مقدمه ای تا کتابداری و کتابخانه از .2
اطالعاتودانش شناسی،نقدیبرکتابمقدمه ای
برعلماطالعاتودانش شناسی،مرتضیکوکبی،
س ارتباطات، و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه

سوم،ش11،پاییز1395.

3.استانداردهایذخیرهوحفاظتدرکتابخانههای
کتاب نقد فصلنامه نوروزی، یعقوب دیجیتال،
پاییز ارتباطات،سسوم،ش11، و اطالع رسانی

.1395

4.اصولوروشهایپژوهشکیفی،نجالحریری،
س ارتباطات، و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه

سوم،ش10،تابستان1395.

5.آموختنپرواز:یادگیریمدیریتدانشکاربردی
و مجاور آیدا یادگیرنده، و پیشرو سازمانهای از
و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه دانش، فرشید

ارتباطات،سسوم،ش12،زمستان1395.

6.آموزشراهدوروکتابخانههایدیجیتال،امیررضا
اصنافی،فصلنامهنقدکتاباطالع رسانیوارتباطات،

سسوم،ش11،پاییز1395.

یا واگرا دیدگاهی دانششناسی: از بازشناختی .7
علی دانش شناسی، و اطالعات علم در همگرا
جاللیدیزجی،فصلنامهنقدکتاباطالع رسانیو

ارتباطات،سسوم،ش12،زمستان1395.

8.بنیان هایفلسفیروش هایتحقیقکّمی،کیفی
تحقیق روش کتاب بر نقدی بهانة به آمیخته: و
و آمیخته،مرتضیکوکبی،مظفرچشمهسهرابی
و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه افروزعظیمی،

ارتباطات،سسوم،ش9،بهار1395.

پژوهش: تأثیر و آلتمتریکس بیبلیومتریکس، .9
راهنمایکتابداراندرقرن21،گلنساگلینیمقدم،
س ارتباطات، و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه

سوم،ش12،زمستان1395.

10.پرویناعتصامی:اخترچرخادبدردفترچرخ
قلم،علیصادق زادهوایقانوعذرادائی،فصلنامه
ارتباطات،سسوم،ش نقدکتاباطالع رسانیو

9،بهار1395.

11.پیشارزیابیسیاست)ازمفهومتااجرا(:رویکرد
آیندهپژوهیبهسیاستگذاری،امیرهوشنگحیدری،
س ارتباطات، و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه

سوم،ش9،بهار1395.

برآمدن از فارسی کتاب نشر و چاپ تاریخ .12
کتاب نقد فصلنامه مقدسی، مهناز انقالب، تا
بهار ،9 ش سوم، س ارتباطات، و اطالع رسانی

.1395

13.تبدیلایدههابهفیلمنامه:نقدوبررسیکتاب
امیدعلی تلویزیون، و سینما برای نویسندگی
و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه مسعودی،

ارتباطات،سسوم،ش9،بهار1395.

14.ترجمههایجمعیدانشجویی:نقدیبرترجمه
تعاملاطالعاتیانسان،حمیدرضاجمالیمهموئی،
س ارتباطات، و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه

سوم،ش9،بهار1395.

معصومه کاربر، زندگی در کتابخانه جایگاه .15
نیک نیا،فصلنامهنقدکتاباطالع رسانیوارتباطات،

سسوم،ش10،تابستان1395.

یعقوب دیجیتالی، کتابخانه های در حفاظت .16
و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه نوروزی،

ارتباطات،سسوم،ش10،تابستان1395.

عمومی، کتابخانههای در اینترنتی خدمات .17
دانشستودهراد،فصلنامهنقدکتاباطالع رسانیو

ارتباطات،سسوم،ش12،زمستان1395.

مسیری کاربر: با تعامل و پیوندی داده های .18
کتاب نقد فصلنامه نیک نیا، معصومه جلو، به رو
بهار ،9 ش سوم، س ارتباطات، و اطالع رسانی

.1395

نشریات در چکیده تنظیم چگونگی دستنامة .19
کتاب نقد فصلنامه جلیل پور، پیمان ادواری،
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پاییز ارتباطات،سسوم،ش11، و اطالع رسانی
.1395

)نگاهی ایران: کتاب نشر مشاهیر با دیدار .20
بهنام ایران(، کتاب نشر مشاهیر مجموعة به
و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه رمضانینژاد،

ارتباطات،سسوم،ش11،پاییز1395.

سیار، کتابخانههای برای ایفال رهنمودهای .21
و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه میتراصمیعی،

ارتباطات،سسوم،ش12،زمستان1395.

22.سیبرنتیک:نظریةعمومیکنترلمکانیسم هادر
سیستم هایمکانیکیوارگانیکی،افروزهمراهی،
ارتباطات،س و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه

سوم،ش12،زمستان1395.

23.شیفتگانوعاشقانکتاب:نقدوبررسیکتاب
شیفتگانکتاب،اعظمنجفقلینژادورجویوعلی
صادق زادهوایقان،فصلنامهنقدکتاباطالع رسانیو

ارتباطات،سسوم،ش12،زمستان1395.

فدایی، غالمرضا علوم، توسعة و طبقهبندی .24
س ارتباطات، و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه

سوم،ش10،تابستان1395.

مراکز و کتابخانهها برای وبگاه طراحی .25
کتاب نقد فصلنامه ساز، زره محمد اطالعرسانی،
اطالع رسانیوارتباطات،سسوم،ش10،تابستان

.1395

26.فرادادهها،موتورهایکاوشومیانکنشپذیری،
مهدیعلیپورحافظی،فصلنامهنقدکتاباطالع رسانی

وارتباطات،سسوم،ش10،تابستان1395.

27.فهرستنگاریمطبوعاتکودکونوجوانپس
نقد فصلنامه جلیل پور، پیمان اسالمی، انقالب از
کتاباطالع رسانیوارتباطات،سسوم،ش12،

زمستان1395.

28.کتابخانههمراه:ازابزارتاکاربر،بیبیسکینه
علوی فرومرضیهمیهندوست،فصلنامهنقدکتاب
اطالع رسانیوارتباطات،سسوم،ش10،تابستان

.1395

29.گرافیکخبریواطالعرسان،آذراسدیکرم،

ارتباطات،س و اطالع رسانی کتاب نقد  فصلنامه
سوم،ش9،بهار1395.

30.مبانیواصولمدیریتدانش،حمیدقاضیزاده،
ارتباطات،س و اطالع رسانی کتاب نقد  فصلنامه

سوم،ش12،زمستان1395.

اطالعاتی، سواد آموزش روشهای و مبانی .31
و اطالع رسانی کتاب نقد فصلنامه خالقی، نرگس

ارتباطات،سسوم،ش9،بهار1395.

عواملشکست، در کنکاشی دانش: مدیریت .32
حمیدقاضی زاده،فصلنامهنقدکتاباطالع رسانیو

ارتباطات،سسوم،ش10،تابستان1395.

اطالعرسانی، مراکز و کتابخانهها مدیریت .33
سمیراسلیمانپور،فصلنامهنقدکتاباطالع رسانی

وارتباطات،سسوم،ش9،بهار1395.

نقدمأخذشناسیوقف،عبدالحسین 34.معرفیو
طالعی،فصلنامهنقدکتاباطالع رسانیوارتباطات،

سسوم،ش9،بهار1395.

و نویسندگان نام رسمالخط در ناهماهنگی .35
رضا اسالمی، بزرگ دایرةالمعارف در کتاب ها
باقریانموحد،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش

159،مردادوشهریور1395.

متون در استناددهی بررسیشیوههای و نقد .36
علمی،حمزهعلینورمحمدی،فصلنامهنقدکتاب
بهار ،9 ش سوم، س ارتباطات، و اطالعرسانی

.1395

نخستین آذربایجان: روزنامة کتاب بر نقدی .37
جعفری مهدی ایران، در طنز و فکاهی روزنامة
خانقاه،فصلنامهنقدکتاباطالعرسانیوارتباطات،

سسوم،ش11،پاییز1395.

نقدی نخست، گام چهار در استوار نهچندان .38
نقد فصلنامه طباطبایی، صالح ایران، دانشنامه بر
،9 سوم،ش ارتباطات،س و اطالعرسانی کتاب

بهار1395.

39.هزارواژۀعلومانسانیونگاهیازجنسعلم
معمار، مختاری دانششناسی،حسین و اطالعات
س ارتباطات، و اطالعرسانی کتاب نقد فصلنامه
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سوم،ش10،تابستان1395.

40.یافتنحقیقتبهروشاحتیاجدارد،منیرهپنج
دی ،10 ش معرفت، و حکمت اطالعات تنی،

.1395

2. میراث پژوهی 

1.اجازاتعلما:آشنایی،فوائد،نکات،عبدالحسین
طالعی،فصلنامهنقدکتابمیراث،سسوم،ش9و

10،بهاروتابستان1395.

ایلخانان از اسالمی دوره در ُمهرنویسی آداب .2
تاپایانقاجاریه،رضافراستی،فصلنامهنقدکتاب
میراث،سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

معین قشیریه، رسالة ترجمة انتقادی بررسی .3
کاظمیفروغالمحسینغالمحسینزاده،آینهمیراث،

سچهاردهم،ش59،پاییزوزمستان1395.

4.حجامتومکافات!)ذیلیبرچاپهایسهگانة
درعالّصّحه(،گلپـرنصری،آینةمیراث،ش58،بهار

وتابستان1395.

مدرسه کتابخانه خطی نسخههای فهرست .5
حجتیهقمدرآستانةهفتادسالگیآن،عبدالحسین
طالعی،فصلنامهنقدکتابمیراث،سسوم،ش9و

10،بهاروتابستان1395.

6.مقایسهینابیعاالسالمکشیشتیسدالوبرخی
کتاب نقد فصلنامه عیوضی، حیدر آن، ردیههای

میراث،سسوم،ش9و10،زمستان1395.

7.مالحظاتیدربابترجمةفرهنگاصطالحات
مهرداد اسالم، جهان خطی نسخههای توصیفی
و بیست س پژوهش، آینه عزیزآبادی، چترایی

هفتم،ش159،مردادوشهریور1395.

خانه کشیک تاریخ کتاب )نقد نجیبانه نقِد .8
شریف محمد نورالدین الشعراء ملک اثر همایون
بهزادی، محمدرضا نجیب(، به متخلص کاشانی
فصلنامهنقدکتابمیراث،سسوم،ش9و10،

بهاروتابستان1395.

سندبادنامه، کتاب تصحیحهای بررسی و نقد .9
مجیدخسروی،آینهمیراث،سچهاردهم،ش58،

بهاروتابستان1395.

10.نقدوبررسیفهرستنسخخطیسازماناسناد
وکتابخانهملیایران)ج.28(،پریساکرمرضایی،
فصلنامهنقدکتابمیراث،سسوم،ش9و10،

بهاروتابستان1395.

بنیاد اسناد گنجینه کتاب بررسی و نقد .11
ایرانشناسی،علیططری،فصلنامهنقدکتابمیراث،

سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

12.نقدوبررسیکتابنسخههایخطیاسالمیدر
روسیه،گودرزرشتیانی،فصلنامهنقدکتابمیراث،س

سوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

مریم همایونی، یادگار کتاب بررسی و نقد .13
علیپوردورورق،فصلنامهنقدکتابمیراث،سسوم،

ش9و10،بهاروتابستان1395.

نخستین آذربایجان: روزنامه کتاب بر نقدی .14
روزنامهفکاهیوطنزدرایران،مهدیجعفریخانقاه،
فصلنامهنقدکتابمیراث،سسوم،ش9و10،

بهاروتابستان1395.

در کتابشناسی و کتاب کتاِب به نگاهی .15
نوشتههایحبیبیغمایی:بههمراهنقدوبررسی
و گردآوری شیوه جهت پیشنهادی طرح ارائه و
افراسیابی، هما آثار، نوع این اطالعات تنظیم
فصلنامهنقدکتابمیراث،سسوم،ش9و10،

بهاروتابستان1395.

3. فلسفه، کالم و عرفان

1.ازبهمنیاِرمؤیَّدتالَوکرِیخانهبهدوش)نقدی
بریکترجمه(،حمیدعطایینظری،کتابگزار،س

اول،ش1،بهار1395.

2.انتشارینهچندانخوشخوانازکتابیخوشخوان:
متافیزیکمعاصر، به بررسیکتابدرآمدی و نقد
مهدیامیریان،آینهپژوهش،سالبیستوهفتم،

ش162،بهمنواسفند1395.

فر، غزالی علی نیستی، و هستی میان انسان .3
فصلنامهنقدکتابکالم،فلسفهوعرفان،سسوم،

ش11و12،پاییزوزمستان1395.
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انگارۀرشدفلسفهدردورانصفویهونقدهای .4
محمود صدرایی، اندیشة منتقدان بر عجوالنه
و فلسفه کالم، کتاب نقد فصلنامه افزا، هدایت
عرفان،سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

5.آموزِشحکمتمتعالیهیاپیچیدهکردنوتخریب
آننقدبخشاولکتاِبشرحمنظومةحکمت)در
بابوجودوعدم(،مرتضیشجاری،پژوهشنامه
انتقادیمتون،سشانزدهم،ش3،مردادوشهریور

.1395

رهبانیت در پاکومیوس مکتب انتقادی بررسی .6
احمدرضا و میرتبار مرتضی مسیحیتشرقی،سید
مفتاح،معرفتادیان،سهفتم،ش27،تابستان1395.

7.بررسیکتابفلسفهتحلیلیازمنظرعقالنیت
نقاد،جاللپیکانی،فصلنامهنقدکتابکالم،فلسفه
تابستان و بهار ،10 و ش9 سوم، س عرفان، و

.1395

8.بررسیونقدترجمهچونانتنهاراهاندیشیدن
برایما،مزدکرجبی،پژوهشنامهانتقادیمتون،

سشانزدهم،ش3،مردادوشهریور1395.

9.بررسیونقدکتابکالم2،محمودزارعیبلشتی،
فصلنامهنقدکتابکالم،فلسفهوعرفان،سسوم،

ش9و10،بهاروتابستان1395.

نخستین به نگاهی نگارش؟ یا برگردان .10
پارسی، زبان به کهن یونانی زبان آموزشنامهی
داریوشدرویشی،فصلنامهنقدکتابکالم،فلسفهو
عرفان،سسوم،ش11و12،پاییزوزمستان1395.

11.برگردانیانگارش؟،داریوشدرویشی،فصلنامه
نقدکتابکالم،فلسفهوعرفان،سسوم،ش11

و12،پاییزوزمستان1395.

12.تأملیبرکتابدرآمدیبهنظامحکمتمتعالیه
ارشادینیا، محمدرضا انسانشناسی، سوم(: )جلد
بیستم، س دانشگاهی، کتب نگارش و پژوهش

ش39،پاییزوزمستان1395.

13.تحلیلانتقادیبرهانوجوبوامکانابنسینا
ونقدمالصدرابرآن،شاکرلوائیوطیبهرضاییره،
پژوهش هایعلمودین،سهفتم،ش2،پاییزو

زمستان1395.

جام، احمد التائبین انس گفتمانی تحلیل .14
و زرقانی سیدمهدی نامقی، استوار محمد سید
س ادبی، جستارهای صباغ، قربان محمودرضا

چهلونهم،ش192،بهار1395.

عاطفه نمیشوند؟، فیلسوف زنها چرا .15
و فلسفه کالم، کتاب نقد فصلنامه صاحبقدم،
پاییزوزمستان عرفان،سسوم،ش11و12،

.1395

16.خداومحدودۀعقلبهروایتفیلسوفان،زهره
معماری،فصلنامهنقدکتابکالم،فلسفهوعرفان،

سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

حمدان، هومن فیلسوف، آقایان صحبت در .17
شهرکتاب،ش7،سدوم،فروردین1395.

18.راهیبزنکهآهیبرسازآنتوانزد:بررسی
ونقدکتابفرهنگتطبیقیاصطالحاتفلسفی،
حسنصالحی،فصلنامهنقدکتابکالم،فلسفهو
پاییزوزمستان عرفان،سسوم،ش11و12،

.1395

19.عدالتبهمثابهبیطرفیطرحونقدنظریهای
نامه پژوهش شجاعیان، محمد عدالت، درباره
آبان و مهر ش4، شانزدهم، س متون، انتقادی

.1395

20.عرفانمنطقییامنطقعرفانی؟معرفیونقد
اجمالیکتابعرفانومنطق،سیدحسینحسینی،
ش3، شانزدهم، س متون، انتقادی پژوهشنامه

مردادوشهریور1395.

ازحکمتصدرایی،محمدغفورینژاد، گذار .21
س عرفان، و فلسفه کالم، کتاب نقد فصلنامه

سوم،ش11و12،پاییزوزمستان1395.

فاطمه آلمانی، ایدئالیستهای با گفتگو .22
دالوریپاریزی،فصلنامهنقدکتابکالم،فلسفه
وعرفان،سسوم،ش11و12،پاییزوزمستان

.1395

23.معّرفینسخهایازالبیاضوالّسوادسیرجانی
مجتبی استاد یادداشتهای در مجعول نامی با
مینوی،محسنپورمختار،آینهپژوهش،سبیست
وهفتم،ش157،فروردینواردیبهشت1395.
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24.معرفیونقدکتابسهروردیوافکاراو،رضا
کوهکن،فصلنامهنقدکتابکالم،فلسفهوعرفان،

سسوم،ش11و12،پاییزوزمستان1395.

25.مقدمهایبردرآمدهایکوتاه،منیرهپنجتنی،
اطالعاتحکمتومعرفت،ش11،بهمن1395.

26.منصببابیتاماماندرترازوینقدوبررسی
حریم رازداران کتاب به توجه با محتواشناسانه
اهلبیت)ع(،نعمتاهللصفریفروشانی،شیعه

پژوهی،سدوم،ش6،بهار1395.

27.میراثعالءالدولهسمنانیبرایاهلخلوتو
جلوت،احسانمنصوریومهدیآزادپرور،فرزند

هرات،ش1395،1.

رابطه مبنای بر کتابجامعهسلیمان نقادی .28
حکمتوجمال،عبدالعلیشکروسعدیمویدی،

معرفتادیان،سهفتم،ش26،بهار1395.

علی داوکینز، باوری تکامل بر پلنتینگا نقد .29
صادقیومرتضیفتحیزاده،پژوهش هایعلمو

دین،سهفتم،ش2،پاییزوزمستان1395.

نظریه در معنویت و دین تباین درونی نقد .30
پیوندمعنویتوعقالنیت،سیدمحمداکبریان،نقد

ونظر،سبیستویکم،ش4،زمستان1395.

31.نقدروششناختیجایگاهدیندرمقامداوری
درروششناسیفلسفهمالصدرا،شمساهللسراج،
حسنرهبرویحیییثربی،نقدونظر،سبیست

ویکم،ش3،پاییز1395.

32.نقدقرائتتفکیکیازمعادجسمانی،مصطفی
شاکری،فصلنامهنقدکتابکالم،فلسفهوعرفان،

سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

عملی عرفان مهم کتاب دو ارزیابی و نقد .33
س معرفت، قادری، سیدرضی عرفانی(، )اخالق

بیستوپنجم،ش229،دی1395.

34.نقدوبررسیدیدگاههایابنعربیازمنظر
مهدی و احمدی میثم ِسرهندی، احمد شیخ
دهم، س عرفانی، ادب پژوهشهای شریفیان،

ش31،پاییزوزمستان1395.

مذهب اصول کتاب شبهات بررسی و نقد .35

محمد و فیض سادات عطیه بداء، درباره الشیعه
نادم،تحقیقاتکالمی،سچهارم،ش1، حسن

بهار1395.

36.نقدوبررسیکتابابنسیناوتمثیلعرفانی،
متون،س انتقادی پژوهشنامه پور، صانع مریم

شانزدهم،ش3،مردادوشهریور1395.

37.نقدوبررسیکتاباجباربهبدعت،ابوالفضل
مرشدی،فصلنامهنقدکتابکالم،فلسفهوعرفان،

سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

38.نقدوبررسیکتابارسطو،حمیدرضامحبوبی
شانزدهم، متون،س انتقادی پژوهشنامه آرانی،

ش3،مردادوشهریور1395.

علم فلسفه با آشنایی کتاب بررسی و نقد .39
کتاب نقد فصلنامه گمینی، امیرمحمد معاصر،
،12 و عرفان،سسوم،ش11 و فلسفه کالم،

پاییزوزمستان1395.

تطبیقی بررسی کتاب بررسی و نقد .40
اندیشههایافالطونومولوی،علیفتحطاهری،
ش3، شانزدهم، س متون، انتقادی پژوهشنامه

مردادوشهریور1395.

منطقی، پوزیتیویسم کتاب بررسی و نقد .41
انتقادیمتون، پژوهشنامه عبدالرزاقحسامیفر،

سشانزدهم،ش3،مردادوشهریور1395.

دین، و عقل علم، کتاب بررسی و نقد .42
دین، و علم پژوهشهای حسامیفر، عبدالرزاق

سهفتم،ش1،بهاروتابستان1395.

43.نقدوبررسیکتابهوسرلدرمتنآثارش،
متون، انتقادی پژوهشنامه صافیان، محمدجواد

سشانزدهم،ش3،مردادوشهریور1395.

تاریخ کتاب از نخست جلد بر نقدی .44
نقد فصلنامه زاهدی، حیدر دینی، اندیشههای
کتابکالم،فلسفهوعرفان،سسوم،ش11و

12،پاییزوزمستان1395.

با بیعت دربارۀ مادلونگ دیدگاه بر نقدی .45
و صفین جمل، جنگهای ریشه و امامعلی)ع(
محمد)ص(، حضرت جانشینی کتاب در نهروان
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مرتضی و رحیمی اسداهلل عبدالمحمدی، حسین
علوی،پژوهشنامهکالم،سسوم،ش5،پاییزو

زمستان1395.

عطایی حمید عقیدةالشیعه، کتاب بر نقدی .46
نظری،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش160،

مهروآبان1395.

و الشیعه عقاید نقد فی الوشیعه به نگاهی .47
آینه حیدرباغی، رنجبری احمد آن، ردیههای
پژوهش،سبیستوهفتم،ش160،مهروآبان

.1395

بنیادی دگرگونی کتاب به تحلیلی نگاهی .48
اندیشةاسالمی، فلسفةیوناندربرخوردباشیوۀ
شهیناعوانی،فصلنامهنقدکتابکالم،فلسفهو
پاییزوزمستان عرفان،سسوم،ش11و12،

.1395

الهیئت کتاب به انتقادی و تحلیلی نگاهی .49
نقدکتاب قاسمی،فصلنامه اعظم محیطزیست،
و12، عرفان،سسوم،ش11 و فلسفه کالم،

پاییزوزمستان1395.

معّرفی :)2( کالمی نگارشهای بر نگرشی .50
نهج شرح فی الواصلین تذکره ویراست انتقادِی
المسترشدین،حمیدعطایینظری،آینهپژوهش،
سبیستوهفتم،ش158،خردادوتیر1395.

51.نگرشیبرنگارشهایکالمی)3(:َمصائبو
َمصاعبرسائلَسّیدمرتَضی،حمیدعطایینظری،
آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش159،مرداد

وشهریور1395.

52.نگرشیبرنگارشهایکالمی)4(:األبحاث
المفیدهفیتحصیلالعقیده،حمیدعطایینظری،
آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش160،مهرو

آبان1395.

واجب :)5( کالمی نگارشهای بر نگرشی .53
نظری، عطایی حمید العباد، جمیع علی االعتقاد
آذر ،161 هفتم،ش و بیست پژوهش،س آینه

ودی1395.

الرساله :)6( کالمی نگارشهای بر نگرشی .54
عدیه،حمیدعطایینظری،سبیستوهفتم، السَّ

ش162،بهمنواسفند1396.

عاطفه است، بیزار َسرَسریخوانان از نیچه .55
و فلسفه کالم، کتاب نقد فصلنامه صاحبقدم،
تابستان و بهار ،10 و ش9 سوم، س عرفان،

.1395

4. علوم تربیتی و روان شناسی 

50.1ایرادبرترجمةکتابشادکامیاصیلباعنوان:
شادمانیدرونی،محمودگلزاری،فصلنامهنقدکتاب
تربیتیوروانشناسی،سدوم،ش اخالق،علوم

5،بهار1395.

2.ارزیابیمحتوایکتابهایدرسیجدیدالتالیف
مفاهیم به توجه میزان نظر از ابتدایی دوره
رضا شانون، آنتروپی تکنیک براساس مهدوی
جعفریهرندی،حسننجفیوابوالفضلرحیمی،
پژوهشهایمهدوی،سپنجم،ش19،زمستان

.1395

نیوبرگدربارههمبستگی 3.بررسیونقدنظریه
بیناعمالمذهبیومغزبراساسالگویالهیئت
اعصاب،علیسنایی،اسحاقرحیمیانبوگروهادی
هاشمی،پژوهشنامهکالم،سسوم،ش5،پاییزو

زمستان1395.

نقد فلسفهبرایخردساالن: درآموزش تفکر .4
وبررسیدوسبک،سعیدناجی،سمانهعسکری،
لیالمجیدحبیبیعراقی،فصلنامهنقدکتاباخالق،
علومتربیتیوروانشناسی،سدوم،ش5،بهار

.1395

جدید رویکردهای با آگاهانه فرزندپروری .5
تربیتی:مروریبرکتابچگونهفرزندمرابراساس
باشیزاده مهرناز کنم، اوتربیت تیپشخصیتی
و تربیتی علوم اخالق، کتاب نقد فصلنامه مقدم،

روانشناسی،سدوم،ش5،بهار1395.

عملی راهنمای و سنجشافسردگی مقیاس .6
اساسنظریهچهلدرصدی، بر زیستن شادکام
علوم اخالق، کتاب نقد فصلنامه زندی، محسن
تربیتیوروانشناسی،سدوم،ش5،بهار1395.
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با ابتدایی، ششم فارسی کتاب بررسی و نقد .7
مختاری مرضیه فرای، ادوارد تکنیک از استفاده
وزهراکبیریرئیسآباد،مطالعاتروانشناسیو

علومتربیتی،سدوم،ش14،زمستان1395.

8.نقدوبررسینسخهفارسیکتابخانوادهدرمانی،
و پژوهش هانیس، نصیری غفار و یوسفی ناصر
نگارشکتبدانشگاهی،سبیستم،ش39،پاییز

وزمستان1395.

9.نگاهیبهکتابروانشناسیپیامرسانیحرکات
بدن،فریدبراتیسده،فصلنامهنقدکتاباخالق،
علومتربیتیوروانشناسی،سدوم،ش5،بهار

.1395

10.هوشوگوشخودبدینپاداشده:نقدیبر
گزارشآرایتربیتیجاحظدرجلدنخستآرای
دانشمندانمسلماندرتعلیموتربیتومبانیآن،
علوم اخالق، کتاب نقد فصلنامه رفیعی، بهروز
تربیتیوروانشناسی،سدوم،ش5،بهار1395.

5. دین

الف( قرآن وحدیث 

رویکرد کریم: قرآن ترجمهشناسی ارزیابی .1
نظریوکاربردی،زکیهامانی،فصلنامهنقدقرآن

وحدیث،سدوم،ش7،پاییز1395.

2.ارزیابیشناختنامهتفسیرتنزیلی،زینببهجت
پورومحسنقمرزاده،فصلنامهنقدقرآنوحدیث،

سدوم،ش7،پاییز1395.

3.ارزیابیکتابرجالتفسیری،محمدعربپورو
محسنقمرزاده،فصلنامهنقدقرآنوحدیث،س

دوم،ش8،زمستان1395.

الجامع در تصحیف و معنا به نقل ارزیابی .4
الصغیر،مصطفیهمدانی،فصلنامهپژوهشیعلوم

حدیث،ش78،بهار1395.

اموی، عصر قرآنهای )4( دیگران نگاه از .5
سیدعلیآقایی،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،

ش158،خردادوتیر1395.

6.ازنگاهدیگران)6(قرآندرفرایندشکلگیری

پژوهش،س آینه آقایی، سیدعلی اسالمی، امت
بیستوهفتم،ش160،مهروآبان1395.

انگلیسی ترجمة نخستین )3( دیگران نگاه از .7
س پژوهش، آینه آقایی، سیدعلی قرآن، تاریخ
اردیبهشت و فروردین ،157 هفتم،ش و بیست

.1395

سیدعلی زیباست، خدا )5( دیگران نگاه از .8
آقایی،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش159،

مردادوشهریور1395.

الرحمان یادداشتهادربارهتفسیرفتوح 9.برخی
فیاشاراتالقرآنومؤلفآن:شمسالدینمحمد
بنعبدالملکدیلمیهمدانی،مجتبیشهسواری،
،157 ش هفتم، و بیست س پژوهش، آینه

فروردینواردیبهشت1395.

تخریج تطبیقی کتابهای تحلیلی بررسی .10
عبدالهادی و محمودی عباس سنت، اهل در
مسعودی،حدیثواندیشه،ش22،زمستان1395.

11.بررسیرویکردقرآنبهزن:تأملیبرکتاب
زندرقرآن،علیچاالکی،گلستانقرآن،سدوم،

ش9،تابستان1395.

معنا(، به )نقل الحدیث فقه کتاب بررسی .12
محمدباعزم،فصلنامهنقدقرآنوحدیث،سدوم،

ش6،تابستان1395.

13.بررسیونقدکتابجلوههایبالغتدرنهج
انتقادی نامه پژوهش شال، پیرانی علی البالغه،
متون،سشانزدهم،ش6،بهمنواسفند1395.

14.بررسیونقدمبانیادبیابنتیمیهدرتفسیر
علی و اعرابی غالمحسین ناصح، احمد قرآن،
س قرآنی، ادبیـ پژوهشهای شریفیراد، اصغر

چهارم،ش1،بهار1395.

و تفسیر دانشنامه کتاب ترجمه در تأملی .15
مفسر،علیعلیمحمدی،فصلنامهنقدکتابقرآن

وحدیث،سدوم،ش8،زمستان1395.

قرآن، مدرجه قرائت نظریه انتقادی تحلیل .16
وحدیث،س قرآن کتاب نقد فصلنامه راد، علی

دوم،ش7،پاییز1395.
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17.گامیبهسویإسنادوأسناددرتحدیث،جویا
جهانبخش،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش

158،خردادوتیر1395.

جریانهای آسیبشناسی کتاب بر گذری .18
نقد فصلنامه والیتی، مریم آن، نقد و تفسیری

قرآنوحدیث،سدوم،ش5،بهار1395.

کنگره برگزیده مقاالت مجموعه معرفی .19
علیهالسالم، علی بن هالل محمد حضرت ملی
سیدامیرحسینکامرانیراد،فصلنامهوقفمیراث

جاویدان،94،تابستان1395.

کنگره نخستین مقاالت مجموعه معرفی .20
سید علیهاالسالم، حکیمه بیبی حضرت ملی
میراث وقف فصلنامه کامرانیراد، امیرحسین

جاویدان،95و96،پاییزوزمستان1395.

21.معرفیونقدترجمهدائرةالمعارفقرآنلیدن،
محمدعلیطباطبایی،فصلنامهنقدکتابقرآنو
حدیث،سدوم،ش2و3،تابستانوپاییز1394.

22.نقددیدگاهلوگزنبرگدربارهُسریانیبودنخط
آذرنوش نگارشنخستین،زهراصرفی، در قرآن
آذرتاش،نصرتنیلسازونهلهغروینایینی،ادب

عربی،سهشتم،ش1،بهاروتابستان1395.

23.نقدروششناختیکتابالتفسیروالمفسرون
فیثوبهالقشیب،سیدهدایتجلیلی،فصلنامهنقد

قرآنوحدیث،سدوم،ش5،بهار1395.

24.نقدکتابمقدس:خاستگاهتاریخیمعرفتیو
تأثیرآنبرمطالعاتقرآنی،نفیسهامیریدوماری،
،29 ش ادیان، معرفت نکونام، جعفر و نفیسه

زمستان1395.

قاضی دیدگاه از قرآن حدوث مسئله نقد .25
سعیدقمیباتوجهبهمبانیمالصدرا،سیدمحمد
موسوی،پژوهشنامهکالم،سسوم،ش4،بهار

وتابستان1395.

قرآن سیاسی تفسیر کتاب ارزیابی و نقد .26
و جویباری قدمی هاجرخاتون معاصر، ایران در
حدیث، و قرآن نقد فصلنامه جلیلی، سیدهدایت

سدوم،ش6،تابستان1395.

27.نقدوارزیابیکتابظاهرگراییدرفهمقرآن،
هاجرخاتونقدمیجویباریوسیدهدایتجلیلی،
فصلنامهنقدقرآنوحدیث،سدوم،ش5،بهار

.1395

28.نقدوبررسیبرنامةدرسیرشتةعلومقرآن
وحدیثدرمقطعکارشناسی،علیرضافخاری،
انتقادیمتون،سشانزدهم،ش3، پژوهشنامه

مردادوشهریور1395.

پور، ده محمد وحی، ترجمان بررسی و نقد .29
،6 ش دوم، س حدیث، و قرآن نقد فصلنامه

تابستان1395.

رابطه در مختلف دیدگاههای بررسی و نقد .30
باوحیانیبودنالفاظقرآنکریم،محمدشیبانی،
پژوهشنامهکالم،سسوم،ش4،بهاروتابستان

.1395

قرآن تصوری های طرحواره بررسی و نقد .31
پژوهشنامة مقیاسی، حسن نهجالبالغه، در
نهجالبالغه،سچهارم،ش14،تابستان1395.

32.نقدوبررسیعناوینمقاالتپژوهشیرشتة
علومحدیثازمنظرروششناسیتحقیق)مطالعة
موردیمجلةعلمیپژوهشیعلومحدیث(،علی
حاجیخانیونوروزامینی،پژوهشنامهانتقادی
متون،سشانزدهم،ش6،بهمنواسفند1395.

33.نقدوبررسیکتابخاورشناسانوابنعباس:
درباره خاورشناسان دیدگاههای انتقادی )تحلیل
آثارتفسیریمنسوببهابنعباس(،نصرتنیلساز
،9 دوم،ش قرآن،س گلستان معارف، مجید و

تابستان1395.

34.نقدیبرترجمهاالعجازالبیانیللقرآن،سید
محمودطیبحسینیوسیدرسولسجادینسب،
،6 ش دوم، س حدیث، و قرآن نقد فصلنامه

تابستان1395.

و الحدیث علوم کتاب ترجمه بر نقدی .35
قرآن نقد فصلنامه محمدزاده، عاطفه مصطلحه،

وحدیث،سدوم،ش6،تابستان1395.
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ب( فقه و حقوق

1.ابهاماتفقهیمعامالتبانکی،حسینحسنزاده
حقوق،س و فقه کتاب نقد فصلنامه سروستانی،

دوم،ش5،بهار1395.

2.ادلهاثباتدعوا،وحیدنکونام،فصلنامهنقدکتاب
فقهوحقوق،سدوم،ش8،زمستان1395.

آموزههای بر تأمل با بشر حقوق استحکام .3
میثاقبینالمللیحقوقمدنیوسیاسی،احمدرضا
توحیدی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش8،زمستان1395.

4.اسمیودیگرهیچ،محمدرضاظفری،فصلنامه
نقدکتابفقهوحقوق،سدوم،ش5،بهار1395.

فصلنامه مظفری، محمدحسین نظامی، اشغال .5
نقدکتابفقهوحقوق،سدوم،ش7،پاییز1395.

6.اصلمصلحتدراسالم،احمدکاظمی،فصلنامهنقد
کتابفقهوحقوق،سدوم،ش8،زمستان1395.

صالحیت اعمال پرتو در کیفری عدالت ایفاد .7
دیوانکیفریبینالمللدرمحاکمهجنایتتجاوز،
احمدرضاتوحیدی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،

سدوم،ش6،تابستان1395.

8.ایمانیاآزادی،محمدحسینمظفری،فصلنامه
نقدکتابفقهوحقوق،سدوم،ش8،زمستان

.1395

سعید عمل، تا تئوری از تقنین، بایستههای .9
شریعتیفرانی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،س

دوم،ش7،پاییز1395.

انسان،محمدعلی بررسیفقهیشبیهسازی .10
خادمیکوشا،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،س

دوم،ش7،پاییز1395.

تعلیماللغة آموزشی کتاب انتقادی بررسی .11
العربیهویژهدانشجویانرشتهحقوق،یوسفنظری،
ش6، شانزدهم، س متون، انتقادی پژوهشنامه

بهمنواسفند1395.

سیفاهلل ریشهها؟، کدام با فقه؟ کدام تاریخ .12
صرامی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش6،تابستان1395.

علی حقوقی، شخصیت اجتهاد در تأملی .13
علویقزوینی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،س

دوم،ش7،پاییز1395.

سعید ماندگار، کتابی از نامفهوم ترجمهای .14
حقوق،س و فقه کتاب نقد فصلنامه عدالتنژاد،

دوم،ش6،تابستان1395.

حقوقی، شم و استدالل قدرت توانافزایی .15
محمدامامیپور،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،

سدوم،ش8،زمستان1395.

باتوجیهآزادیدر 16.توهینبهمقدساتاسالم
بیانونشرعقیده،ابوالفضلاحمدزاده،فصلنامهنقد

کتابفقهوحقوق،سدوم،ش5،بهار1395.

برهانی، محسن نقد، مقدسات به توهین .17
فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،ش5،

بهار1395.

18.جایگاهشنوددرنقضحریمخصوصیازمنظر
فقهوحقوق،عادلساریخانی،فصلنامهنقدکتاب

فقهوحقوق،سدوم،ش5،بهار1395.

معامالت، احکام استنباط در عدالت جایگاه .19
فقهو نقدکتاب محمدمهدیکریمینیا،فصلنامه

حقوق،سدوم،ش7،پاییز1395.

20.جنگوالزاماتقانونیآنیاجنگغیرقانونی،
احمدرضاتوحیدی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،

سدوم،ش5،بهار1395.

21.چشماندازپیشگیریازجرمدرقلمرودانشنامه
جرمشناسیآکسفورد،سیدحسنجعفریان،فصلنامه
نقدکتابفقهوحقوق،سدوم،ش5،بهار1395.

22.چندگزارشازچندنشستنقد:نقدکتابهای
قضایی، علوم دانشگاه در حقوقی و فقهی
و فقه کتاب نقد فصلنامه مظفری، محمدحسین

حقوق،سدوم،ش8،زمستان1395.

اهلل هیبت بنیادین، آزادیهای و بشر حقوق .23
نژندیمنشوفریبامشیرپور،فصلنامهنقدکتاب

فقهوحقوق،سدوم،ش7،پاییز1395.

24.داوریناتمام،عبدالحسینمحمودی،فصلنامهنقد
کتابفقهوحقوق،سدوم،ش6،تابستان1395.
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کودک، حقوق آموزش برای نامهای دست .25
پیمانجلیلپور،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،

سدوم،ش6،تابستان1395.

26.راهیطوالنیتاآستانهپژوهش،محمدمهدی
رفیعپور،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش7،پاییز1395.

27.سخنبیحرف،محمدارتا،فصلنامهنقدکتاب
فقهوحقوق،سدوم،ش7،پاییز1395.

حسین خانواده، حقوق درباره چند سخنی .28
صفایی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش6،تابستان1395.

کوروش الکترونیک، تجارت حقوق سراب .29
کاویانی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش6،تابستان1395.

محمدرضا شیعه، فقه در نقد عالمانه سنت .30
شفتی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش6،تابستان1395.

31.شرطعدمتمکین،محمدامامیپور،فصلنامه
نقدکتابفقهوحقوق،سدوم،ش7،پاییز1395.

رخداد حقوقی فقهی ابعاد واکاوی ضرورت .32
و فقه کتاب نقد فصلنامه نوبهار، رحیم عاشورا،

حقوق،سدوم،ش8،زمستان1395.

عدالت موردی مطالعه نوآورانه: عدالت .33
بومشناختی،مهرانگیزروستایی،فصلنامهنقدکتاب

فقهوحقوق،سدوم،ش5،بهار1395.

فضل، حقانی محمدکاظم مشروع، عصیان .34
فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،ش7،

پاییز1395.

35.عقدبیمه،مجیدمحمدی،فصلنامهنقدکتاب
فقهوحقوق،سدوم،ش7،پاییز1395.

36.فردیسازیمجازاتوجلوههایآندرنظام
سیاسی،محمدعلیحاجدهآبادیوزهراساریخانی،
فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،ش6،

تابستان1395.

کریمینیا، مهدی محمد پیدا، نو پدیده فقه .37
فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،ش8،

زمستان1395.

38.فقهسیاسییاسیاستدرفقه؟،محمدجعفری
هرندی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش5،بهار1395.

39.قاعدهتعددجرمدرمعرضنقد،محمدابراهیم
شمسناتری،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،س

دوم،ش5،بهار1395.

محمدکاظم اقتصادی، فقه در نو کاری .40
رحمانستایش،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،س

دوم،ش5،بهار1395.

تبعض خیار به استناد با معامله فسخ کتاب .41
صفقه،محمدآرتا،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،

سدوم،ش8،زمستان1395.

42.کنکاشیدرکتابآییندادرسیویژهکودکان
فقهو نقدکتاب تدین،فصلنامه بزهدیده،عباس

حقوق،سدوم،ش6،تابستان1395.

43.مروریبرکتابشوراهایفتوایااجتهادگروهی،
اکبرخادمالذاکرین،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،

سدوم،ش6،تابستان1395.

44.معرفیکتاباحکاممهریهدرفقهشیعه،احمد
حلبیان،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش7،پاییز1395.

وقف حقوقی و فقهی بررسی کتاب معرفی .45
امیرحسین سید حقوقی، اشخاص بر و سوی از
کامرانیراد،وقفمیراثجاویدان،ش93،بهار1395.

قاسم دریاها، بینالملل حقوق کتاب معرفی .46
زمانی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش6،تابستان1395.

47.معرفیکتابدرآمدیبرحقوقاساسی،ناصر
سلطانی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش7،پاییز1395.

نجفی، علی کتاب، راهنمای در کتاب نقد .48
فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،ش7،

پاییز1395.

عزیزاهلل مسلمان، خون ضمان کتاب نقد .49
فهیمی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،
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50.نقدوبررسیکتابتأثیرتحریمبرسالمتو
بهداشتعمومی،یاسرضیائی،فصلنامهنقدکتاب

فقهوحقوق،سدوم،ش8،زمستان1395.

51.نقدونظریبرکتابتحولقدرت،حجتاهلل
محمدشاهی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،س

دوم،ش8،زمستان1395.

احمد فقه، اصول فرهنگنامه بر نقدی .52
کاظمی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش7،پاییز1395.

53.نقدیبرکتابابطالسندرسمی،اکبرمیرزا
نژادجویباری،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،س

دوم،ش7،پاییز1395.

صادق یافته، سازمان جرم کتاب بر نقدی .54
سلیمیومریمصمصامی،فصلنامهنقدکتابفقهو

حقوق،سدوم،ش8،زمستان1395.

اسماعیل امانت، در خیانت کتاب بر نقدی .55
آقابابایی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش6،تابستان1395.

اندیشه در شهروندی حقوق برکتاب نقدی .56
اسالمی،کامرانقرهگوزلی،فصلنامهنقدکتابفقه

وحقوق،سدوم،ش6،تابستان1395.

بهاگالیههای قابلتحسینهمراه نوشتهای .57
چنددرنقدوبررسیکتاباصولحقوقمالکیت
نقد فصلنامه وادقانی، محمدزاده علیرضا فکری،
کتابفقهوحقوق،سدوم،ش8،زمستان1395.

محمدتقی کیشان، هم غیر فصل یا وصل .58
رفیعی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش5،بهار1395.

داوود حقوق، و فقه گذرکاه در قهری ولی .59
بصارتی،فصلنامهنقدکتابفقهوحقوق،سدوم،

ش5،بهار1395.

60.ویراستاردرکنارنویسندهاستنهدرمقابلاو،
وحقوق،س فقه کتاب نقد فصلنامه آرتا، محمد

دوم،ش6،تابستان1395.

ج( اخالق

نقدکتاب زندگی: دیروزیشدنسبک روایت .1
پژوهشنامه زادگان، مهدوی داوود تجّدد، تجربه
سبکزندگی،ساول،ش2،بهاروتابستان1395.

استنباط در سراالسراء قرآنی روششناسی .2
مصطفی مأثور، اخالقی و عرفانی آموزههای
پاییز همدانی،فصلنامةآموزههایقرآنی،ش24،

وزمستان1395.

و اخالق کتاب نقد عطا: امید و نابرده سعی .3
کتاب نقد فصلنامه رحمتی، حسینعلی فناوری،
تربیتیوروانشناسی،سدوم،ش اخالق،علوم

5،بهار1395.

4.عقالنیتگفتگومحوربسانراهکاریبراینیل
بهفلسفهاخالقاسالمی:تقریریازکتابگفتگو
چشماندازیبرایاندیشه،حمیدرضاشریعتمداری،
و تربیتی علوم اخالق، کتاب نقد فصلنامه

روانشناسی،سدوم،ش5،بهار1395.

5.گذارازاخالقسکوالربهاخالقایمانی:نقدها
ورهیافتهایطهعبدالرحمن،زهرابدرلو،فصلنامه
نقدکتاباخالق،علومتربیتیوروانشناسی،س

دوم،ش5،بهار1395.

6.گزارشیازکتابمنطقتدبیراالختالفمنخالل
اعمالطهعبدالرحمن،ساجدهیوسفی،فصلنامهنقد
کتاباخالق،علومتربیتیوروانشناسی،سدوم،

ش5،بهار1395.

7.یکخودفریبیناقص،مسعودصادقی،فصلنامه
نقدکتاباخالق،علومتربیتیوروانشناسی،س

دوم،ش5،بهار1395.

6. علوم اجتماعی 

الف( علوم اجتماعی 

ازمارکستاپیکتی:سرمایهبرتارکسرمایه، .1
سیدوحیدعقیلی،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،

سسوم،ش9،بهار1395.

2.استیفایحقوقزنانجنبشهایاجتماعیحقوق
زناندرمصر،مریمنورائینژاد،فصلنامهنقدکتاب
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علوماجتماعی،سسوم،ش12،اسفند1395.

3.امرروزمرهدرجامعهپساانقالبی،شعبانعلی
اجتماعی،س علوم کتاب نقد فصلنامه بهرامپور،

سوم،ش11،پاییز1395.

4.اندیشهورزیسیرایتمیلزوجامعهشناسیایران،
محمدعلیزکی،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،

سسوم،ش9،بهار1395.

5.اهمیتنظریهسیاسیدرنسبتباعلمسیاست
سیاسی، نظریههای فهم کتاب نقد و بررسی
متون،س انتقادی پژوهشنامه شاکری، سّیدرضا

شانزدهم،ش4،مهروآبان1395.

اجتماعی و انسانی علوم نقادانه آسیبشناسی .6
علوم کتاب نقد فصلنامه انصاری، کیما ایران، در

اجتماعی،سسوم،ش9،بهار1395.

7.آسیبشناسیارایهوتدریسکتابدرسیتفکر
دوم )دهم(دوره اول سال در رسانهای سواد و
و میکائیلرسولزاده پرورش، و آموزش متوسطه
سعیدرحمانپور،مقاالتمنتخبهمایشملیسواد
زمستان اول، اجتماعی،س مسئولیت و رسانهای

.1395

8.برآمدهازدغدغههایاجتماعی:مروروبررسی
کتابجنبشهایاجتماعی)پدیدآیی،فرازوفرود(،
بهروزگرانپایه،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،

سسوم،ش12،اسفند1395.

در اجتماعی تحلیل کتاب معرفی و بررسی .9
نقد استادعلی،فصلنامه فضایکنش،زهراحسن
کتابعلوماجتماعی،سسوم،ش11،پاییز1395.

تاجزاده، زهره فوکو، اندیشه نقد و بررسی .10
اجتماعی،سسوم،ش علوم کتاب نقد فصلنامه

11،پاییز1395.

دفاعکرد، ازجامعه باید کتاب نقد و بررسی .11
طهرانی، تسلیمی رضا و کالنتری عبدالحسین
ش4، شانزدهم، س متون، انتقادی پژوهشنامه

خردادوتیر1395.

12.بررسیونقدکتابتجددناتمامروشنفکران
ایران،مقصودرنجبر،پژوهشنامهانتقادیمتون،

سشانزدهم،ش2،خردادوتیر1395.

13.بررسیونقدکتابجامعهشناسیازچهمعظلی
کتاب نقد فصلنامه قربانی، مهدخت میبرد؟، رنج

علوماجتماعی،سسوم،ش11،پاییز1395.

شدیم؟، ما چگونه ما کتاب نقد و بررسی .14
اسماعیلقدیمی،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،

سسوم،ش10،تابستان1395.

15.بررسیونقدمتونخارجیدرزمینهمقاومت
میرجلیلی، سیدحسین اقتصادی، تابآوری و
اقتصاد نامة ویژه متون، انتقادی پژوهشنامه

مقاومتی،1395.

یاضد نقدمقالهدگرگونیسیاست بررسیو .16
سیاست؟،هادیآجیلیورضاذبیحی،پژوهشنامه
تیر و خرداد ،2 شانزدهم،ش متون،س انتقادی

.1395

شاخصهای بر تحلیلی کتاب نقد و بررسي .17
اقتصاد رویکرد )با ایران در اقتصادی کالن
انتقادی پژوهشنامه نژاد، زراء منصور مقاومتی(،

متون،ویژهنامةاقتصادمقاومتی،1395.

زارع، بیژن ایران، در قدرت و برنامهریزی .18
اجتماعی،سسوم،ش علوم کتاب نقد فصلنامه

12،اسفند1395.

اسماعیل هستی، شیوههای درباره پرسوجو .19
س اجتماعی، علوم کتاب نقد فصلنامه قدیمی،

سوم،ش11،پاییز1395.

20.پروندهایجامعهشناختیدربررسینقشزنان
دررمانبعدازانقالب،فروغخبیری،فصلنامهنقد
کتابعلوماجتماعی،سسوم،ش11،پاییز1395.

21.جریاناصلیرشتهجامعهشناسیاقتداریکه
همچنانبرقراراست،نسرینپورهمرنگ،فصلنامه
نقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،ش10،تابستان

.1395

22.چالشیدرادراکاتبدیهی،ابراهیمحبیبیمجنده،
فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،ش12،

اسفند1395.

23.چرخوفلکدادهونظریه،ابراهیمحبیبیمجنده،
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فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،ش10،

تابستان1395.

24.چرخشهایامردینیدرجامعهایرانی،نرگس
آذری،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،

ش11،پاییز1395.

پروانه اعتماد، مسئله و اجتماعی دامهای .25
جوانمردی،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،س

سوم،ش11،پاییز1395.

دادگران، محمد انتقادی، نظریه بر درآمدی .26
اجتماعی،سسوم،ش علوم کتاب نقد فصلنامه

11،پاییز1395.

27.درسگفتارهایاستادغالمحسینصدیقی،امید
علیاحمدی،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،س

سوم،ش11،پاییز1395.

28.راهبردهایبوردیودرطرحمسایلجامعهشناسی،
مریمنورائینژاد،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،

سسوم،ش11،پاییز1395.

علوم پژوهش در تئوری گراندد راهنمای .29
اجتماعی،مهدختقربانی،فصلنامهنقدکتابعلوم

اجتماعی،سسوم،ش11،پاییز1395.

30.روایتدرپژوهشهایعلوماجتماعی:معرفی
روشهایکیفی،قاسمآزادیاحمدآبادی،فصلنامه
نقدکتاباطالعرسانیوارتباطات،سسوم،ش

11،پاییز1395.

اجتماعی، علوم در کیفی پژوهش روش .31
علیرضانوروزی،فصلنامهنقدکتاباطالعرسانیو

ارتباطات،سسوم،ش12،زمستان1395.

رایج برداشتهای درباره انتقادی رویکرد .32
ایران، در اقتصادی متون در اقتصادمقاومتی از
متون انتقادی پژوهشنامه قربی، سیدمحمدجواد
وبرنامههایعلومانسانی،سشانزدهم،بهمنو

اسفند1395.

از رایج برداشتهای درباره انتقادی رویکرد .33
اقتصادمقاومتیدرمتوناقتصادیدرایران،سّید
نامة ویژه متون، انتقادی پژوهشنامه قربی، جواد

اقتصادمقاومتی،1395.

مهاجرت زبانی پیامدهای مهاجرت: و زبان .34
ایرانیانبهامریکا،علیحاتمی،فصلنامهنقدکتاب

علوماجتماعی،سسوم،ش11،پاییز1395.

35.سرمایهاجتماعیدرایران،نیمااکبری،فصلنامه
نقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،ش11،پاییز

.1395

36.سرمایهاجتماعیدربرابرانزوایاجتماعی،مریم
نورائینژاد،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،س

سوم،ش9،بهار1395.

37.شهرخالقنیازجوامعامروزیودرحالگذار،
سعیدهمحمدی،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،

سسوم،ش11،پاییز1395.

های محدودیت نیندیشیدنی: اجتماعی علوم .38
مرشدی، ابوالفضل نوزدهمی، قرن پارادایمهای
اجتماعی،سسوم،ش علوم کتاب نقد فصلنامه

11،پاییز1395.

اکبری، نیما شناختها، گستره انسانی علوم .39
اجتماعی،سسوم،ش علوم کتاب نقد فصلنامه

11،پاییز1395.

نقدو یاکودتاچی؟: 40.فتحاهللگولن:روشنفکر
بررسیکتابجنبشگولن،تحلیلیجامعهشناسانه
ازجنبشمدنی،محمدفکری،فصلنامهنقدکتاب

علوماجتماعی،سسوم،ش12،اسفند1395.

41.فراغتوپدیدههایاجتماعی،رضاانصاریفرد،
فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،ش9،

بهار1395.

ازدیدگاه لذت یا تودهوارگی عامه فرهنگ .42
فرهنگی مطالعات کتاب نقد فرهنگی: مطالعات
فصلنامه محمدی، سعیده عامه، فرهنگ دربارۀ
نقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،ش12،اسفند

.1395

43.فضایعمومیوشهر،میثمرضائی،فصلنامه
بهار ،9 ش سوم، اجتماعی،س علوم کتاب نقد

.1395

ایران،محمدخوش در گرایی قوم و قومیت .44
گفتار،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،
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ش9،بهار1395.

جامعهشناسی، مبانی دانشگاهی درسی کتاب .45
محمدعلیزکی،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،

سسوم،ش12،اسفند1395.

46.کتابسازیمردانهبراینقشهایزنانه،عباس
اسدی،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،

ش10،تابستان1395.

جلیلپور، پیمان شناسی، مردم کتابشناسی .47
اجتماعی،سسوم،ش علوم کتاب نقد فصلنامه

11،پاییز1395.

48.کنکاشدرواقعیات،امینمستقیمی،فصلنامه
نقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،ش12،اسفند

.1395

49.مدرنیتهازروایتتاکشفپروبلماتیکنظریه
نقد فصلنامه نیا، سیاسیهنجاری،حوریهحقیقی
کتابعلوماجتماعی،سسوم،ش9،بهار1395.

50.مرزمیانفرهنگفاخروفرهنگرایج،فروغ
خبیری،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،

ش9،بهار1395.

زاویهجامعهشناسی، از زبان اجتماعی 51.مسایل
علییعقوبیان،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،

سسوم،ش9،بهار1395.

در نقش ایفای امروز ایرانیان هویت مشکله .52
عصریکتمدنوچندفرهنگ،بیژنزارع،فصلنامه
نقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،ش11،پاییز

.1395

و انسانی علوم تعامل گردشگری: مطالعات .53
گردشگری،علییعقوبیان،فصلنامهنقدکتابعلوم

اجتماعی،سسوم،ش12،اسفند1395.

نگارش پیش کتاب بر نقدی نوشتن: معجزه .54
محمدجواد پژوهش، فرایند در نخست گامی
غالمرضاکاشی،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،

سسوم،ش12،اسفند1395.

55.معرفیوبررسیکتاب:ایرانهراسی،رمضان
علیابراهیمزادهگرجی،کیهانفرهنگی،ش358-

360،پاییز1395.

اجتماعی، زنانومسائل نقدکتاب و 56.معرفی
ایران،س اجتماعی ویایه،مسائل فاطمهموسوی

هفتم،ش2،پاییزوزمستان1395.

57.معرفیونقدکتابگزارشوضعیتاجتماعی
زناندرایران)1380-1390(،میناهاللیستوده،
و پاییز ش2، هفتم، س ایران، اجتماعی مسائل

زمستان1395.

رشته درسی برنامههای متعارف رویکرد نقد .58
علوماقتصادیدرکشوروطراحیدورهکارشناسی
و نسب سمیعی مصطفی مقاومتی، اقتصاد ارشد
ویژه متون، انتقادی نامه پژوهش سلیمانی، یاسر

نامةاقتصادمقاومتی،1395.

مسعود ایرانی، جامعة شکافهای کتاب: نقد .59
زمانیمقدم،مسائلاجتماعیایران،سهفتم،ش

1،بهاروتابستان1395.

اجتماعی توسعة جهانی مرزهای کتاب: نقد .60
اقتصادوعدالت،مهدی اقلیم، درنظریهوعمل:
ابراهیمی،مسائلاجتماعیایران،سهفتم،ش1،

بهاروتابستان1395.

ملی، افسردگی علیه کتاب بررسی و نقد .61
علوم کتاب نقد فصلنامه فیروزجاه، رحمانی علی

اجتماعی،سسوم،ش12،اسفند1395.

62.نقدوبررسینظریهمصرفنمایشیوبلنبر
داود اجتماعی، معرفت سنجش معیارهای مبنای
هفتم، اجتماعی،س فرهنگی معرفت زاده، قاسم

ش4،پاییز1395.

بینالمللی روابط :1 کتاب معرفی و نقد .63
س خارجی، سیاست پورابراهیم، ناصر خاورمیانه،

سیام،ش1،بهار1395.

64.نقدومعرفیکتاب2:نظریهفرهنگیروابط
بینالملل،سجادحیدریفرد،سیاستخارجی،س

سیام،ش1،بهار1395.

65.نقدیبرکتابطراحیپژوهشهایاجتماعی
پژوهشگر، هشتضلعی مدل جدید: مدلی ارائه و
غالمرضافدایی،فصلنامهنقدکتاباطالعرسانی

وارتباطات،سسوم،ش9،بهار1395.
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اجتماعی،محمدخوش علم واکاویسرشت .66
گفتار،فصلنامهنقدکتابعلوماجتماعی،سسوم،

ش9،بهار1395.

پاپی علی سرمایهداری، پایان و تضاد هفده .67
س اجتماعی، علوم کتاب نقد فصلنامه صادقی،

سوم،ش9،بهار1395.

ب( علوم سیاسی

پرتره یک بازسازی سیاسی: امر و اشمیت .1
بحثانگیز،علیاشرفنظری،پژوهشنامهانتقادی

متون،سشانزدهم،ش4،مهروآبان1395.

و موف شنتال دیدگاه از سیاسی امر بازگشت .2
پژوهشنامه آقاحسینی، علیرضا الکالئو، ارنستو
آبان و مهر ش4، شانزدهم، س متون، انتقادی

.1395

-1342( دوم پهلوی دوران مقایسهای بررسی .3
نقد :)1368-1358( اسالمی جمهوری و )1357
خارجی سیاست در تصمیمگیری الگوهای کتاب
ایران،الهامرسولیثانیآبادی،پژوهشنامهانتقادی
متون،سشانزدهم،ش3،مردادوشهریور1395.

4.بررسیونقدکتاباجتماعیونعامیون،مرتضی
منشادی،پژوهشنامهانتقادیمتون،سشانزدهم،

ش4،خردادوتیر1395.

اولویت آزادی: آینده کتاب نقد و بررسی .5
و حسینی مطهره سّیده دموکراسی، بر لیبرالیسم
اصغرشکریمقدم،پژوهشنامهانتقادیمتون،س

شانزدهم،ش2،خردادوتیر1395.

6.بررسیونقدکتابسازمانهایبینالمللی،بهرام
نوازنی،محبوبهشریفیوالهامهپایدار،پژوهشنامه
تیر و خرداد ،2 شانزدهم،ش متون،س انتقادی

.1395

7.بررسیونقدکتابقانونملل،مرتضیبحرانی،
پژوهشنامهانتقادیمتون،سشانزدهم،ش4،مهر

وآبان1395.

8.بررسیونقدکتابنظریهروابطبینالمللبرای
نازنین و بزرگمهری مجید یکم، و بیست سده

شانزدهم، متون،س انتقادی پژوهشنامه خرمی،
ش2،خردادوتیر1395.

نظری: مطالعات در روششناسی پارادایمهای .9
بررسیونقدکتابروششناسینظریههایجدید
درسیاستاثباتگراییوفرااثباتگرایی،مجتبی
س اجتماعی، علوم کتاب نقد فصلنامه شریعتی،

سوم،ش9،بهار1395.

و اقتصادی توسعه پدرساالر: دولتهای .10
کتاب نقد فصلنامه حقیقینیا، حوریه دموکراسی،

علوماجتماعی،سسوم،ش11،پاییز1395.

سیاسی اندیشة انقالبی: سیاسی رئالیسم .11
گرامشیبراساسشهریارمدرن،رضانجفزاده،
ش4، شانزدهم، س متون، انتقادی پژوهشنامه

خردادوتیر1395.

آگامبن جورجو اندیشة در زندگی شکل- .12
بازخوانیونقدکتاباجتماعآینده،فرزادآذرکمند
ومحمدعلیتوانا،پژوهشنامهانتقادیمتون،س

شانزدهم،ش4،مهروآبان1395.

حوریه مشورتی، دموکراسی و قانونگرایی .13
اجتماعی،س نقدکتابعلوم حقیقینیا،فصلنامه

سوم،ش11،پاییز1395.

14.مدرنیتهومواجههفکریایرانباآن:بررسی
ونقدکتابرویاروییفکریایرانبامدرنیت،سّید
محسنعلویپور،پژوهشنامهانتقادیمتون،س

شانزدهم،ش4،مهروآبان1395.

محرمانه، اسناد روایت به سیاسی مهاجران .15
حمیدرضارحمانیزادهدهکردی،فصلنامهنقدکتاب

علوماجتماعی،سسوم،ش12،اسفند1395.

محمدرضا دیپلماسی، درسهای کتاب نقد .16
س متون، انتقادی پژوهشنامه پرست، اقارب

شانزدهم،ش4،مهروآبان1395.

و نقد تجدد: و سازی دموکراتیک هابرماس: .17
بررسیکتابهابرماسوروشنفکرانایرانی،کمال
س اجتماعی، علوم کتاب نقد فصلنامه پوالدی،

سوم،ش12،اسفند1395.
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ج( ارتباطات 

1.ارزشمندوناتمام،نگاهیبهکتاباخبارواعالن
کتابوکتابخانه،علیکاشفیخوانساری،فصلنامه
ارتباطات،سسوم،ش نقدکتاباطالعرسانیو

11،پاییز1395.

2.ازسرمایةشهرتیتاشهرترسانهای،محمدعلی
و اطالعرسانی کتاب نقد فصلنامه حکیمآرا،

ارتباطات،سسوم،ش12،زمستان1395.

افقهی اسماعیل رسانه، رقابتی استراتژیهای .3
و اطالعرسانی کتاب نقد توکل،فصلنامه مریم و

ارتباطات،سسوم،ش10،تابستان1395.

4.آیندهپژوهیرسانه،حسینامجدی،فصلنامهنقد
کتاباطالعرسانیوارتباطات،سسوم،ش12،

زمستان1395.

5.تجربههاییکپژوهشگرایرانی:نقدوبررسی
کتابدرحسرتفهمدرست،امیدعلیمسعودی،
س ارتباطات، و اطالعرسانی کتاب نقد فصلنامه

سوم،ش10،تابستان1395.

اول(، )کتاب جهان رسانههای گفتمان تحلیل .6
مسعودکوثری،فصلنامهنقدکتاباطالعرسانیو

ارتباطات،سسوم،ش10،تابستان1395.

حقوق: برای رسانهای یا رسانه برای حقوقی .7
نقدیبرکتابحقوقمالکیتفکریآفرینشهای
رسانهای،پژمانمحمدی،فصلنامهنقدکتاباطالع

رسانیوارتباطات،سسوم،ش9،بهار1395.

8.رسانههایاروپایی:کدامساختار،کدامسیاست
وکدامهویت؟!،عباساسدی،فصلنامهنقدکتاب
اطالعرسانیوارتباطات،سسوم،ش10،تابستان

.1395

رضاهمدانی، گفتمان، تحلیل انتقادی رویکرد .9
اجتماعی،سسوم،ش علوم کتاب نقد فصلنامه

9،بهار1395.

نظریهها، و مفاهیم رسانهای، سیاستگذاری .10
و اطالعرسانی کتاب نقد فصلنامه کروبی، زهرا

ارتباطات،سسوم،ش11،پاییز1395.

11.معرفیونقدکتابجهانیشدناخبار،اسماعیل

قدیمی،فصلنامهنقدکتاباطالعرسانیوارتباطات،
سسوم،ش9،بهار1395.

عمومی، روابط شناخت کتاب نقد و معرفی .12
علیاصغرمحکی،فصلنامهنقدکتاباطالعرسانیو

ارتباطات،سسوم،ش12،زمستان1395.

13.معنادررسانه:گفتگو،مناظرهومباحثه،عیسی
زارعی،فصلنامهنقدکتاباطالعرسانیوارتباطات،

سسوم،ش9،بهار1395.

نقادانه قرائتی فرهنگی مطالعات و ادبی نقد .14
ازآگهیهایتجاری،کیمیاانصاری،فصلنامهنقد
کتابعلوماجتماعی،سسوم،ش11،پاییز1395.

روزنامهنگاران، برای گزارشگری کتاب نقد .15
و اطالعرسانی کتاب نقد فصلنامه کیا، علیاصغر

ارتباطات،سسوم،ش9،بهار1395.

16.نقدوبررسیکتابفلسفةارتباطات،سیدحسن
حسینیسروری،فصلنامهنقدکتاباطالعرسانیو

ارتباطات،سسوم،ش9،بهار1395.

17.نقدیبرکتابروانشناسیرسانه،محمدعلی
و اطالعرسانی کتاب نقد فصلنامه آرا، حکیم

ارتباطات،سسوم،ش11،پاییز1395.

محمدعلی خبر، روانشناسی کتاب بر نقدی .18
و اطالعرسانی کتاب نقد فصلنامه آرا، حکیم

ارتباطات،سسوم،ش10،تابستان1395.

مطالعات کتاب: یک دوم ترجمه به نگاهی .19
انتقادیارتباطات،آناهیتامحمودی،بررسیکتاب

تهران،ش50،بهار1395.

20.نگاهینوبهمدیریترسانه،اسماعیلافقهی،
س ارتباطات، و اطالعرسانی کتاب نقد فصلنامه

سوم،ش12،زمستان1395.

7. زبان 

تاریخ ذیل ایرانی، زبانهای شفاهی ادبیات .1
ادبیاتفارسی:عموموخصوصمطلق،منوجه
بعضمالحظات،محمدرضاشادمانی،فصلنامةنقد

کتابادبیات،سدوم،ش5،بهار1395.
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2.ارزیابیانتقادیچهارکتابزبانتخصصیسمت
درعلومنرموسختبراساسارزیابیمکدوناف
وشاو،جوادغالمی،نگینثمودیوژیالمحمدنیا،
مطالعاتمیانرشتهایدرعلومانسانی،دورهنهم،

ش33،زمستان1395.

خبرنویسی، زبانشناسی کتاب انتقادی بررسی .3
س متون، انتقادی پژوهشنامة خیرآبادی، رضا
شانزدهم،ویژهنامةزبانشناسیوزبانهایخارجی،

بهاروتابستان1395.

4.بررسیچگونگیآموزشدستورزباندرکتاب
غیرفارسی به ایران فرهنگ و زبان آموزش اول
و خانلو کاظم ناصر آریان، حسین )آزوفا(، زبانان
نسرینبیرانوند،پژوهشونگارشکتبدانشگاهی،

سبیستم،ش38،بهاروتابستان1395.

دوره نوشتن و خواندن کتاب گذرایی بررسی .5
فرانقش منظر از سوادآموزی نهضت مقدماتی
دوآب، جلیلی مریم و رضاپور ابراهیم اندیشگانی،
مطالعاتآموزشزبانفارسی،ساول،ش2،بهار

وتابستان1395.

داستان ترجمه ایدئولوژیکی نشانههای بررسی .6
میخوش، حمیرا انگلیسی، زبان به فکه خط

منتشراناندیشه،سدوم،ش1395،5.

به فارسی یکجلدی فرهنگ نقد و بررسی .7
ژاپنیوژاپنیبهفارسیمعاصر،سّیدآیتحسینی،
پژوهشنامةانتقادیمتون،سشانزدهم،ویژهنامة
تابستان و بهار خارجی، زبانهای و زبانشناسی

.1395

8.بررسیونقدترجمهکتابمعنیشناسی،مهین
حاجیزاده،پژوهشنامةانتقادیمتون،سشانزدهم،

ش6،بهمنواسفند1395.

زبانهای آموزش درسنامه نقد و بررسی .9
انتقادیمتون، خارجی،کاوهبهرامی،پژوهشنامة
زبانهای و زبانشناسی ویژهنامة شانزدهم، س

خارجی،بهاروتابستان1395.

شمشیر: و داوودی گل کتاب نقد و بررسی .10
الگوهایفرهنگژاپن،علیرضارضائی،پژوهشنامة
انتقادیمتون،سشانزدهم،ویژهنامةزبانشناسیو

زبانهایخارجی،بهاروتابستان1395.

 Le Point sur کتاب نقد و بررسی .11
ترجمة و l’approche communicative
آموزش در ارتباطی رویکرد عنوان با آن فارسی
انتقادیمتون، زبان،مرضیهمهرابی،پژوهشنامة
سشانزدهم،ش1،فروردینواردیبهشت1395.

12.بررسیونقدکتابپژوهشیدرهزارتویرمان
متون، انتقادی پژوهشنامة ساجدی، طهمورث نو،
سشانزدهم،ش1،فروردینواردیبهشت1395.

فرانسه: ادبیات تاریخ کتاب نقد و بررسی .13
قرننوزدهم،میترارئیسیدهکردی،پژوهشنامة
و فروردین ،1 ش شانزدهم، س متون، انتقادی

اردیبهشت1395.

ساده، متون خواندن کتاب نقد و بررسی .14
عادلخنیابنژاد،پژوهشنامةانتقادیمتون،س

شانزدهم،ش1،فروردینواردیبهشت1395.

 Les15.بررسیونقدکتابراهبردهاییادگیری
کامیار ،stratégies d’apprentissage
س متون، انتقادی پژوهشنامة عبدالتاجدینی،

شانزدهم،ش1،فروردینواردیبهشت1395.

پایة تألیف تازه فارسی کتاب نقد و بررسی .16
رشد فخاری، مرضیه متوسطه، اول دورۀ هشتم
آموزشزبانوادبفارسی،دورۀسیام،ش119،

زمستان1395.

17.بررسیونقدکتابروششناسیپژوهشدر
عبداهلل و سلیقه خوش مسعود ترجمه، مطالعات
نوروزی،پژوهشنامةانتقادیمتون،سشانزدهم،
و بهار خارجی، زبانهای و زبانشناسی ویژهنامة

تابستان1395.

18.تاریخترجمهدرایران،حمیدمحسنی،فصلنامه
ارتباطات،سسوم،ش نقدکتاباطالعرسانیو

11،پاییز1395.

موردی بررسی ایران: در ترجمه تاریخنگاری .19
کتابباچراغوآینهازمنظرتاریخنگاریترجمهبا
رویکردپیم،علیخزاییفریدومرضیهملکشاهی،

مطالعاتزبانوترجمه،ش24،بهار1395.
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20.تحلیلگفتمانانتقادیکتابامریکناینگلیش
فایلبااستفادهازمدلوندایک،کلثومیاسمیو
فردوسآقاگلزاده،مطالعاتفرهنگارتباطات،س

هفدهم،ش66،تابستان1395.

21.جامعهشناسیزبانیابرنامهریزیزبان:بررسی
زبان )برنامهریزی زبان نقدکتابجامعهشناسی و
فارسیونگرشهایزبانی(،رضاامینی،پژوهشنامة
انتقادیمتون،سشانزدهم،ویژهنامةزبانشناسی

وزبانهایخارجی،بهاروتابستان1395.

22.جلوهنظریهدرآثارنظریهپرداز:بررسیخواننده
درونمتندربازیمحبتاثرایدنچمبرز،جعفر
میرزاییپرکلیوفرزانهغالمی،نقدادبی،سنهم،

ش36،زمستان1395.

23.خوانشیازیکبازخوانیبررسیونقدکتاب
نقدونظریههایادبی،حسنزختاره،پژوهشنامة
و فروردین ،1 ش شانزدهم، س متون، انتقادی

اردیبهشت1395.

24.درجستوجویزبانازدسترفته،رضاامینی،
فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش6،تابستان

.1395

25.دربارهزبانفارسیافغانستان،نامهفرهنگستان،
مسعودقاسمی،سپانزدهم،ش59،بهار1395.

26.دستورمختصرتاریخیزبانفارسیدرترازوی
نقد،سهیالفرهنگی،گزارشمیراث،سنهم،ش

1و2،فروردینوتیر1394.

در فارسی زبان زمان گذر در فارسی زبان .27
زبانشناسی ایزدی،پژوهشهای الهام گذرزمان،
تطبیقی،سششم،ش12،پاییزوزمستان1395.

28.سیدحسنتقیزادهوزبانفارسی،رضاامینی،
فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش5،بهار1395.

29.ضرورتویرایشلغتنامهدهخدا،آرشامرایی،
بهار ش5، دوم، س ادبیات، کتاب نقد فصلنامة

.1395

30.فرهنگزبانآموزفارسی:شیوۀنگارش،بایدها
ونبایدها،مهدیهادیوآزادهموالیی،فصلنامةنقد

کتابادبیات،سدوم،ش7،پاییز1395.

31.فرهنگ،دانشنامه،کارا،حسنهاشمیمیناباد،
بهار ش5، دوم، س ادبیات، کتاب نقد فصلنامة

.1395

زبان از فارسی پایه واژگان کتاب معرفی .32
کودکانایرانی،پژوهشهایزبانشناسیتطبیقی،

سششم،ش12،پاییزوزمستان1395.

33.معرفیونقدکتابمقدمهایبرترجمهشناسی،
س متون، انتقادی پژوهشنامة فرنود، اسماعیل

شانزدهم،ش1،فروردینواردیبهشت1395.

گفتمان، تحلیل در پیکره کاربرد کتاب نقد .34
امیری، عارف محمد و تفرشی رستمبیک آتوسا
پژوهشنامةانتقادیمتون،سشانزدهم،ویژهنامة
تابستان و بهار خارجی، زبانهای و زبانشناسی

.1395

عمومی انگلیسی زبان کتاب ارزیابی و نقد .35
دانشگاهپیامنور،علیروحانیومریمفرهنگجو،
بیستم، س دانشگاهی، کتب نگارش و پژوهش

ش38،بهاروتابستان1395.

کردی گونههای زبانشناسی بررسی و نقد .36
ایالمی،کرماهللپالیزبان،فصلنامةنقدکتابادبیات،

سدوم،ش7،پاییز1395.

37.نقدوبررسیکتابدستورزبانفارسیبراساس
وابستگی، دستور در خودگردان گروههای نظریه
حسینی محسن سید و مهدوی محمدجواد
تطبیقی،س زبانشناسی پژوهشهای وردنجانی،

ششم،ش11،بهاروتابستان1395.

38.نقدوتحلیلمحتواییزبانفارسی2،سیدعلی
کرامتیمقدم،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،

ش5،بهار1395.

حروف کتاب فارسی، زبان دستور بر نقدی .39
اضافهوربط،زهرهمشاوریومحمودبراتی،نامة

فرهنگستان،ویژهنامةدستور،ش1395،12.

40.نقدیبردستورمختصرتاریخیزبانفارسی،
نقد فصلنامة همتی، رقیه خانم و ولیپور عبداهلل

کتابادبیات،سدوم،ش5،بهار1395.

41.نقدیبرفرهنگتوصیفیدستورزبانفارسی،



ب
کتا

قد 
ه ن

وار
شن

ن ج
میـ

ده
هار

ش چ
زار

گـ
13

96
اه 

ذرم
آ

37

لی
سا

 ار
ت

اال
مق

یۀ 
ما

ن
الهامی سهند و بهرام نژاد عارفه ولیپور، مونا
خراسانی،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش7،

پاییز1395.

نگاهی با ترجمه آموزش کتاب بر نقدی .42
ایران، در ترجمه آموزش کتابهای وضعیت به
متون،س انتقادی پژوهشنامة امرایی، علیرضا
شانزدهم،ویژهنامةزبانشناسیوزبانهایخارجی،

بهاروتابستان1395.

43.نقدیبرکتابدستورتحلیلیزبانفارسی،آرزو
نجفیان،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش5،

بهار1395.

زبانآمـوز: روانشناسـی کتـاب بـر نقـدی .44
تفاوتهـایفـردیدریادگیـریزبـاندوم،رضـا
پیـشقـدموآتنـاعطـاران،پژوهشنامـةانتقادی
و زبانشناسـی ویژهنامـة شـانزدهم، س متـون،

زبانهـایخارجـی،بهـاروتابسـتان1395.

حسـین ننویسـیم، غلـط کتـاب بـر نقـدی .45
س متـون، انتقـادی پژوهشنامـة محمـدی،
زبانهـای و زبانشناسـی ویژهنامـة شـانزدهم،

.1395 تابسـتان و بهـار خارجـی،

ــتورتاریخــیمختصــر ــردس 46.یادداشــتهاییب
زبــانفارســی)خســروفرشــیدورد(،عبدالــهولیپــور
ورقیــههمتــی،نامــةفرهنگســتان،ویژهنامــة

دســتور،ش1395،12.

جرالد،مصطفی فیتز ترجمه درباره یادداشتی .47
حسینی،نقدادبی،سنهم،ش33،بهار1395.

48.یکروشعلمیهیچگاهنمیمیرددرپاسخ
بهیادداشتمنتشرشدهگریماسیکروشمرده،
،36 ش نهم، س ادبی، نقد شعیری، حمیدرضا

زمستان1395.

8. علوم و فنون

1.نقدوبررسیفصلهاینجومیوریاضیکتاب
علمدراسالمسّیدحسیننصر،امیرمحمدگمینی،
میراثعلمیاسالموایران،سپنجم،ش9،بهار

وتابستان1395.

9. هنر

گلکاری، رساله به نگاهی گوازه: تا بنگله از .1
حسینمرعشی،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،

ش9و10،بهاروتابستان1395.

2.ازذخیرهتاآرشیو،مجیداحمدیآزادی،فصلنامه
نقدکتابهنر،سسوم،ش12،زمستان1395.

3.ازسودهسوادتافروغدانایی،حمیدرضاتوسلی،
فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش9و10،بهار

وتابستان1395.

4.ازعهدبوقتاامروز،زیبامصطفوی،فصلنامهنقد
کتابهنر،سسوم،ش11،پاییز1395.

5.اساطیرچهمیگویند؟،علیاتحاد،فصلنامهنقد
کتابهنر،سسوم،ش11،پاییز1395.

کتاب بر نگاهی چیست؟، بوک آرتیست .6
تهرانی، مهسا ایران، در شده تولید دستیهای

تندیس،ش338،آذر1395.

7.بررسیکتابماشینآالتصنایعچاپ،مهرداد
کشتیآرا،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش12،

زمستان1395.

پوران اسالمی، معماری و هنر کتاب بررسی .8
زینالی،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش9و

10،بهاروتابستان1395.

9.بررسیکتابشناسینمایشنامههاینوینفارسی،
طرفهابطحینژاد،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،

ش11،پاییز1395.

10.بررسیونقدنمایشنامةمرغدریایی،جاناهلل
پژوهشنامة شعبانی، مهرنوش و مطهر کریمی
انتقادیمتون،سشانزدهم،ویژهنامةزبانشناسی

وزبانهایخارجی،بهاروتابستان1395.

سعید ناآواشناختی، و پرتکلف آبساالن بیان .11
مجیدی،نمایش،ش200،اردیبهشت1395.

12.پربارولیسستریشه،مریمصلحکننده،علی
شیخمهدی،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش

9و10،بهاروتابستان1395.

کوچهها،شروین کوچهپس در گردی پرسه .13
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طاهری،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش12،
زمستان1395.

14.پنجاهسالنوآوریدرنقدهنرتجسمیایران،
کیوانموسویاقدم،فصلنامهنقدکتابهنر،س

سوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

15.تاروپود:معرفیکتابصدسالزریبافیدر
هنر،س کتاب نقد فصلنامه مقدم، بنفشه ایران،

سوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

16.تاریخهنربازتابیکنگرش،مهنازاحمدی،
فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،فصلنامهنقدکتاب

هنر،سسوم،ش12،زمستان1395.

مجموعه بر یادداشتی لفظی: تأکیدات .17
فصلنامه گلستانه، علی معاصر، هنر درونمایههای

نقدکتابهنر،سسوم،ش11،پاییز1395.

18.تحلیلسهلوممتنع:مروریبرکتابتجزیه
وتحلیلآثارگرافیک،کیاناشرافی،فصلنامهنقد

کتابهنر،سسوم،ش11،پاییز1395.

نقد فصلنامه نصراهللزاده، مهدی تماشاخانه، .19
تابستان و بهار کتابهنر،سسوم،ش9و10،

.1395

20.توهمترجمه،تندیس،سچهاردهم،ش330،
مرداد1395.

21.جزیرهخارجازنقشه،مهنازاحمدی،فصلنامه
نقدکتابهنر،سسوم،ش9و10،بهاروتابستان

.1395

ناپدید 22.چگونهامرواقعیدرعکاسیدیجیتال
شدهاست،بهمنایرانپور،فصلنامهنقدکتابهنر،

سسوم،ش11،پاییز1395.

کتاب بر مروری سکوت: در چیدمانی .23
ایران، کرد و ترک زنان پوشاک در نشانهشناسی
پروینبابایی،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش

11،پاییز1395.

تنی، پنج منیره نو، زمان جستوجوی در .24
اطالعاتحکمتومعرفت،ش128،آذر1395.

قرشی، عمادالدین تهران، گمشده دروازههای .25
فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش11،پاییز1395.

26.رودرروباسینما،بهمنایرانپور،فصلنامهنقد
تابستان و بهار کتابهنر،سسوم،ش9و10،

.1395

علیرضا طراحی، و هنر در تحقیق روش .27
نقدکتابهنر،سسوم،ش اسماعیلی،فصلنامه

12،زمستان1395.

بامحکیک هنر و فرهنگ کتاب 28.سنجش
سالآموزش،سعیدمجیدی،رشدآموزشهنر،ش

45،اردیبهشت1395.

29.شعرمقدمبرتجربه،نیلوفررضوی،فصلنامهنقد
کتابهنر،سسوم،ش11،پاییز1395.

آن، کاربردها و مفاهیم پوشها تن طراحی .30
بنفشهمقدم،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش

12،زمستان1395.

31.طراحیشخصیت،مهدیحقشناس،فصلنامه
نقدکتابهنر،سسوم،ش9و10،بهاروتابستان

.1395

32.طلوعازمحاق،عمادالدینقرشی،عمادالدین
قرشی،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش9و

10،بهاروتابستان1395.

33.علمتصویرعمومی،ستارهنوتاج،فصلنامهنقد
تابستان و بهار کتابهنر،سسوم،ش9و10،

.1395

34.فرجامنقد:برررسیکتاببرسرنقدهنریچه
آمده؟،شروینطاهری،فصلنامهنقدکتابهنر،س

سوم،ش11،پاییز1395.

35.فهمتولیدفرهنگازاخاللاقتصادفرهنگی،
بهمنایرانپور،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،

ش12،زمستان1395.

چهارصندوق نمایشنامة شناختی جامعه نقد .36
بهرامبیضایی،فرزانهحیدری،محبوبهخراسانیو
دوره اول، ادبی،س نظریه و نقد وحیدا، فریدون

اول،ش1،بهاروتابستان1395.

آزادی محمد کتاب، مثابه به کاتالوگ .37
احمدآبادی،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش

12،زمستان1395.
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افشار، کامران تایپوگرافی، امروز کاربردهای .38
فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش9و10،بهار

وتابستان1395.

احمدینیا، محمدجواد پراکنده، اوراق مجمع .39
پاییز ،11 سوم،ش هنر،س کتاب نقد فصلنامه

.1395

عامهپسندی حیات زایش دانشگاه مرگ .40
شیجانی، احمدیان مهدی خشونت، فرهنگ در
فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش12،زمستان

.1395

41.مرورتاریخیفلسفهوعرفانهمراهباموسیقی
متن،محمدجوادمحمدحسینی،فصلنامهنقدکتاب

هنر،سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

42.مرورونقدبرکتابهشتگفتاردربارۀفلسفه
موسیقی،شاهینمحسنی،فصلنامهنقدکتابهنر،

سسوم،ش12،زمستان1395.

چیست؟، گرافیک طراحی کتاب بر مروری .43
هنر، کتاب نقد فصلنامه احمدآبادی، آزادی مجید

سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

استان در بافها گلیم گلیم کتاب بر 44.مروری
نقد قانی،فصلنامه افسانه بختیاری، و چهارمحال

کتابهنر،سسوم،ش12،زمستان1395.

45.مروریبرکتابنظریههایهنریقرنبیستم،
کیوانموسویاقدم،فصلنامهنقدکتابهنر،س

سوم،ش11،پاییز1395.

46.معرفینقدکتابخدماتکاتبانهندوبهزبان
فارسی،هومنیوسفدهی،فصلنامهنقدکتابهنر،

سسوم،ش12،زمستان1395.

47.نغمههایماندگار،هماافراسیابی،فصلنامهنقد
کتابهنر،سسوم،ش12،زمستان1395.

48.نقددائرةالمعارفهنر،منیرهپنجتنی،اطالعات
حکمتومعرفت،ش128،آذر1395.

49.نقدکتابدرسی:کتابهنرپایههفتمازنگاه
دبیرانهنر،مهرخسطوت،علیمحمدی،مسعود
دورۀ هنر، آموزش رشد خانی، الهام و سبحانی

چهاردهم،ش47،زمستان1395.

50.نقدکتابرازهایخطونقاشیخط،کیومرث
صادقیان،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش9و

10،بهاروتابستان1395.

قاجار، نقاشی و ادبیات همگامی کتاب نقد .51
،34 ش نهم، س ادبی، نقد کالهی، شه فاطمه

تابستان1395.

52.نقدکتاب:توهمترجمه،آرشصداقتکیش،
تندیس،ش330،مرداد1395.

با هنر و فرهنگ کتاب سنجش کتاب: نقد .53
رشد مجیدی، سعید آموزش، سال یک محک

آموزشهنر،دورۀسیزدهم،ش45،بهار1395.

و همبرگر طعم با معاصر هنر کتاب: نقد .54
هنر یا عنوان بدون هنر کتاب بر نقدی شکالت
معاصرچیست؟،مهرنوشعلیمددی،تندیس،ش

321،فروردین1395.

و خط فشرده تاریخ کتاب بررسی و نقد .55
خوشنویسی،شیدارحیمی،فصلنامهنقدکتابهنر،

سسوم،ش11،پاییز1395.

مرکب دربارۀ جستاری کتاب بررسی و نقد .56
نقد فصلنامه کاردارطهران، دالرام خوشنویسی،
تابستان و بهار کتابهنر،سسوم،ش9و10،

.1395

57.نقدیکدیدگاه:نقدیبرکتابهنرآموختگان،
هنرفطری،مهنازاحمدی،فصلنامهنقدکتابهنر،

سسوم،ش11،پاییز1395.

عکاسی، آموزش و قاجاریه کتاب به نگاهی .58
فائزهدانشوحسینشجاعی،فصلنامهنقدکتاب

هنر،سسوم،ش12،زمستان1395.

هادی چینی، سنتی نقاشی کتاب به نگاهی .59
پورصادقیان،فصلنامهنقدکتابهنر،سسوم،ش

12،زمستان1395.

60.نگاهیبهکتابنگاشتتوضیحینظریههای
معماریوهنر،هماافراسیابی،فصلنامهنقدکتاب

هنر،سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

61.نگاهیبهکتابورنی،افسانهقانی،فصلنامهنقد
کتابهنر،سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.
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62.هنرهمچوندرمان،علیاتحاد،فصلنامهنقد
تابستان و بهار کتابهنر،سسوم،ش9و10،

.1395

10. ادبیات فارسی

الف( نقد ادبی 

بیشتر،محمد اهتمامی نیازمند ادبیاتشفاهی، .1
جعفریقنواتی،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،

ش6،تابستان1395.

2.ازآتنتامدینه،حنیفافخمی،فصلنامةنقدکتاب
ادبیات،سدوم،ش6،تابستان1395.

نگارش آیین به نگاهی نگارش: تا پژوهش از .3
مقالةعلمیوپژوهشی،مجاهدغالمی،فصلنامة

نقدکتابادبیات،سدوم،ش8،زمستان1395.

سپیده عرفانی، قصههای مبهم حکایات اندر .4
موسوی،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش7،

پاییز1395.

نامه بیان در آیرونیک بیان و انتقادی اندیشه .5
فایز محمدظاهر طغیانی، اسحاق زمین، وارثان
نهم،ش36، ادبی،س نقد آقاحسینی، وحسین

زمستان1395.

جلد بررسی فارسی: عروض در مهم اهتمامی .6
اولکتابآشناییبااوزانعروضیبرپایةنظریة
عروضیابوالحسننجفی،مهدیشعبانی،فصلنامة

نقدکتابادبیات،سدوم،ش7،پاییز1395.

7.آسیبشناسیتألیففارسیعمومیدانشگاهی:
کتاب سی در معاصر ادبیات موردی مطالعه
منتخب،محمدحکیمآذر،پژوهش هاینقدادبیو

سبکشناسی،سششم،ش23،بهار1395.

آید می یخین مرد از نمایی: حالت بازپیدایش .8
اونیلتاشامآخرآییش،مهدیشفیعیان،فصلنامة

نقدکتابادبیات،سدوم،ش5،بهار1395.

9.بازخوانیروایتراوندیازتاریخآلسلجوقبر
اساسطرحسراسربینفوکو،حبیباهللعباسیو
لیالپیغمبرزاده،متنپژوهیادبی،سبیستم،ش

70،زمستان1395.

10.باِغتفرجستوبس!دربارۀسعدیکیارستمی،
جویاجهانبخش،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،

ش159،مردادوشهریور1395.

به نگاهی شتاب: جای نیست کاربر این بر .11
کتابسبکوزباندرنقدادبی،مسعودفرهمندفر،
پاییز ش7، دوم، س ادبیات، کتاب نقد فصلنامة

.1395

12.بررسیساختاریاسطورهایهمایوهمایون
شیخ سیداسعد مظفری، وزیر کرمانی، خواجوی
احمدیوتیمورمالمیر،ادبوزبان،سنوزدهم،

ش40،پاییزوزمستان1395.

13.بررسینموداسطورهباروریدرحماسهبرزونامه
محمدی محسن فریزر، جرج نظریه اساس بر
س ادبی، پژوهی متن نصیری، جبار و فشارکی

بیستم،ش67،بهار1395.

14.بررسینهرباعیخیامانةعطار،طهصادریو
اسداهللواحد،شعرپژوهی)بوستانادب(،سهشتم،

ش2،تابستان1395.

15.بررسیوتحلیلبالغیتلمیحاتشاهنامهای
هوشنگ و میرزایی پدرام علی سلمانی، محمد
مرادی،پژوهشهایادبیوبالغی،سچهارم،ش

14،بهار1395.

انیسالّناس و قابوسنامه مقایسة و بررسی .16
)تحریریدیگرازقابوسنامهباتکیهبرتحّولزبان(،
سودابهبخشاییواکبرصیادکوه،ادبوزبان،س

نوزدهم،ش39،بهاروتابستان1395.

فالسفه شعری رسالههای نقد و بررسی .17
مسلمانازفنشعرارسطو:ترجمهدرزمانهعسرت،
داوودعمارتیمقدم،پژوهشنامةانتقادیمتون،س

شانزدهم،ش5،آذرودی1395.

18.بررسیونقدکتابچهچکیدهمقاالتهمایش
نعمتی، فاروق پوری، باوان مسعود سخن، شکوه
سودابهجعفریونرگسلرستانی،پژوهشهاینقد
ادبیوسبکشناسی،سششم،ش23،بهار1395.

19.پژوهشینیازمندپاالیش:نقدیبرپژوهشنامة
ادبیاتانقالباسالمیودفاعمقدس،محمدرضا
موحدی،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش7،
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پرونده، یک درآمد، دو بارت و پسامدرنیسم .20
س متون، انتقادی پژوهشنامة مهیمنی، مازیار

شانزدهم،ش1،فروردینواردیبهشت1395.

21.تبیینوتحلیلمناسباتبینامتنیکنوزالودیعه
منرموزالّذریعه،تیمورمالمیروغالمرضاشمسی،
ش24، ششم، س تطبیقی، ادبّیات کاوشنامه

زمستان1395.

سجاد تن، رویین اسفندیار درباره تحقیقی .22
آیدنلو،جهانکتاب،سبیستویکم،ش332،

دی1395.

23.تحلیلدوداستانگنبدسبزوگنبدسرخنظامی
گنجویبراساسنظریهفرایندفردیتیونگ،لیال
هاشمیانومریمرحمانی،پژوهشنامةنقدادبیو

بالغت،سپنجم،ش2،پاییزوزمستان1395.

ترجمه غنایی داستانهای ساختاری تحلیل .24
فرجبعدازشدتبراساسدیدگاههایپراپ،ناهید
نصرآزادانیومحسنمحمدیفشارکی،متنشناسی

ادبیفارسی،سهشتم،ش29،بهار1395.

سعدی، روایتهای غزل ساختاری تحلیل .25
محمدصادق و صرفی محمدرضا وحدانیفر، امید
بصیری،ادبوزبان،سنوزدهم،ش39،بهارو

تابستان1395.

26.تحلیلونقدکتابکارکردگفتمانیسکوتدر
پژوهشنامة راغب، محمد فارسی، معاصر ادبیات
دی و آذر ،5 ش شانزدهم، س متون، انتقادی

.1395

نقد طبقهبندی و اصول کتاب نقد و تحلیل .27
ادبی،رضاروحانی،پژوهشنامةانتقادیمتون،س

شانزدهم،ش5،آذرودی1395.

28.تحلیلونقدکتاباگزیستانسیالیسموادبیات
معاصرایران،مصطفیگرجی،پژوهشنامةانتقادی

متون،سشانزدهم،ش5،آذرودی1395.

29.تحلیلونقدکتابگشودنرمان،محمدرضا
شانزدهم، س متون، انتقادی پژوهشنامة روزبه،

ش5،آذرودی1395.

30.تحلیلیبرنظریههایبینامتنیتژنتی،اسماعیل
س شناسی، سبک و نقدادبی پژوهشهای آذر،

ششم،ش24،تابستان1395.

31.تختهسنگیدرآسمانوستارهایدراعماق
زمین،حامدصفاییتبار،فصلنامةنقدکتابادبیات،

سدوم،ش8،زمستان1395.

نظریه فکرِی بنیانهای در جستاری .32
یاسر خجسته، فرامرز گلشیری، هوشنگ ادبی
پارسی ادبیات صدیقی، مصطفی و فراشاهینژاد

معاصر،سششم،ش2،تابستان1395.

33.چگونهکتاببسازیم:یادداشتیانتقادیبرکتاب
سرقاتادبی،سخنرباییوگونههایآن،نقدمنابع
ومالکیتمعنوی،مصطفیجلیلیتقویان،فصلنامة

نقدکتابادبیات،سدوم،ش5،بهار1395.

34.خودراهبگفتهاستکهچونبایدرفت:بررسی
علی خاقانی، دیوان در صورخیال فرهنگنامة
شاپوران،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش8،

زمستان1395.

35.درخالفآمدنقدحکایتغریبآشناییزدایی،
سبک و ادبی نقد پژوهشهای رشیدی، مرتضی

شناسی،سششم،ش23،بهار1395.

به نگاهی آن زباِن و ادبی نقد غیاب در .36
چراییغیابنقدادبیوزباننقددرگفتمانادبی
مددی، علی منا و خانی امن عیسی پیشامدرن،
،5 شانزدهم،ش متون،س انتقادی پژوهشنامة

آذرودی1395.

دادگران، محمد انتقادی، نظریه بر درآمدی .37
اجتماعی،سسوم،ش علوم کتاب نقد فصلنامه

11،پاییز1395.

38.دریغازبالغت)نقدیبرکتابتحقیقدرمعانی
وبیانوفنونادبفارسی(،عبدالهولیپورورقیه
همتی،فصلنامهنقدکتابادبیات،سدوم،ش8،

زمستان1395.

39.روایتیدورازدرایت:نقدیبرحافظمعنوی،
محمدهانیمالزاده،فصلنامةنقدکتابادبیات،س

دوم،ش5،بهار1395.
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40.زندگینامهبلهیانه،سایهاقتصادینیا،فصلنامة
نقدکتابادبیات،سدوم،ش8،زمستان1395.

تا آکسفورد از شیرازی، سعدی پرخطر سفر .41
س پژوهش، آینه جهانبخش، جویا پرینستون!،

بیستوهفتم،ش161،آذرودی1395.

فقیه نسرین استعاره، آینه در 42.عشقصوفیانه
ملکمرزبان،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،

ش6،تابستان1395.

نقد فصلنامة مروجی، فرزاد 43.غولیکچشم،
کتابادبیات،سدوم،ش8،زمستان1395.

44.فروغافکار:شاهکارجعلوانتحال،سیدعلی
میرافضلی،جنگمس،ساول،ش3،مهر1395.

45.کارکردسیاسیاسطورهآفرینشنمونهنخستین
محبی، ناصر و مالمیر تیمور شاهنامه، در انسان

جستارهایادبی،ش190،پاییز1394.

راستیپور، مسعود پیشگامان، با چند گامی .46
پاییز ش7، دوم، س ادبیات، کتاب نقد فصلنامة

.1395

شریفی محسن مرده، روش یک گریماس: .47
صحی،نقدادبی،سنهم،ش34،تابستان1395.

48.مأخذشناسیحکایاتزاهدانوصوفیانقرن
اّولودومهجریمطالعهموردی)کتابپندپیران(،
مسلمخزلیووحیدسبزیانپور،عرفانیاتدرادب
پاییز ش26، فارسی، ادب در عرفانیات فارسی،

.1395

عباس گنجوی، نظامی االسرار مخزن .49
واعظزاده،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش6،

تابستان1395.

سیدان، مریم عمومی، فارسی مشکالت .50
پاییز ش7، دوم، س ادبیات، کتاب نقد فصلنامة

.1395

51.مغالطهمدرنیسم،فرزادمروجی،فصلنامةنقد
کتابادبیات،سدوم،ش6،تابستان1395.

52.نظریهژانر)نوعادبی(:رویکردتحلیلیتاریخی،
محمدمهدیمقیمیزاده،فصلنامةنقدکتابادبیات،

سدوم،ش8،زمستان1395.

با جامی بهارستان حکایتهای تطبیقی نقد .53
داستانهایمینیمالیستی،خلیلبیگزادهومحمد
آرتا،متنپژوهیادبی،سبیستم،ش68،تابستان

.1395

54.نقدخاقانیپژوهیدرتذکرههایفارسی،محیا
س نامه، کاوش منش، نیک مهدی و ستودهنیا

هفدهم،ش1395،33.

55.نقدکتاببومیگراییدرادبیاتمنثور)1300-
1320(،مریمعاملیرضایی،پژوهشنامةانتقادی

متون،سشانزدهم،ش5،آذرودی1395.

56.نقدمحققانبرشاهنامةفردوسیوپاسخبدان
باتکیهبرآرایطهندا،آرمانکوهستانیان،مریم
خلیلیجهانتیغومحمدبارانی،پژوهشنامهنقد
ادبیوبالغت،سپنجم،ش2،پاییزوزمستان

.1395

57.نقدوبررسیآئیننگارشوویرایش)2(،اصغر
اسماعیلی،فصلنامهنقدکتابادبیات،سدوم،ش

5،بهار1395.

58.نقدوبررسیسبکشناسانهشعردورهبازگشت،
س ادبی، پژوهی متن پارسا، مستعلی غالمرضا

بیستم،ش68،تابستان1395.

59.نقدوبررسیکتابپیشگامانشعرفارسی،یاسر
دالوندومحمدامیرجاللی،گزارشمیراث،سنهم،

ش3و4،مردادوآبان1394.

60.نقدوبررسیکتابنفثةالمصدورزیدرینسوی،
اکبریحیوی،مطالعاتادبیات،عرفانوفلسفه،دوره

دوم،ش1،پاییز1395.

61.نقدوتکملهایبرمباحثتاریخیمطرحشده
در شروانی خاقانی شخصّیت و زندگی پیرامون
ارمغانصبح،محمدرضاترکی،پژوهشنامةانتقادی

متون،سشانزدهم،ش5،آذرودی1395.

دیوان گزارش مغان دیر کتاب معرفی و نقد .62
حافظازمیرجاللالدینکزازی،رضاروحانی،آینه
و مرداد ،159 ش هفتم، و بیست س پژوهش،

شهریور1395.

63.نقدیبرکتابجستارهاییدربابنظریهروایت
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وروایتشناسی،هادییاوری،پژوهشنامةانتقادی
متون،سشانزدهم،ش5،آذرودی1395.

64.نقدیبرکتابمرجعشناسیوروشتحقیق،
و متون انتقادی پژوهشنامه قاسمزاده، سیدعلی
برنامههایعلومانسانی،سشانزدهم،ش5،آذر

ودی1395.

65.نقدیبرگزیدهشاهنامه1و2،عرفانچوبینه
بهروزومیرساالررضوی،فصلنامةنقدکتابادبیات،

سدوم،ش5،بهار1395.

66.نگاهیبههنررمان،زهراآقابابایی،فصلنامةنقد
کتابادبیات،سدوم،ش7،پاییز1395.

الزمان 67.نگاهیجامعهشناختیبرمقاماتبدیع
همدانی،کتایونفالحیوحدیثهمتولی،مطالعات

نقدادبی،سدهم،ش39،تابستان1394.

فاطمه قاجار، نقاشی و ادبیات همگامی .68
تابستان ش34، نهم، س ادبی، نقد شهکالهی،

.1395

ب( متون کهن

چاپهای انتقادی بررسی انزوا: در ای تذکره .1
لطایفنامهومعرفینسخآن،سعیدشفیعیون،آینه
میراث،سچهاردهم،ش58،بهاروتابستان1395.

مسعود تبریزی، قطران از نویافته ابیاتی .2
جعفریجزی،تهمینهعطائیکچوئیوشهرهمعفرت،

پیرگلرنگ،یادنامهدکتررشیدعیوضی،1395.

و نقد شرکاء: و رازی نجمالدین شیخ اشعار .3
بررسیکتاباشعارنجمالدینرازی،سیدعلیمیر
افضلی،فصلنامهنقدکتابادبیات،سدوم،ش6،

تابستان1395.

نویدی علی نیست، رودکی از بیت دو این .4
،71 و 70 نهم،ش میراث،س گزارش مالطی،

مردادوآبان1394.

5.بازخوانیابیاتیازلیلیومجنونمکتبیشیرازی،
کتاب نقد فصلنامه زمانی، ومحبوبه نصری گلپر

ادبیات،سدوم،ش8،زمستان1395.

رشیدالدین دیوان تصحیح انتقادی بررسی .6
آینه پورنامداریان، تقی و سعیدی سارا وطواط،
میراث،سچهاردهم،ش58،بهاروتابستان1395.

اخوان خوان تصحیح روش انتقادی بررسی .7
س میراث، آینه رئیسی، احسان ناصرخسرو،

چهاردهم،ش59،پاییزوزمستان1395.

8.پژوهشیدربحرالفضایلفیمنافعاالفاضل،سید
محمدصاحبی،فرهنگنویسی،ش1395،11.

9.تأملیدرکتابشرحنفثةالمصدورتألیفشاهرخ
موسویان،جلیلنظری،آینهمیراث،سچهاردهم،

ش58،بهاروتابستان1395.

10.تحریفوتصحیفوبدخوانیدرچهارعنصر
عبداهلل شفیعی(، سّیدضیاءالدین )تصحیح بیدل
آینهمیراث،سچهاردهم، رقیههمتی، ولیپورو

ش59،پاییزوزمستان1395.

11.تصحیحانتقادیابیاتیازدیوانانوری،رحمان
ذبیحی،متنشناسیادبفارسی،سهشتم،ش31،

پاییز1395.

ابیوردی انوری دیوان از بیتهایی تصحیح .12
کتابخانه ق( ه. 680( مورخ دستنویس اساس بر
مجلس،مجیدمنصوری،متنشناسیادبفارسی،

سهشتم،ش30،تابستان1395.

13.تصحیحتازهدیوانعسجدی،مسعودراستیپور،
فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش6،تابستان

.1395

سلمان غزلیات از بیت چند مجدد تصحیح .14
ساوجی،کامرانارژنگی،گزارشمیراث،سنهم،

ش68و69،فروردینوتیر1394.

15.خسرووشیرینقاسمیگنابادیومقایسهآن
باخسرووشیریننظامی)بامعرفینسخهقاسمی(،
حمیدرضاقانونیومجیدامینی،متنپژوهیادبی،

سبیستم،ش70،زمستان1395.

16.دربارۀیتیمهالدرروکریمهالفقرومنابعبرخی
اشعارآن،محمدرضاضیاء،گزارشمیراث،سنهم،

ش68و69،فروردینوتیر1394.

شهره تبریزی، قطران از نویافته قصیده دو .17
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مسعود و کچوئی عطائی تهمینه معرفت،
جعفریجزی،یادنامهدکترحسنحبیبی،1395.

افضلی، میر علی یزدی،سید مؤمن رباعیات .18
گزارشمیراث،سنهم،ش1و2،فروردینوتیر

.1394

رستگار؟!، کشکوِل یا حافظ، تحقیقی شرح .19
محمدرضاضیاء،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،

ش160،مهروآبان1395.

کمالالدین دیوان تصحیح باز ضرورت .20
ادبیات، تاریخ طباطبایی، مهدی سید اصفهانی،

ش77،پاییزوزمستان1394.

21.ضرورتتصحیحمجدددیوانعمادیشهریاری
)باتأکیدبرآسیبشناسیتصحیح(،نصراهللامامی،
زهرانصیریشیرازومجیددادفر،متنشناسیادب

فارسی،سهشتم،ش31،پاییز1395.

و هفتادور موسوی سیدرضا واقعیت، گزارش .22
ادبیات، نقدکتاب رادمانرسولیمهربان،فصلنامة

سدوم،ش6،تابستان1395.

العارفین، 23.معرفیونقدتصحیحکتابسلسله
معصومهامیرخانلو،فصلنامةنقدکتابادبیات،س

دوم،ش8،زمستان1395.

24.معرفیونقدکتابغزلیاتبیدل)بهتصحیح
عبداهلل قزوه(، علیرضا و طباطبایی سیدمهدی
ادبیات، نقدکتاب ولیپورورقیههمتی،فصلنامة

سدوم،ش7،پاییز1395.

حمیدرضا االصطالح، مرآت نقد و معرفی .25
سلمانی،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش7،

پاییز1395.

شعر دیوان تصحیح بر انتقادی مالحظاتی .26
مجموعه فرمانی، سعید و شهابی خسرو رودکی،
مقاالتیازدهمینهمایشبینالمللیانجمنترویج

زبانوادبفارسی،ش11،پاییز1395.

27.منظومهایپهلوانیازسدهپنجمهجری،جهان
کتاب،سالبیستویکم،ش329و330،مهرو

آبان1395.

زیدری نفثةالمصدور تطبیقی شناسی نسخه .28

مراتبی، سلسله تحلیل فرایند براساس نسوی
محمدعلیخزانهدارلووبهروزسلطانی،زبانفارسی
وگویشهایایرانی،ساول،ش2،پاییزوزمستان

.1395

29.نقدجُنگبیاض،اصغررضاپوریان،پژوهشهای
نقدادبیوسبکشناسی،سششم،ش25،پاییز

.1395

الزمانفروزانفر بدیع نقددیوانکبیرمصحح .30
باتکیهبرنسخهنورعثمانیه،الهامخلیلیجهرمی،
نیری، محمدیوسف و بختیاری رزمجو شیرین
متنشناسیادبفارسی،سهشتم،ش30،تابستان

.1395

31.نقدوبررسیبدینشیرینسخنگفتن،هادی
اکبرزادهوسیدحسینفصیحیفریدنی،آینهمیراث،

سچهاردهم،ش1،بهاروتابستان1395.

دیوانشمسطبسی، تصحیح بررسی و نقد .32
علیرضاشانظری،آینهمیراث،سچهاردهم،ش58،

بهاروتابستان1395.

اشعار دیوان شرح و تصحیح بررسِی و نقد .33
س میراث، آینه دالوند، یاسر دامغانی، منوچهری

چهاردهم،ش59،پاییزوزمستان1395.

34.نقدوبررسیتصحیحاتپیشیندیوانانوری،
الیاسنوراییومحمدامیناحمدپور،آینهمیراث،س

چهاردهم،ش58،بهاروتابستان1395.

35.نقدوبررسیکتابشاعرانبیدیوانوپیشنهاد
تألیفتکملهایبرآن،موسیپرنیانوسهیلیاری
و پاییز میراث،سچهاردهم،ش59، آینه گلدّره،

زمستان1395.

نه مثنوی از بیت دو پیرامون نظر و نقد .36
سپهِرامیرخسرودهلوی،امیدوارعالیمحمودی،
پژوهشهاینقدادبیوسبکشناسی،سششم،

ش25،پاییز1395.

تاریخ از سیدی و یاحقی تصحیح بر نقدی .37
بیهقی،رضارستگاری،آینهمیراث،سچهاردهم،

ش58،بهاروتابستان1395.

مطلق، خالقی جالل نقد، ترازوی در نقدی .38
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پاییز ،5 ش دوم، دورۀ میراث، گزارش ضمیمة

.1395

العلی سمط کتاب تازۀ تصحیح به نگاهی .39
میراث، گزارش پورمختار، محسن العلیا، للحضره

سنهم،ش70و71،مردادوآبان1394.

سجاد شاهنامه، پیرو پهلوانی منظومه هفت .40
ش323 یکم، و بیست س کتاب، جهان آیدنلو،

و324،فروردینواردیبهشت1395.

11. ادبیات داستانی

1.ارائهحدیثحاضروغایبوچالشاخالقدر
نوشتههایاملینوتومب،صادقوفایی،خبرگزاری

مهر،14اسفند1395.

2.اسیرچنگاهریمنان،شهرامامیرپورسرچشمه،
نقدوبررسیکتابتهران،ش52،پاییز1395.

جنگ در سرباز، کهنه یک خاطرات بازخوانی .3
2 مهر، خبرگزاری وفایی، صادق نیست، خبری

شهریور1395.

واکنش و بیگانه قتل پرونده بازگشایی .4
پسااستعماریبهآلبرکامو،صادقوفایی،خبرگزاری

مهر،18اسفند1395.

5.بررسیداستانگیلهمردباتکیهبرعواملنمایشی
شدنداستان،عسکرصالحی،ابراهیمرنجبروندا
نبیزادهاردبیلی،ادبوزبان،سنوزدهم،ش40،

پاییزوزمستان1395.

نوجوان بررسیعنصرهایکارناوالیرمانهای .6
ایرانیبراساسنظریهمیخائیلباختین،فرزانهآقاپور
وسعیدحسامپور،ادبیاتپارسیمعاصر،سششم،

ش1،بهار1395.

انار لبخند داستان آموزشی گفتمان بررسی .7
هوشنگمرادیکرمانیبرمبناینظرّیهایدئولوژی
آلتوسر،علیصفاییوالهامکارگر،ادبوزبان،س

نوزدهم،ش40،پاییزوزمستان1395.

8.بررسیمؤلفههایپسامدرندریکیازنخستین
بیپایانی، گذرگاه ایران: پسامدرن داستانی آثار
نوشتهکاظمتینا،فرزادکریمی،نقدادبی،سنهم،

ش35،پاییز1395.

خاطره سبکشناسانه نقد و تحلیل بررسی، .9
نیکوبخت، ناصر و ایروانی محمدرضا دا، نگاشته
ادبیاتپایداری،سهشتم،ش14،بهاروتابستان

.1395

10.پدیدارشناسیعاطفهدرادبیاتداستانیمقاومت
و بهروز زیبا سیده معلق، پل رمان بر نگاهی با
اسحاقطغیانی،پژوهشنامةنقدادبیوبالغت،س

پنجم،ش2،پاییزوزمستان1395.

11.پیوندبینامتنیتوهستیشناسیپسامدرنیستی
ازسیروسشمیسا، یونس میرزا کوتاه داستان در
ش34، نهم، س ادبی، نقد آلبوغبیش، عبداهلل

تابستان1395.

گریزی آن تکرار از و میشود تکرار تاریخ .12
نیست،رضافکری،کتابهفتهخبر،سپنجم،ش

144،اسفند1395.

13.تحلیلداستانکوتاهشهریچونبهشتاثر
سیمیندانشور،مهوشقویمیوشهرزادالجوردی،
مطالعاتنقدادبی،سدهم،ش41،زمستان1394.

14.تحلیلژرفساخترمانملکانعذابوتبیین
پیوندآنباشگردنویسنده،تیمورمالمیروفاطمه
قادری،زبانوادبیات،فارسی،سبیستوچهارم،

ش80،بهاروتابستان1395.

بیژن داستانهای در روایت ساختار تحلیل .15
نجدیازمنظربوطیقایمدرنیسم)باتأکیدبرآرای
تشکری، منوچهر فرگوسن(، سوزان و می چارلز
و پور قاسمی قدرت ارژنه، دشت رضایی محمود
مریمبخشی،متنپژوهیادبی،سبیستم،ش70،

زمستان1395.

16.تحلیلشیوۀپسامدرنیروایتزناندرمجموعه
ناصری، شهال و مالمیر تیمور بماند...، داستاِن
ادبیوبالغت،سپنجم،ش2، نقد پژوهشنامة

پاییزوزمستان1395.

17.تحلیلگفتمانانتقادیداستانهایجاللآلاحمد
کلیشههای موردی: مطالعه دانشور سیمین و
جنسیتی،وحیدهساداتواحدیوزریساداتسید
رضایی،پژوهشهاینقدادبیوسبکشناسی،س
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ششم،ش25،پاییز1395.

امیرخانی رضا به از رمان بررسی و تحلیل .18
محمدجواد گرماس، کنشگرای الگوی اساس بر
عرفانیبیضاییوحمیدرضااکبری،ادبیاتپایداری،

سهشتم،ش14،بهاروتابستان1395.

19.تقابلکانتیهگلیدرنقدونظریههایداستان
فرامرزخجسته، ایران)1348-1312(، در ورمان
مصطفیصدیقیویاسرفراشاهینژاد،نقدونظریه

ادبی،ساول،ش2،پاییزوزمستان1395.

20.چشماندازیازکتابحقیقتسمیرسمیرسامی
اشغالگران، زندانهای در ساله 30 جهاد قنطار:
فرهنگی، کیهان گرجی، ابراهیمزاده علی رمضان

ش352-354،بهار1395.

محمود خلوت، حیاط رمان باختینی خوانش .21
پاییز پایداری،سهشتم،ش15، ادبیات رنجبر،

وزمستان1395.

22.خوانشپسااستعماریرمانجزیزهسرگردانی،
سمیهحاجتیواحمدرضی،متنپژوهیادبی،س

بیستم،ش68،تابستان1395.

23.خوانشتطبیقیمؤلفههایپستمدرنیسمدر
رمانهایپستیوفرانکشتاینفیبغداد،علیافضلی
ونسترنگندمی،پژوهشهایادبیاتتطبیقی،دورۀ

چهارم،ش3،پاییز1395.

کس، هیچ حال به خوش کتاب از خوانشی .24
مهنازرضایی،آزما،ش118،مردادوشهریور1395.

کتاب بررسی و نقد کتاب، چند تحلیل در .25
تهران،ش52،پاییز1395.

26.دموکراسیادبی:مفهوممرکزیدیباچهیکی
نگاری تاریخ بر نقدی )با نبودجمالزاده یکی بود
ادبیاتداستانیایران(،نعمتاهللایرانزادهومهدی
بهار ش33، نهم، س ادبی، نقد تهرانی، دادخواه

.1395

بررسی با زنجیرهای قاتل کردن دنبال .27
اسطورههایپرو،صادقوفایی،خبرگزاریمهر،17

شهریور1395.

28.رمانواقعیتیعینییاروایتیبرساخته؟بررسی

رمانهای نخستین در نمایی واقعی شگردهای
ادبی،س نقد آباد، فارسی،هاشمصادقیمحسن

نهم،ش35،پاییز1395.

هوشنگ داستانهای در هویت و زمان .29
حامی معصومه مضمونی، نقد منظر از گلشیری
دوستومحمدعلیخزانهدارلو،نقدادبی،سنهم،

ش33،بهار1395.

ایران ازجغرافیای آزادهای 30.سورنهاکوپیان:
کیهان گرجی، ابراهیمزاده علی رمضان دوستان،

فرهنگی،ش355-357،تابستان1395.

و نقد دیانت، فیروزه نیست، کن ول گذشته .31
بررسیکتابتهران،ش50،بهار1395.

32.گلیترقیجاییدیگرتحلیلتقابلهایدوگانه
زهرا و نیری محمدحسنحسنزاده مجموعه، در
علینوری،ادبیاتپارسیمعاصر،سششم،ش2،

تابستان1395.

انصار، محمد تار، دو بدون پرواز لغزشهای .33
روزنامهگلشنمهر،ش19،1507مهر1395.

و هدایت محیطی زیست اخالق مالحظات .34
چوبکنقددوداستان،زهراپارساپور،نقدادبی،س

نهم،ش36،زمستان1395.

آثار ازنخستین 35.مؤلفههایپسامدرندریکی
داستانیپسامدرنایران:گذرگاهبیپایانیازکاظم
تیناتهرانی،فرزادکریمی،نقدادبی،سنهم،ش

35،پاییز1395.

از 36.مؤلفههاینوشتارزنانهدررمانسرخیتو
من،سیدعلیقاسمزادهوفاطمهعلیاکبری،زبان
وادبیاتفارسی،سبیستوچهارم،ش80،بهار

وتابستان1395.

37.نجاتدرعشقاست:بررسیوتحلیلرمان
فرشته امیری، ناتاشا نوشته اند راه در مردهها
نوبخت،زنانامروز،سسوم،ش20،بهمن1395.

38.نقدپسااستعماریرمانروزگارتفنگازحبیب
خدادادزاده،عبداهللآلبوغبیشوزهرارضایی،ادبو

زبان،سنوزدهم،ش40،پاییزوزمستان1395.

39.نقدجامعهشناسانهسرمایههایشخصیتهای
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زندررماننیمهغایببراساسنظریهانواعسرمایه
پیربوردیو،مریمحسینیوصدفگلمرادی،ادبیات

پارسیمعاصر،سششم،ش4،زمستان1395.

40.نقدروانشناختیداستانهایفولکلورایرانیو
اروپایی،جعفرمیرزاحسابی،پژوهشادبیاتمعاصر
پاییزوزمستان جهان،دورهبیستویکم،ش2،

.1395

در عامیانه وکنشهای باورها روانکاوانه نقد .41
مجموعهداستانعزادارانبیلغالمحسینساعدی،
گبانچی، نسرین و مازندرانی صالحی محمدرضا
ادبیاتپارسیمعاصر،سششم،ش1،بهار1395.

42.نقدکتابصبحصادق،محمدانصار،روزنامه
گلشنمهر،ش17،1526آذر1395.

پژوهشی علمی مقالههای در نقد بر نقدی .43
رمانشازدهاحتجاب،مریمجاللی،کاوشنامه،س

هفدهم،ش1395،33.

44.نویسندهایکهبایاریقاطرومیمونبهجنگ
نازیسممیرود،صادقوفایی،خبرگزاریمهر،4تیر

.1395

45.وقتینویسندهمتنمیشود:متنیشدنسوژه
درداستانداستانویران،نقدادبی،سهشتم،ش

31،پاییز1394.

46.همنشینیعشقونکبتدرسلول72،وقتیتر
وخشکباهممیسوزد،صادقوفایی،خبرگزاری

مهر،28دی1395.

47.یکروایتصمیمیازتاریخ:نگاهیبهرمان
برایمرگنامدیگریانتخابکن،روزنامهاعتماد،

ش18،3645مهر1395.

12. شعر

1.باکاروانقصیده،مهدیفیروزیان،آینهپژوهش،
سبیستوهفتم،ش6،بهمنواسفند1395.

)با معاصر شعر در آن انواع و اسطوره بررسی .2
نگاهیبهشعرموسویگرمارودی(،ساغرسلمانینژاد
مهرآبادیوعبدالرضاسیف،پژوهشنامةنقدادبی
وبالغت،سپنجم،ش1،بهاروتابستان1395.

3.بررسیتحلیلیساختارروایتدرشعرمسافربر
اساسالگویریختشناسی،رضاقنبریعبدالملکی،

فنونادبی،سهشتم،ش17،زمستان1395.

پروین شعر در انتقادی شگردهای بررسی .4
پارسی ادبیات نوسر، محمودی مریم اعتصامی،

معاصر،سششم،ش1،بهار1395.

5.بوسهحتابرحروفاضافه:نقدیبرمجموعهشعر
زمستانمناستآنچندتارمویسفید،آزما،ش

115،فروردین1395.

آرای بررسی نیما: پدیدارشناختی بوطیقای .6
پدیدارشناختینیمادرنامههایاو،کیانوشدانیاری،
نقد روزبه، محمدرضا و حیدری علی نوری، علی

ادبی،سنهم،ش36،زمستان1395.

به نگاهی گفتهمیشوند: 7.حرفهاییکهساده
مجموعهشعرتنهاباداززیرخاکسترخبردارد،فرزاد
کریمی،روزنامةاعتماد،ش5،3754اسفند1395.

رضا شعری نظریة دربارۀ پروانهها: به خطاب .8
براهنی،سعیدرحیمی،فصلنامةنقدکتابادبیات،

سدوم،ش6،تابستان1395.

9.درتکاپویتجدد:مروریبرکتابمقدمهایبر
عبدالرسول میالدی، بیستم سدۀ در فارسی شعر
شاکری،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش5،

بهار1395.

10.دریچهاینوامانیمهباز:بررسیونقدکتابدر
سپهرسپهری،زهراپارساپور،پژوهشنامةانتقادی

متون،سشانزدهم،ش5،آذرودی1395.

فیروز را، ری شعر دریافتهای دیالکتیک .11
فاضلیوفاطمهتقینژادرودبنه،نقدادبی،سنهم،

ش36،زمستان1395.

منابع ازروی کتابسازی عاریتی: 12.شکوفههای
اینترنتی،سّیدعلیمیرافضلی،برگهنر،ش6و7،

بهار1395.

الجوردی فلسفة به نگاهی تکرار: طراوت .13
سپهری،محمددهقانی،فصلنامةنقدکتابادبیات،

سدوم،ش7،پاییز1395.

14.کارکردهایرواییدرشعرطاهرهصّفارزادهبر
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اساسنظرّیةروایتشناسیبارت،علیضیاالدینی
ادبی،س فنون مرتضایی، سیدجواد و دشتخاکی

هشتم،ش17،زمستان1395.

15.نقدتحلیلیخصایصخاصشعروشخصیت
مادرشعرمؤنثایران)فروغفرخزاد(،نصرتاهللدین
محمدیکرسفی،مطالعاتادبیات،عرفانوفلسفه،

دورهدوم،ش3/1،پاییز1395.

شفیعی سرودههای در شاعران و شعر نقد .16
کدکنی،محمدرضاروزبه،شعرپژوهی،سهشتم،

ش27،بهار1395.

17.واکاویبرونمتنیودرونمتنیاشعارمتعهد
ملک مصطفی سی، و بیست دهههای در شاملو
و خانیانی سام علیاکبر بهنامفر، محمد پائین،
سیدمهدیرحیمی،متنپژوهیادبی،سبیستم،

ش69،پاییز1395.

13. ادبیات عربی 

1.آسیبشناسیروشهایتدریسدرسآزمایشگاه
و زبان رشته دانشجویان و استادان نظر از زبان
اسماعیلی، سجاد متقیزاده، عیسی عربی، ادبیات
محمدرحیمخالیزادهوداوودایکدری،پژوهشنامة
انتقادیمتون،سشانزدهم،ش3،مردادوشهریور

.1395

2.برابرهایعربیبرخیازمثلهایفارسیکتاب
آینه دره، گل یاری سهیل دهخدا، وحکم امثال
پژوهش،سبیستوهفتم،ش158،خردادوتیر

.1395

رمانهای بر انتقادهایمحمودصاوی بررسی .3
بیژن اقدم، بابازاده عسگر زیدان، جرجی تاریخی
ش2، هشتم، س عربی، ادب میرعزیزی، کرمی

پاییزوزمستان1395.

)دراسات المقارن األدب کتاب انتقادی بررسی .4
کاوشنامة حیدری، محمود تطبیقیه(، و نظریه

ادبیاتتطبیقی،سششم،ش21،بهار1395.

5.بررسیآثارداستانیجبراابراهیمجبراازدیدگاه
صغری و ابراهیمی مال عزت الگویی، کهن نقد

رحیمی،نقدادبمعاصرعربی،سششم،ش12،
بهاروتابستان1395.

ذیِل کتاب مضمونهای تطبیقی بررسی .6
یاری وحکمعربی،سهیل امثال با نفثةالمصدور
گلدره،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش159،

مردادوشهریور1395.

قندیلزاده، نرگس آوایی، تحول کتاب بررسی .7
فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش8،زمستان

.1395

8.بررسیوارزیابیکتابمرایالاللتقاءواالرتقاء
جمعه، حسین اثر الفارسی و العربی األدبین بین
محمدرضاعزیزی،کاوشنامةادبیاتتطبیقی،س

ششم،ش21،بهار1395.

اللغةالعربیه اسس کتاب ترجمه نقد و بررسی .9
پژوهشنامة سعیداوی، علی عربی(، )زبانشناسی
انتقادیمتون،سشانزدهم،ش6،بهمنواسفند

.1395

فقه فی فصول کتاب ترجمه نقد و بررسی .10
العربیه،علیرضانظری،پژوهشنامةانتقادیمتون،

سشانزدهم،ش6،بهمنواسفند1395.

11.بررسیونقدکتابمجانیالشعرالعربیالحدیث
مریم کاربردی، زبانشناسی اساس بر مدارسه و
انتقادیمتون،سشانزدهم، جالئی،پژوهشنامة

ش6،بهمنواسفند1395.

12.بررسیونقدکتابالنحوالعصری،سّیدابوالفضل
سجادی،پژوهشنامةانتقادیمتون،سشانزدهم،

ش6،بهمنواسفند1395.

و أصوله األدبی النقد کتاب نقد و بررسی .13
مناهجه،علیبشیری،پژوهشنامةانتقادیمتون،

سشانزدهم،ش6،بهمنواسفند1395.

دی، الصَّ  بَلُّ َقطُرالنَّدیو نقدکتاب 14.بررسیو
س متون، انتقادی پژوهشنامة رفیعی، یداهلل

شانزدهم،ش6،بهمنواسفند1395.

آموزش برنامهدرسی مطالعات نقد و بررسی .15
موردی مطالعه غیرعربزبانها: به عربی زبان
کتابالمرجعفیمناهجتعلیماللغهالعربیهللناطقین
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بلغاتأخری،دانشمحمدی،پژوهشنامةانتقادی
متون،سشانزدهم،ش6،بهمنواسفند1395.

16.پژوهشیدرکنایههایمشترکدرادبعربی
وفارسی)نقدومطالعهموردپژوهانه:امثالمولّددر
هدیه و سبزیانپور وحید میدانی(، األمثال مجمع
ششم، س تطبیقی، ادبیات کاوشنامة جهانی،

ش21،بهار1395.

17.تحلیلانتقادیکتابفضائُلمصَروأخباُرهاو
ها،مریمهاشمی،پژوهشنامةانتقادیمتون، خواصُّ

سشانزدهم،ش6،بهمنواسفند1395.

18.تحلیلروانشناسانهرمانزقاقالمدقازنجیب
ادب نقد معروف، یحیی و خزلی مسلم محفوظ،

معاصرعربی،سششم،ش13،پاییز1395.

احالم داستانی آثار سبکشناختی تحلیل .19
علی الجسد(، )ذاکره رمان بر تکیه با مستغانمی
نقدادب بیات،پژوهشنامه عدالتینسبوموسی

عربی،دورهپنجم،ش2،بهاروتابستان1394.

أبیه بن زیاد خطبة انتقادی گفتمان تحلیل .20
الگوی از استفاده با البتراء الخطبه به معروف
جعفری، روحاهلل و پاشازانوس احمد فرکالف،
و پاییز ششم، دورۀ عربی، ادب نقد پژوهشنامه

زمستان1394.

نقد منظر از اشباح خطبة بررسی و تحلیل .21
فرمالیستی،سیدرضامیراحمدی،علینجفیایوکی
ونیلوفرزریوند،پژوهشنامهنقدادبعربی،دورۀ

ششم،پاییزوزمستان1394.

22.تحلیلونقدکتابالثابتوالمتحول)سنتو
انتقادیمتون،س بالو،پژوهشنامة تجدد(،فرزاد

شانزدهم،ش5،آذرودی1395.

)بررسی عرفان زبان ترجمه دشواری .23
شمس دیوان من مختاره غزلیات موردپژوهانه:
فتحعلیزاده، نجمه و سیفی محسن تبریز(،
عربی،س ادبیات و زبان در ترجمه پژوهشهای

پنجم،ش13،پاییزوزمستان1394.

ویژگیهای و الجزایر پسااستعماری رمان .24
طیبه و میرزایی فرامرز آن، زبانی و محتوایی
پنجم، دوره ادبعربی، نقد پژوهشنامه امیریان،

ش2،بهاروتابستان1394.

عربی، و کردی آینهضربالمثلهای در زن .25
تطبیقی،س ادبیات سلیمی، علی و خزلی مسلم

هشتم،ش15،پاییزوزمستان1395.

26.شأنترجمهادبی،نرگسقندیلزاده،فصلنامة
نقدکتابادبیات،سدوم،ش5،بهار1395.

27.فرانقدادبیدرآثارسیدمرتضی)ره(،محمدامین
تقویفردودوعلیصابری،مطالعاتنقدادبی،س

دهم،ش40،پاییز1394.

الّسعید محّمد دیدگاههای نقد و معّرفی .28
تورج تطبیقی، ادبّیات کتاب پرتو در جمالالّدین
ادبیات کاوشنامة پرشور، نسرین و زینیوند

تطبیقی،سششم،ش21،بهار1395.

29.نقدالّنقدین)پاسخبهدونقدصورتگرفتهاز
خلیل پروینی(، خلیل تألیف المقارن األدب کتاب
ششم، س تطبیقی، ادبیات کاوشنامة پروینی،

ش22،تابستان1395.

شارع فی صیادون رمان جامعهشناختی نقد .30
و مالابراهیمی عزت جبرا، ابراهیم جبرا از ضیق
صغریرحیمی،پژوهشنامهنقدادبیوبالغت،س

پنجم،ش1،بهاروتابستان1395.

31.نقدجامعهشناختیشعرَعدّیبنزیدعبادی،
عباسعربوامیدایزانلو،ادبعربی،سهشتم،

ش1،بهاروتابستان1395.

32.نقدرمانعمارتیعقوبیان)اثرعالءاألسوانی(،
زهراافضلی،صالحالدینعبدیومیتراخدادادیان،
نقدادبمعاصرعربی،سششم،ش12،بهارو

تابستان1395.

نجیب طبیب حکایات داستان عناصر نقد .33
مجید اسالمی، ادبیات رویکرد اساس بر کیالنی
معاصر ادب نقد نجمهحسینیانفر، و بیک صالح

عربی،سششم،ش13،پاییز1395.

اثر عربی و فارسی میان چالش کتاب نقد .34
آذرتاشآذرنوش،مهدیدشتی،کاوشنامةادبیات

تطبیقی،سششم،ش21،بهار1395.

35.نقدوبررسیترجمةعربیگلستانسعدیبر
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کتاب موردی )مطالعه برمن آنتوان نظریه اساس
الجلستانالفارسیاثرجبرائیلالمخلع(،علیافضلی
و زبان در ترجمه پژوهشهای یوسفی، عطیه و
تابستان و بهار ،1 ش ششم، س عربی، ادبیات

.1395

از الحدید ابی ابن دفاعیات بررسی و نقد .36
واژهگزینیامام)ع(درنهجالبالغه،علیاکبرفراتی،
فصلنامهپژوهشنامةنهجالبالغه،سچهارم،ش

13،بهار1395.

الذین رمان سازنده عناصر بررسی و نقد .37
کرمزادگان، زهرا و بک صالح مجید یحترقون،
مطالعاتنقدادبی،سدهم،ش39،تابستان1394.

38.نقدوبررسیکتابدراسهمنهجیهفیترجمه
عزیزیپور، محمدرضا المجالت، و الصحف
،6 شانزدهم،ش متون،س انتقادی پژوهشنامة

بهمنواسفند1395.

39.نقدوبررسیکتابتاریخادبّیاتعصرعّباسی
اثر باستان ایرانیان تمّدن و فرهنگ پرتو در
بهرامی، روحاهلل و دادفر سجاد سبزیانپور، وحید
کاوشنامةادبیاتتطبیقی،سششم،ش21،بهار

.1395

المقارن األدب مدارس کتاب بررسی و نقد .40
اثرسعیدعلّوش،حسینکیانی،کاوشنامةادبیات

تطبیقی،سششم،ش21،بهار1395.

در تصویر آموزشی نقش بررسی و نقد .41
کتابهایآموزشزبانعربیبهغیرعربزبانها
)بررسیموردی:کتابتاریخاألدبالعربی(،هادی
نظریمنظموسیدرضاموسوی،پژوهشونگارش
کتبدانشگاهی،سبیستم،ش39،پاییزوزمستان

.1395

42.نقدیبرترجمهکتابالمجانیالحدیثه،مرضیه
قلیتبار،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،ش7،

پاییز1395.

43.نقدیبرکتاباألدبالمقارن)دراساتنظریه
وتطبیقیه(،فرهادرجبی،کاوشنامةادبیاتتطبیقی،

سششم،ش21،بهار1395.

44.نکتههاییبرترجمهوضبطعباراتعربیدر

گل یاری سهیل عرفانی، متون مأثورات فرهنگ
هفتم،ش157، و بیست پژوهش،س آینه دره،

فروردینواردیبهشت1395.

45.هویتگمشده:نقدیبررمانساقةبامبو،علی
علیمحمدی،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،

ش6،تابستان1395.

14. تاریخ و جغرافیا 

روحانیصدر، حسین خراسان، حوزۀ احیاگر .1
تاریخ،سسوم،ش9و10، نقدکتاب فصلنامه

بهاروتابستان1395.

تاریخ،سیدعلیحسینی ادواردسعیدونگارش .2
قمصری،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سدوم،ش8،

زمستان1394.

3.ازانقالبسرختاکودتایسیاه،مرضیهحسینی،
فصلنامهنقدکتابتاریخ،سدوم،ش8،زمستان1394.

جداریکریمیان، عباس کسروی، تا کاوه از .4
فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش11و12،

پاییزوزمستان1395.

5.افتادندردامروششناسیرقیب،سعیدماخانی،
فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش11و12،

پاییزوزمستان1395.

6.ایراندورۀقاجاری،رضاشاهملکی،فصلنامهنقد
کتابتاریخ،سسوم،ش9و10،بهاروتابستان

.1395

زهرا صفوی، عصر در عثمانی و ایران .7
علیمحمدی،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،

ش11و12،پاییزوزمستان1395.

8.آگاهیهاییدربارهتشیعدرصعیدمصردرسدۀ
اثر السعید، الطالع کتاب براساس هجری هفتم
خامهیار، احمد ،)748 - 685( ادفوی کمالالدین
آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش159،مرداد

وشهریور1395.

نقد فصلنامه عسگری، علیرضا مدرن، آلمان .9
کتابتاریخ،سسوم،ش11و12،پاییزوزمستان

.1395
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10.باغهمیشهسبز،پیمانابوالبشری،فصلنامهنقد
کتابتاریخ،سسوم،ش11و12،پاییزوزمستان

.1395

ایرانیان بیداری تاریخ 11.بررسیمحتواییکتاب
ایران، جدید نگاری تاریخ در آن جایگاه تبیین و
سیدبرهانتفسیری،کارنامهتاریخ،سدوم،ش5،

بهاروتابستان1395.

خان کریم کتاب اهمیت و ویژگیها بررسی .12
اسماعیل و خزائی فارس،سهمالدین خلیج و زند
سپهوند،رهیافتتاریخی،ش14،سپنجم،بهار

.1395

کتاب انتشار شادمانی به زرین! برگهایی .13
کرامنداوراقالذهب،جویاجهانبخش،آینهپژوهش،
سبیستوهفتم،ش157،فروردینواردیبهشت

.1395

حبیب نشان و هست حبیب نام )2( بستان .14
نیست،گزارشیازکتابمعالمالمدینه،مریمحقی
ش هفتم، و بیست س پژوهش، آینه )کورانی(،

159،مردادوشهریور1395.

15.بستان)4(موسوعةابنعباس:دانشنامةدفاع،
و بیست پژوهش،س آینه )کورانی(، حقی مریم

هفتم،ش161،آذرودی1395.

16.بستان)3(جوادعلیوگزیدههایعربیآثار
او،مریمحقی)کورانی(،آینهپژوهش،سبیستو

هفتم،ش160،مهروآبان1395.

17.بهبهان:تاریخوفرهنگ،رحیمشبانه،فصلنامه
و بهار ،10 و 9 ش سوم، س تاریخ، کتاب نقد

تابستان1395.

18.پرورشافکار،خدیجهکارگراسفندآبادیوآرزو
رحیمی،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش11

و12،پاییزوزمستان1395.

19.پیشاسقراطیان،کیوانخسروی،فصلنامهنقد
کتابتاریخ،سسوم،ش11و12،پاییزوزمستان

.1395

پژمان، اندیشه ادبیاتدرکویر و تاریخ پیوند .20
قاسمفتاحی،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سدوم،ش

8،زمستان1394.

یزدان نقد، بوته در باستان دوره جامع تاریخ .21
صفایی،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سدوم،ش8،

زمستان1394.

قمصری، حسینی علی سید خوراک، تاریخ .22
فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش9و10،بهار

وتابستان1395.

ایران،مهدیفیضیسخا، تاریخفراموششده .23
فصلنامهنقدکتابتاریخ،سدوم،ش8،زمستان

.1394

24.تاریخچهخصوصیخانه،محمدرافعی،فصلنامه
نقدکتابتاریخ،سدوم،ش8،زمستان1394.

الِفَرقعبدالقاهر بین الَفرق برکتاب تأمالتی .25
فصلنامه سعادت، میترا و فروهی آرمان بغدادی،

کتابگزار،ساول،ش2و1395،3

سهیال تاریخ، گذر در ایرانشناسی تحوالت .26
فرجی،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش11و

12،پاییزوزمستان1395.

بوسعیدیوزهرا آذربایجان،فرشته در 27.تشیع
کشاورز،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش11

و12،پاییزوزمستان1395.

فلجسازی خود یک تاریخ وایمار، جمهوری .28
تاریخ، نقدکتاب تدینی،فصلنامه سیاسی،مهدی

سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

آدینهوند، مسعود قاجار، عصر در چاپارخانه .29
فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش11و12،

پاییزوزمستان1395.

30.حاشیههابروخاطرههاازسفرنامةابنبطوطه
آینه برقعی، رضوی سیدحسین پارسیگردان،
پژوهش،سبیستوهفتم،ش157،فروردینو

اردیبهشت1395.

31.دربابمفاهیمبنیادیتاریخهنر،میناناظمزاده
نراقی،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش11و

12،پاییزوزمستان1395.

نازنین تاریخ، در پژوهش روش بر درآمدی .32
تمری،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سدوم،ش8،
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زمستان1394.

البرزی، رامین دموکراتها، بدون دموکراسی .33
تاریخ،سسوم،ش9و10، نقدکتاب فصلنامه

بهاروتابستان1395.

آذرنیوش، زهرا مسعودی، جهانگردی رهآورد .34
تاریخ،سسوم،ش9و10، نقدکتاب فصلنامه

بهاروتابستان1395.

35.زناندرگفتمانپزشکیایران،آمنهابراهیمی،
فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش11و12،

پاییزوزمستان1395.

حسینی سیدعلی بکیر، ابن سیرهنگاری .36
قمصری،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش

9و10،بهاروتابستان1395.

آمنه و ابوالبشری پیمان بوداییان، و 37.صوفیان
ابراهیمی،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سدوم،ش

8،زمستان1394.

38.طبوطبابتدربوشهر،زینبکریمی،فصلنامه
نقدکتابتاریخ،سدوم،ش8،زمستان1394.

39.غنوصیاندراسالمدربوتهنقد،محمدباقری،
فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش11و12،

پاییزوزمستان1395.

عباس اسالم، عالم شرق در فلسفه .40
جداریکریمیان،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،

ش9و10،بهاروتابستان1395.

41.فهمدرتاریخ،محمدجاللماخانی،فصلنامهنقد
کتابتاریخ،سسوم،ش9و10،بهاروتابستان

.1395

42.قزویندرمشروطیتیامشروطیتدرقزوین؟،
محمدجاللماخانی،فصلنامهنقدکتابتاریخ،س

سوم،ش11و12،پاییزوزمستان1395.

43.کلکسیونیازاشتباهات:برسیومعرفیترجمه
کتابپزشکیاسالمیدردورۀمیانه،بهزادکریمی،
فصلنامهنقدکتابتاریخ،سدوم،ش8،زمستان

.1394

مرادحاصلی، جعفر چپ، انقالبی گفتمان .44
تاریخ،سسوم،ش9و10، نقدکتاب فصلنامه

بهاروتابستان1395.

45.گنجینهغارکلماکره،کامیارعبدی،فصلنامهنقد
کتابتاریخ،سدوم،ش8،زمستان1394.

46.مدرسهسعادت،مرجانمهدویمقدم،فصلنامه
پاییزو تاریخ،سسوم،ش11و12، نقدکتاب

زمستان1395.

فرجی، سهیال تاریخی، بناهای مستندسازی .47
تاریخ،سسوم،ش9و10، نقدکتاب فصلنامه

بهاروتابستان1395.

48.مشروطه،سرآغازبیداریتودهها،فریدهفرزی،
فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش11و12،

پاییزوزمستان1395.

رهبریان، احمدی حسین مجلس، و مصدق .49
فصلنامهنقدکتابتاریخ،سدوم،ش8،زمستان

.1394

50.معرفیوبررسیکتابسفرنامهیزد)پنجسال
دریکشهرایرانی(،مهدیاحمدیلفورکی،تاریخ

نگار،ش1،خرداد1395.

51.مغلطهتأثیرعاطفیدربازنماییتاریخ)نگرشی
انتقادیبرتاریخنگاریشهابالدیننسویدرسیرت
جاللالدینونفثةالمصدور(،حبیباهللعباسیوالهه
عظیمییانچشمه،متنپژوهیادبی،سبیستم،

ش67،بهار1395.

اجتماعی، تغییرات و پارسینویس مّورخان .52
شهابالدینسمنان،فصلنامهنقدکتابتاریخ،س

سوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

مسیر در کتاب بررسی و نقد پریشان: نامه .53
آفتاب،محسنرحمتی،فصلنامهنقدکتابتاریخ،

سدوم،ش8،زمستان1394.

54.نفتوایران،عباسرضایی،فصلنامهنقدکتاب
تاریخ،سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

55.نقدآثاروکتابمنتظمناصریاثراعتمادالسلطنه،
زهراعلیزادهجدا،تحقیقاتجدیددرعلومانسانی،

سسوم،ش9،مهر1395.

و اصفهان وطنپرستان جنبش کتاب نقد .56
و سپهوند اسماعیل مشروطه، عصر در بختیاری
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ستاربازوند،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سدوم،ش

8،زمستان1394.

تاریخ، نگارش راهنمای کتاب بررسی و نقد .57
سیدعلیحسینیقمصری،فصلنامهنقدکتابتاریخ،

سدوم،ش8،زمستان1394.

نخبگان خاصه، کتابغالمان بررسی و نقد .58
رشد بیطرفان، محمد صفوی، دوران نوخاستة

آموزشتاریخ،دورههفدهم،ش62،بهار1395.

روشنفکران، وچالشهای برمشروطه نقدی .59
پروینرستمی،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سدوم،

ش8،زمستان1394.

ابن علمی فعالیتهای و زندگی به نگاهی .60
فوطی،ریومیزوکامی،آینهپژوهش،سبیستو

هفتم،ش157،فروردینواردیبهشت1395.

61.نگاهیبهکتابتاریختحلیلیصدراسالم،علی
گلریز،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش11و

12،پاییزوزمستان1395.

خانبانزاده، علیرضا روایت، یک تاریخ٬ یک .62
فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،ش11و12،

پاییزوزمستان1395.

63.یهوددرقرونوسطی،محمدهادیگرامیو
حمیدرضاتدین،فصلنامهنقدکتابتاریخ،سسوم،

ش9و10،بهاروتابستان1395.

15. کودک و نوجوان

از کتاب دو نقد نابغه: از آموختی؟ که از ادب .1
مجموعهقصههایکرهاالغباهوش،شهربانو)شهناز(
و کودک کتاب نقد فصلنامه بویاغچی، آزادی

نوجوان،سسوم،ش12،زمستان1395.

سال از نوجوانان مرجع کتابهای ارزیابی .2
1380-1390،فاطمههویداییوامیررضااصنافی،
،17 ش نوجوان، و کودک ادبیات پژوهشنامه

زمستان1394.

انفعالقهرمان،فاطمهسرمشقی،فصلنامهنقد .3
کتابکودکونوجوان،سسوم،ش10،تابستان

.1395

حسن تمثیل، و روایت حکایت، آمیختگی .4
پارسایی،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،س

سوم،ش11،پاییز1395.

5.بازآفرینییکافسانه،زهراعربی،فصلنامهنقد
کتابکودکونوجوان،سسوم،ش10،تابستان

.1395

6.بررسیبرهمکنشنوشتاروتصویردرشکل
مریم من، سبز بابابزرگ کتاب در روایت گیری
مهرورز،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،س

سوم،ش9،بهار1395.

در رنگ( شکل، )خط، دیداری عناصر بررسی .7
آثاربهرامخائف،زهراشریعتپناهواسماغفوریان
محدث،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،س

سوم،ش11،پاییز1395.

در فانتاستیک ویژگیهای عناصر بررسی .8
رمانهایفانتزیفریباکلهروزهراآدینه،فصلنامه
،12 ش سوم، س نوجوان، و کودک کتاب نقد

زمستان1395.

9.بررسیکتابرازازشهریارمندنیپور،سندی
نقدکتابکودکونوجوان،س مؤمنی،فصلنامه

سوم،ش9،بهار1395.

شش در تصویر و متن پیوندی هم بررسی .10
داستاندفاعمقدسکودکانبراساسنظریةپری
محدثه و ملک سروناز پیروز، غالمرضا نودلمن،
ش2، هفتم، س کودک، ادبیات مطالعات فتوت،

پاییزوزمستان1395.

11.بیمهریبهپیشگامان،سیدعلیکاشفیخوانساری
ونرگسپدرام،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،

سسوم،ش11،پاییز1395.

12.پرورشهوشاخالقیوآموزههایدینی،الهام
فخرایی،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،س

سوم،ش10،تابستان1395.

13.پنجسایهازهیوال،عالمهمیرشفیعی،فصلنامه
نقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش11،پاییز

.1395

مخاطب، خوانش بر آن تأثیر و زبان پویای .14
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مهنازجوکاری،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،
سسوم،ش9،بهار1395.

15.تأملیبرکتابالفبایدیندبیره،یاسرملکزاده،
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

9،بهار1395.

16.تأملیبرکتاببیاییدشعربگوییم،فصلنامهنقد
کتابکودکونوجوان،مهدیشعبانی،سسوم،

ش9،بهار1395.

17.تجلیشاعرانةباد،کیمیاامینی،فصلنامهنقد
پاییز ،11 سوم،ش نوجوان،س و کودک کتاب

.1395

18.تحلیلشیوههایشخصیتپردازیدرداستان
امپراطورسیبزمینی،رقیههمتیوعبداهللولیپور،
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

9،بهار1395.

رضا میسرایند، شعر شاعران چون تصاویر .19
و کودک کتاب نقد فصلنامه جمالی، ستایش

نوجوان،سسوم،ش10،تابستان1395.

20.تصاویرحرفمیزنند،ملیحهمصلح،فصلنامه
،10 ش سوم، س نوجوان، و کودک کتاب نقد

تابستان1395.

21.تواردیاانتحال؟،محسنذکااسدی،فصلنامه
،10 ش سوم، س نوجوان، و کودک کتاب نقد

تابستان1395.

نه در جهان یک شماره رهبر خامون توتان .22
سالگی،مرضیهبابازاده،فصلنامهنقدکتابکودکو

نوجوان،سسوم،ش11،پاییز1395.

مهدیهسیدنورانی، برایخیال، 23.جعبةسپیدی
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

10،تابستان1395.

فلسفه، خدمت در پرسشی حضور، چرایی .24
سندیمؤمنی،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،

سسوم،ش12،زمستان1395.

25.حرفهای،بومیوبرآمدهازعشق،زهراُدری،
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

10،تابستان1395.

26.حکایتهاییدربارۀزندگی،عشقوزندهماندن،
حسنپارسایی،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،

سسوم،ش10،تابستان1395.

المع، ابراهیمی مهدی آب، روی خانهای .27
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

12،زمستان1395.

مهدوی، مهتاب ترجمه، تلة ناهماهنگی، دام .28
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

10،تابستان1395.

29.دانشنامةاسباببازیهایطهرانقدیم،پیمان
جلیلپور،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،س

سوم،ش9،بهار1395.

اونق، عبدالرحمان میخندد، که دختری .30
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

12،زمستان1395.

رفیع باستان، مصر به سفری کهن دنیای .31
نوجوان،س و کتابکودک نقد فصلنامه افتخار،

سوم،ش12،زمستان1395.

کودکان کتابهای مجموعه پیرامون نقد دو .32
فیلسوف،ناهیدرئوفی،فصلنامهنقدکتابکودکو

نوجوان،سسوم،ش9،بهار1395.

33.رویةزمختزندگی،رفیعافتخار،فصلنامهنقد
کتابکودکونوجوان،سسوم،ش9،بهار1395.

رنجبر، فاطمه کاغذی، صحنة روی زندگی .34
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

11،پاییز1395.

عبدی، عباس تخیل، تاریک نیمه زمین زیر .35
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

11،پاییز1395.

اسدی حسین پدران، علیه پسران سرکشی .36
جوزانی،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،س

سوم،ش10،تابستان1395.

مرتضایی، مرتضی آن، نابرابریهای و سواد .37
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

11،پاییز1395.

38.سهمکودکانازافسانههایآذربایجان،عبداهلل
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ولیپورورقیههمتی،فصلنامهنقدکتابکودکو

نوجوان،سسوم،ش10،تابستان1395.

39.طبقهبندیمحتواییقصههایهانسکریستین
اندرسن،حجتکجانیحصاری،فصلنامهنقدکتاب

کودکونوجوان،سسوم،ش11،پاییز1395.

اساطیری، شخصیتهای خلق در نو طرحی .40
زهراپیرصوفیاملشیوفرنازملکی،فصلنامهنقد
کتابکودکونوجوان،سسوم،ش12،زمستان

.1395

41.فراداستان،خدیجهسربازامامزاده،فصلنامهنقد
کتابکودکونوجوان،سسوم،ش12،زمستان

.1395

نویسندگان آثار در معصوم 42.قصههایچهارده
برترکودکونوجوان،سیدعلیکاشفیخوانساری،
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

12،زمستان1395.

43.کارتونوکتاب،محسنحاجیزینالعابدینی،
فاطمهپازوکیوعطیهباغستانیتجلی،فصلنامهنقد
کتابکودکونوجوان،سسوم،ش12،زمستان

.1395

استادی، محبوبه کالم، بار کسالت کاستی .44
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

11،پاییز1395.

45.کجاستاوجوافتخار؟،رفیعافتخار،فصلنامه
،10 ش سوم، س نوجوان، و کودک کتاب نقد

تابستان1395.

46.کمذوقیدرنشرکتابیپربها،نرگسپدرام
کتاب نقد فصلنامه کاشفیخوانساری، سیدعلی و
کودکونوجوان،سسوم،ش12،زمستان1395.

برای زندگی مهارتهای کتابهای معرفی .47
کودکان،سپیدهخلیلی،فصلنامهنقدکتابکودک

ونوجوان،سسوم،ش9،بهار1395.

48.نقدتطبیقیحکایتنحویوکشتیبانبامتن
بازآفرینیشدۀآن،حکایتمردودریا،ازنظرعناصر
داستان،جلیلمشیدیوسمانهغالمی،مطالعاتادبیات

کودک،سهفتم،ش1،بهاروتابستان1395.

افسونهای رمانهای گانه دو بررسی و نقد .49
و کودک کتاب نقد فصلنامه افتخار، رفیع نیل،

نوجوان،سسوم،ش12،زمستان1395.

50.نقدوبررسیرمانسهجلدیافسانهفریدون،
حسنپارسایی،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،

سسوم،ش9،بهار1395.

سیب آوازهای شعر مجموعه بررسی و نقد .51
زمینی،آسیهحیدری،فصلنامهنقدکتابکودکو

نوجوان،سسوم،ش9،بهار1395.

داستان مجموعه بر نوجوان چند نظر و نقد .52
کتابتو،شهرهکائدی،فصلنامهنقدکتابکودکو

نوجوان،سسوم،ش9،بهار1395.

53.نقدونظریهیادبیاتکودکبهروایتکتابماه
کودکونوجوان)1376تا1380(،مصطفیصدیقی،
عاطفهجمالیوزهراکهن،مطالعاتادبیاتکودک
ونوجوان،سهفتم،ش13،بهاروتابستان1395.

54.نگاهیبرکتابغنچهایکهمیخواستزود
نرگلبشود،محبوبهاستادی،فصلنامهنقدکتاب

کودکونوجوان،سسوم،ش9،بهار1395.

درشمال، روزگاری روزی داستان به نگاهی .55
و کودک کتاب نقد فصلنامه قربانپور، ابراهیم

نوجوان،سسوم،ش9،بهار1395.

و جلیلپور پیمان مرجع، کتاب یک نواقص .56
مریمعالیی،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،

سسوم،ش10،تابستان1395.

57.واکاویتبعیضچندجانبه،لیالهامونیوپیمان
جلیلپور،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،س

سوم،ش11،پاییز1395.

نورانی، سید مهدیه اعتراض، انزوا، هبوط، .58
فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش

12،زمستان1395.

59.هرشهروندیکقصه،سندیمؤمنی،فصلنامه
نقدکتابکودکونوجوان،سسوم،ش11،پاییز

.1395

ابراهیمی مهدی پایدار، تعامل و همزیستی .60
س نوجوان، و کودک کتاب نقد فصلنامه المع،
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سوم،ش10،تابستان1395.

61.یاددهندگانمقصر،فرزانهسیدنورانی،فصلنامه
،10 ش سوم، س نوجوان، و کودک کتاب نقد

تابستان1395.

62.یکقصهازسهزبان:مقایسهگیاهخّروبدر
چهل و کوچولو شازده در بائوباب گیاه با مثنوی
مهدی و احمدیان سکیه صبور، سنگ در سوزن
شعبانی،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،س

سوم،ش10،تابستان1395.

63.یکمویندانستولیمویشکافت!،مهتاب
مهدوی،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،س

سوم،ش11،پاییز1395.



نمایۀ مقاالت راه یافته 
به مرحله نهایی داوری 
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1. کلیات و اطالع رسانی

1.بازشـناختیازدانششناسـی:دیدگاهـیواگرایا
همگـرادرعلـماطالعـاتودانششناسـی،علـی
جاللیدیزجـی،فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانی

وارتباطـات،سسـوم،ش12،زمسـتان1395.

2.بنیانهـایفلسـفیروشهـایتحقیـقکّمـی،
کیفـی،وآمیختـه:بهبهانـةنقدیبرکتـابروش
تحقیـقآمیختـه،مرتضـیکوکبـی،مظفرچشـمه
سـهرابیوافـروزعظیمـی،فصلنامـهنقـدکتـاب
اطـالعرسـانیوارتباطـات،سسـوم،ش9،بهار

.1395

3.پرویـناعتصامـی:اختـرچـرخادبدردفتـر
چـرخقلـم،علیصـادقزادهوایقـانوعـذرادائی،
فصلنامـهنقدکتـاباطالعرسـانیوارتباطات،س

سـوم،ش9،بهـار1395.

اجـرا(: تـا مفهـوم )از سیاسـت پیشارزیابـی .4
سیاسـتگذاری، بـه آیندهپژوهـی رویکـرد
کتـاب نقـد فصلنامـه حیـدری، امیرهوشـنگ
اطالعرسـانیوارتباطـات،سسـوم،ش9،بهـار

.1395

5.تبدیـلایدههـابهفیلمنامه:نقدوبررسـیکتاب
نویسـندگیبـرایسـینماوتلویزیـون،امیدعلـی
مسـعودی،فصلنامـهنقـدکتـاباطالعرسـانیو

ارتباطـات،سسـوم،ش9،بهـار1395.

بـر نقـدی دانشـجویی: جمعـی ترجمههـای .6
ترجمـهتعامـلاطالعاتیانسـان،حمیدرضاجمالی
و اطالعرسـانی کتـاب نقـد فصلنامـه مهموئـی،

ارتباطـات،سسـوم،ش9،بهـار1395.

7.سـیبرنتیک:نظریـةعمومیکنترلمکانیسـمها
افـروز ارگانیکـی، و مکانیکـی سیسـتمهای در
و اطالعرسـانی کتـاب نقـد فصلنامـه همراهـی،
ارتباطـات،سسـوم،ش12،زمسـتان1395.

بررسـی نقـدو 8.شـیفتگانوعاشـقانکتـاب:
نجفقلینـژاد اعظـم کتـاب، شـیفتگان کتـاب
ورجـویوعلـیصـادقزادهوایقـان،فصلنامهنقد
کتاباطالعرسـانیوارتباطات،سسـوم،ش12،

.1395 زمسـتان

9.فرادادههـا،موتورهایکاوشومیانکنشپذیری،
کتـاب نقـد فصلنامـه حافظـی، علیپـور مهـدی
ش10، سـوم، س ارتباطـات، و اطالعرسـانی

.1395 تابسـتان

10.نهچنـداناسـتواردرچهارگامنخسـت،نقدی
بردانشـنامهایـران،صالحطباطبایـی،فصلنامهنقد
کتـاباطالعرسـانیوارتباطـات،سسـوم،ش9،

.1395 بهار

2. میراث پژوهی 

1.حجامـتومکافـات!)ذیلـیبـرچاپهایسـه
گانـةدرعالّصّحـه(،گلپــرنصـری،آینـةمیـراث،

ش58،بهـاروتابسـتان1395.

2.مالحظاتـیدربابترجمـةفرهنگاصطالحات
توصیفینسـخههایخطـیجهاناسـالم،مهرداد
چترایـیعزیزآبـادی،آینـهپژوهـش،سبیسـتو

هفتـم،ش159،مردادوشـهریور1395.

3.نقـِدنجیبانـه)نقـدکتـابتاریـخکشـیکخانه
همایـوناثرملکالشـعراءنورالدینمحمدشـریف
کاشـانیمتخلصبـهنجیب(،محمدرضـابهزادی،
فصلنامـهنقـدکتابمیراث،سسـوم،ش9و10،

بهاروتابسـتان1395.

4.نقـدوبررسـیتصحیحهـایکتابسـندبادنامه،
چهاردهـم، س میـراث، آینـه خسـروی، مجیـد

ش58،بهـاروتابسـتان1395.

5.نقـدوبررسـیفهرسـتنسـخخطـیسـازمان
اسـنادوکتابخانـهملیایـران)ج.28(،پریسـاکرم
رضایـی،فصلنامـهنقدکتابمیراث،سسـوم،ش

9و10،بهـاروتابسـتان1395.

6.نقدوبررسـیکتابنسـخههایخطیاسـالمی
درروسـیه،گـودرزرشـتیانی،فصلنامـهنقـدکتاب
میـراث،سسـوم،ش9و10،بهـاروتابسـتان

.1395

7.نقـدوبررسـیکتـابیـادگارهمایونـی،مریـم
علیپـور،فصلنامهنقـدکتابمیراث،سسـوم،ش

9و10،بهـاروتابسـتان1395.
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در کتابشناسـی و کتـاب کتـاِب بـه نگاهـی .8
و نقـد همـراه بـه یغمایـی؛ حبیـب نوشـتههای
بررسـیوارائـهطـرحپیشـنهادیجهـتشـیوه
گـردآوریوتنظیـماطالعـاتایـننوعآثـار،هما
افراسـیابی،فصلنامـهنقـدکتابمیراث،سسـوم،

ش9و10،بهـاروتابسـتان1395.

3 . فلسفه، کالم و عرفان

1.ازبهمنیـاِرمؤیَّـدتـالَوکـرِیخانـهبـهدوش
)نقـدیبـریـکترجمـه(،حمیـدعطایـینظری،

بهـار1395. ،1 اول،ش کتابگـزار،س

2.انتشـارینـهچنـدانخـوشخـوانازکتابـی
خوشـخوان:نقـدوبررسـیکتـابدرآمـدیبـه
متافیزیـکمعاصـر،مهدیامیریـان،آینهپژوهش،
سـالبیسـتوهفتـم،ش162،بهمـنواسـفند

.1395

3.انـگارۀرشـدفلسـفهدردورانصفویهونقدهای
عجوالنـهبـرمنتقـداناندیشـةصدرایـی،محمود
هدایـتافـزا،فصلنامـهنقـدکتـابکالم،فلسـفه
وعرفـان،سسـوم،ش9و10،بهـاروتابسـتان

.1395

4.آمـوزِشحکمـتمتعالیـهیـاپیچیـدهکـردنو
تخریـبآننقـدبخـشاولکتاِبشـرحمنظومة
حکمـت)دربـابوجودوعدم(،مرتضیشـجاری،
پژوهـشنامـهانتقادیمتون،سشـانزدهم،ش3،

مردادوشـهریور1395.

5.برگـردانیـانـگارش؟نگاهـیبـهنخسـتین
زبـان بـه کهـن یونانـی زبـان آموزشنامـهی
پارسـی،داریـوشدرویشـی،فصلنامـهنقـدکتـاب
کالم،فلسـفهوعرفـان،سسـوم،ش11و12،

زمسـتان1395. و پاییـز

6.تأملـیبـرکتـابدرآمـدیبـهنظـامحکمـت
محمدرضـا انسانشناسـی، سـوم(: )ج متعالیـه
ارشـادینیا،پژوهـشونـگارشکتبدانشـگاهی،

پاییـزوزمسـتان1395. سبیسـتم،ش39،

7.خـداومحـدودۀعقـلبـهروایـتفیلسـوفان،
زهـرهمعمـاری،فصلنامـهنقدکتابکالم،فلسـفه

وعرفـان،سسـوم،ش9و10،بهـاروتابسـتان
.1395

8.راهـیبـزنکـهآهـیبـرسـازآنتـوانزد:
بررسـیونقـدکتابفرهنگتطبیقـیاصطالحات
فلسـفی،حسـنصالحی،فصلنامهنقدکتابکالم،
فلسـفهوعرفـان،سسـوم،ش11و12،پاییـزو

زمسـتان1395.

ـعدیه،حمیـدعطایـینظـری،س 9.الرسـالهالسَّ
بیسـتوهفتـم،ش162،بهمـنواسـفند1396.

10.عرفـانمنطقـییامنطـقعرفانـی؟معرفیو
نقـداجمالـیکتـابعرفـانومنطق،سیدحسـین
س متـون، انتقـادی نامـه پژوهـش حسـینی،

شـهریور1395. و مـرداد شـانزدهم،ش3،

11.معّرفـیانتقادِیویراسـتتذکـرةالواصلینفی
شـرحنهـجالمسترشـدین،حمیـدعطایـینظری،
آینهپژوهش،سبیسـتوهفتـم،ش158،خرداد

تیر1395. و

و نقـد تـرازوی در امامـان بابیـت منصـب .12
بررسـیمحتواشناسـانهبـاتوجهبهکتـابرازداران
حریـماهلبیـت)ع(،نعمـتاهللصفریفروشـانی،

شـیعهپژوهـی،سدوم،ش6،بهـار1395.

جسـمانی، معـاد از تفکیکـی قرائـت نقـد .13
کتـابکالم، نقـد فصلنامـه شـاکری، مصطفـی
فلسـفهوعرفـان،سسـوم،ش9و10،بهـارو

.1395 تابسـتان

حمیدرضـا ارسـطو، کتـاب بررسـی و نقـد .14
محبوبـیآرانـی،پژوهشنامـهانتقـادیمتون،س

شـهریور1395. و مـرداد شـانزدهم،ش3،

تطبیقـی بررسـی کتـاب بررسـی و نقـد .15
فتـح علـی مولـوی، و افالطـون اندیشـههای
س متـون، انتقـادی پژوهشنامـه طاهـری،

شـهریور1395. و مـرداد ش3، شـانزدهم،

16.نقدوبررسـیکتابهوسـرلدرمتـنآثارش،
محمدجـوادصافیـان،پژوهشنامهانتقـادیمتون،

سشـانزدهم،ش3،مردادوشـهریور1395.

17.نقـدیبـردیـدگاهمادلونـگدربـارۀبیعـتبا
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امـامعلـی)ع(وریشـهجنگهـایجمـل،صفیـن
ونهـرواندرکتابجانشـینیحضرتمحمد)ص(،
حسـینعبدالمحمدی،اسـداهللرحیمـیومرتضی
علـوی،پژوهشنامـهکالم،سسـوم،ش5،پاییز

وزمسـتان1395.

18.نگاهـیتحلیلـیوانتقـادیبـهکتـابالهیئت
محیطزیسـت،اعظمقاسـمی،فصلنامـهنقدکتاب
کالم،فلسـفهوعرفان،سسوم،ش11و12،پاییز

وزمستان1395.

19.واجـباالعتقـادعلـیجمیـعالعبـاد،حمیـد
عطایـینظـری،آینهپژوهش،سبیسـتوهفتم،

آذرودی1395. ش161،

4. علوم تربیتی و روان شناسی 

50.1ایـرادبـرترجمـةکتـابشـادکامیاصیلبا
عنوان:شـادمانیدرونی،محمودگلـزاری،فصلنامه
نقـدکتـاباخالق،علـومتربیتـیوروانشناسـی،

سدوم،ش5،بهـار1395.

2.بررسـیونقدنظریهنیوبرگدربارۀهمبسـتگی
بیـناعمـالمذهبـیومغـزبـراسـاسالگـوی
الهیئـتاعصـاب،علـیسـنایی،اسـحاقرحیمیان
بوگـروهـادیهاشـمی،پژوهشنامـهکالم،س

سـوم،ش5،پاییـزوزمسـتان1395.

3.تفکـردرآمـوزشفلسـفهبرایخردسـاالن:نقد
وبررسـیدوسبک،سـعیدناجی،سمانهعسکری،
لیـالمجیـدحبیبیعراقـی،فصلنامـهنقـدکتـاب
اخـالق،علـومتربیتیوروانشناسـی،سدوم،ش

5،بهـار1395.

4.نقـدوبررسـینسـخهفارسـیکتـابخانـواده
درمانـی،ناصـریوسـفیوغفـارنصیـریهانیـس،
پژوهـشونـگارشکتبدانشـگاهی،سبیسـتم،

ش39،پاییـزوزمسـتان1395.

5.هـوشوگوشخـودبدینپـاداشده:نقدیبر
گـزارشآرایتربیتـیجاحظدرجلدنخسـتآرای
دانشـمندانمسـلماندرتعلیموتربیـتو...،بهروز
رفیعـی،فصلنامـهنقدکتـاباخالق،علـومتربیتی

وروانشناسـی،سدوم،ش5،بهـار1395.

5. دین

الف( قرآن وحدیث 

1.ارزیابـیکتـابرجالتفسـیری،محمدعربپور
ومحسـنقمـرزاده،فصلنامـهنقدقـرآنوحدیث،

سدوم،ش8،زمسـتان1395.

2.ارزیابـینقـلبـهمعنـاوتصحیـفدرالجامـع
الصغیـر،مصطفـیهمدانـی،فصلنامـهپژوهشـی

علـومحدیـث،ش78،بهـار1395.

در نقـدکتـابجلوههـایبالغـت و بررسـی .3
پژوهشنامـه پیرانیشـال، علـی نهجالبالغـه،
و بهمـن متـون،سشـانزدهم،ش6، انتقـادی

اسـفند1395.

4.تحلیـلانتقـادینظریـهقرائـتمدرجـهقـرآن،
علـیراد،فصلنامـهنقـدکتابقـرآنوحدیث،س

دوم،ش7،پاییـز1395.

5.معرفـیونقـدترجمهدائرةالمعـارفقرآنلیدن،
محمدعلـیطباطبایـی،فصلنامهنقدکتـابقرآنو
حدیث،سدوم،ش2و3،تابسـتانوپاییز1394.

6.نقـدروششـناختیکتابالتفسـیروالمفسـرون
فـیثوبـهالقشـیب،سـیدهدایتجلیلـی،فصلنامه
نقـدقـرآنوحدیـث،سدوم،ش5،بهـار1395.

7.نقـدوارزیابـیکتابتفسـیرسیاسـیقـرآندر
و جویبـاری قدمـی هاجرخاتـون معاصـر، ایـران
سـیدهدایتجلیلـی،فصلنامـهنقدقـرآنوحدیث،

سدوم،ش6،تابسـتان1395.

و الحدیـث علـوم کتـاب ترجمـه بـر نقـدی .8
مصطلحـه،عاطفهمحمـدزاده،فصلنامـهنقدقرآن

تابسـتان1395. وحدیـث،سدوم،ش6،

ب( فقه و حقوق

1.ادلـهاثبـاتدعـوا،وحیـدنکونـام،فصلنامـهنقد
کتـابفقـهوحقـوق،سدوم،ش8،زمسـتان

.1395

ظفـری، محمدرضـا هیـچ، دیگـر و اسـمی .2
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فصلنامـهنقـدکتـابفقـهوحقـوق،سدوم،ش
.1395 بهـار ،5

مظفـری، محمدحسـین آزادی، یـا ایمـان .3
فصلنامـهنقـدکتـابفقـهوحقـوق،سدوم،ش

.1395 زمسـتان ،8

4.بایسـتههایتقنیـن،ازتئـوریتـاعمل،سـعید
شـریعتیفرانی،فصلنامـهنقـدکتابفقـهوحقوق،

سدوم،ش7،پاییـز1395.

5.تاریـخکـدامفقـه؟باکدامریشـهها؟،سـیفاهلل
صرامـی،فصلنامـهنقـدکتـابفقـهوحقـوق،س

دوم،ش6،تابسـتان1395.

علـی حقوقـی، اجتهـادشـخصیت در تأملـی .6
علـویقزوینـی،فصلنامـهنقدکتابفقـهوحقوق،

سدوم،ش7،پاییـز1395.

7.ترجمـهاینامفهـومازکتابـیمانـدگار،سـعید
عدالتنـژاد،فصلنامـهنقدکتابفقـهوحقوق،س

دوم،ش6،تابسـتان1395.

8.جنـگوالزامـاتقانونـیآنیـاجنـگغیـر
قانونـی،احمدرضـاتوحیـدی،فصلنامـهنقـدکتاب

فقـهوحقـوق،سدوم،ش5،بهـار1395.

9.حقـوقبشـروآزادیهـایبنیادیـن،هیبـتاهلل
نژندیمنـشوفریبامشـیرپور،فصلنامـهنقدکتاب

فقـهوحقـوق،سدوم،ش7،پاییـز1395.

10.سـخنیچنـددربـارۀحقـوقخانـواده،حسـین
صفایـی،فصلنامـهنقـدکتـابفقـهوحقـوق،س

دوم،ش6،تابسـتان1395.

11.سـرابحقـوقتجـارتالکترونیـک،کـوروش
کاویانـی،فصلنامـهنقـدکتـابفقـهوحقـوق،س

دوم،ش6،تابسـتان1395.

12.ضـرورتواکاویابعـادفقهـیحقوقـیرخداد
عاشـورا،رحیـمنوبهـار،فصلنامـهنقدکتـابفقهو

حقـوق،سدوم،ش8،زمسـتان1395.

13.عدالـتنوآورانـه؛مطالعـهمـوردیعدالتبوم
شـناختی،مهرانگیزروسـتایی،فصلنامـهنقدکتاب

فقـهوحقـوق،سدوم،ش5،بهـار1395.

14.فقـهپدیـدهنـوپیـدا،محمدمهـدیکریمینیا،

فصلنامـهنقدکتـابفقهوحقـوق،سدوم،ش8،
.1395 زمستان

محمدکاظـم اقتصـادی، فقـه در نـو کاری .15
و فقـه کتـاب نقـد فصلنامـه سـتایش، رحمـان

.1395 بهـار ،5 ش دوم، س حقـوق،

16.مـروریبرکتـابشـوراهایفتـوایـااجتهـاد
گروهـی،اکبرخـادمالذاکرین،فصلنامـهنقدکتاب

فقـهوحقـوق،سدوم،ش6،تابسـتان1395.

قـدرت، تحـول کتـاب بـر نظـری و نقـد .17
حجـتاهللمحمـدشـاهی،فصلنامهنقـدکتابفقه

زمسـتان1395. ،8 دوم،ش حقـوق،س و

18.نقـدیبـرکتـابجرمسـازمانیافتـه،صادق
سـلیمیومریـمصمصامـی،فصلنامـهنقـدکتاب
فقـهوحقـوق،سدوم،ش8،زمسـتان1395.

19.نقـدیبـرکتـابخیانـتدرامانت،اسـماعیل
آقابابایـی،فصلنامـهنقـدکتـابفقهوحقـوق،س

دوم،ش6،تابسـتان1395.

20.نوشـتهایقابـلتحسـینهمراهبـاگالیههای
چنـددرنقدوبررسـیکتاباصـولحقوقمالکیت
فکـری،علیرضـامحمـدزادهوادقانـی،فصلنامـه
نقـدکتابفقهوحقـوق،سدوم،ش8،زمسـتان

.1395

21.وصـلیـافصـلغیرهـمکیشـان،محمدتقی
رفیعـی،فصلنامهنقدکتابفقـهوحقوق،سدوم،

ش5،بهار1395.

ج( اخالق

اسـتنباط در قرآنـیسراالسـراء 1.روششناسـی
آموزههـایعرفانـیواخالقـیمأثـور،مصطفـی
،24 ش قرآنـی، آموزههـای فصلنامـه همدانـی،

پاییـزوزمسـتان1395.

2.سـعینابـردهوامیـدعطـا:نقـدکتـاباخـالق
وفنـاوری،حسـینعلیرحمتـی،علـومتربیتـیو

.1395 بهـار ،5 دوم،ش روانشناسـی،س

3.یـکخودفریبـیناقص،مسـعودصادقی،علوم
تربیتیوروانشناسـی،سدوم،ش5،بهار1395.
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6. علوم اجتماعی 

الف( علوم اجتماعی 

1.امـرروزمرهدرجامعهپسـاانقالبی،شـعبانعلی
بهرامپـور،فصلنامـهنقدکتابعلـوماجتماعی،س

سـوم،ش11،پاییز1395.

2.برآمـدهازدغدغههایاجتماعی:مروروبررسـی
کتـابجنبشهـایاجتماعـی)پدیدآیـی،فـرازو
فـرود(،بهـروزگرانپایـه،فصلنامهنقدکتـابعلوم

اجتماعـی،سسـوم،ش12،اسـفند1395.

3.بررسـیونقـداندیشـهفوکـو،زهـرهتـاجزاده،
فصلنامـهنقدکتـابعلوماجتماعی،سسـوم،ش

11،پاییـز1395.

4.بررسـیونقـدکتـاببایـدازجامعهدفـاعکرد،
عبدالحسـینکالنتـریورضـاتسـلیمیطهرانی،
پژوهشنامـهانتقـادیمتون،سشـانزدهم،ش4،

خردادوتیـر1395.

5.بررسـیونقـدکتـابمـاچگونـهمـاشـدیم؟،
علـوم کتـاب نقـد فصلنامـه قدیمـی، اسـماعیل
.1395 تابسـتان ،10 ش سـوم، س اجتماعـی،

شـاخصهای بـر تحلیلـی نقدکتاب و بررسي .6
اقتصـاد رویکـرد )بـا ایـران در اقتصـادی کالن
مقاومتی(،منصـورزراءنژاد،پژوهـشنامهانتقادی

متـون،ویژهنامـهاقتصـادمقاومتـی،1395.

زارع، بیـژن ایـران، در قـدرت و برنامهریـزی .7
فصلنامـهنقـدکتـابعلـوماجتماعـی،سسـوم،

.1395 اسـفند ش12،

8.پرسوجـودربارۀشـیوههایهسـتی،اسـماعیل
قدیمـی،فصلنامـهنقدکتـابعلـوماجتماعی،س

سـوم،ش11،پاییـز1395.

9.جریـاناصلـیرشـتهجامعهشناسـیاقتـداری
کـههمچنـانبرقـراراسـت،نسـرینپورهمرنگ،
فصلنامـهنقدکتـابعلوماجتماعی،سسـوم،ش

10،تابسـتان1395.

10.راهبردهــایبوردیــودرطــرحمســایل
ــه ــژاد،فصلنام ــمنورائین ــی،مری جامعهشناس
ــوم،ش ــی،سس ــوماجتماع ــابعل ــدکت نق

11،پاییــز1395.

اجتماعـی: علـوم پژوهشهـای در روایـت .11
معرفـیروشهایکیفی،قاسـمآزادیاحمدآبادی،
فصلنامـهنقدکتـاباطالعرسـانیوارتباطات،س

سـوم،ش11،پاییـز1395.

12.زبـانومهاجـرت:پیامدهـایزبانـیمهاجرت
ایرانیـانبـهامریـکا،علـیحاتمـی،فصلنامـهنقد
کتـابعلـوماجتماعـی،سسـوم،ش11،پاییـز

.1395

13.علـوماجتماعـینیندیشـیدنی:محدودیتهای
پارادایمهـایقـرننوزدهمـی،ابوالفضلمرشـدی،
فصلنامـهنقدکتـابعلوماجتماعی،سسـوم،ش

پاییز1395. ،11

نقشهـای بـرای مردانـه کتابسـازی .14
زنانـه،عبـاساسـدی،فصلنامـهنقـدکتـابعلوم
.1395 تابسـتان ،10 ش سـوم، س اجتماعـی،

پروبلماتیـک کشـف تـا روایـت از مدرنیتـه .15
حقیقینیـا، حوریـه هنجـاری، سیاسـی نظریـه
فصلنامـهنقدکتـابعلوماجتماعی،سسـوم،ش

بهـار1395. ،9

16.مشـکلههویـتایرانیـانامـروزایفـاینقـش
درعصـریـکتمـدنوچنـدفرهنگ،بیـژنزارع،
فصلنامـهنقدکتـابعلوماجتماعی،سسـوم،ش

11،پاییـز1395.

17.نقـدکتاب:شـکافهایجامعةایرانی،مسـعود
زمانـیمقدم،مسـائلاجتماعـیایـران،سهفتم،

ش1،بهاروتابسـتان1395.

نظریـه بـر درآمـدی بررسـیکتـاب و نقـد .18
انتقـادی،محمـددادگـران،فصلنامـهنقـدکتـاب
علـوماجتماعـی،سسـوم،ش11،پاییـز1395.

پژوهشهـای طراحـی کتـاب بـر نقـدی .19
اجتماعـیوارائـهمدلـیجدید:مدلهشـتضلعی
پژوهشـگر،غالمرضـافدایـی،فصلنامهنقـدکتاب
اطالعرسـانیوارتباطـات،سسـوم،ش9،بهـار

.1395
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ب( علوم سیاسی

1.اشـمیتوامـرسیاسـی:بازسـازییـکپرتـره
پژوهشنامـه نظـری، اشـرف علـی بحثانگیـز،
انتقـادیمتـون،سشـانزدهم،ش4،مهـروآبـان

.1395

2.بازگشـتامـرسیاسـیازدیدگاهشـنتالموفو
ارنسـتوالکالئو،علیرضـاآقاحسـینی،پژوهشنامه
انتقـادیمتـون،سشـانزدهم،ش4،مهـروآبـان

.1395

عامیـون، اجتماعیـون کتـاب نقـد و بررسـی .3
مرتضـیمنشـادی،پژوهشنامـهانتقـادیمتـون،

تیـر1395. و سشـانزدهم،ش4،خـرداد

4.بررسـیونقـدکتـابقانـونملـل،مرتضـی
س متـون، انتقـادی پژوهشنامـه بحرانـی،

.1395 آبـان و مهـر ش4، شـانزدهم،

5.بررسـیونقـدکتـابنظریـهروابـطبینالملـل
بـرایسـدهبیسـتویکـم،مجیـدبزرگمهـریو
نازنیـنخرمـی،پژوهشنامـهانتقـادیمتـون،س

شـانزدهم،ش2،خـردادوتیـر1395.

آگامبـن اندیشـةجورجـو 6.شـکل-زندگـیدر
فـرزاد اجتمـاعآینـده، کتـاب نقـد و بازخوانـی
آذرکمنـدومحمدعلـیتوانا،پژوهشنامـهانتقادی
متـون،سشـانزدهم،ش4،مهـروآبـان1395.

7.مدرنیتـهومواجهـهفکـریایرانباآن:بررسـی
ونقـدکتـابرویارویـیفکریایـرانبـامدرنیت،
انتقـادی پژوهشنامـه علویپـور، سّیدمحسـن
متـون،سشـانزدهم،ش4،مهـروآبـان1395.

ج( ارتباطات 

1.ارزشـمندوناتمـام،نگاهـیبـهکتـاباخبـارو
اعـالنکتـابوکتابخانه،علیکاشفیخوانسـاری،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطات،س

سـوم،ش11،پاییـز1395.

2.ازسرمایةشهرتیتاشهرترسانهای،محمدعلی
نقـدکتـاباطالعرسـانیو آرا،فصلنامـه حکیـم

ارتباطـات،سسـوم،ش12،زمسـتان1395.

بـرای رسـانهای یـا رسـانه بـرای حقوقـی .3
حقـوق:نقـدیبـرکتـابحقـوقمالکیـتفکری
آفرینشهایرسـانهای،پژمانمحمـدی،فصلنامه
نقـدکتـاباطـالعرسـانیوارتباطات،سسـوم،

ش9،بهـار1395.

کـدام سـاختار، کـدام اروپایـی: رسـانههای .4
سیاسـتوکـدامهویت؟!،عباساسـدی،فصلنامه
نقدکتاباطالعرسـانیوارتباطات،سسـوم،ش

10،تابسـتان1395.

ارتباطـات، فلسـفة کتـاب بررسـی و نقـد .5
سیدحسـنحسـینیسـروری،فصلنامهنقـدکتاب
اطالعرسـانیوارتباطـات،سسـوم،ش9،بهـار

.1395

6.نقـدیبرکتابروانشناسـیرسـانه،محمدعلی
و اطالعرسـانی کتـاب نقـد فصلنامـه حکیـمآرا،

ارتباطـات،سسـوم،ش11،پاییـز1395.

7.نقـدیبـرکتابروانشناسـیخبـر،محمدعلی
و اطالعرسـانی کتـاب نقـد فصلنامـه حکیـمآرا،

ارتباطـات،سسـوم،ش10،تابسـتان1395.

7. زبان 

1.بررسـیانتقادیکتابزبانشناسـیخبرنویسی،
رضـاخیرآبـادی،پژوهشنامهانتقـادیمتـون،س
زبانهـای و ویژهنامهزبانشناسـی شـانزدهم،

خارجـی،بهـاروتابسـتان1395.

2.بررسـیچگونگیآموزشدسـتورزباندرکتاب
اولآمـوزشزبـانوفرهنـگایرانبهغیرفارسـی
زبانـان)آزوفـا(،حسـینآریـان،ناصرکاظـمخانلو
کتـب نـگارش و پژوهـش بیرانونـد، نسـرین و
دانشـگاهی،سبیسـتم،ش38،بهـاروتابسـتان

.1395

نقـدترجمـهکتـابمعنیشناسـی، بررسـیو .3
مهیـنحاجـیزاده،پژوهشنامـهانتقـادیمتـون،

سشـانزدهم،ش6،بهمـنواسـفند1395.

فارسـی یکجلـدی فرهنـگ نقـد و بررسـی .4
بـهژاپنـیوژاپنـیبـهفارسـیمعاصـر،سـّیدآیت
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س متـون، انتقـادی پژوهشنامـه حسـینی،
زبانهـای نامـهزبانشناسـیو شـانزدهم،ویـژه

.1395 تابسـتان و بهـار خارجـی،

5.بررسـیونقـدکتـابپژوهشـیدرهـزارتـوی
پژوهشنامـه سـاجدی، طهمـورث نـو، رمـان
انتقـادیمتـون،سشـانزدهم،ش1،فروردیـنو

.1395 اردیبهشـت

 Les6.بررسـیونقدکتـابراهبردهـاییادگیری
کامیـار ،stratégies d’apprentissage
عبدالتاجدینـی،پژوهشنامـهانتقـادیمتـون،س
شـانزدهم،ش1،فروردیـنواردیبهشـت1395.

7.بررسـیونقـدکتـابگلداوودیوشمشـیر:
رضائـی، علیرضـا ژاپـن، فرهنـگ الگوهـای
شـانزدهم، س متـون، انتقـادی پژوهشنامـه
ویژهنامـهزبانشناسـیوزبانهـایخارجـی،بهـار

.1395 تابسـتان و

8.تاریخنـگاریترجمـهدرایـران:بررسـیموردی
کتـابباچـراغوآینهازمنظـرتاریخنگاریترجمه
بـارویکـردپیم،علـیخزاییفریـدومرضیهملک
شـاهی،مطالعـاتزبـانوترجمـه،ش24،بهـار

.1395

امریکـن کتـاب انتقـادی گفتمـان تحلیـل .9
اینگلیـشفایـلبـااسـتفادهازمـدلوندایـک،
کلثـومیاسـمیوفـردوسآقـاگلزاده،مطالعـات
فرهنـگارتباطـات،سهفدهـم،ش66،تابسـتان

.1395

نامـه افغانسـتان، فارسـی زبـان دربـارۀ .10
فرهنگسـتان،مسـعودقاسـمی،سپانزدهـم،ش

.1395 بهـار ،59

آرش دهخـدا، لغتنامـه ویرایـش ضـرورت .11
ادبیـات،سدوم، نقـدکتـاب امرایـی،فصلنامـه

.1395 بهـار ش5،

12.فرهنگ؟،دانشنامه؟،کارا؟،حسنهاشمیمیناباد،
فصلنامـهنقـدکتـابادبیـات،سدوم،ش5،بهـار

1395.)انگلیسـیبهفارسـی(

13.نقـدکتـابکاربردپیکـرهدرتحلیـلگفتمان،
آتوسـارسـتمبیکتفرشـیومحمدعارفامیری،

پژوهشنامـهانتقـادیمتـون،سشـانزدهم،ویژه
نامـهزبانشناسـیوزبانهـایخارجـی،بهـارو

تابسـتان1395.

،2 فارسـی زبـان محتوایـی تحلیـل و نقـد .14
کتـاب نقـد فصلنامـه کرامتیمقـدم، سـیدعلی

.1395 بهـار ،5 ش دوم، س ادبیـات،

15.نقـدیبـرفرهنـگتوصیفـیدسـتورزبـان
فارسـی،مونـاولیپـور،عارفهنـژادبهراموسـهند
الهامـیخراسـانی،فصلنامهنقدکتـابادبیات،س

دوم،ش7،پاییـز1395.

16.نقـدیبـرکتـابآمـوزشترجمـهبـانگاهـی
بـهوضعیـتکتابهایآمـوزشترجمـهدرایران،
متـون، انتقـادی پژوهشنامـه امرایـی، علیرضـا
سشـانزدهم،ویژهنامـهزبانشناسـیوزبانهـای

خارجـی،بهـاروتابسـتان1395.

زبانآمـوز: روانشناسـی کتـاب بـر نقـدی .17
تفاوتهـایفـردیدریادگیـریزبـاندوم،رضـا
پیـشقـدموآتنـاعطـاران،پژوهشنامـهانتقادی
و زبانشناسـی ویژهنامـه شـانزدهم، س متـون،

زبانهـایخارجـی،بهـاروتابسـتان1395.

18.یادداشـتهاییبـردسـتورتاریخـیمختصـر
زبانفارسـی)خسـروفرشـیدورد(،عبدالهولیپورو
رقیههمتـی،نامهفرهنگسـتان،ویژهنامهدسـتور،

ش1395،12.

8. هنر

1.تـاروپـود:معرفـیکتابصدسـالزریبافیدر
ایـران،بنفشـهمقـدم،فصلنامهنقدکتـابهنر،س

سـوم،ش9و10،بهاروتابسـتان1395.

2.تحلیلسـهلوممتنع؛مـروریبرکتابتجزیه
وتحلیـلآثـارگرافیـک،کیـاناشـرافی،فصلنامه

نقـدکتابهنـر،سسـوم،ش11،پاییز1395.

3.دروازههـایگمشـدهتهران،عمادالدینقرشـی،
فصلنامـهنقـدکتابهنـر،سسـوم،ش11،پاییز

.1395

علیرضـا طراحـی، و هنـر در تحقیـق روش .4
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اسـماعیلی،فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سسـوم،
.1395 زمسـتان ش12،

5.شـعرمقـدمبرتجربـه،نیلوفررضـوی،فصلنامه
نقـدکتابهنـر،سسـوم،ش11،پاییز1395.

حقشـناس، مهـدی شـخصیت، طراحـی .6
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سسـوم،ش9و10،

.1395 تابسـتان و بهـار

7.فرجـامنقـد؛برررسـیکتاببرسـرنقـدهنری
چـهآمـده؟،شـروینطاهـری،فصلنامهنقـدکتاب

هنـر،سسـوم،ش11،پاییز1395.

8.کاربردهـایامـروزتایپوگرافـی،کامرانافشـار،
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سسـوم،ش9و10،

بهـاروتابسـتان1395.

بـا همـراه عرفـان و فلسـفه تاریخـی مـرور .9
محمدحسـینی، محمدجـواد متـن، موسـیقی
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سسـوم،ش9و10،

.1395 تابسـتان و بهـار

10.مـرورونقـدبـرکتـابهشـتگفتـاردربـارۀ
فلسـفهموسـیقی،شـاهینمحسـنی،فصلنامهنقد
کتـابهنـر،سسـوم،ش12،زمسـتان1395.

11.مـروریبرکتـابگلیمگلیمبافهادراسـتان
چهارمحالوبختیاری،افسـانهقانـی،فصلنامهنقد

کتابهنر،سسـوم،ش12،زمستان1395.

توضیحـی نگاشـت کتـاب بـه نگاهـی .12
افراسـیابی، همـا هنـر، و معمـاری نظریههـای
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سسـوم،ش9و10،

.1395 تابسـتان و بهـار

9. ادبیات فارسی

الف( نقد ادبی 

1.ازآتـنتـامدینه،حنیـفافخمـی،فصلنامهنقد
کتـابادبیات،سدوم،ش6،تابسـتان1395.

فالسـفة شـعری رسـالههای نقـد و بررسـی .2
مسـلمانازفـنشـعرارسـطو:ترجمـهدرزمانـة
نامـه پژوهـش مقـدم، عمارتـی داوود عسـرت،

انتقـادیمتـون،سشـانزدهم،ش5،آذرودی
.1395

رویینتـن،سـجاد اسـفندیار دربـارۀ تحقیقـی .3
آیدنلـو،جهـانکتـاب،سـالبیسـتویکـم،ش

.1395 دی ،332

4.تحلیـلونقـدکتابگشـودنرمـان،محمدرضا
روزبـه،پژوهشنامـهانتقادیمتون،سشـانزدهم،

ش5،آذرودی1395.

تحقیـق کتـاب بـر )نقـدی بالغـت از دریـغ .5
درمعانـیوبیـانوفنـونادبفارسـی(،عبدالـه
کتـاب نقـد فصلنامـه همتـی، رقیـه و ولیپـور

.1395 زمسـتان ،8 ش دوم، س ادبیـات،

6.گامـیچنـدبـاپیشـگامان،مسـعودراسـتیپور،
فصلنامـهنقـدکتـابادبیـات،سدوم،ش7،پاییز

.1395

7.مغالطهمدرنیسـم،فـرزادمروجـی،فصلنامهنقد
کتـابادبیات،سدوم،ش6،تابسـتان1395.

منثـور ادبیـات در بومیگرایـی کتـاب نقـد .8
رضایـی، عاملـی مریـم ،)1320-1300(
پژوهشنامـهانتقـادیمتون،سشـانزدهم،ش5،

.1395 دی و آذر

9.نقـدوبررسـیآئیـننـگارشوویرایـش)2(،
اصغـراسـماعیلی،فصلنامـهنقدکتـابادبیات،س

دوم،ش5،بهـار1395.

10.نقدوبررسـیکتابپیشـگامانشـعرفارسـی،
یاسـردالونـدومحمدامیرجاللی،گـزارشمیراث،

سنهـم،ش3و4،مـردادوآبان1394.

تاریخـی مباحـث بـر تکملـهای و نقـد .11
مطرحشـدهپیرامـونزندگـیوشـخصّیتخاقانی
ترکـی، محمدرضـا صبـح، ارمغـان در شـروانی
پژوهشنامـهانتقـادیمتون،سشـانزدهم،ش5،

.1395 دی و آذر

بـاب در جسـتارهایی کتـاب بـر نقـدی .12
نظریـهروایـتوروایتشناسـی،هـادییـاوری،
پژوهشنامـهانتقـادیمتون،سشـانزدهم،ش5،

.1395 دی و آذر
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ب( متون کهن

1.اشـعارشـیخنجمالدیـنرازیوشـرکاء:نقـدو
بررسـیکتـاباشـعارنجمالدیـنرازی،سـیدعلی
میـرافضلی،فصلنامـهنقدکتابادبیـات،سدوم،

ش6،تابسـتان1395.

لیلـیومجنـونمکتبـی از ابیاتـی بازخوانـی .2
شـیرازی،گلپـرنصـریومحبوبهزمانـی،فصلنامه
نقـدکتابادبیات،سدوم،ش8،زمسـتان1395.

3.بررسـیانتقـادیتصحیـحدیـوانرشـیدالدین
وطـواط،سـاراسـعیدیوتقـیپورنامداریـان،آینه
تابسـتان میـراث،سچهاردهـم،ش58،بهـارو

.1395

4.بررسـیانتقـادیروشتصحیـحخـواناخـوان
آینـهمیـراث،س رئیسـی، احسـان ناصرخسـرو،

چهاردهـم،ش59،پاییـزوزمسـتان1395.

5.پژوهشـیدربحـرالفضایلفـیمنافعاالفاضل،
نویسـی،ش11، فرهنـگ سـیدمحمدصاحبـی،

.1395

تألیـف نفثةالمصـدور درکتـابشـرح تأملـی .6
شـاهرخموسـویان،جلیلنظری،آینـهمیراث،س

چهاردهـم،ش58،بهـاروتابسـتان1395.

7.تحریـفوتصحیـفوبدخوانـیدرچهارعنصر
بیـدل)تصحیـحسـّیدضیاءالدینشـفیعی(،عبداهلل
ولیپـورورقیـههمتی،آینهمیـراث،سچهاردهم،

ش59،پاییزوزمسـتان1395.

8.تذکـرهایدرانـزوا:بررسـیانتقـادیچاپهـای
لطایفنامهومعرفینسـخآن،سـعیدشفیعیون،آینه
میـراث،سچهاردهم،ش58،بهاروتابسـتان1395.

کمالالدیـن دیـوان تصحیـح بـاز ضـرورت .9
اصفهانـی،سـیدمهدیطباطبایـی،تاریـخادبیـات،

.1394 زمسـتان و پاییـز ش77،

عمـادی دیـوان مجـدد تصحیـح ضـرورت .10
شـهریاری)بـاتأکیـدبـرآسیبشناسـیتصحیح(،
امامـی،زهـرانصیـریشـیرازومجیـد نصـراهلل
دادفـر،متنشناسـیادبفارسـی،سهشـتم،ش

پاییـز1395. ،31

11.گـزارشواقعیـت،سـیدرضاموسـویهفتادور
کتـاب نقـد فصلنامـه رسـولیمهربان، رادمـان و

تابسـتان1395. ادبیـات،سدوم،ش6،

)بـه بیـدل غزلیـات کتـاب نقـد و معرفـی .12
تصحیـحسـیدمهدیطباطبایـیوعلیرضـاقزوه(،
نقـد رقیـههمتـی،فصلنامـه و ولیپـور عبـداهلل

پاییـز1395. ،7 دوم،ش ادبیـات،س کتـاب

13.مالحظاتـیانتقـادیبـرتصحیـحدیوانشـعر
رودکی،خسـروشـهابیوسـعیدفرمانی،مجموعه
مقـاالتیازدهمیـنهمایـشبینالمللـیانجمـن
ترویـجزبـانوادبفارسـی،ش11،پاییـز1395.

14.منظومـهایپهلوانـیازسـدۀپنجـمهجـری،
جهانکتاب،سـالبیسـتویکم،ش329و330،

مهروآبـان1395.

15.نقـددیوانکبیـرمصححبدیعالزمـانفروزانفر
خلیلـی الهـام نورعثمانیـه، نسـخه بـر تکیـه بـا
جهرمـی،شـیرینرزمجوبختیاریومحمدیوسـف
نیـری،متن شناسـیادبفارسـی،سهشـتم،ش

30،تابسـتان1395.

16.نقـدوبررسـِیتصحیـحوشـرحدیواناشـعار
منوچهـریدامغانی،یاسـردالوند،آینـهمیراث،س

چهاردهـم،ش59،پاییزوزمسـتان1395.

دیـوان پیشـین بررسـیتصحیحـات و نقـد .17
انـوری،الیـاسنوراییومحمدامیـناحمدپور،آینه
تابسـتان میـراث،سچهاردهـم،ش58،بهـارو

.1395

18.نقـدوبررسـیکتـابشـاعرانبـیدیـوانو
پیشـنهادتألیـفتکملهایبـرآن،موسـیپرنیانو
سـهیلیـاریگلـدّره،آینـهمیـراث،سچهاردهم،

ش59،پاییـزوزمسـتان1395.

تاریخ از سیدی و یاحقی تصحیح بر نقدی .19
بیهقی،رضارستگاری،آینهمیراث،سچهاردهم،

ش58،بهاروتابستان1395.

20.هفـتمنظومهپهلوانیپیروشـاهنامه،سـجاد
آیدنلـو،جهـانکتاب،سبیسـتویکـم،ش323

و324،فروردیـنواردیبهشـت1395.
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10. ادبیات داستانی

1.بررسـیداسـتانگیلـهمـردبـاتکیهبـرعوامل
نمایشـیشـدنداسـتان،عسـکرصالحی،ابراهیم
رنجبـرونـدانبـیزادهاردبیلـی،ادبوزبـان،س

نوزدهـم،ش40،پاییـزوزمسـتان1395.

2.پدیدارشناســیعاطفــهدرادبیــاتداســتانی
مقاومــتبــانگاهــیبــررمــانپــلمعلــق،ســیده
زیبــابهــروزواســحاقطغیانــی،پژوهشــنامه
ــزو ــت،سپنجــم،ش2،پایی ــیوبالغ ــدادب نق

زمســتان1395.

3.تحلیـلژرفسـاخترمـانملـکانعـذابو
تبیینپیوندآنباشـگردنویسـنده،تیمـورمالمیرو
فاطمـهقادری،زبانوادبیات،فارسـی،سبیسـت

وچهـارم،ش80،بهـاروتابسـتان1395.

ــای ــدونظریهه ــیدرنق ــیهگل ــلکانت 4.تقاب
داســتانورمــاندرایــران)1312-1348(،فرامــرز
ــیویاســرفراشــاهی ــیصدیق خجســته،مصطف
نــژاد،نقــدونظریــهادبــی،ساول،ش2،پاییــزو

زمســتان1395.

5.خوانـشباختینـیرمـانحیـاطخلـوت،محمود
رنجبـر،ادبیـاتپایداری،سهشـتم،ش15،پاییز

وزمسـتان1395.

6.خوانشپسـااسـتعماریرمانجزیزهسرگردانی،
سـمیهحاجتـیواحمـدرضـی،متنپژوهـیادبی،

سبیسـتم،ش68،تابستان1395.

7.مؤلفههـایپسـامدرندریکـیازنخسـتینآثار
از ایـران:گـذرگاهبیپایانـی داسـتانیپسـامدرن
کاظـمتینـاتهرانـی،فـرزادکریمی،نقـدادبی،س

نهـم،ش35،پاییـز1395.

8.نقـدروانشـناختیداسـتانهایفولکلـورایرانی
واروپایـی،جعفـرمیرزاحسـابی،پژوهـشادبیـات
معاصـرجهـان،دوره21،ش2،پاییـزوزمسـتان

.1395

9.نقـدیبـرنقـددرمقالههـایعلمـیپژوهشـی
رمانشـازدهاحتجـاب،مریمجاللـی،کاوشنامه،

سهفدهـم،ش1395،33.

11. شعر

آینـه فیروزیـان، مهـدی قصیـده، کاروان بـا .1
بیسـتوهفتـم،ش6،بهمـنو پژوهـش،س

.1395 اسـفند

2.خطـاببـهپروانههـا:دربـارۀنظریـةشـعری
رضـابراهنـی،سـعیدرحیمـی،فصلنامهنقـدکتاب

ادبیـات،سدوم،ش6،تابسـتان1395.

3.دریچـهاینـوامانیمـهباز:بررسـیونقدکتاب
درسـپهرسـپهری،زهـراپارسـاپور،پژوهشنامـه
انتقـادیمتـون،سشـانزدهم،ش5،آذرودی

.1395

4.شـکوفههایعاریتـی:کتابسـازیازرویمنابـع
اینترنتی،سـّیدعلیمیرافضلی،برگهنر،ش6و7،

.1395 بهار

5.طـراوتتکـرار:نگاهـیبـهفلسـفةالجـوردی
سـپهری،محمـددهقانـی،فصلنامـهنقـدکتـاب

پاییـز1395. دوم،ش7، ادبیـات،س

6.واکاویبـرونمتنـیودرونمتنیاشـعارمتعهد
شـاملودردهههایبیسـتوسـی،مصطفیملک
پائیـن،محمـدبهنامفـر،علیاکبـرسـامخانیانـی
وسـیدمهدیرحیمـی،متـنپژوهـیادبـی،س

بیسـتم،ش69،پاییـز1395.

12. زبان و ادبیات عرب 

1.بررسـیانتقادیکتـاباألدبالمقارندراسـات
نظریـهوتطبیقیـه،محمـودحیـدری،کاوشنامـه
ادبیـاتتطبیقـی،سششـم،ش21،بهـار1395.

2.بررسـیکتـابتحولآوایی،نرگـسقندیلزاده،
ش8، دوم، س ادبیـات، کتـاب نقـد فصلنامـه

.1395 زمسـتان

3.بررسـیوارزیابیکتابمرایـالاللتقاءواالرتقاء
بیـناألدبیـنالعربـیوالفارسـیاثرحسـینجمعه،
محمدرضـاعزیـزی،کاوشنامـهادبیـاتتطبیقی،

سششـم،ش21،بهـار1395.

اللغـه اسـس کتـاب ترجمـه نقـد و بررسـی .4
سـعیداوی، علـی عربـی(، )زبانشناسـی العربیـه
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پژوهشنامـهانتقـادیمتون،سشـانزدهم،ش6،
بهمـنواسـفند1395.

5.بررسـیونقـدترجمـهکتـابفصـولفـیفقه
انتقـادی پژوهشنامـه نظـری، علیرضـا العربیـه،
متون،سشـانزدهم،ش6،بهمنواسـفند1395.

6.بررسـیونقـدکتـابالنقـداألدبـیأصولـهو
انتقـادی پژوهشنامـه بشـیری، علـی مناهجـه،
متون،سشـانزدهم،ش6،بهمنواسـفند1395.

7.تحلیـلونقـدکتـابالثابتوالمتحول)سـنت
وتجـدد(،فـرزادبالو،پژوهشنامهانتقـادیمتون،

سشـانزدهم،ش5،آذرودی1395.

8.نقـدکتـابچالـشمیـانفارسـیوعربـیاثـر
کاوشنامـه دشـتی، مهـدی آذرنـوش، آذرتـاش
ادبیـاتتطبیقـی،سششـم،ش21،بهـار1395.

9.نقـدیبـرترجمـهکتـابالمجانـیالحدیثـه،
مرضیـهقلیتبـار،فصلنامـهنقدکتـابادبیات،س

پاییـز1395. دوم،ش7،

13. تاریخ و جغرافیا 

1.آگاهیهایـیدربـارۀتشـیعدرصعیـدمصـردر
سـدۀهفتـمبراسـاسکتـابالطالـعالسـعید،اثـر
کمـالالدیـنادفـوی)685-748(،احمـدخامـه
یـار،آینـهپژوهش،سبیسـتوهفتـم،ش159،

مـردادوشـهریور1395.

فصلنامـه عسـگری، علیرضـا مـدرن، آلمـان .2
نقـدکتـابتاریـخ،سسـوم،ش11و12،پاییـزو

.1395 زمسـتان

3.باغهمیشـهسـبز،پیمـانابوالبشـری،فصلنامه
نقـدکتـابتاریـخ،سسـوم،ش11و12،پاییـزو

زمسـتان1395.

ابـن سـفرنامة از خاطرههـا و بـر حاشـیهها .4
بطوطهپارسـیگردان،سیدحسـینرضویبرقعی،
،157 هفتـم،ش و بیسـت س پژوهـش، آینـه

.1395 اردیبهشـت و فروردیـن

مینـا هنـر، تاریـخ بنیـادی مفاهیـم بـاب در .5
ناظـمزادهنراقـی،فصلنامـهنقـدکتـابتاریخ،س

وزمسـتان1395. پاییـز سـوم،ش11و12،

6.صوفیـانوبوداییـان،پیمـانابوالبشـریوآمنه
ابراهیمـی،فصلنامهنقدکتابتاریـخ،سدوم،ش

زمستان1394. ،8

7.قزویندرمشـروطیتیامشـروطیتدرقزوین؟،
محمدجـاللماخانـی،فصلنامـهنقدکتـابتاریخ،

سسـوم،ش11و12،پاییزوزمسـتان1395.

معرفـی و برسـی اشـتباهات؛ از کلکسـیونی .8
ترجمـهکتـابپزشـکیاسـالمیدردورهمیانـه،
بهـزادکریمی،فصلنامهنقدکتـابتاریخ،سدوم،

ش8،زمسـتان1394.

9.گنجینـهغـارکلماکـره،کامیارعبـدی،فصلنامه
نقـدکتابتاریـخ،سدوم،ش8،زمسـتان1394.

10.یـکتاریخ،یـکروایت،علیرضاخانبـانزاده،
فصلنامـهنقدکتابتاریخ،سسـوم،ش11و12،

پاییزوزمسـتان1395.

14. کودک و نوجوان

در فانتاسـتیک ویژگیهـای عناصـر بررسـی .1
آدینـه، زهـرا و کلهـر فریبـا فانتـزی رمانهـای
فصلنامـهنقدکتـابکـودکونوجوان،سسـوم،

.1395 زمسـتان ،12 ش

پرویـن اشـعار واکاوی بـاد: شـاعرانة تجلـی .2
دولتآبـادی،کیمیـاامینـی،فصلنامـهنقـدکتـاب
کـودکونوجـوان،سسـوم،ش11،پاییز1395.

3.حرفـهای،بومـیوبرآمدهازعشـق،زهـراُدری،
فصلنامـهنقدکتـابکـودکونوجوان،سسـوم،

ش10،تابسـتان1395.

4.پویـایزبـانوتأثیـرآنبـرخوانـشمخاطـب،
مهنـازجـوکاری،فصلنامـهنقـدکتـابکـودکو

نوجـوان،سسـوم،ش9،بهـار1395.
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گروه ردیف 
آمار مقاالت ارسال 
شده به دبیرخانه 

آمار مقاالت راه یافته به 
مرحلة نهایی داوری 

4010کلیات و اطالع رسانی1

158میراث پژوهی2

5519فسلفه، کالم و عرفان3

105علوم تربیتی و روانشناسی4

دین5

358قرآن و حدیث

6021فقه و حقوق 

73اخالق

6
علوم 

اجتماعی

6719علوم اجتماعی

177علوم سیاسی

207ارتباطات

4818زبان و زبان شناسی 7

-1علوم و فنون8

6212هنر 9

ادبیات 10
4012نقد ادبی

6820متون کهن

479ادبیات داستانی11

176شعر معاصر 12

459ادبیات عربی13

6310تاریخ و جغرافیا 14

634کودک و نوجوان 15

--ایران و اسالم 16

780207مجموع 
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جدول آماری مقاالت ارسالی و راه یافته به مرحله نهایی داوری



نمایه آثار برگزیده و شایسته قدردانی
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1. کلیات و اطالع رسانی

دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
یا واگرا دیدگاهی دانششناسی: از »بازشناختی
علی دانششناسی«، و اطالعات علم در همگرا
جاللیدیزجی،فصلنامهنقدکتاباطالعرسانیو

ارتباطات،سسوم،ش12،زمستان1395.

2. میراث پژوهی
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:

»نقدوبررسیفهرستنسخخطیسازماناسنادو
کتابخانهملیایران)ج.28(«،پریساکرمرضایی،
فصلنامهنقدکتابمیراث،سسوم،ش9و10،

بهاروتابستان1395.

3. فلسفه، کالم و عرفان
الف( فلسفة اسالمی

دراینحوزهدواثربهطورمشترکشایستةتقدیر
شناختهشد:

حکمت نظام به درآمدی کتاب بر »تأملی .1
محمدرضا انسانشناسی«، سوم(: )جلد متعالیه
دانشگاهی، کتب نگارش و پژوهش ارشادینیا،

سبیستم،ش39،پاییزوزمستان1395.
2.»انگارۀرشدفلسفهدردورانصفویهونقدهای
محمود صدرایی«، اندیشة منتقدان بر عجوالنه
فلسفه کالم، کتاب نقد فصلنامه هدایتافزا،
تابستان و بهار ،10 و سوم،ش9 عرفان،س و

.1395

ب( فلسفة غرب
دراینحوزهدواثربهطورمشترکشایستةتقدیر

شناختهشد:
حمیدرضا ارسطو«، کتاب بررسی و »نقد .1
س متون، انتقادی پژوهشنامة محبوبیآرانی،

شانزدهم،ش3،مردادوشهریور1395.
کتابی از خوشخوان چندان نه »انتشاری .2
به درآمدی کتاب بررسی و نقد خوشخوان:
متافیزیکمعاصر«،مهدیامیریان،آینهپژوهش،
اسفند و بهمن ش162، هفتم، و بیست سال

.1395

ج( کالم
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:

بررسی و نقد ترازوی در امامان بابیت »منصب
حریم رازداران کتاب به توجه با محتواشناسانه
شیعه صفریفروشانی، نعمتاهلل )ع(«، بیت اهل

پژوهی،سدوم،ش6،بهار1395.

4. علوم تربیتی و روانشناسی
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:

بر نقدی ده: پاداش بدین خود گوش و »هوش
گزارشآرایتربیتیجاحظدرجلدنخستآرای
مبانی و تربیت و تعلیم در مسلمان دانشمندان
اخالق، کتاب نقد فصلنامه رفیعی، بهروز آن...«،
علومتربیتیوروانشناسی،سدوم،ش5،بهار

1395

5. دین
الف( قرآن و حدیث

دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
»نقدروششناختیکتابالتفسیروالمفسرونفی
نقد فصلنامه جلیلی، سیدهدایت القشیب«، ثوبه

قرآنوحدیث،سدوم،ش5،بهار1395.

ب( فقه و حقوق 
دراینحوزهیکاثرشایستهتقدیرشناختهشد:

گالیههای با همراه تحسین قابل »نوشتهای
چنددرنقدوبررسیکتاباصولحقوقمالکیت
فصلنامه وادقانی، محمدزاده علیرضا فکری«،
زمستان ،8 دوم،ش وحقوق،س فقه نقدکتاب

.1395

6. علوم اجتماعی 
 ارتباطات

دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
حقوق: برای رسانهای یا رسانه برای »حقوقی
نقدیبرکتابحقوقمالکیتفکریآفرینشهای
کتاب نقد فصلنامه محمدی، پژمان رسانهای«،
بهار ،9 ش سوم، س ارتباطات، و اطالعرسانی

.1395
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7. زبان 
الف( زبان فارسی 

دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
»دربارهزبانفارسیافغانستان«،نامهفرهنگستان،
مسعودقاسمی،سپانزدهم،ش59،بهار1395.

ب( زبان های دیگر
دراینحوزهیکاثرشایستهتقدیرشناختهشد:

ــری ــاییادگی ــابراهبرده ــدکت ــیونق »بررس
Les stratégies d’apprentissage«،کامیار
س متون، انتقادی پژوهشنامة عبدالتاجدینی،

شانزدهم،ش1،فروردینواردیبهشت1395.

ج( زبان شناسی 
دراینحوزهیکاثرشایستهتقدیرشناختهشد:

»فرهنگ؟دانشنامه؟کارا؟نغمههایناساز«،حسن
هاشمیمیناباد،فصلنامةنقدکتابادبیات،سدوم،

ش5،بهار1395.

8. هنر
دراینحوزهیکاثرشایستةتقدیرشناختهشد:

نظریههای توضیحی نگاشت کتاب به »نگاهی
معماریوهنر«،هماافراسیابی،فصلنامهنقدکتاب
هنر،سسوم،ش9و10،بهاروتابستان1395.

9. ادبیات فارسی
نقد ادبی 

برگزیده مشترک طور به اثر دو حوزه این در
شناختهشد:

فالسفة شعری رسالههای نقد و »بررسی .1
زمانة در ترجمه ارسطو: شعر فن از مسلمان
عسرت«،داوودعمارتیمقدم،پژوهشنامةانتقادی

متون،سشانزدهم،ش5،آذرودی1395.
باب در جستارهایی کتاب بر »نقدی .2
یاوری، هادی روایتشناسی«، و روایت نظریه
،5 متون،سشانزدهم،ش انتقادی پژوهشنامة

آذرودی1395.

10. ادبیات داستانی
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:

محمود خلوت«، حیاط رمان باختینی »خوانش
رنجبر،ادبیاتپایداری،سهشتم،ش15،پاییزو

زمستان1395.
11. شعر

دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
آینه فیروزیان، مهدی قصیده«، کاروان »با
پژوهش،سبیستوهفتم،ش6،بهمنواسفند

.1395

12. تاریخ و جغرافیا
دراینحوزهیکاثرشایستهتقدیرشناختهشد:

بطوطه ابن سفرنامة از خاطرهها و بر »حاشیهها
آینه رضویبرقعی، سّیدحسین گردان«، پارسی
پژوهش،سبیستوهفتم،ش157،فروردینو

اردیبهشت1395.

13. کودک و نوجوان
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:

پروین اشعار واکاوی باد: شاعرانة »تجلی
و تأثیر و اربعه عناصر به رویکرد با دولتآبادی
ارتباطآنبرتفکروبرونداداستعدادهاینهفتة
کودکان«،کیمیاامینی،فصلنامهنقدکتابکودک

ونوجوان،سسوم،ش11،پاییز1395.

بخش ویژه:
نشریه شایستة تقدیر: 

دراینبخشفصلنامةپژوهشنامةادبیاتکودکو
نوجوانبامدیرمسئولیوسردبیریمهدیحجوانی

بهعنواننشریةشایستةتقدیرانتخابشد.

منتقد جوان: 
حمیدعطائینظریبهعنوانمنتقدجوانایندورۀ

جشنوارهشناختهشد.



معرفی مقاالت برگزیده و
 شایسته قدردانی و پدیدآورندگان آنها
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بازشناختی از دانش شناسی: 
دیدگاهی واگرا یا همگرا در علم 
اطالعات و دانش شناسی

نی
سا

ع ر
طال

و ا
ت 

لیا
ک

و  یـا همگـرا در علـم اطالعـات  واگـرا  از دانش شناسـی: دیدگاهـی  »بازشـناختی 
دانش شناسـی«،علـیجاللیدیزجـی،فصلنامـهنقـدکتـاباطـالعرسـانیوارتباطـات،س

سـوم،ش12،زمسـتان1395.
عنـوانرشـته ایعلمـیکـهپیشـینةتاریخـیطوالنـیبـهقدمتتمـدنانسـانبـررویکرۀ
خاکـیداردودرونمایـةاصلـیآننیـازوتالشفکریوعلمیانسـانیعنیاطالعاتودانش
اسـت،چندیـنمرتبـهتغییـریافتـهواخیـراًدرداخـلکشـوربهعلـماطالعاتودانش شناسـی
تبدیـلشـدهاسـت.هـرتغییـریدرعنـوانبـرایبیانایـدهایجدیدشـکلگرفتهوریشـهدر
مسـائلگوناگونـیدارد.ایـنتغییـراتبـاهـدفایجـادسـازگاریبیشـتربـامحیـطوتوصیف
وتبییـنشـرایطومسـائلموجـودقلمـروموضوعـیصـورتگرفتـهاسـت.اطالعـاتودانش
همـوارههسـتةاصلـیاینرشـتهدرتحوالتدانشـیانسـان،درپیتغییـراتعمومـًااجتماعی
وفناورانـةدردسـترسبـودهوتغییرعنواننیزناشـیازآناسـت.متخصصانرشـتهمتناسـب
بـاهـرتحولی،بستر سـازیالزمرابرایدرکبیشـترفلسـفه،ماهیت،هویتوکارکردرشـتهو

رابطـةآنبـاسـایرعلـومبهمنظـورارتباطیپایـداروسـازندهفراهـمآورده اند.
واژۀدانـشمسـتتردرعلـومکتابـداریواطالع رسـانیتاسـهدهةاخیـرعمومـًاازبعداطالعی
وعینـیمـوردتوجـهعلـومبودهوسـپسبهواسـطةبسـترفکـریهرمنوتیکتفسـیردیگری
یافـتودامنـةمفهومـیآندربعـددانشـیوانتزاعـیاهمیـتزیادتـریپیـداکـردوتحوالت

علمـیدیگـررارقمزد.
اثـریکـهدراینمقالهنقدشـدهاسـتبـاعنوانبازشـناختیازدانش شناسـی:جسـتارهاییدر
علـماطالعـاتودانش شناسـیدرپاسـخبهنیازهـایحرفهایوپرسـشهایجدیـدمربوطبه
ماهیـترشـتهدرارتبـاطبـابعـددانشـیآنوتوجیـهتغییـرجدیـدعنـوانبهعلـماطالعاتو
دانش شناسـیدرکشـورنوشـتهشـدهاسـت.نوشـتةحاضرمیکوشـدتابـادیدیانتقـادیابعاد

متفـاوتمحتوایـیوسـاختاریآنرابازگوکند.
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جاللی دیزجی، علی )1335(
دانش آموختۀ دكتری كتابدارى و اطالع رسانی، 

دانشگاه پنجاب - چندیگِر هندوستان.

عضوهیئتعلمی)دانشیار(دانشگاهعالمهطباطبائی،
مدیرگروهعلماطالعاتودانششناسیدانشگاهعالمهطباطبائی،

استادمدعوگروهعلماطالعاتودانششناسیدانشگاهپیامنور،واحدقم،
مدیراموراداریومالیانجمنآثارومفاخرفرهنگیونمایندهانجمندرشورایسیاستگذاری

همایشحکمتمطهر،
مدیربخشسازماندهیوآمادهسازیفنیکتابخانهمرکزیدانشگاهزاهدان،

رئیسکتابخانهدانشکدهکشاورزیدانشگاهتبریز،
سرپرستفنیوکارشناسمرکزاطالعاتومدارکعلمیکشاورزی،

در پژوهش بینالمللی مؤسسه کتابخانه و اطالعات مرکز سازماندهی و فنی بخش مسئول
برنامهریزیوتوسعه،

بازرسوعضوپیوستهانجمنترویجزبانوادبفارسی.

گزیده آثار
راهنماییبرایانتشارمقاله ایعلمی،آنام.ُکرنر،تهران:چاپار،1396،)ترجمه(،

تهران: ارکهارت، کریستین علمسنجی، و اطالعاتی خدمات در مدیریت مسائل راهکارهای
سمت،1393)ترجمه(،

پنجسالهدوموسوم برنامههای درسالهای وعملکرد منابع فرهنگی: مفاخر و آثار انجمن
وفرهنگی اجتماعی اقتصادی، توسعه برنامهچهارم در اهدافوسیاستها و )1370-1380(

جمهوریاسالمیایران،1382،
فرهنگاصطالحاتاصولفقهازترجمهکتابمعالماالصولچاپشدهدرکتاباوامرونواهی،

تهران:انجمنآثارومفاخرفرهنگیکشور،1383،)تصحیحوتنظیموبازبینی(،
مجموعهوخالصةمقاالتهمایشبینالمللیقرطبهواصفهان:دومکتبفلسفهاسالمیدر

شرقوغرب،اصفهان،اردیبهشت1381،)تصحیحوویراستاری(.

کارنامک
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»نقد و بررسی فهرست نسخ خطی 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران 
ج. 28

»نقد و بررسـی فهرسـت نسـخ خطـی سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملی ایـران )ج. 
28(«،پریسـاکرم رضایـی،فصلنامـهنقـدکتابمیراث،سسـوم،ش9و10،بهاروتابسـتان

.1395
جلـدبیسـتوهشـتمفهرسـتنسـخخطـیکتابخانـةملـیایـران،تألیـفناهیـدباقـری
خرمدشـتی،شـامل300نسـخهاسـتوازشـمارۀ7601تـا7900رادربـرمیگیـرد.بخشـی
ازایـنمجموعـهمتعلـقبهمجموعةشـخصیحسـنعاطفی،ادیبوپژوهشـگراهلکاشـان
بـودهکـهتوسـطکتابخانـةملـیخریـداریشـدهاسـت.درایـنبررسـیتـالشمی شـودتـا
ضمـنبیـانویژگیهـایاینفهرسـتبـهبیانبرخیاشـکاالتوکاسـتیهایموجـوددرآن
پرداختـهشـود.دربخـشکتاب شناسـی،تعـدادیازآثـارشـناختهنشـدۀفهرسـت،شناسـایی
میشـودوبرخـیاطالعـاتارائـهشـدهدرمنطقةپدیـدآور،عنـوان،عنوانهایدیگـر،معرفی
کتـابومنابـع،مـوردنقدقـرارمیگیـردونکاتینیزدربارۀشـیوۀفهرسـتنگاریمجموعهها،
جنگهـاومرقعـاتبیـانمیشـود.دربخـشنسخهشناسـی،سـیاههایازاصطالحـاتبهکار
رفتـهدرفهرسـتارائهمیشـودوبـهبرخینـکاتدربارۀکاربـرداصطالحاتاشـارهمیگردد.
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كرم رضایی، پریسا )1344(
دانش آموختۀ كارشناسی ارشد كتابداری نسخ خطی 
و آثار كمیاب، دانشگاه تهران و كارشناسی ارشد زبان 

و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

پژوهشگروفهرستنگارنسخههایخطی،
رئیسبخشنسخههایخطیکتابخانةمرکزیومرکزاسناددانشگاهتهران،

در بهارسـتان نامـة خطـی نسـخههای تحقیقـات و مطالعـات تخصصـی نشـریة ویراسـتار
،1390-1379 سـالهای

همـکاریبـامراکـزمتعددعلمـیازجملـه:دایرةالمعـارفکتابداریواطالع رسـانی،دانشـنامه
جهـاناسـالم،دانشـنامةزبـانوادبفارسـی،دائرةالمعـارفزنایرانی،وفرهنگنامـةکودکان

ونوجوانـانونـگارشمقاالت.

گزیدة آثار
فهرسـتنسـخههایخطـیکتابخانهمرکزیومرکزاسـناددانشـگاهتهران،تهـران:کتابخانه،

موزهومرکزاسـنادمجلسشـورایاسـالمی،1394،
تهـران، دانشـگاه اسـناد مرکـز و مرکـزی کتابخانـه خطـی نسـخههای کاتبـان فهرسـت

،1390 اسـالمی، شـورای مجلـس اسـناد مرکـز و مـوزه تهران:کتابخانـه،
جنگشعاعنسخهخطیتعزیهکتابخانةملک،تهران:گسترشهنر،1381،

»نقـدوبررسـیپنجـاهودومیـنمجلـدفهرسـتنسـخههایخطـیکتابخانهمجلسشـورای
اسـالمی«نقدکتـابمیـراث،ش1394،5،

»ایـرجافشـاروتجلیـلازمشـاهیردرکتابخانـهمرکـزیومرکـزاسـناددانشـگاهتهـران«در
فرزانـهایـرانمـدار،خانهکتـاب،1394،

»فخریایروانی،حاجمیرزاآقاسی«دانشنامهزبانوادبفارسی،ج1391،4،
»مجموعـةسـعیدنفیسـیدرکتابخانةمرکزیومرکزاسـناددانشـگاهتهران«،بخـارا،ش82،

،1390
»نقـدوبررسـیفهرسـتکتابهـایچـاپسـنگیکتابخانـهتخصصـیوزارتامـورخارجـه«،

کتـابمـاهکلیـات،ش1389،159.
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تأملی بر كتاب درآمدی به نظام 
حکمت متعالیه )جلد سوم(: 
انسان شناسی

می
سال

ه ا
سف

فل

»تأملـی بـر کتـاب درآمدی بـه نظام حکمـت متعالیـه )جلد سـوم(: انسان شناسـی«،
پاییـزو محمدرضـاارشـادی نیا،پژوهـشونـگارشکتـبدانشـگاهی،سبیسـتم،ش39،

زمسـتان1395.
کاربـردادبیـاترایـجوزبـانسـادهدرقلمروعلوماسـالمیبهویژهفلسـفةاسـالمیبـهمنظور
تفسـیروتحلیـلکارآمـدوثمربخـش،نـادروبـدونفراوانـیپیشـینهاسـت.درایـنزمینهآثار
غنـیبـاتحلیـلفربـهومتناسـبنیـزکمترمشـاهدهمیشـود.درهـردورهاگرچـهنمونههایی
انـدکمیتـوانیافـت،امـافکـرفلسـفیهمچنـاندرجایـگاهغریـبخـودقـراردارد.قلـم
توانمنـداسـتادعبودیـتایـنشـهامترابـهخـوددیـدهکهدراینمسـیردشـوارگامبـرداردو
مسـیرناهمـواراندیشـهفلسـفیوناهموارتـرمعرفـتنفـسرابـرایعالقهمنـدانژرفاندیش
تـاحـدودبسـیاریرامسـازد.نـکاتبدیـعوتحلیلهـایارزنـدهوعمیـقدرایـناثـر،بسـیار
وامتیازاتـشچشـمگیروخرسـندکنندهاسـت.بـاهمـةایـنویژگیهـایمثبـت،کاسـتیهای
چنـدیهمانگشـتاشـارتبهنقـاطاوجرامنشـدنیدرحکمتمتعالیـهداردکهاثبـاتمیکند
مـدامبایـدتوسـناندیشـهرابـهتکاپوواداشـتوازمددسـایرمتفکـراناگرچـهازطریقبیان
کاسـتیها،بیبهـرهنمانـد.بدینمنظـورچندینموردازاینکاسـتیها،درایننوشـتارگوشـزد
می شـود،مهمتـرازهمـهعـدمتوجهبهآمـوزه»حقیقـتورقیقت«بـرایپـردازشدرمباحث
پیچیـدهمعرفـتنفـس،مانندبیـان»مراتبنفس«،»حـدوثوقدمنفس«،آموزۀ»جسـمانیت

الحـدوثوروحانیـتالبقـا«،»اتحـادنفـسبـاقـواوباعقـلفعال«میباشـد.

اثر شایسته تقدیر



ب
کتا

قد 
ه ن

وار
شن

ن ج
میـ

ده
هار

ش چ
زار

گـ
13

96
اه 

ذرم
آ

81

ارشادی نیا، محمدرضا )1342(
دانش آموختۀ حوزه علمیه مشهد مقدس و 

دكتری فلسفه و كالم اسالمی، دانشگاه امام 
صادق )ع(. 

عضوهیئتعلمیدانشگاهحکیمسبزواری،
مدیرگروهفلسفهوحکمتاسالمیدانشگاهحکیمسبزواری،

پژوهشگرحوزۀفلسفهوکالماسالمی.

گزیدة آثار
نیایشدرنیایش،جاول،مشهد:نخعی،1393،

آیینحکمتوحماسهحسینی)ع(،جاولودوم،مشهد:نخعی،1392،
حکمتتابان،قم:بوستانکتاب،1389،
حکمتناب،قم:بوستانکتاب،1389،

ازمدرسهمعارفتاانجمنحجتیهومکتبتفکیک،قم:بوستانکتاب1386،
تأثیرمبانیفلسفیدرتفسیرمتوندینیازدیدگاهامامخمینی،قم:بوستانکتاب،1384،

نقدوبررسینظریهتفکیک،قم:بوستانکتاب،1382،
»چالشهـایانـگارۀعلـمبالمعلـومدرتبییـنکیفیـتعلـمقبالالیجـاد«،آموزههـایفلسـفه

اسـالمی،ش20،بهـاروتابسـتان1396،
»نقدانگارهتغییرمفهومیعلمواجبتعالی«،سفینه،ش52،پاییز1395،

»توجیـهمتعالـیصـدراازرویدادمـرگ«،آموزههایفلسـفهاسـالمی،ش18،بهاروتابسـتان
،1395

»معادبدنپویابهسویروححکمتاسالمی«،ش8،بهار1395،
»تحلیـلنقـدیاسـتناداتقرآنـیدرنظریـهمعادجسـمانیآقاعلیمـدرس«،تأمالتفلسـفی،

ش16،بهـاروتابسـتان1395،
»کیفیـتمعـادجسـمانیدردیدگاهعالمهمحمدحسـینغـرویاصفهانی«،حکمتاسـالمی،

ش10،پاییز1395،
»معلومزداییازعلمباریتعالی«،سفینه،ش48،پاییز1394.
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انگارۀ رشد فلسفه در دوران صفویه 
و نقدهای عجوالنه بر منتقدان 
اندیشۀ صدرایی

می
سال

ه ا
سف

فل

»انـگارة رشـد فلسـفه در دوران صفویـه و نقدهـای عجوالنـه بـر منتقـدان اندیشـة 
صدرایـی«،محمـودهدایت افـزا،فصلنامـهنقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفان،سسـوم،ش9

و10،بهـاروتابسـتان1395.
مجلـدسـومازمجموعـةدرآمـدیبـهتاریـخفلسـفةاسـالمیعهـده دارشـرححـاالتوافکار
سـهروردی،متفکرانمشـهورمکاتبفلسـفیشـیرازواصفهان،مالصدرایشـیرازی،مفسـران
ومنتقـدانحکمـتمتعالیـهوفلسـفهپژوهانشـیعیمعاصـراسـت.ازآنجـاکـهمطالبهریک
ازفصـولپنجگانـةمذکـورتوسـطفـردمسـتقلی،گـردآوریوبـاشـیوهوبیـانمخصـوصبه
خـوداونـگارشیافتـه،میـزانتوجـهبهجهـاتعلمـیوپژوهشـیدرهریکازایـنبخشها
متفـاوتاسـت.درایـنمیـان،فصـلمربوطبـه»اندیشـمندانمکاتبشـیرازواصفهـان«،به
لحـاظسـاختار،نظـمدربیـانوهدفگـذاریمشـخص؛بهتریـنفصـلایـنمجلـدومباحث
مربـوطبـه»مفسـرانومنتقـدانفلسـفةصدرایی«بهلحاظورودنامناسـببهبحـث،عدمتتبع
الزمدرمنابـعدسـتاول،ارائـةگزارشهـایابتـرومثلهکردننظراتبرخیاندیشـمندان،عدم
رعایـتتناسـباتکمـی،نقدهـایناموّجـهبـرناقـدانفلسـفةصدرایـیو...،ضعیفترینفصل
ایـنمجلـد،بلکـهپرنقصتریـنبخـشاینمجموعةسـهجلدیمحسـوبمی شـود.سـهفصل

دیگـرنیـزتلخیصـیازتألیفاتپیشـینهریکازنویسـندگانمربوطهاسـت.
بـاایـنتوصیـف،ایـننوشـتارضمنگـزارشکلـیازمباحـثمطروحـهدرمجلدسـوم،قدری
درطریـقنقـدوارزیابـیکلیـتمباحـثفصـلناظربهشـارحانوناقـدانفلسـفةصدراییبه
لحـاظکمـیوکیفیمیکوشـد.دراینراسـتانشـاندادهمیشـودکهنویسـندۀبخـشمذکور،
درحـّدمتوسـطیبـااندیشـههایمکتـبتفکیـکآشـنابـوده،ولینسـبتبـهشـالودۀفکری،
مبانـیپیشـینیواصطالحـاتخاصسـایرمنتقدانفلسـفةصدراییبینـشوتخصصالزمرا
نداشـتهاسـت؛لـذامؤلّـفمحترمبهجـایمعرفیصحیـحآثاروآراءایشـان،بهنحـوعجوالنه
وبـانقدهـاینامـوزونوغالبـًابیربط،فضـایفکریمخاطبـانایناثررادرباباندیشـمندان

غیرصدرایـیچهـارقـرناخیر،تیرهتـرازپیشنمودهاسـت.
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هدایت افزا، محمود )1353(
دانش آموختۀ دكتری فلسفه و كالم اسالمی، 

دانشگاه تهران.

در تهران برجستة علمای برخی محضر از حدیث و تفسیر عرفان، کالم، فلسفه، فراگیری
سالهای1377تا1382،

تدریسریاضیات،فلسفهومنطقدرمقطعدبیرستان،
تألیفکتبکمکدرسیریاضیاتبهویژهبرایدانشآموزانرشتةعلومانسانی،

دریافتدانشنامةکارشناسیارشدفلسفهوکالماسالمیازدانشگاهخوارزمی،
تدریستاریخفلسفةاسالمیومنطقجدیددردانشگاه،

برتر دانشجوی عنوان با تهران دانشگاه فارابی پردیس پژوهشی یازدهمینجشنوارۀ برگزیدۀ
مقطعدکتراازدانشکدۀالهیئتدرسال1395،

پژوهشگرحوزههایسیراندیشههایفیلسوفانمسلمانبانگاهیتاریخیبهمباحثفلسفیو
رویکردیتحلیلیانتقادی.

گزیده  آثار 
»استیفایعواملمهجوریتایدۀترادفمفهومیدربابصفاتالهی«،پژوهشنامةفلسفةدین،

ش30،پاییزوزمستان1396،
»معناداریصفاتذاتیخداوندازمنظرابنسیناوشیخاحسائی«،حکمتسینوی،ش57،بهار

وتابستان1396،
»نقدوارزیابیمشهورترینبرهاناصالتوجودبالحاظتقریراتگوناگونآن«،آینهمعرفت،

ش52،پاییز1396،
»بررسیتناقضاتدرونیونوآوریهایماّلصدرادربابهیوالیاولی«،حکمتوفلسفه،ش

51،پاییز1396،
بهارو تعدادمقوالت«،جاویدانخرد،ش29، تقلیل نوآوریهایسهروردیدر »پیشینههاو

تابستان1395.
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نقد و بررسی كتاب ارسطو

ب
غر

فه 
لس

ف

»نقد و بررسـی کتاب ارسـطو«،حمیدرضـامحبوبیآرانـی،پژوهشنامهانتقـادیمتون،س
شـانزدهم،ش3،مردادوشهریور1395.

جدیدتریندرآمدیکهبراندیشـةارسـطونگاشـتهشـدهاسـتاثریاسـتازکریسـتوفرشیلدز
ازمجموعـةفیلسـوفانراتلـج.تالششـیلدزدراینکتابنهبررسـیکلافکارارسـطودرهمة
حوزههـایگوناگونـیاسـتکـهویدرآنهاسـخنیبـرایگفتـندارد،کهنشـاندادنروش
وچهارچـوبتبیینگرایانـةارسـطوواسـتفادۀویازروشوچهارچـوبدربرخـیحوزههـای
دانـشنظـری،دانـشعملـی،ودانـشآفرینندهاسـت.هـدفاصلیونهاییشـیلدزنیزنشـان
دادنانسـجامونظام منـدیفکـریارسـطواسـت.شـیلدزسـعیمیکنـدبـدونواردشـدنبه
پسزمینـةفکـریوتاریخـیارسـطوبهگونـهایفلسـفةویراعرضـهکنـدکـهگویـیمـابـا
اندیشـههایمتفکـریامـروزیروبهروییـمکـهتـالشداردبهبرخیازپرسـشهایمـادربارۀ
تغییـر،هسـتی،اخالق،وسیاسـتپاسـخدهـد.بههمیندلیلنیـزآنچهبیشازهمـهدرکتاب
خودنمایـیمیکنـد،ارائـةنظریههایارسـطودرقالبصریحاسـتداللیوبررسـیآناسـت.در
ایـنمقالـهگزارشـینسـبتًاتفصیلـیازکتـابارائـهشـدهومنتقددرضمـناینگـزارشونیز
بهطـورخـاصدربخـشپایانـینقـدوبررسـی،مزایـاوبرجسـتگیهایایـناثرونیـزپارهای

ازکاسـتیهاراارزیابـیمیکنـد.
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محبوبی، حمیدرضا )1360(
دانش آموختۀ دكتری فلسفة غرب،

 دانشگاه تهران.

استادیارگروهفلسفهوحکمتومنطقدانشگاهتربیتمدرس،
عضوغیرپیوستهفرهنگستانزبانوادبیاتفارسی،

مشاورومدرسزبانانگلیسیمؤسسهگیلنا،
استادمیهمان،دپارتمانفلسفهودپارتمانمطالعاتخاورنزدیکدانشگاآریزونا،

پژوهشگرومترجمحوزۀفلسفةغرب.

گزیده  آثار 
ترغیــببــهفلســفهدربــارهفلســفهوپاره هایــیازآثــارگــمشــدهدیگــر،تألیــفارســطو،بــا

همــکاریمجتبــیدرایتــی،تهــران:دانشــگاهتهــران1396،)ترجمــه(،
زایشومرگتراژدی،تهران:نشرنی،1393،)برگزیدۀجایزهدهخدا(،

نیچهوآریگوییتراژیکبهزندگی،تهران:نشرمرکز،1392،
ــرفراســویخیــروشــرو ــهدیباچــةنیچــهب »تصــورکنیــدحقیقــتزنــیباشــد:نگاهــیب
دیباچــةکانــتبــرنقــدعقــلمحــض«،حکمــتوفلســفه،ســالســیزدهم،شدوم،تابســتان

،1396
»نیچهورویکرددیونوسوسیبهزندگیومرگ«،حکمتوفلسفه،پاییز1392،

ــان، ــگاهاصفه ــکدانش ــریةمتافیزی ــقراط«،نش ــالقس ــفةاخ ــعادتدرفلس ــتوس »فضیل
ــتان1391، ــزوزمس پایی

»مســألةتفســیرخواســتقــدرتدراندیشــةنیچــه«،نشــریةفلســفه،دانشــگاهتهــران،بهــار
وتابســتان1391،

ــارو ــران،به ــگاهته ــفه،دانش ــریةفلس ــت«،نش ــیکان ــیاخالق ــدروانشناس ــهونق »نیچ
تابســتان1390.
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انتشاری نه چندان خوش خوان از 
كتابی خوشخوان: نقد و بررسی 
كتاب درآمدی به متافیزیک معاصر

ب
غر

فه 
لس

ف

»انتشـاری نـه چنـدان خوش خـوان از کتابـی خوشـخوان: نقـد و بررسـی کتـاب 
درآمـدی بـه متافیزیـک معاصـر«،مهـدیامیریـان،آینـهپژوهـش،سـالبیسـتوهفتم،

اسـفند1395. ش162،بهمـنو
مقالـهحاضـربـهنقـدوبررسـیترجمـهکتـابدرآمـدیبـهمتافیزیکمعاصـر،نوشـتهمایکل
الکـساختصـاصدارد.ایـنکتـابدرسـال1395توسـطانتشـاراتحکمـتمنتشـرشـدهو
آقایـانصالـحافـروغویاسـرپوراسـماعیلآنرابهفارسـیبرگرداندهانـد.نقدکتابکـهعمدتًا
بـهفصـلاولاختصـاصدارددردوبخـشترجمـهوویراسـتاریپـیگرفتـهشـدهونشـان
میدهـدکـهکتـابمذکورنهتنهـابااشـکالهایمتعدددرترجمـهودرکنامناسـبمترجمان
ازمتـناصلـیروبـرواسـت،بلکـهمـواردیچونضبـطنامناسـبوافتادگـیواژگان،اسـتفاده
نادرسـتازعالئـمویرایشـیدربخشهـایزیـادیازکتـابو...رانیزبایدبهمشـکالتکتاب
افـزود.بهطـورخالصـهمیتـوانچنیـنگفتکـهظاهراًچنـانشـتابوتعجیلـیدرتولیداین
اثـرفلسـفیوجودداشـتهکهسـببشـده،بـااثـریمواجهباشـیمکهافـزونبرصعوبـتذاتی
یـکمتـنفلسـفیآنهمازنوعمتافیزیک،دشـواریهایترجمـهوویرایشنیزبـهآنافزوده

شود.
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امیریان، مهدی )1356(
دانش آموختۀ دكتری فلسفه ذهن، پژوهشکده 

علوم شناختی تهران. 

مدیراجراییمجمععالیحکمتاسالمیشعبهاصفهان،
مدیرگروهفلسفهوکالمدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم،شعبهاصفهان،

مدیر کارگروهدائرةالمعارفحجوحرمیندراصفهان،
مسئولاجراییاختتامیهجشنوارهکودکونوجوانسال1382،

مدیرکارگروهتألیفکتابشناسیوقف،
پژوهشگرمرکزتحقیقاترایانهایحوزهعلمیهاصفهان،

محققحوزۀفلسفةتحلیلیوفلسفةذهن.

گزیدة آثار
قصص االنبیاء،سیدنعمتاهللجزائری،اصفهان:انتظارسبز،1388،)ترجمه(،

ــیو ــانتحلیل ــرصورتگرای ــدتازمنظ ــئلهوح ــرمس ــدب ــاتأکی ــدنب ــسوب ــبتنف »نس
ــناختی،1396، ــومش ــران:عل ــدرا«،ته ص

ــن، ــران:ذه ــی«،ته ــیمصداق ــهاینهمان ــانظری ــبتآنب ــواونس ــیدرمحت »برونیگرای
،1393

»رویکردهــایمدلســازیذهــندرعلــومشــناختیوچالش هــایفلســفیپیــشرویآن«،
اصفهــان:پژوهش هــایعلــومانســانینقــشجهــان،1393،

»بررسییکترجمه؛ذهن:درآمدیبرعلومشناختی«،آئینهپژوهش،1393،
ــت ــااصال ــقآنب ــسوتطبی ــمجن ــاصواس ــمخ ــارهاس ــیدرب ــدگاهکریپک ــندی »تبیی

ــفی،1393، ــتفلس ــود«،معرف وج
»دفاعازارادهگراییدربرابردیدگاههایرقیب«،نقدونظر،1393،
»تابستان«،دردائرة المعارفقرآنکریم،قم:بوستان کتاب،1390،

»بدن«،دردائرة المعارفقرآنکریم،قم:بوستان کتاب،1389.
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منصب بابیت امامان در ترازوی نقد 
و بررسی محتواشناسانه با توجه به 
كتاب رازداران حریم اهل بیت )ع(

»منصـب بابیـت امامـان در تـرازوی نقد و بررسـی محتواشناسـانه با توجـه به کتاب 
رازداران حریـم اهـل بیت )ع(«،نعمتاهللصفریفروشـانی،شـیعهپژوهـی،سدوم،ش6،

.1395 بهار
دیدگاهـیوجـودداردمبنـیبـراینکهمنصبـیکلیدیباعنـوانبابیتائمـه)ع(درعصرحضور
وغیبـتصغـراوجـودداشـتهوافـرادیبـهعنـوانابـوابمعرفـیمیشـدند.هرچنـدازعصـر
غیبـتصغـراتعـدادیازمؤلفـانامامـیونصیـریفهرسـتیازبابهـایمعصومیـنمطـرح
کردهانـد،امـابهتریـنوجامعتریـنتبییـننظریـهبابهـاازدیدگاهامامیـهرا،درعصـرحاضر،
جـوادسـلیمانیدرکتـابرازدارانحریـماهـلبیـت)ع(بـهدسـتدادهاسـت.حـالآنکهاین
نظریـهنیـازبـهنقداسـتنادیومحتوایـیداردکهدراینتحقیـقتمرکزبرنقدمحتواییاسـت.
بـهایـنترتیـببـهایـنپرسـشپاسـخدادهمیشـودکـه:نظریـهبابهـایامامـانازلحـاظ
محتوایـیبـاتوجـهبـهنظریهایکهسـلیمانیتبیینکـردهازچهمیـزاناعتباربرخورداراسـت؟
اهمّیـتپرداختـنبـهاینمسـئلهازآنرواسـتکهنظریـهبابیـتپیامدهاییدرنظـاماعتقادی
امامیـهداردومیتوانـدتحولـیدرآنایجـادکنـد.ایـنمقالـهبـادورویکردکالمـیوتاریخی
بـهنظریـهبابیتمیپـردازدوازروشهـایکالمی،تاریخیورجالیاسـتفادهمیکنـد.درانتها
بـهایـننتیجهمیرسـدکـهبابیتجایگاهـیدراعتقـاداتامامیهنـداردوبررسـیهایتاریخی

نیـزآنراتأییـدنمیکند.
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امیریان، مهدی )1356(
دانش آموختۀ دكتری فلسفه ذهن، پژوهشکده 

علوم شناختی تهران. 

مدیراجراییمجمععالیحکمتاسالمیشعبهاصفهان،
مدیرگروهفلسفهوکالمدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم،شعبهاصفهان،

مدیر کارگروهدائرةالمعارفحجوحرمیندراصفهان،
مسئولاجراییاختتامیهجشنوارهکودکونوجوانسال1382،

مدیرکارگروهتألیفکتابشناسیوقف،
پژوهشگرمرکزتحقیقاترایانهایحوزهعلمیهاصفهان،

محققحوزۀفلسفةتحلیلیوفلسفةذهن.

گزیدة آثار
قصص االنبیاء،سیدنعمتاهللجزائری،اصفهان:انتظارسبز،1388،)ترجمه(،

ــیو ــانتحلیل ــرصورتگرای ــدتازمنظ ــئلهوح ــرمس ــدب ــاتأکی ــدنب ــسوب ــبتنف »نس
ــناختی،1396، ــومش ــران:عل ــدرا«،ته ص

ــن، ــران:ذه ــی«،ته ــیمصداق ــهاینهمان ــانظری ــبتآنب ــواونس ــیدرمحت »برونیگرای
،1393

»رویکردهــایمدلســازیذهــندرعلــومشــناختیوچالش هــایفلســفیپیــشرویآن«،
اصفهــان:پژوهش هــایعلــومانســانینقــشجهــان،1393،

»بررسییکترجمه؛ذهن:درآمدیبرعلومشناختی«،آئینهپژوهش،1393،
ــت ــااصال ــقآنب ــسوتطبی ــمجن ــاصواس ــمخ ــارهاس ــیدرب ــدگاهکریپک ــندی »تبیی

ــفی،1393، ــتفلس ــود«،معرف وج
»دفاعازارادهگراییدربرابردیدگاههایرقیب«،نقدونظر،1393،
»تابستان«،دردائرة المعارفقرآنکریم،قم:بوستان کتاب،1390،

»بدن«،دردائرة المعارفقرآنکریم،قم:بوستان کتاب،1389.
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هوش و گوش خود بدین پاداش ده: 
نقدی بر گزارش آرای تربیتی جاحظ در 
جلد نخست آرای دانشمندان مسلمان 
در تعلیم و تربیت و مبانی آن...

سی
شنا

ان 
رو

 و 
تی

ربی
م ت

علو

»هـوش و گـوش خـود بدیـن پـاداش ده: نقدی بـر گـزارش آرای تربیتـی جاحظ در 
جلـد نخسـت آرای دانشـمندان مسـلمان در تعلیـم و تربیـت و مبانـی آن...«،بهـروز
رفیعـی،فصلنامـهنقـدکتـاباخالق،علـومتربیتـیوروانشناسـی،سدوم،ش5،بهار1395
درکتــابآرایدانشــمندانمســلماندرتعلیــموتربیـتومبانـیآن)جلــداول(کوشـیده
شدهبــااســتنادبــهمکتوباتتراثــیدرتربیتاســالمی،شــماریازمؤلفههایتعلیــمو
تربیــتکــهدرایــنآثــاربازتابیافته،نمایانشود.ازایـنرهگذر،بـهبــازوبسـطمبانـی
فلسـفیوآرایتربیتـیابوعثمـانعمـروبـنبحـرجاحـظ)حـدود255-159هـ.ق(،محمـدبن
ســحنون)256-202هـ.ق(،ابونصــرمحمدفارابی )339-260هـ.ق(،ابوالحسـنعلـیقابسـی
)403-324هـ.ق(،گــروهاخوانالصفــا)قرنچهــارم(وابنســینا)428-370هـ.ق(پرداخته
شدهاست.ایــنمقاله،بازشــکافتیاستازجسـتارنخسـتکتــابکـهدربـارۀجاحظاسـت.

 اثر برگزیده



ب
کتا

قد 
ه ن

وار
شن

ن ج
میـ

ده
هار

ش چ
زار

گـ
13

96
اه 

ذرم
آ

91

رفیعی، بهروز )1336(
دانش آموختۀ سطح چهار حوزة علمیه، قم.

عضوهیئتعلمیگروهعلومتربیتیپژوهشگاهحوزهودانشگاه،
تدریـسدرمقاطـعکارشناسـیارشـدودکتـریدانشـگاه هاومراکـزعلمـیمتعـددازجملـه:
جامعةالمصطفـیالعالمیـه،پژوهشـگاهحوزهودانشـگاه،مرکـزتخصصیاخـالقو تربیتحوزه
علمیـهقـم،مؤسسـهآموزشـیوپژوهشـیامـامخمینـی)ره(،مرکـزآمـوزشعالـیاخـالقو

تربیـتقـم،مؤسسـهتنظیـمونشـرآثارامـامخمینـی)ره(و...
طراحآزمونورودیدورهدکتریرشتهفلسفهتعلیموتربیتدرمؤسسهآموزشیوپژوهشیامام

خمینی)ره(وپژوهشگاهحوزهودانشگاهومرکزتخصصیاخالقوتربیتحوزه،
پژوهشوتألیف19عنوانکتابوبیشاز40مقالهعلمی،

پژوهشگربرگزیدهحوزه هایعلمیهدرسال1388،
ایران،کتابسالحوزه، ازجمله:کتابسالجمهوریاسالمی برگزیدۀده هاجشنوارۀکتاب

جشنوارۀکتابفصلو...

گزیده  آثار 
مربیانما:تاریخاندیشه هایتربیتیمربیانمسلمان)قرندومتاپنجم(،قم:پژوهشگاهحوزهو

دانشگاه،1396،
فلسفهتربیتاسالمی:رویکردوحیانی،قم:پژوهشگاهحوزهودانشگاه،1396،

درآمدیبرفلسفهتربیتاسالمی)رویکردتطبیقی(،قم:پژوهشگاهحوزهودانشگاهوسازمان
سمت،1395،)ترجمه،نقدواضافات(،

مربیانبزرگمسلمان:تلخیصآرایدانشمندانمسلماندرتعلیموتربیت،قم:پژوهشگاهحوزه
ودانشگاهوسازمانسمت،1393،

فلسفهتربیتاسالمی:مطالعهتطبیقیمیانفلسفهتربیتاسالمیوفلسفههایتربیتیمعاصر،
قم:پژوهشگاهحوزهودانشگاهوسازمانسمت،1389،)شایستهتقدیرکتابفصلوسیزدهمین

دورۀکتابسالحوزه(،)ترجمه،نقدواضافات(.
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نقد روش شناختی كتاب التفسیر و 
المفسرون فی ثوبه القشیب

ث
دی

و ح
ن 

قرآ
 

»نقـد روش شـناختی کتـاب التفسـیر و المفسـرون فـی ثوبـه القشـیب«،سـّیدهدایت
جلیلـی،فصلنامـهنقـدقـرآنوحدیـث،سدوم،ش5،بهـار1395.

التفسـیروالمفسـرونفـیثوبـهالقشـیبچنانکـهازنامـشپیداسـتدرتناظـربـاالتفسـیرو
المفسـرونمحمدحسـینذهبـینگاشـتهشـدهاسـت.شـاکلهوسـاختارکلـیکتـابآیـتاهلل
محمدهـادیمعرفـتگرچـهبـااثـِرذهبـیهمسـانیهایبسـیاردارد،باایـنحـال،رویکردی
انتقـادیبـدانداردوبرآناسـتکـهکاسـتیهایآنرابازنمایدوکژیهایآنراراسـتکند
وآنرادرجامـهاینـودرآوردوحّقـیراکـهذهبـیدربابشـیعهوتفاسـیرشـیعیفروگذارده
اسـت،بازسـتاندوتصویـرباژگونـهایراکهاوازتفاسـیرشـیعهترسـیمکـرده،بازسـازیکندو
نسـبتهایناروایـیراکـهبـرشـیعهرواداشـتهاسـت،ازدامـنشـیعهبسـترد.کارسـترگو
همـتبلنـداسـتادمعرفـترامیتـوانبـهگاممانـدگاروعـزِماحیاگـرسـلفوی،مالمحسـن
فیـضکاشـانیدرالمحجـة  البیضـاءفـیاحیـاءاالحیـاءماننـدکـردکهبهعـزماحیـاواصالِح
احیـاءعلـومالدیـنغزالیبرخاسـت.التفسـیروالمفسـرونفـیثوبهالقشـیببانظـارتمؤلف
بـهفارسـیبرگردانـدهشـدهوبـاعنوانتفسـیرومفسـرانازسـویانتشـاراتالتمهیدمنتشـر

است. شـده
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جلیلی سنزیقی، سّیدهدایت )1342(
دانش آموختۀ دكتری علوم قرآن و حدیث، مركز 

تربیت مدرس دانشگاه قم.

استادیاردانشگاهخوارزمیومدیرگروهعلومقرآنوحدیث،
دارایدانشنامةکارشناسیالهیئتومعارفاسالمیوکارشناسیارشدعلومقرآنوحدیثاز

دانشگاهتهران،
عضوهیئتمدیرۀانجمنایرانیمطالعاتقرآنیوفرهنگاسالمیومسئولکمیتهانتشارتانجمن،
عضوکمیته هایعلمیتحولرشتهقرآنوحدیثوزارتعلوم،همایشضرورتگفتگودرعلوم

انسانی:مطالعاتمیانرشتهایدانشگاهخوارزمیوسومینهمایشملیاعجازقرآنکریم،
عضوانجمنمطالعاتقرآنیتهرانوانجمنمباحثاتقرآنیقم،

فرهنگ و قرآنی مطالعات ازجمله: متعدد پژوهشی و علمی مجالت تحریریه شورای عضو
اسالمی،قرآنپژوهیمعاصروتفسیرپژوهیدانشگاهآیتاهللمدنیتبریز،

سرداورگروهقرآنوحدیثکتابسالجمهوریاسالمیوجشنوارۀکتابفصل،
ازجمله:مطالعاتعرفانی،کتابقیم،مطالعاتتفسیری، داورعلمیمجالتعلمیپژوهشی

پژوهشنامهتفسیروزبانقرآنومطالعاتقرآنیمعاصر،
عضوکمیتهداورانعلمیپایاننامه هایبرترقرآنیوزارتعلوم.

گزیده  آثار 
پژوهشدرتفسیرپژوهیقرآن،تهران:انتشاراتسخن،1390،

مجموعهمقاالتغزالیپژوهی،تهران:خانهکتاب،1389،
تفسیرموضوعی:چیستی،بنیانهاوپیشفرضها،قم:بوستانکتاب،1387،

روششناسیتفاسیرموضوعیقرآن،تهران:کویر،1372،
»اعجاز قرآن به مثابه یکی از مبانی تفسیر قرآن؛ تحلیل و داوری«،پژوهش های قرآن و حدیث،

سال چهل و هشتم، ش دوم، پاییز و زمستان1394 ،
نور پیام دانشگاه زبانقرآن، لغزان«،پژوهشنامهتفسیرو لرزانو فرازبانی »تفسیرتطبیقی؛

اصفهان،ش1393،2.

کارنامک

ده
گزی

بر



ب
کتا

قد 
ه ن

وار
شن

ن ج
میـ

ده
هار

ش چ
زار

گـ
13

96
اه 

ذرم
آ

94

نوشته ای قابل تحسین همراه با 
گالیه های چند در نقد و بررسی 
كتاب اصول حقوق مالکیت فکری

وق
حق

 و 
قه

ف

»نوشـته ای قابـل تحسـین همـراه بـا گالیه های چنـد در نقد و بررسـی کتـاب اصول 
حقـوق مالکیـت فکـری«،علیرضـامحمـدزادهوادقانـی،فصلنامهنقـدکتابفقـهوحقوق،

سدوم،ش8،زمسـتان1395.
عنـوانکتـاباصـولحقـوقمالکیـتفکـریبیانگرایـناسـتکـهدرآنازقواعـدومفاهیم
اصلـیتشـکیلدهندۀرشـتةمالکیـتفکـری،بـهعنوانیکـیازشـعبههایحقـوقخصوصی
سـخنرفتـهاسـت.ارزیابـیآننیازمندشـمارشالفبایاینرشـتهطـیمقدمهایکوتاهاسـت
وپـسازآن،مـیتـواندرسـایةایـنمقدمـهگفتههـارامحـکزد.ایـنمهمطـیدوبخش
تحـتعناویـنایرادهـایشـکلیوماهـویصورتگرفتهاسـت.رسـالتفصلنامهوبـهپیروی

ازآن،ایـننوشـته،هشـدارویادآورینارسـاییهادرآثارمنتشـرشـدهاسـت.
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محمدزاده وادقانی، علی رضا )133(
دانش آموختۀ دكتری حقوق، دانشگاه نانت 

فرانسه.

وکیلپایهیکدادگستریواستاددانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران،
مدرسحقوقتطبیقی،تجارت،حملونقل،حقوقمالکیتادبیوهنریومتونحقوقیبهزبان

فرانسهدردانشگاهومراکزعلمی،
از مالکیتفکری بورسیهسازمانجهانی و بهشتی دانشگاهشهید از دارایکارشناسیحقوق

دانشگاهنانت،
عضوپژوهشیپروژهاروپاییحقوقعلومکشاورزیومحیطزیستدردانشگاهنانت،

مدیرگروهحقوقخصوصیواسالمیپردیسالبرزدانشگاهتهران،
ارائةمقاالتمتعدددرهمایشهایداخلیوخارجی،

عضوکمیتةاخالقوپژوهشدانشگاهتهران.

گزیده  آثار 
حقوقتجارت4،تهران: مجد،1396،

حقوقجانمایهبقایاجتماع،تهران:سمت،1395،
گفتاریدرحقوقبینالمللمؤلفوحقوقمجاور،تهران:میزان،1393،

حقوقبینالمللمؤلفوحقوقمجاور،تهران:میزان،1393،
dictionnaire juridique de la securite alimentaire dans le monde ٬ paris :larcier٬1392 ٬

حقوقتطبیقی،تألیفپیرلوگراند،تهران:میزان،1392،)ترجمه(،
حقوقتجارت1،تهران:مجد،1391،

فرهنگتطبیقیحقوقمؤلفوکپیرایت،تألیفماریکرنو،تهران:دانشگاهتهران،1390،
)ترجمه(،

حقوقچینمعاصر،تألیفجینگزائوتائو،تهران:دادگستر1377،)ترجمه(،
اصولبنیادینحقوقمؤلفوحقوقمجاوردرجهان)مطالعهتطبیقی(،تألیفکلودکلمبه،تهران:

میزان،1385،)ترجمه(.
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حقوقی برای رسانه یا رسانه ای 
برای حقوق: نقدی بر كتاب حقوق 
مالکیت فکری آفرینش های رسانه ای

ت
طا

تبا
 ار

»حقوقـی بـرای رسـانه یـا رسـانه ای برای حقـوق: نقـدی بر کتـاب حقـوق مالکیت 
فکـری آفرینش هـای رسـانه ای«،پژمـانمحمـدی،فصلنامـهنقـدکتـاباطالعرسـانیو

ارتباطـات،سسـوم،ش9،بهـار1395.
حقـوقمؤلـفیـاآنگونـهکـهدرنظـامکامـنالمعرفـیمیشـود،کپـیرایـت،سـعیدارداز
همـهدسـتاوردهایغیرصنعتـیناشـیازفکـروذوقبشـرحمایـتکنـد.آثـارمـوردحمایـت،
تنـوعوگسـتردگیودسـته بندیگوناگونـیدارنـد.همـهآثـاربـرایشـمولحمایـتناگزیـر
ازعینـیشـدنوتبلـورظاهـریهسـتند،امـاتنهـابرخـیآثـارازطریـقرسـانهها،بـهجامعه
عرضـهمیشـوند.اهمیـترسـانهوقدرتیکـهبهصاحـبخـودوپدیدآورندگاناعطـامیکند،
بـرکسـیپوشـیدهنیسـت.آثـارتلویزیونی،سـینماییورادیویـیمهمتریـناینمواردهسـتند.

 اثر برگزیده



ب
کتا

قد 
ه ن

وار
شن

ن ج
میـ

ده
هار

ش چ
زار

گـ
13

96
اه 

ذرم
آ

97

محمدی، پژمان )1351(
دانش آموختۀ دكتری حقوق خصوصی و اسالمی، 

دانشگاه تهران. 

استادحقوقخصوصیومدیرگروهحقوقدانشگاهشهیدچمراناهواز،
وکیلپایهیکدادگستریوعضوهیئتمدیرۀکانونوکالیدادگستریخوزستان،

معاونپژوهشیدانشکدهاقتصادوعلوماجتماعیدانشگاهشهیدچمران،
رییسهیئتتجدیدنظرانتظامیاعضایهیئتعلمیورییسوعضوهیئتبدویرسیدگیبه

تخلفاتکارکناندانشگاهشهیدچمران،
مدیردفترامورحقوقیدانشگاهشهیدچمران،

عضوورییسکمیسیونتخصصیهیئتممیزهاقتصادوعلوماجتماعیوکمیسیونمالکیت
فکریمرکزرشدوفناوریوانجمن هایمختلفدانشگاهشهیدچمران،

عضوشوراینویسندگانوسردبیرمجلهدانشوپژوهشحقوقی،
برگزیدهششمیندورۀجشنوارهنقدکتاب.

گزیده  آثار 
قرارداد هایبهره برداریازحقوقمؤلف،تهران:دادگستر،1386،

قلمرویعمومیدرحقوقمؤلف،باهمکاریمرضیهشرقی،تهران:مجد،1394،
فرهنگتطبیقیحقوقمؤلفوکپیرایت،ترجمه،تهران:دانشگاهتهران،1390،

جایگاهقانونروابطموجرومستاجرمصوب1356درنظامحقوقیایران،اهواز:دانشگاهشهید
چمران،1393،

»بررسیابعادحقوقگارانتی«،فصلنامهحقوقخصوصی،ش1392،2،
»مسئولیتمدنیوکیفریتولیدکنندگانکاالیغیراستاندارد«،پژوهش هایحقوقجزاوجرم

شناسی،ش،1392،
»حقوقمرتبط،سازمان هایپخشصداوتصویر«،کتابماهکلیات،ش176،مرداد1391،

»مفهوموآثارحقتألیف«،فصلنامهحقوقتطبیقیدانشگاهتهران،دورهدوم،ش1،بهار1390،
»اصالتشرطپیدایشاثر«،حقوقخصوصیدانشگاهتهران،ش15،زمستان1388.
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درباره زبان فارسی افغانستان

سی
فار

ن 
زبا

»دربـارة زبان فارسـی افغانسـتان«،نامـهفرهنگسـتان،مسـعودقاسـمی،سپانزدهم،ش
59،بهـار1395.

کتـابزبـانفارسـیافغانسـتان)دری(،تألیفدکترعلـیرواقیباهمکاریخانـمزهرااصالنی
درسـال1392،ازسـویفرهنگسـتانزبانوادبفارسـی)گروهنشـرآثار(منتشرشد.مـؤلفان
درایـنکتـابکوشـیدهاندتـالغـاتوترکیبـاترایـجدرزبـانافغانسـتانرابـاشـواهدمتعـدد
ازنوشـتههایمنثـورومنظـوممعاصـرافغانسـتانیومقایسـةآنهـابـالغـاتوترکیبـاتمتـون
کهـنفارسـیومتـونمعاصـرتاجیکیبـهخواننـدگانمعرفیکننـد.منتقددردهمقولـةزیربه
نقـدایـنکتـابپرداختـهاسـت:1.خلطزبـانوخـط،2.واردکردنعناصرقاموسـیمشـترک
درزبانهـایفارسـیوفارسـیافغانسـتان)دری(وفارسـیتاجیکـی،3.مسـامحهدررعایـت
اصولعلمیفرهنگنویسـیدراختیارمدخل،4.مسامحــهدرتعیینمقولــهصرفیمــدخل،
5.تفکیـکنکـردنشـواهدبـهمقتضـایمعانیمتعـّددمدخـل،6.تعریـفوتوضیحنادرسـت
یـادقیـقنبـودنآن،7.اشـکالهاییدرریشه شنــاسی،8.مشـّخصنساختــنتعلّـقزبــانی
واژههـایدخیـل،9.حجم گرایـیوذکـرشـواهدمتعـّددوزایـدوفاقـدنقـشیاتکرارشـاهدو
10.تلّقـیغیـردقیـقازبرخـیازالگوهایسـاختاریفعـلدرزبانفارسـیافغانسـتان)دری(

وفارسـیتاجیکی.
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قاسمی، مسعود )1331(
دانش آموختۀ دكتری زبان شناسی، مركز زبان 
و ادبیات رودكی وابسته به آكادمی علم های 

تاجیکستان.

همکاریبامؤّسسةلغتنامةدهخدابهعنوانپژوهشگر.
فرهنگ نویس،ویراستارومعاونگروهتخصصیفرهنگفارسیدرمرکزنشردانشگاهی،

تدریسزبانوادبیاتفارسیدردانشگاه هایشهیدبهشتی،امیرکبیروتربیتمعلّم،
دارایدانشنامةفوقلیسانسزبانوادبیاتفارسیازدانشگاهعاّلمهطباطبایی،

تاجیکستانو دانشگاهدولتی فارسیدر ادبّیاتمعاصر و بیهقی،مثنویمولوی تاریخ تدریس
دانشگاهآموزگاری،

همکاریعلمیباانستیتویزبانوادبّیاترودکیتاجیکستان،
دبیرعلمیومدیرپژوهشگاهفرهنگفارسی–تاجیکی)وابستهبهسفارتایراندرشهردوشنبه

درجمهوریتاجیکستان(وسردبیرفصلنامةنامةپژوهشگاه،
ایرادسخنرانیدرحوزۀزبان شناسی،زبانفارسیوتاجیکیدرهمایش هایداخلیوخارجی،

همکاریبافرهنگستانزبانوادبفارسیبهعنوانپژوهشگردرامورفرهنگ نویسی.

گزیده  آثار 
تراجم االعاجم)فرهنگکهنقرآنیعربیبهفارسیازقرن6هـ(،احمدغزنوی،باهمکاری

محمودمدبّری،تهران:اطالعات،1389،)تصحیح(،
کلّّیاتاشعارالیقشیرعلی،تاجیکستان:پژوهشگاهفرهنگفارسی–تاجیکی،1383،

دیوانرودکی،باهمکاریموسویمیربابایف،تاجیکستان:پژوهشگاهفرهنگفارسی–تاجیکی،
1379،)تصحیح(،

فرهنگنامهایتاجیکی،باهمکاریعزیزمیربابایف،تاجیکستان:پژوهشگاهفرهنگفارسی–
تاجیکی،1378،

ج، تاجیک،2 محّققان همکاری با تاجیکستان، ایرانی گویش های و زبانها مصادر فرهنگ
مولوی جایزۀ سال کتاب )برگزیدۀ .1376 تاجیکی، – فارسی فرهنگ پژوهشگاه تاجیکستان:

تاجیکستاندرسال1999م.(.
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بررسی و نقد كتاب راه  بردهای 
یادگیری

گر
دی

ی 
ها

ان 
زب

»بررسـی و نقد کتـاب راه  بردهـای یادگیـری Les stratégies d’apprentissage«،کامیار
عبدالتاجدینـی،پژوهشنامـةانتقادیمتون،سشـانزدهم،ش1،فروردینواردیبهشـت1395.
ازشناختهشـدهترین یکـی ،)Pau Cyr, 1998( پـلسـیر اثـر یادگیـری، راهبردهـای کتـاب
نوشـتههایفرانسـویزبـاندربـارۀراهبردهـاییادگیـریدرحـوزۀآمـوزشزبـاندوماسـت،
کـهایـنمقالـهبـهنقـدوبررسـیآنمیپـردازد.نوشـتةحاضـرشـاملسـهبخشاسـت:نقد
کتابشناسـیاثـرمذکـور،معرفـیچهارچـوبنظـرینقـد،ونقـدمحتـوایاثـر.درایـنمقاله
ابتـداکیفیـتکتابشناسـیاثـرراارزیابیشـده،درادامهموضعگیـرینظریمنتقددربررسـی
دیدگاههـایمطـرحدراثـرتبییـنشـده؛سـپسمحتـوایاثـربهترتیـبارائـةمطالببررسـی
شـدهاسـت.بهنظـرمیرسـدمؤلـفمیخواهـدجریـانپژوهشـیایرامعرفـیکنـدکـهدر
اواسـطدهـة1970م،درحـوزۀآموزشزبـاندومپیرامونمفهـوم»راهبردیادگیـریزبانآموز
خـوب«شـکلگرفـت.درایـنمقالهنشـاندادهشـدهکـهمؤلفتـالشمیکندبـدوناتکابه
نظریههـایشناختهشـده،پدیـدۀراهبردهـاییادگیـریوآمـوزشآنهـاراتبییـنکنـد.همین
رویکـردسـببشـدهکـهمطالـبارائـهشـدهمتناقـضوناقـصباشـند.مؤلـفبهنـدرتوبـه
شـکلینارسـا،ازیافتههـایحوزههـایپژوهشـیتأثیرگـذارروانشناسـیشـناختیوفراگیری
قانعکننـدهایدرپـی پاسـخ اغلـب بهـرهمیگیـرد.طـرحمسـئلههایمتعـدد زبـانکمتـر
نـدارد.دلیـلایـنامـرهـمعمدتـًانقـصابـزارمطالعـةتجربـیونظریـهمحـورنبـودناغلب
پژوهشهـایمـورداسـتناداسـت.بهطـورکلـیمحـدودشـدناثـربـهبررسـیومعرفـییک
جریـانپژوهشـیونپرداختـنبـهبررسـیهایانجـامشـدهدرحوزههـایدیگـرزمینـةدرگیر

کـردنذهـنمخاطـبرابسـیارمحـدودمیکند.
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عبدالتاجدینی، كامیار )1352(
دانش آموختۀ دكتری علوم زبان، دانشگاه 

اكس آن پروانِس فرانسه.

عضوهیئتعلمیدانشگاهاصفهان،
پژوهشگرومنتقدحوزۀعلومزبان،

تدریسزبانفرانسهدردانشکدۀزبان هایخارجیدانشگاهاصفهان،
راهنماییپایاننامه هایدانشجویی،

تألیفمقاالتمتعددعلمیوپژوهشیبهزبانفارسیوفرانسه.

گزیده  آثار 
»روشنودرآموزشزبانفرانسه)1372چاپپنجم(وفرانسةگامبهگام)1392چاپهشتم(:
دواثرازدکترمحمدتقیغیاثی«پژوهش نامهانتقادیمتونوبرنامه هایعلومانسانی،1396،

علوم برنامه های و متون انتقادی پژوهش نامه یادگیری«، راهبردهای کتاب نقد و »بررسی
انسانی،ش1،فروردینواردیبهشت1395،

L’erreur, un facteur de dynamisme dans les processus d’apprentissage des 
langues étrangères, Plume2-2007٬
»خطایکعاملپویادرروندزبانآموزی«،باهمکاریروحاهللرحمتیان،نشریهقلم،ش2،

.1384
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فرهنگ؟ دانشنامه؟ كارا؟
 نغمه های ناساز

سی
شنا

ان 
زب

»فرهنگ؟ دانشـنامه؟ کارا؟ نغمه های ناسـاز«،حسـنهاشـمیمیناباد،فصلنامـةنقدکتاب
ادبیـات،سدوم،ش5،بهار1395.

فرهنگهـایدوزبانـةنظاممنـدوکارآمـدنقـشانکارناپذیـریدربهبودترجمهودرکدرسـت
متـنبیگانـهدارنـدودرعصـریکـهدانـشعمدتـًاازرهگـذرترجمـهاززبانهـایخارجیبه
ویـژهانگلیسـیبـهدسـتمیآیـد،اهمّیـتایـنفرهنگ هـامضاعفمیشـود.درسـال1394
فرهنـگ-دانشـنامةکاراازاسـتادبهاءالدیـنخرمشـاهیدرچهـارجلـدمتـناصلی)بـههمراه
پیوسـت هایی(ویـکجلـدتکملهحاویاصطالحاتتخصصیمنتشـرشـد.اسـتادخرمشـاهی
سـابقةدیرینـیدرتألیـفوترجمـهوویرایـشواژهنامههـادارنـدوطبعـًاانتظارآنهایـیکهبا
آثارشـانآشـناهسـتندایناسـتکهفرهنگیبرتـرونظاممندتـروبهسـامانترازفرهنگهای
موجـودعرضـهکنند.نخسـتیننکتـهایکهباعنایـتبهتأکیـداتمؤلفبرایجـاز،توجهمنتقد
راجلـبکـردهاسـتحجـمزیاداطنـابوتکراراطالعـاتبهویژهدرپیوسـتهایجلـدچهارم
وکلجلـدپنجـماسـت.بهزعممنتقدفرهنگدانشـنامةکارادسـتویراسـتارفرهنگنوشـتی
رابـهخـودندیـدهونایکدسـتیورعایتنکـردناصولفرهنگنـگاریوبی بهرگیازانسـجام
ازجملـهمشـکالتعمـدۀایـناثراسـت،امـامهمترینمسـئلهنداشـتنروشاسـتونیزپای

بنـدنبـودنبـهسیاسـتهاوخط مشـیهاییکهخـودمؤلـفاتخاذکردهاسـت.

اثر شایسته تقدیر
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هاشمی میناباد، حسن )1342(
دانش آموختۀ كارشناسی ارشد زبان شناسی، 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

زبان زبان شناسی، ترجمه، فرهنگ نگاری، حوزه های پژوهشگر و ویراستار نویسنده، مترجم،
فارسیونقدکتاب،

عضوهیئتعلمیومدیرروابطبینالمللدانشگاهآزاداسالمیاراک،
تدریسزبان شناسی،ساختزبان فارسی،فرهنگ نگاری،دروسترجمه،زبانتخصصیرشته های

ادبیاتفارسی،فرش،حسابداریو...دردانشگاه هایاراک،الزهراوعلومپزشکیایرانو...،
مشاورزباندرفرهنگستانزبانوادبفارسی،انتشاراترشد،فرهنگانومرکزنشردانشگاهی،

برگزاریکارگاه هایمتعددآموزشزبان،
ویراستارفرهنگجامعفارسیدرطرحفرهنِگفرهنگستانزبانوادبفارسی،

عضوهیئتمشاورانفصلنامهنقدکتابادبیات.

گزیده  آثار 
واژهنامةنسخه شناسیوکتاب پردازی:انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی،تهران: فهرستگان،

،1389
کتابمرجعبرایکودکانونوجوانان،تهران:دفترانتشاراتکمکآموزشیوزارتآموزشو

پرورش،1382،
مجموعهمقاالتفرهنگ نگاری،تهران:فرهنگستانزبانوادبفارسی،1386،

گفتارهاییدرترجمه،اراک:دانشگاهآزاد،1378،
آموزشترجمه،تهران:مرکزنشردانشگاهی،1394،

گفتارهاینظریوتجربیدرترجمه،تهران:کتاببهار،1396،
گفتوشنودهایموضوعیانگلیسی)گردآوریوتدوین(،تهران:نشرنی،1377،)ترجمه(،

نگاهیدیگربهآلیسدرسرزمینعجایب،تهران:نشرچامه،1377،)ترجمه(،
فرهنگحفظونگهداریموادکتابخانهوبایگانی،تهران:فهرستگان،1381،)ترجمه(،

زندگینامهخودتانرابنویسید،تهران:سورهمهر،1394،)ترجمه(.
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نگاهی به كتاب نگاشت توضیحی 
نظریه های معماری و هنر

هنر

»نگاهـی بـه کتـاب نگاشـت توضیحـی نظریه هـای معمـاری و هنر«،همـاافراسـیابی،
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سسـوم،ش9و10،بهـاروتابسـتان1395.

درایـنمقالـه،تالششـدهاسـتپـسازمعرفـیکتابنگاشـتتوضیحـینظریه هـایتاریخ
معمـاریوهنـر،بـهبررسـیونقداثروشـیوهگـردآوریوتنظیـماطالعاتآنپرداختهشـود.
همچنیـندرایـنبررسـی،پیشـنهاداتیبرایسـهولتدسترسـیپژوهشـگرانبـهمباحثذکر
شـدهدرکتـاب،مطـرحگردیـدهاسـتتاپژوهشـگراناینحـوزهبتواننـد،پسازمطالعـهمقاله

بـهارزیابـیدقیقـیازایـنکتابدسـتیابند.

اثر شایسته تقدیر
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دیر
 تق

ته
یس

شا

افراسیابی، هما )1334(
دانش آموختۀ كارشناسی كتابداری و اطالع رسانی، 

دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه تهران.

سال هاهمکاریباکتابخانه،موزهومرکزاسنادمجلسشورایاسالمیباعنوانکارشناسکتابداری،
رئیسدایرۀانتخابوسفارشکتاب،مدیرسازماندهیمنابعومسئولکتابخانةایرانشناسیمجلس،

فراگیریدورۀسازماندهیاسنادومدارکدرمرکزمدارکعلمی،
عضوشورایسردبیرینشریهپیامبهارستانوهمکاریبانامهانجمنکتابداران،

همکاریباکتابخانةدانشگاهبلوچستانبرایسازماندهیمنابع،کتابخانهفرهنگستانزبانوادب
فارسی،کتابخانهصنایعنظامیارتشوکتابخانهمرکزاسالمیهامبورگ،

فهرست نویسیکتاب هایچاپسنگیوسربیدرکتابخانةمرکزاسنادمجلسشورایاسالمی،
ویراستارسرعنوان هایموضوعیفارسیدرکتابخانةملی،

دریافتتقدیرنامهدر سال1379براینقش موثردرراهاندازیپایگاهنسخههایخطیکتابخانة
مرکزاسنادمجلسشورایاسالمیوهمکاریبینکتابخانهایباکتابخانةملیبرایتجدیدچاپ

روزنامه هایقدیمیکشوردرسال1386.

گزیده  آثار 
کیکاووسجهانداری:ازسلسلهآثارمشاهیرکتابشناسیمعاصرایران،تهران:خانهکتاب،1395،

نمایه سازیروزنامهمجلس،همکاریدرتدوین،تهران:1388،
تاریخچهکتابخانهمجلساولینکتابخانهرسمیکشور،همکاریدرتدوین،تهران:1374،

»معرفیوبررسیمجموعهمقاله هاینخستینهمایشملیشبیه پژوهی:رویکردینوینبه
هنریکهن«،فصلنامهنقدکتابهنر،سالچهارم،ش13-14،بهاروتابستان1396،

»نگاهیبهکتابوکتاب شناسیدرنوشته هایحبیبیغماییبههمراهنقدوبررسیوارائهطرح
پیشنهادیجهتشیوهگردآوریوتنظیماطالعاتایننوعآثار«،فصلنامهنقدکتابمیراث.سال

سوم،ش9-10،بهاروتابستان1395،
»نغمه هایماندگار:معرفیوبررسیکتابارمغانطرب«.فصلنامهنقدکتابهنر.سالسوم،

ش12،زمستان1395.

کارنامک
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بررسی و نقد رساله های شعری 
فالسفه مسلمان از فن شعر ارسطو: 
ترجمه در زمانه عسرت

بی
اد

قد 
ن

»بررسـی و نقـد رسـاله های شـعری فالسـفة مسـلمان از فن شـعر ارسـطو: 
ترجمـه در زمانـة عسـرت«،داوودعمارتـیمقـدم،پژوهشنامـةانتقـادیمتـون،س

شـانزدهم،ش5،آذرودی1395.
مقالـةحاضـر،بـهبررسـِیانتقـادِیکتابرسـالههایشـعریفیلسـوفانمسـلمان،بهکوشـش
دکتـرسـیدمهدیزرقانـیودکترحسـنحسـن زادۀنیـریاختصـاصدارد.دراینمقالهنشـان
میدهـدکـهبـهدالیلـی،ازجملـهبدفهمـِیقسـمتهاییازمتنعربـی،تکیهبرنسـخمغلوط،
عدمآشـناییمترجمانبایافته هایدیگرمحققانیکهبهبررسـِیرسـالههایشـعریفالسـفة
مسـلمانپرداختهانـدو...،متاسـفانهترجمـةفارسـیایـنرسـاله هارانمیتـوانچنـدانقابـل
اعتمـاددانسـت.همچنیـنازآنجـاکـهدرکتابرسـالههایشـعریفیلسـوفانمسـلمان،برای
توضیحپارهایمسـائلبارهابهکتاببوطیقایکالسـیکارجاعدادهشـدهاسـت،بررسـِیاین
کتـابنیزبهموازاتترجمههایرسـالههایشـعرِیفالسـفةمسـلمانضـرورتدارد.بنابراین،
دربخـشنخسـتمقالـهبـهطـورمختصـربهکتـاببوطیقـایکالسـیکودربخـشدومبه
تفصیـلبـهترجمةرسـالههایشـعریفالسـفةمسـلمانپرداختهشـدهوکاسـتیهایهریک

مـوردبررسـیقرارگرفتهاسـت.
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عمارتی مقدم، داوود )1362(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی، 

دانشگاه فردوسی مشهد. 

عضوهیئتعلمیدانشگاهنیشابور،
دریافتمدالطالیالمپیادادبیدرسال1379،
تدریسوپژوهشدرحوزۀزبانوادبیاتفارسی،

پژوهشگرحوزۀادبیاتفارسی.

گزیدة آثار
بالغت:ازآتنتامدینه،تهران:هرمس،1395،

»ازاپوخهتانوآوریهایشاعرانه:آسیب شناسِیکاربستروشپدیدارشناسیدرمطالعاتادبی
فارسی«،فصلنامهنقدادبی،ش1396،38،

»آسیب شناسیکاربردنظریههایمدرندرتدویندرس نامههایبالغی«،ادبیاتپارسیمعاصر،
دوره7،ش1396،1،

»عبدالقاهرجرجانی،رومنیاکوبسونومعانِینحوی:بهمناسبتانتشارکتابرستاخیزکلمات
ازدکترشفیعیکدکنی«،نشریهدستور،ویژهنامةفرهنگستانزبانوادبفارسی،ش1395،12،
ازفنشعرارسطو:ترجمهدرزمانه »بررسیونقدترجمةرسالههایشعریفالسفهمسلمان

عسرت«،پژوهش نامةانتقادِیمتونوبرنامه هایعلومانسانی،سال16،ش1395،5،
»شعرحجموکوبیسم:بازخوانیمبانینظریشعرحجمبرمبنایزیباییشناسِیکوبیسم«،با

همکاریسیدحسینفاطمی،نشریهنقدادبی،دوره3،ش9،بهار1389،
»بحراننقد:تصادفنظریهومتن«،نشریهنقدادبی،دوره2،ش8،سال1388،

»الگویایرانیمیلناکام«،مارتاسیمیچیوا،نشریهرودکیش21-19،سال1386،)ترجمه(.
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نقدی بر كتاب جستارهایی در باب 
نظریه روایت و روایت شناسی

بی
اد

قد 
 ن

»نقـدی بر کتاب جسـتارهایی در بـاب نظریه روایت و روایت شناسـی«،هـادییاوری،
پژوهشنامـةانتقـادیمتون،سشـانزدهم،ش5،آذرودی1395.

کتـابجسـتارهاییدربـابنظریـةروایـتوروایتشناسـی)حـّری،1392(کـهدربردارنـدۀ
هفـتمقالـةترجمـهایوسـهمقالهتألیفیاسـت،باهـدفارائةمنسـجموهدفمنـدمهمترین
جنبههـاینظریـةعمومـیروایـتوارائـةتحلیلهـایروایـیمناسـبیازمتـونفارسـیبرای
اسـتفادههرچـهبهتـرفارسـیزبانانعالقمنـدبـهایـنحـوزهترجمـهوتألیـفشـدهاسـت.در
نوشـتارحاضـربـهارزیابـیجنبههـایمختلفـیازایـنمتـنپرداختهشـدهوباتکیهبرشـواهد
فـراواننشـاندادهمیشـودکـهایـنکتـابازجنبههـایمختلـفکیفیـتمعادلگزینـیو
ترجمـه؛مسـائلزبانـی،ابعادصـوری،مستندسـازیوهمچنینکیفیـتمقاالتتألیفـی،ایرادو
خطاهـایزیـادیداردوچنانچـهبهلحـاظصوریومحتوایینظمونسـقوانسـجامبیابدوبا
افـزودنمقـاالتترجمـهایدیگرومقاالتتألیفیسـنجیدهترتجدیدچاپشـود،ممکناسـت
بتوانـدبرخـینیازهـایمخاطبـانعـامروایتشناسـیرابرطـرفکنـدویـابـهعنـوانمنبعی

کمکدرسـیمـورداسـتفادهقـرارگیرد.
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یاوری، هادی )1354(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی، 

دانشگاه فردوسی مشهد.

دبیرادبیاتفارسی،آموزشوپرورشخراسانرضوی،
عضوهیئتعلمیدانشگاهنیشابور،

مدیرگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهنیشابور،
معاونسردبیرفصلنامهنقدادبی،

رئیسدانشکدهادبیاتوعلومانسانیومعاونفرهنگیودانشجوییدانشگاهنیشابور.

گزیده  آثار 
ــهعصــر ــذارازدورانقصــهب ــنگ ــةمت ــهمنزل ــان:بررســیامیرارســالنب ــهرم ازقصــهب

ــخن،1390، ــران:س ــان،ته رم
»نقــدوبررســیدرس نامه هــایمتــونادبــی-تاریخــی«،ادبیــاتپارســیمعاصــر،سهفتــم،

ش1،بهــار1396،
»بررســیویژگی هــایســبکیکشــفالمحجوب...«،بــاهمــکاریدیگــران،گوهــرگویــا،س

هشــتم،ش2،پاییــزوزمســتان1393،
»درآمــدیبــرنظریــةعــامکلیشــهها«،بــاهمــکاریدیگــران،نقــدادبــی،ســالهفتــم،ش

28،زمســتان1393،
»دربــارناصــری،محمــلگــذرازروزگارقصــةبلنــدســنتیبــهعصــررمــان«،پژوهشهــای

ادبــی،سهفتــم،ش27،بهــار1389،
»فــرموعناصــرروایــیرمانــس:فصــلهفتــمکتــابرمانسهــایعامیانــةفارســی،نوشــتة

ویلیــامهانــاوی«،فصلنامــهفرهنــگومــردم،سنهــم،ش1389،34،)ترجمــه(.
»معرفــیونقــدکتــابرمانسهــایعامیانــةایرانــیقبــلازدورۀصفــوی«،نقــدادبــی،س

دوم،ش5،بهــار1388،
»نقــشبافــتومخاطــبدرتفــاوتســبکنثــرامیرارســالنوملکجمشــید«،بــاهمــکاری

دیگــران،جســتارهایادبــی،س42،ش4،زمســتان1388.
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خوانش باختینی رمان حیاط خلوت

نی
ستا

دا
ت 

بیا
اد

»خوانـش باختینـی رمان حیاط خلـوت«،محمـودرنجبر،ادبیـاتپایداری،سهشـتم،ش
15،پاییزوزمسـتان1395.

حیـاطخلـوتنوشـتهفرهـادحسـنزادهیکـیازرمانهـایبرگزیـدهجشـنوارهادبپایـداری
اسـت.ایـنرمـانازجملـهآثـارمتفـاوتدرحـوزهادبیـاتپایـداریبـهشـمارمـیرود.هـدف
ایـنمقالـةانتقـادیبازخوانـیرمـانحیـاطخلـوتبـارویکـردمیخائیـلباختیـناسـت.نتایج
ایـنخوانـشنشـانمیدهـدکـهدراینرمـان،حرکتـیکارناوالیازسـویشـخصیتهابرای
ویرانگـرینظـمبــرساختةحاکـــمیتجامعـةپـــسازجنـــگصـورتمیگــیرد.دراین
حرکـتنشـانههایمتفـاوتگفتگـو،خنـده،اعتـراض،چنـدصدایـیونقیضـهپدیدارمیشـود

کـهنشـاندهنـدۀجنبههایـیازکیفیـتزندگـیانسـانمعاصراسـت.
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رنجبر، محمود )1348(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی، 

دانشگاه گیالن.

نویسندهوعضوهیئتعلمیدانشگاهگیالن،
مدیرفرهنگیوفوقبرنامهدانشگاهگیالن،

مدیرطرحوبرنامهشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیگیالن،
دبیــرعلمــیهمایــشادبیــاتپایــداریاســتانگیــالنودبیــراجرایــییازدهمیــنهمایــش

ترویــجزبــانوادبفارســی،
تدریسزبانفارسیبهدانشجویانروسی)آستراخان(.

گزیده  آثار 
نقشزنانگیالندردفاعمقدس،تهران:نشرصریر،1395،
روایتدومازدفترچهآلبالویی،تهران:حوزههنری،1395،

شیوهاینودرنگارشنامهاداریونگاهیبهبرخیمسائلویرایشی،رشت:کادوسان،1394،
کمپرسی2)مجموعهخاطراتدکترنامدار(،تهران:حرفنو،1391،

سبزینهحضور:مردیازطراوتدریاوجنگلهایبارانخوردهگیالندکترمیرجعفرابریشمچیان،
رشت،1384،

زمزمه،رشت،1384،
بررسیوتوصیفگویشگالشی،رشت:گیلکان،1382.

آستراخان،رشت:دانشگاهگیالن،1379،
»بررسیعنصرزماندرداستانهایکوتاهدفاعمقدس«،همایشپژوهشیدانشگاهگیالن،1390،
»بررسیعنصرکشمکشدرداستانهایکوتاهدفاعمقدس«،ادبیاتپایداری،دانشگاهکرمان،

سالدوم،ش3و1390،4،
»درآمدیبرشیوهتدوینفرهنگنامه هایگویشی«،مجموعهمقاالتهمایشعلمیپژوهشی

دانشگاهگیالن،1389،
»داستانکوتاههمچناندرراه«،کتابماهادبیات،ش33،دی1388.
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با كاروان قصیده

عر
ش

»بـا کاروان قصیـده«،مهـدیفیروزیـان،آینـهپژوهـش،سبیسـتوهفتـم،ش6،بهمنو
.1395 اسفند

کتـابایـنحلّـةتنیـدهزدلُجنگـیازقصیدههـایمعاصـرودربردارنـدۀ191قصیـدهاز85
شـاعراسـتکـهباگزینـشوگـزارشوپژوهشعزتاهللفوالدونـددردوجلدبهچاپرسـیده
اسـت.جلـدنخسـتدربردارنـدۀ43قصیـدۀبرگزیـدهاز11شـاعرونگاهـیکوتـاهبـهزندگی
وشـعرآنهاسـت.درجلـددومگردآورنـدهدربـارۀشـعروزندگیسـخنورانسـخننگفتهوبه
آوردنشـعرهابسـندهکـردهاسـت.148قصیـدهاز74شـاعردرایـنجلـدگنجیـدهاسـت.در
جسـتارپیـشرونویسـندهپسازشناسـاندنکتـابوویژگیهایش،آنرادرپنـجبخشازچند
دیـدبررسـیکـردهاسـت:»گزینـشسـرایندگانوسـرودهها«،»پژوهـشدربارۀسـرایندگان
و نقـلسـرودهها«،»کاسـتیها در بـرسـرایندگان«،»لغـزش وسـرودهها«،»خردهگیـری

لغزشهـایچاپـی«.

 اثر برگزیده



ب
کتا

قد 
ه ن

وار
شن

ن ج
میـ

ده
هار

ش چ
زار

گـ
13

96
اه 

ذرم
آ

113

فیروزیان حاجی، مهدی )1361(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی، 

دانشگاه تهران.

عضوهیئتعلمیدانشکدهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهتهران،
استادمدعودانشگاهعالمهطباطباییودانشگاهخواجهنصیر،

تدریسوهمکاریباکمیتةالمپیادادبیمرکزپرورشاستعدادهایدرخشانودانشپژوهان،
معاونسردبیرفصلنامةپژوهشزبانوادبیاتفارسِیجهاددانشگاهی،

همکاریباگروهشبهقارهدرفرهنگستانزبانوادبفارسیباعنوانمؤلفوویراستار،
همکاریدرتألیفدانشنامةجهاناسالمودانشنامةزبانوادبفارسی،

تدریسخوشنویسیوموسیقیایرانیبهدانشجویانخارجیدردانشگاهعالمهطباطبایی،
داوریعلمیدرمجالتدانشگاهیازجملهنقدادبی،زبانوادب،شبهقاره،فنونادبی،بهارادب
و...ونیزشرکتدرهمایشهایبینالمللیحافظشیرازیوانجمنترویجزبانوادبفارسی.

گزیدة آثار:
اینترانهبویناننمیدهد:سبکشناسیترانههایقیصرامینپور،تهران:کتابآبی،1396.

ازترانهوتندر:زندگی،نقدوتحلیلاشعارحسینمنزوی،تهران:سخن،1390.
»آسیبشناسیموسیقیبیرونیدرشعرنیمایی«،فنونادبی،سهشتم،ش16،پاییز1395،
»بررسیعروضیغزلهایعارف«،نامةفرهنگستان،دورۀپانزدهم،ش58،زمستان1394،

»تشبیهموسیقاییدردیوانخاقانی«،بهارادب،سهشتم،ش28،تابستان1394،
»پیوندهایبینامتنیدیوانفخریهرویوحافظشیرازی«،شبهقارّه،ساول،ش3،پاییزوزمستان1393،

»بررسیعروضیغزلهایمنزوی«،نامةفرهنگستان،دورۀسیزدهم،ش49،پاییز1392،
»گونهایوزندرشعرسپیدشاملو«،ادبپژوهی،سهفتم،ش23،بهار1392،

»ایهامموسیقاییدردیوانخاقانیوسنجشآنبادیوانحافظ«،بهارادب،سپنجم،ش16،
تابستان1391،

»اطنابوروشتکراردرشعرتوللی«،نشریةزبانوادبیاتفارسیدانشگاهآزاِدفسا،سسوم،
ش6،پاییز1391.
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حاشیه ها بر و خاطره ها از سفرنامۀ 
ابن بطوطه پارسی گردان

فیا
غرا

و ج
خ 

اری
ت

سّیدحسـین پارسـی گردان«، بطوطـه  ابـن  از سـفرنامة  خاطره هـا  و  بـر  »حاشـیه ها 
رضویبرقعـی،آینـهپژوهـش،سبیسـتوهفتـم،ش157،فروردیـنواردیبهشـت1395.
ابنبطوطـهسـفرشرابـهسـال725هجـریازمراکـشآغـازکـرد.شـایدبتـوانگفـتایـن
اثـرجهانیتریـنسـفرنامهوازمفصلتریـنوخواندنیتریـننمونههـایآندرتمـدناسـالمی
اسـت.بـهعکـسسـفرنامهمارکوپولـوکـهدراروپاشـهرتداشـتهوتـامیانهسـدۀنوزدهمکه
تصحیـحانتقـادیآنمنتشـرشـدنهفقطبـرایاروپاییـانبلکهبـرایقاطبةمسـلمانانوحتی
دانشـمنداننیزشـناختهشـدهنبودهاسـت.درایـنبازهزمانـیتاکنونویراسـتههاوترجمههای
متعـددیازآنمنتشـرشـدهاسـت.منتقـدبـهسـببانسسـیوهفتسـالهبـاسـفرنامةابن
بطوطـهتأمالتـیدرآنداشـتهویادداشـتهایفراوانـیفراهـمآوردهاسـت.پیکرۀایـنمقاله،
گـزارشسنجشـیاسـتمیانمتـنعربیوترجمةفارسـیکتاببـایکدیگرکهبهدرخواسـت
شـادروانمحمـدزهرایـی)مدیـرنشـرکارنامـه(ازمنتقـدمحتـرمبهدسـتآمدهاسـت.برخی
ازنقدهـاچنیـناسـت:متـناصلیشـاملواژههـاواصطالحاتمتنوعـیازاقـواموفرهنگها
وزبانهـایمختلفـیاسـتکـهبـهدشـواریکارمحققـانومنطقـًامترجمـانایـنسـفرنامه
میافزایـد.امـابـهجـزایـننکتـه،چـونبازگـردانفارسـیاسـتادمحمدعلـیموحـدبـرپایه
ترجمههـایترکـیوشـروحآنبـودهکـهدرپایـانسـدۀنوزدهـمدرترکیهچاپشـدهبودهو
درمقدمـهکتـابطیشـصتسـالگذشـتهبهآناشـارهاینشـده،شـماریازایناشـتباهات
بـهترجمـهفارسـینیـزواردشـدهاسـت.انصـافآناسـتپارسـیگردانیاینمتـنخاصهکه
زبـانکهـنعربـیقرنهشـتمیسـرزمینهایمغـرباسـالمی راداردبـرایمترجمـانخبره
زبـانعربـینیـزکارآسـانینیسـت.پسمترجـمناگزیربودهدسـتبـهدامانترجمهایشـود

کـهزبـانمادریشـاندرتبریـزبودهاسـت.

اثر شایسته تقدیر
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رضوی برقعی، سّید حسین )1343(
دانش آموختۀ دندانپزشکی، دانشگاه شهید 

بهشتی.

فراگیریادبیاتعربیدرمدارسقدیمهنزداستادانداخلیوکشورهایعربی،
تحصیلدردانشکدۀادبیاتوفراگیریزبانوادبیاتفارسیزیرنظراستادانبرجسته،

پژوهشگرحوزه هایتاریخطبایرانواسالمواصولوقواعدپزشکیکهنبقراطیجالینوسی،
تألیفده هاکتابومقاله،نقدمتونوتصحیحدرسنامههایکهنوترجمهازعربی،

برگزیدۀجشنوارۀحامیاننسخخطی،
سخنرانیدرهمایشهایداخلیوخارجی،

ساختداروهایترکیبیبرایبیماریهایخاصباشیوهتلفیقیازپزشکیکهنونو.

گزیده  آثار 
و انسانی علوم پژوهشگاه تهران: 5ج، کهن، پزشکی اصطالحات در مقدماتی دانشنامهای

مطالعاتفرهنگی،)دردستانتشار(،
بیانالّطب:درسنامهپزشکیکهنسدهششمبهزبانفارسی،کمالالّدینحبیشتفلیسی،تهران:

نشرنی،1390،
پژوهشگاه تهران: رازی، فارسی،فخرالّدین زبان به بهداشتنامهکهنسدهششم حفظالبدن:

علومانسانی،1390،
کتابخانه قم: کاشانی، طبیب محّمدتقی ایرانی، پزشک یک سفر گزارش تفلیس: مسافرت

مرعشینجفی،1389،
کاملالّتعبیر،کمالالّدینابوالفضلحبیشتفلیسی،تهران،نشرنی،1388،

تفریحالقلوب:ترجمهوشرحفارسیادویهقلبیه،احمداهللمدراسی،تهران:پژوهشگاههندشناسی،1388،
شرحوتفسیرپارسیگرداِنادویهقلبیهبوعلیسینا:دربارهفلسفهشادمانیوداروهایشادیآور،

تهران:نشرنی،1387،
مختصردرعلمتشریح:درسنامهکالبدشناسیپزشکیکهن،ابوالمجدبیضاوی،تهران:دانشگاه

تهرانومکگیلکانادا،1387.
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تجلی شاعرانۀ باد: واكاوی اشعار 
پروین دولت آبادی

ان
جو

 نو
ک و

ود
ک

»تجلی شاعرانة باد: واکاوی اشعار پروین دولت آبادی با رویکرد به عناصر اربعه و تأثیر 
و ارتباط آن برتفکر و برون داد استعداد های نهفتة کودکان «،کیمیاامینی،فصلنامهنقد

کتابکودکونوجوان،سسوم،ش11،پاییز1395.
شعربرانگیزانندۀاحساسوعواطفاستوایننیرویقدرتمندتاکنونبارهابههمینمنظورنقدو
بررسیهایفراوانیشدهاست؛امابدونتردیدشعردارایرازهایپنهانوپیدایدیگرینیزهستوآن
کاربردواژگانیاستکهریشهدرذاتناخودآگاهیشاعرداردوبروندادآنمیتواندسببجذبیادفع
مخاطبشود.همچنینشناختودرکمعناییترکاربرداینواژگانوتأثیرآنبرتفکروتخیلکودک
نیزمنجربهکشفبرخیازاستعدادهایبالقوهدرکودکانمیشود.بهاینمنظورمنتقداشعارکودکانة
پرویندولتآبادیدردومجموعهشعرکاملبانامهایبرقایقابرهاوگلبادامباروشکتابخانهایو
تحلیلمحتوابررسیکردهوازچهارواژۀ»آب«،»باد«،»خاک«و»آتش«وجلوههایآنهابهعنوان
کلیدواژهاستفادهکردهاست.نگارندهمقالهدرشرحآنمینویسد:ابتدااشعاریانتخابشدوباتوجهبه
تضادماهیتیاینعناصروپیوندمیانآنها،براساسثبتنشانهها،حرکتوپویایی،فضاسازیهای
محدودونامحدودزمانیمکانیوماهیتعنصریشاعر)باِداوجگیرندهدرپیوندخاک(تقسیمبندیشد.
شعرهایمنتخببرایتعداد100دانشآموزدختروپسر7تا11ساله،طیزمانخاصیخواندهشدو
ازآنهادرخواستشدتاچهارواژهراانتخابکنندوبرایآنهانقاشیبکشند.بررسیوتحلیلتصاویر
کشیدهشدهازسویدانشآموزاننشاندادکهبازتابتخیلیعناصراربعهدرشعرکودکوواکنش
دانشآموزاننسبتبهآنها،راهیبرایشناختمحتوایشعرومیزانارتباطوتأثیرآنبرتفکرو
تخیلمخاطبکودکاست.میانماهیتعنصریشعروشاعرکهبراینخستینبارباایننوعنگرش
بیانشدهاستوایجادتفکرخالقوانتقادیوتخیلکودکانه،رابطهایمستقیمومعناییوجودداردو
میتوانباتحقیقیعلمیبهارتباطاستعدادهاومشاغلآیندۀدانشآموزوماهیتعنصریاوازهمین
آغازینسالهایکودکیپیبرد.البتهاینیکفرضیهاستونیازبهتحقیقاتگستردهوعلمیتردارد.
بهدلیلبسامدزیادکاربردعنصربادوجلوههایمختلفآن،ماهیتعنصریوتخیلیدولتآبادی»باد

دوگانه،عروجیدرپیوندخاک«است.بیشترینجلوۀباددراشعاراونقشپروازوسفراست.
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امینی، كیمیا )1349(
دانش آموختۀ كارشناسی ارشد ادبیات پژوهشی، 

دانشگاه پیام نور نیشابور.

مدیرانجمنکودکونوجوانسیمرغوعضواصلیانجمنکتابسیمرغ،
مدیرمسئولکانونادبیکودکونوجواِنادارهنهادکتابخانههایعمومی،

کارشناستخصصیوتجربیوفعالفرهنگیواجتماعیحوزهکودکونوجوان،
رییسکمیسیونپژوهشیپارلمانبانواننیشابور)مجمعمشورتیزنان(،

عضوفعالدربرنامههایپایتختیکتابوعضوتیمنویسندگانوطراحانپایتختیکتابجهان،
عضوانجمنقصهدرمانی،پروازسیمرغ،کتابسیمرغو...،

مشاورفرهنگیدرحوزهکودکوبانوانادارهفرهنگوارشاداسالمیوشهرداریوانجمن
روزهایملیشهرستان،

عضوشبکهمرّوجانکتابخوانیکشورومرّوجبرترکتابوکتابخوانیدرسالهای1395و1396،
مربیوداورباشگاه هایکتابخوانیودبیرخانهجابربنحیان،

مدرسآموزشابتداییومسئولپژوهشدبستاندخترانهسما،
نویسندهمقاالتمتعدددرحوزۀادبیاتوکودک،

فعالدرحوزۀراه اندازیباشگاههایکتابخوانخیریهها.

گزیده  آثار 
بارویکردبهنظریهیادگیری باروشیخالقانهوپویا بامتونکهنفارسی »آشناییکودکان

اجتماعیبندورا«،فصلنامهنقدکتابکودکونوجوان،ش14،تابستان1396،
»مستورگانرزموبزمبارویکردبهنقشوجایگاهفردیواجتماعیزندرشاهنامهفردوسی«،

مجموعهمقاالتهمایشزنوخانوادهوسالمت،1396،
به رویکرد با دبستان دوم فارسی کتاب داستانی متون در انتقادی تفکر مهارتهای »بررسی

نظریهریچاردپل«،پاییز1395،
مقاالت مجموعه خسرو«، ناصر حکیم قصاید در دوزخ جایگاه و آتش عنصر تخیلی »نمود

همایشناصرخسروقبادیانی،1394.

کارنامک
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فصلنامه پژوهشنامه ادبیات كودک 
و نوجوان )1374(

دیر
 تق

ته
یس

شا
یه 

شر
ن

نشـریةپژوهشـنامهادبیـاتکـودکونوجـوان،فصلنامـهایپژوهشـی،تحلیلـیوآموزشـیدر
زمینـةادبیـاتکـودکونوجـواناسـتکـهنخسـتینشـمارۀآندرسـال1374پدیـدآمـدو

تاکنـون69شـمارهازآنمنتشـرشـدهاسـت.
مخاطبـاننشـریهعبارتانـداز:پژوهشـگران،نویسـندگانوعالقهمندانادبیـاتوتصویرگری
کتـابکـودک،معلمـانومدیـرانمراکـزآموزشـی،مربیـانومدیـرانمراکزپیشدبسـتانیو
مهدکودکهـا،دانشـجویانومتخصصـانرشـتههایادبیـاتکـودکوادبیـات،علـومتربیتی،
روانشناسـی،کتابـداری،دسـتاندرکارانصنعتنشـرکـودکونوجـوانوپدرانومـادرانو...
محتـوایفصلنامـه،مسـائلوموضوعـاتمرتبـطبـاادبیـاتوتصویرگـریکتـابکـودکو
نوجـواناسـتکـهدرقالبهایـیماننـدمقالـه،نقـد،گفتوگـوومیزگـردمنتشـرمیشـود.
دررویکـردجدیـدپژوهشـنامه،نهـادالکپشـتپرنـدهبـاهـدفارزیابـیکتابهـایکـودک
ونوجـوانوانتشـارفهرسـتهایتوصیفـیوفصلـیآثـارمناسـبدرایـراندرسـال1390بـا
همـکاریمؤسسـةشـهرکتـاببنیـادنهـادهشـد.ازآنزمـانتـاکنـونفهرسـتهایفصلی
کتابهـایمناسـب،بـهانتخـابالکپشـتپرنـدهدرپژوهشـنامهمنتشـرمیشـود.مخاطبان
ایـنفهرسـتعـالوهبـرخواننـدگانمتخصصمجلـه،خانوادههـا،کتابفروشـانوهمةدسـت

انـدرکارانانتخـابومعرفـیکتابهسـتند.
پشــتیبانوناشــرپژوهشــنامه،ازابتــداتــاامــروز،مؤسســةنشــرافــقبــودهاســتودردورۀ
ــزایــنمجموعــهرامــورد ــینی ــرورشفکــریومؤسســةانتشــاراتقدیان ــونپ ــد،کان جدی
لطــفقــراردادهانــد.درعیــنحــالهمــوارهاســتقاللپژوهشــنامهوالکپشــتپرنــدهمحترم
شــمردهشــدهاســت.ایــننشــریهبــهصاحــبامتیــازیومدیرمســئولیمهــدیحجوانــیبــه
چــاپمیرســدوعلــیاصغــرســّیدآبادیازاعضــایشــورایتحریریــهومریــممحمدخانــی

دبیــرتحریریــةآنهســتند.

نشریه شایسته تقدیر
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حجوانی، مهدی)مهران( )1339(
دانش آموختۀ دكتری پژوهش هنر، دانشگاه 

تربیت مدرس.
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه 

پژوهشنامه ادبیات كودک و نوجوان

استادیاروعضوهیئتعلمیدانشکدۀهنردانشگاهآزاداسالمیواحداسالمشهر،
استادمدعودانشکدۀروانشناسیوعلومتربیتیدانشگاهعالمهطباطبایی،

عضوهیئتتحریریهوازداورانفصلنامهومرکزمطالعاتادبیاتکودکدردانشگاهشیراز،
سرویراستار،ویراستارومشاورانتشاراتافقومشاورادبیواحدکودکانانتشاراتقدیانی)بنفشه(،

عضوهیئتمدیرهمؤسسةتاببنفش)ترویجکاالهایفرهنگیکودکانه(،
دریافتبورسازکتابخانةبینالمللیمونیخ)آلمان(درموضوعزیباییشناسیادبیاتکودک،

سردبیرماهنامةکتابماهکودکونوجوانوسردبیرگاهنامةقلمروادبیاتکودک،
مسئولواحدکودکانتشاراتامیرکبیرومعاونفرهنگیروزنامةنوجوانانةآفتابگردان،

عضوهیئتمؤسسانجمننویسندگانکودکونوجوانوانجمنتصویرگرانکتابکودک،
دریافتنشانآبانازانجمنتصویرگرانایرانونشانخدمتگزاریازسویمرکزفرهنگیهنری

نوجوانانشهرتهران،
پژوهشگربرترسال1386دردانشکدۀهنردانشگاهتربیتمدرس،

برگزیدۀجشنوارۀبرگزیدگانادبیاتکودکدرانجمننویسندگانکودک،
نویسندۀبیشاز180مطلبدرقالبمقاله،سرمقاله،یادداشتویادنامه.

گزیدة آثار
احمدآقا)کتابتصویریبراساسطرحوتصویرگریعاطفهملکیجو(،تهران:افق،1395،

ادبیاتکودک،کیمبرلیرنلدز،تهران:افق،1394،)ترجمه(،
سیریدرسرویراستاری،تهران:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان،1392،

خارپشتخوشبخت،مارکوسفیستر،تهران:امیرکبیر،1390،)ترجمه(،
پسرجنگل،رودیاردکیپلینگ،تهران:افق،1389،)ترجمه(،

زیباییشناسیادبیاتکودک،تهران:پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،1389،
سفرباورنکردنیادوارد،کیتدیکامیلو،تهران:قدیانی،1387،)ترجمه(.

کارنامک
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عطائی نظری، حمید )1362( 
دانش آموختۀ حوزه علمیه اصفهان و دكتری 
فلسفه اسالمی، دانشگاه شهید بهشتی.

استادیاروعضوهیئتعلمیفلسفهوکالمپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی،
عضوشوراینشرپژوهشکدهمطالعاتاسالمیاصفهان،

سرپرستوویراستارمجموعه»مطالعاتایرانیاسالمی«درپژوهشکدهمطالعاتاسالمیاصفهان،
تدریسدرحوزهودانشگاه،

تألیفوترجمةدههامقالةانتقادی،علمیوپژوهشی.

گزیده آثار
فّیاضالهیجیواندیشههایکالمیاو،قم:دانشگاهمعارف،1392،

تصحیحانتقادیرسالهالکلمهالطّیبه،فّیاضالهیجی،تهران:انجمنحکمتوفلسفه،1391،
فرهنگاصطالحاتفلسفهوکالماسالمی،بربنیادآثارفّیاضالهیجی،تهران:انجمنحکمت

وفلسفه،1391،
تصحیحوتعلیقرسالهالبابالمفتوحإلیماقیلفیالنفسوالروح،عالمهزینالدینبیاضی

عاملی،قم:کتابخانهعاّلمهمجلسی،1389،
عدیه«،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش162،بهمنواسفند1395، »الرسالهالسَّ

»واجباالعتقادعلیجمیعالعباد«،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش161،آذرودی1395،
»معّرفیانتقادِیویراستتذکرهالواصلینفیشرحنهجالمسترشدین«،آینهپژوهش،سبیست

وهفتم،ش158،خردادوتیر1395،
»َمصائبوَمصاعبرسائلَسّیدمرتَضی«،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش159،مردادو

شهریور1395،
»األبحاثالمفیدهفیتحصیلالعقیده«،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش160،مهروآبان1395،
»نقدیبرکتابعقیدهالشیعه«،آینهپژوهش،سبیستوهفتم،ش160،مهروآبان1395،

»اولریشرودولفوکتابارزشمنداودربارۀماتریدیه«،آینهپژوهش،سبیستوششم،ش6،
بهمنواسفند1394،

کارنامک
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»فضولیدرکالمشیعه،نقدیکابتذال،نقدیکانتحال«،آینهپژوهش،سبیستوششم،
ش6،بهمنواسفند1394،

،»... المجرد العقل اثبات نااستواررسالة برویراست بلند!:نقدی »تزلزلیپرگزنددربنکاخی
فصلنامهنقدکتابمیراث،ش5،بهار1394،

»نکاتیدربابساختارونسبتدوکتابالملخصوالذخیرهشریفمرتضی«،آینهپژوهش،ش
155،آذرودی1394،

»تطّوربرهانصّدیقیندرکالمفلسفیامامّیهازنصیرالدینطوسیتانصیرالدینکاشی«،مجله
شناخت،ش72،بهاروتابستان1394،

»نقدیبرویراستنااستواررسالهاثباتالعقلالمجّردنصیرالدینطوسیوبرخیازشروحآن«،
فصلنامهنقدکتابمیراث،ش5،بهار1394،

»تحولمعرفتشناختیکالمامامیهدردورانمیانیونقشابنسینادرآن«،نقدونظر،ش1،
بهار1394،

»وضعیتشناسیتصحیحنسخخطیدرایران«،باهمکاریگروهنویسندگان،نقدکتابمیراث،
ش8،زمستان1394،

و ایران کتاب نقد فصلنامه رازی«، فخرالدین العقول نهایه از نامرضی تصحیحی بر »نقدی
اسالم،ش1ـ2،بهاروتابستان1393،

»ازشمسالدینکشیتاابنرشدشیعی!«،آینهپژوهش،ش146،خردادوتیر1393،
»تصحیحینامرضیازنهایةالعقولفخرالدینرازی«،نقدکتابایرانواسالم،ش1،بهارو

تابستان1393،
»المجموعفیالمحیطبالتکلیفابنمتویهونقددرچاپمتفاوتازجلدنخستآن«،نقدکتاب

ایرانواسالم،ش1،پاییزوزمستان1393،
»اقبالتشیعدوازدهامامیبهابنسینادرروزگارمغول،نویسنده:احمدهیثمالرحیم،کتابماه

فلسفه،ش72،شهریور1392،)ترجمه(،
»تشیعدرترکیه:مقایسهعلویهباجعفریه«،نویسنده:یلر،عبدالقدیر،کتابماهدین،ش190،

مرداد1392.)ترجمه(،
»لزومتوّجهبهنقشهمخانوادگیمتوندرتصحیحآثارکالمی«،گزارشمیراث،ش6261،

آذرواسفند1392،
»مالکهاوویژگیهایمکتبکالمفلسفیدرشیعه«،اندیشهدینی،دورهدوازدهم،ش3،پاییز

،1391
»فیاضالهیجیورسالهالکلمهالطیبهاو«،کتابماهفلسفه،ش65،بهمن1391،

»نقدوبررسیرسالهالبابالمفتوحإلیماقیلفیالنفسوالروح«،کتابماهفلسفه،ش32،
اردیبهشت1389.
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کلیات و اطالع رسانی. 1
دکترحاجیزینالعابدینی،محسن
دکترحافظیانرضوی،سیدکاظم

میراث پژوهی. 2
دکترایمانی،بهروز

فاضلهاشمی،سّیدمحمدرضا
مسّرت،حسین

فلسفه، کالم و عرفان. 3
دکترپازوکی،بهمن
دکترحبیبی،نجفقلی

دکترسعیدیمهر،محمد
دکترکیوانفر،محمد
دکترنصری،عبداهلل

دکتریوسفثانی،سّیدمحمود

علوم تربیتی و روانشناسی. 4
دکتراحمدی،اصغر
دکترایمانی،محسن

دکترگوهریپور،مرتضی

اخالق. 5
دکتراترک،حسین
دکتراکبری،رضا

دکترنصری،عبداهلل

علوم قرآن و حدیث. 6
دکتررحمانستایش،محمدکاظم

دکترفالحپور،مجید
دکترمسعودی،عبدالهادی

فقه و حقوق. 7
دکترحکیمیها،سعید

دکترهادویان،غالمحسین
دکترسلیمانی،حسین

علوم اجتماعی. 8
دکترنورینیا،حسین

دکترمیرزایی،سّیدآیتاهلل
ارتباطات . 9

دکتربیچرانلو،عبداهلل
دکترمنتظرالقائم،مهدی

علوم سیاسی. 10
دکتراحمدی،حمید

دکترلکزایی،نجف
دکتریکتا،حسین

 
زبان. 11

دکتراسماعیلپور،ابوالقاسم
دکترانوشیروانی،علیرضا

دکترپژمان،عباس
دکترحّری،ابوالفضل

داوران چهاردهمین جشنواره نقد کتاب
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دکترراسخمهند،محمد
دکترعباسی،علی

دکترمحمودیبختیاری،بهروز
دکترفرجاه،مرجان

دکترنصراهللزاده،سیروس
دکتروثوقی،حسین

دکتروفایی،عباسعلی
دکترمالنظر،حسین

هنر. 12
دکتربنیاردالن،اسماعیل

دکترخزایی،محمد

ادبیات فارسی. 13
دکترایمانی،بهروز
دکتربشری،جواد

دکترحسینی،مریم
دکترشریفنسب،مریم
دکترمشتاقمهر،رحمان
دکترنیکویی،علیرضا

ادبیات داستانی. 14
دکتربشیری،محمود
پارسینژاد،کامران
حسنبیگی،ابراهیم

شعر . 15
امینی،اسماعیل

علیپور،مصطفی
نادمی،سّیداحمد

ادبیات عربی. 16
دکترباقر،علیرضا

دکترفاتحینژاد،عنایتاهلل
دکترگنجیان،علی

تاریخ و جغرافیا. 17
دکترزرینکوب،روزبه

دکترسجادی،سیدصادق
دکترمیرمحمدصادق،سّیدسعید

کودک و نوجوان . 18
دکتربوذری،علی

ناصریدریایی،مسعود
دکتریوسفی،سّیدمهدی
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اسالمی اردكانی، سیدحسن )1339(
دانش آموختۀ دكتری فلسفه دین، دانشگاه قم.

ی 
لم

ر ع
دبی

عضوهیئتعلمیومدیرگروهفلسفهاخالقدانشگاهادیانومذاهب،
سردبیرفصلنامهنقدکتاباخالق،علومتربیتیوروانشناسی،

داورجایزهکتابسالجمهوریاسالمیایران،
برگزیدهچهارمینجشنوارهفارابی،

تقدیرشدهدرکتابسالجمهوریاسالمیو برگزیدهکتابفصلجمهوریاسالمی،
برگزیدهچهاردورهجشنوارهنقدکتابوبرگزیدهسهدورهدبیرخانهدینپژوهان،

برگزیدهپایاننامهسالوکتابسالدانشجویی.

گزیده آثار 
نوشتندرجزایرپراکنده:جستارهاییدراخالقپژوهش،قم:انتشاراتنورمطاف،1391،

اخالقوآییننقدکتاب،تهران:خانهکتاب،1391،
شبیهسازیانسانیازدیدگاهآیینکاتولیکواسالم،قم:دانشگاهادیانومذاهب،1386،

دروغمصلحتآمیز:بحثیدرمفهوموگسترهآن،قم:بوستانکتابقم،چ1387،3،
اندیشهنامهعالمهبالغی،قم:پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی،1386،

اخالقنقد،نشرمعارف،1383،
محمدپیامبررحمت،انتشاراتخرم،1375،

»تقابلپرنویسیوخوبنویسیدرعلم:تحلیلانتقادی«،راهبردفرهنگ،ش25،بهار1393،
»ابرهایتهی:فقرساختارومحتوادرکتابهایروشتحقیق«،آینهپژوهش،دوره24،ش

142،پاییز1392،
»فربهییاآماس؛تحلیلساختارمقاالت)نا(علمیپژوهشیدرعلومانسانی«، روششناسیعلوم

انسانی،ش7574،س19،بهاروتابستان1392،
»اخالقزیستمحیطی:زمینهها،دیدگاههاوچشماندازآینده«،فصلنامهاخالقوحیانی،1392،
»دواستداللاخالقیبرضدمصرفگوشتصنعتی«،پژوهشهایاخالقی،ش1و1391،2.

کارنامک
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اترک، حسین )1355( 
دانش آموختۀ دكتری فلسفۀ تطبیقی، 

دانشگاه تهران. 

الق
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 و 
ان

عرف
 و 

الم
، ک

فه
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ف

عضوهیئتعلمیگروهفلسفهدانشگاهزنجان،
مدیرگروهفلسفهدانشگاهزنجان،

مدیرنشریهعلمی،پژوهشیتأمالتفلسفیدانشگاهزنجان،
دبیرعلمیدومینهمایشملیسهروردیباموضوع:اندیشههایاخالقیدرجهانمعاصر،

دبیرعلمیسومینهمایشملیسهروردیباموضوع:اخالقکاربردی،
دبیرعلمیچهارمینهمایشملیسهروردیباموضوع:اخالقوآدابزندگی،

تألیفبالغبر50مقالةعلمیوپژوهشیدرنشریاتمتعدد.

گزیدة آثار
نظریهاعتدالدراخالقاسالمی،قم:پژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی،1395،

وظیفهگراییاخالقیکانت،قم:انتشاراتفرهنگوعلوماسالمی،1392)کتابفصل(،
»منشأالزاماتاخالقیازنظرکریستینکرسگارد«،نقدونظر،سالبیستمودوم،ش85،بهار1396،
معرفت،س آینه فصلنامه روحانی، خوشدل مریم اخالق«، در اعتدال نظریه ارزیابی و »نقد

چهارهم،ش38،بهار1393،
»تحلیلهاینادرستازقاعدهاعتدالارسطو«،آینهمعرفت،سالدوازدهم،ش34،بهار1392،
اخالقی،ش پژوهشهای پژوهشی فصلنامهعلمی- کانت«، اخالق از بدفهمیمشهور »چند

2، زمستان1390،
»وظیفهگراییاخالقی«،مجلهاخالقدرعلوموفناوری،سالپنجم،ش1و2،بهاروتابستان1389،

»چیستیدروغ«،فصلنامهآینهمعرفت،ش20،زمستان1389،
»دالیلفلسفیموافقانومخالفانسقطجنین)سقطجنیندرفلسفهاخالق(«،فصلنامهاخالق

وتاریخپزشکی،ساول،ش3،تابستان1387،
»مراتبخلقتازدیدگاهآیات«،پژوهشهایفلسفی-کالمی،ش23،زمستان1383وبهار1384،
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احمدی، حمید )1336(
دانش آموختۀ دكتری علوم سیاسی، دانشگاه 
كارلتوِن كانادا. 

سی
سیا

م 
علو

استاددانشکدۀحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران،
مدیرگروهعلومسیاسیدانشگاهتهران،

پژوهشگرارشدمرکزمطالعاتاستراتژیکخاورمیانه،
تألیفوترجمةدههاکتابومقالهدرحوزۀعلومسیاسیبهزبانهایمختلف،

و خاورمیانه خاورمیانه، در وحکومت ایران،سیاست درحوزههایسیاستخارجی متخصص
اسالمی جنبشهای معاصر، نظامی و استراتژی مسایل اسراییل، و اعراب بینالملل، سیاست

معاصر،جامعهشناسیسیاسیایرانونظریههایروابطبینالملل.

گزیدة آثار
مدیریتسیاسیبحرانهایقومی:مطالعهکشورهایکانادا،اسپانیا،مالزی،افریقایجنوبیو...،

تهران:دانشگاهتهران،1396،
هویتایرانیازدورهباستانتاپایانپهلوی،نوشتهاحمداشرف،تهران:نشرنی،1395،)تدوین(،
تراژدیعلومسیاسی:دانشوری،دموکراسی،دیویدریچی،تهران:پژوهشکدهمطالعاتاجتماعی

وفرهنگی،1395،)ترجمه(،
قومیتوقومگراییدرایران:ازافسانهتاواقعیت،تهران:نشرنی،1393،

سیرتحولجنبشهایاسالمی،تهران:انتشاراتدانشگاهامامصادق،1390،
جامعهشناسیسیاسیجنبشهایاسالمی،تهران:انتشاراتدانشگاهامامصادق،1390،
جنبشهایاسالمیدرجهانعرب،هرایردکمجیان،تهران:کیهان،1390،)ترجمه(،

روابطفرهنگیایرانوهمسایگان:ایرانوترکیه،تهران:وزارتارشاد،1389،
بنیادهایهویتملیایرانی،تهران:پژوهشکدهمطالعاتفرهنگی،1388،

روابطسیاسیایرانوعربستانسعودیدردورانپهلوی،تهران:وزارتخارجه،1386،
تهران:مؤسسه لبنان: تجربه بررسی ناهمگون: درجوامع ثباتسیاسی و انجمنی دموکراسی

مطالعاتخاورمیانه،1385.
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اسماعیل پور، ابوالقاسم )1333(
دانش آموختۀ دكتری فرهنگ و زبان های باستانی، 

دانشگاه تهران. 

سی
شنا

ان 
 زب

ن و
زبا

عضوهیئتعلمیومدیرگروهزبانشناسیدانشگاهشهیدبهشتیتهران،
استادمدعودردانشگاهمطالعاتبینالمللیشانگهای،

رئیسمرکزایرانشناسیانستیتومطالعاتخاورمیانهشانگهای،
رئیسپژوهشکدۀزبانشناسی،کتیبههاومتونپژوهشگاهمیراثفرهنگی،

برگزیدهکتابسالجمهوریاسالمیایران،
عضــوهیئــتتحریریــهمجلــهانسانشناســیایــراندانشــگاهتهــرانومجلــهنقــدزبانهــای

خارجیدانشــگاهشــهیدبهشــتی،
،)IAMS(وانجمنبینالمللیمطالعاتمانوی)SIE(عضوانجمنایرانشناسیاروپا

استادمدعودردانشگاهدولتیمسکو،بخشایرانشناسی.

گزیده آثار
اسطورهآفرینشدرآیینمانی،ویراستسوم،تهران:هیرمند،چ1393،5،

اسطوره،بیاننمادین،تهران:سروش،چ1391،3،
زیرآسمانههاینور،ویراستدوم،تهران:قطره،1390،
اساطیرمصر،جی.ویو،تهران:قطره،1389،)ترجمه(،

دانشنامهاساطیرجهان،زیرنظررکسوارنر،تهران:اسطوره،چ1389،4،)ترجمه(،
ادبیاتگنوسی،استوارتهالروید،تهران:اسطوره،1388،)ترجمه(،

تاکناردرختگیالس)مجموعهاشعار(،تهران:اسطوره،1388،
اسطوره،کنتنولزروتون،تهران:مرکز،چ1387،4،)ترجمه(،

ــوی(، ــرودهایمان ــهوس ــتانومیان ــرانباس ــعرای ــتاریدرش ــنایی)جس ــرودهایروش س
ــطوره،1386، ــران:اس ته

برسنگفرشبیبازگشت)مجموعهاشعار(،تهران:اسطوره،1387،
هردانهشن)مجموعهاشعار(،تهران:اسطوره،1387.
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اكبری، رضا )1347(
دانش آموختۀ دكتری فلسفه و كالم اسالمی، 
دانشگاه تهران.

ق 
خال

ا

عضوهیئتعلمیگروهفلسفهوکالمدانشگاهامامصادقعلیهالسالم،
استادمدعودردانشگاههایتهران،تربیتمدرس،عالمهطباطباییوواحدعلوموتحقیقات

دانشگاهآزاداسالمی،
رئیسمرکزتحقیقاتدانشگاهامامصادقعلیهالسالمازسال1385تاکنون،

عضوگروهالهیئتوفلسفهشورایگسترشآموزشعالیوزارتعلومتحقیقاتوفنآوری،
سردبیردوفصلنامهعلمیپژوهشینامهحکمت،

برگزیدهجایزهکتابفصلجمهوریاسالمیایراندرسال1389،
پژوهشگربرگزیدهکنگرهدینپژوهانکشوردرسال1381و1382،

برگزیدهکتابسالبرتردانشجوییدرحوزهفلسفهودیندرسال1383.

گزیده آثار
شرحمنظومهحکمت:دربابعدمووجود،باهمکاریسیدمحمدمنافیان،تهران:دانشگاهامام

صادق)ع(،1390،
دانشگاهاسالمی،تهران:دانشگاهامامصادقعلیهالسالم،1387،)همکاریدرتألیف(،

مالصدرابهروایتما،تهران:شرکتچاپونشربینالملل،1386،)همکاریدرتألیف(،
ایمانگروی،قم:پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی،1384،

فلسفهویتگنشتاین،تهران:مرکزبینالمللیگفتگویتمدنها،1384،)همکاریدرتألیف(،
فلسفهوکالم،ادیانوعرفان،دبیرخانههمایشاسماء،1384،)همکاریدرتألیف(،

درآمدینوبرمنطقنمادین،تهران:دفترنشردانشگاهامامصادقعلیهالسالم،1383،)ترجمه(.
جاودانگی،قم:بوستانکتاب،1382،

»بررسیانتقادیتقریرویلیامجیمزازشرطیهپاسکال«،باهمکاریخسروی،قبسات،ش1389،55،
»ابنسینافیلسوفعقلایمانگرا«،باهمکاریاکرمخلیلی،حکمتسینوی،ش1387،39.
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امینی، اسماعیل )1342(
دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی، 

دانشگاه قم.

صر
عا

ر م
شع

شاعرومدرسدانشگاه،
عضوهیئتعلمیبنیاددعبل،

عضوهیئتعلمیگروهادبیاتپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی،
عضوهیئتامناوهیئتمدیرهبنیادشعروادبیاتایرانیان،

عضوهیئتعلمیودبیرجشنوارهشعرفجر،
عضوشورایعالیشعروشورایعالیموسیقیصداوسیما.

گزیده آثار
نشراکاذیب)شعرطنز(،تهران:سروش،1393،

دکتربازی)شعرطنز(،تهران:سپیدهباوران،1393،
دلقکوشاعردربار)شعرطنز(،تهران:شهرستانادب،1393،

ــر،1393 ــورهمه ــران:س ــینی،ته ــزسیدحســنحس ــعارطن ــهاش ــر:مجموع ــتیوالخنج فس
ــردآوری(، )گ

جلسهشعر،سورهمهر،تهران:شهرستانادب،1392،
لبخندغیرمجاز)نثرطنز(،تهران:سورهمهر،1391،

لبخندسعدی)طنزدرغزلسعدی(،تهران:سورهمهر،1391،
چگونههنرمندشویم)نثرطنز(،تهران:سورهمهر،1390،

چگونهمدیرفرهنگیشویم،تهران:سورهمهر،1390،
چگونهنقاششویم،تهران:سورهمهر،1390،

چگونهنویسندهشویم،تهران:سورهمهر،1390،
خندمینترازافسانه)طنزدرمثنویمعنوی(،تهران:سورهمهر،1385،

گزیدهشعرطنز،تهران:کتابهمراه،1382.
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ی 
اس

شن
ان 

 زب
ن و

زبا

انوشیروانی، علی رضا )1332(
دانش آموختۀ دكتری ادبیات تطبیقی، 
دانشگاه ایلی نوی در اوربانای امریکا .

استاددانشگاهشیراز،
معاونپژوهشیومعاونآموزشیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهشیراز،

مدیرکلاموربینالمللدانشگاهشیراز،
رئیسکتابخانهمرکزیومرکزاسناددانشگاهشیراز،

مدیرمسئولپروژۀادبیاتتطبیقیسازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانی)سمت(،
عضووابستهوسردبیرنشریةادبیاتتطبیقیفرهنگستانزبانوادبفارسی،

تألیفوترجمةمقاالتمتعددعلمیوپژوهشی.

گزیدة آثار
درآمدیبرمطالعاتادبیتطبیقی،پراورزیگبرت،بامصطفیحسینی،تهران:انتشاراتسمت،

1393،)ترجمه(،
گفتوگوباشاعرانمعاصرایران،باهمکاریگیردهاریتیکو،تهران:انتشاراتنگاه،1392،

بررسیگزیدهایازآثارترجمهشدهاسالمی،باهمکاریشاهرخمحمدبیگی،شیراز:انتشارات
دانشگاهشیراز،1389،

»آموزشادبیاتانگلیسییاادبیاتجهانبهانگلیسیدردانشگاههایایران؟«،پژوهشادبیات
معاصرجهان،دورۀ19،ش1،بهاروتابستان1393،

»ادبیاتتطبیقیوترجمهپژوهی«،ادبیاتتطبیقیفرهنگستانزبانوادبفارسی،دورۀسوم،
شاول،بهاروتابستان1391،

»ادبیاتجهان:ازاندیشهتانظریه«،ادبیاتتطبیقیفرهنگستانزبانوادبفارسی،دورۀدوم،
شاول،بهار1390،

»ضرورتادبیاتتطبیقیدرایران«،ادبیاتتطبیقیفرهنگستانزبانوادبفارسی،دورۀاول،
شاول،بهار1389.
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ایمانی، محسن )1336(
دانش آموختۀ دكتری علوم تربیتی،

 دانشگاه تربیت مدرس.

سی
شنا

وان
و ر

ی 
بیت

 تر
وم

عل

عضوهیئتعلمیدانشگاهتربیتمدرس،
مدیرمراکزمشاورۀوزارتآموزشوپرورش،

مدیرمراکزمشاورۀسازمانانجمناولیاءومربیانجمهوریاسالمیایران،
رئیسومعاوناداریومالیدانشکدۀعلومانسانیدانشگاهتربیتمدرس،

مدیرگروهعلومتربیتیومعاونپژوهشیدانشکدۀعلومانسانیدانشگاهتربیتمدرس،
مدیرداخلیماهنامةتربیت.

گزیدة آثار
بررسیابعادتربیتیوروانشناختیدورانعقد،تهران:انجمناولیاءومربیان،1393،

چالشهـایوالدیـندررابطـهبـابینظمیهـایکـودکانونوجوانـانوشـیوههایاصالحآن،
تهران:پـرکاس،1392،

چالشهـایوالدیـندربرخـوردبـانافرمانـیکـودکانونوجوانـانوراهحلهایـیبـرایآن،
تهـران:انجمـناولیـاءومربیـان،1391،

ارتباطباخانوادههمسر،اصفهان:حدیثراهعشق،1390،
چالشهـایمـنوپـدرم:پاسـخبـهسـؤاالتنوجوانـان،باهمـکاریفاطمـهوجدانـی،تهران:

قطـره،1389،
کالساولیها،تهران:انجمناولیاءومربیان،1388،

خانوادهدرپرتوتفاهم،تهران:اجا)سازمانعقیدتیسیاسیارتش(،1388،
درآمدیبرآسیبشناسیمطالعه،تهران:انجمناولیاءومربیان،1388،

شیوههایشناختوگزینشهمسر،تهران:انجمناولیاءومربیان،1388،
تربیتعقالنی،تهران:امیرکبیر،1378.
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ایمانی، بهروز ) 1350(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی، 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.

سی
فار

ت 
بیا

اد
 و 

هی
ژو

ث  پ
یرا

م

مدیرمرکزپژوهشکتابخانه،موزهومرکزاسنادمجلسشورایاسالمی،
داورجایزهکتابسالجمهوریاسالمیایران،
داورجایزهکتابفصلجمهوریاسالمیایران،

داورآیینبزرگداشتحامیاننسخخطی،
محققمتونادبی،نویسندهمقاالتدرحوزهمتنپژوهیونسخه شناسی.

گزیده آثار
دیوانحافظشیرازی)کهنتریننسخهشناختهشدهکامل(کتابت801ه،بامقدمهمحمدگلندام؛

تهران:مرکزنشرمیراثمکتوب،1394،
دستورالملوک،گنجیپارسیانهازروزگارغزنوی:اوراقعتیق،دفترچهارم،تهران:کتابخانه،موزه

ومرکزاسنادمجلسشورایاسالمی،1394،
اسنادمجلس کتابخانهموزهومرکز تهران: بازیافتهکافیظفرهمدانی)سده65ق(، اشعار

شورایاسالمی،1392،
نذرعارف)جشننامهدکترعارفنوشاهی(،باهمکاریسعیدشفیعیون،تهران:کتابخانه،موزهو

مرکزاسنادمجلسشورایاسالمی،1391،
شرحآیات،اخباروامثالکلیلهودمنه،تهران:سخن،چ1389،2،

»خاندانملکانتبریز«،باهمکاریاحمدگلی،پژوهشهایایرانشناسی،سالچهارم،ش1393،1،
»ملتمساتانگوری«،آینهمیراث،1392،

»همامطبیب،برادرنظام الدینشامی«،آینهمیراث،دورهجدید،ش27،زمستان1383،
»متنپژوهی:شعرهایمجدالدینمحمدتبریزیدرسفینهتبریز«،پیامبهارستان،ش42،آذر1383،
»درجستجوینسخخطی:شروحشعرهایخاقانیشروانی)2(«،آینهمیراث،دورهجدید،ش

24،بهار1383.
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باقر، علیرضا )1345(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات عربی، 

دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران.

ب
عر

ت 
بیا

اد
 و 

ان
زب

عضوهیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزی،
معاونآموزشیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزی،

مدیرگروهزبانوادبیاتعربیدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزی،
عضوشورایداوریکنگرهحامیاننسخخطیبهمّدتسهسال،

عضوشوراهاوکمیتههایتحصیالتتکمیلیدانشکدهادبیاتدانشگاهآزاداسالمیتهرانمرکزی.

گزیدة آثار
اسالماهلکالم،محمدبوهالل،تهران:نگاهمعاصر،1394،)ترجمه(،

چهرههاینامداراندلس،تهران:بنیاددانشنامهنگاریایران،1391،)مؤلفوسرویراستار(،
نقدادبی،سیدقطب،ترجمةمحمدباهر،تهران:مؤسسةخانةکتاب،1388،)ویراستار(،

زمخشریوتفسیرکشاف،تهران:مؤسسةخانةکتاب،1388،
فخرخوارزم)مروریبرزندگیوآثارجاراهللزمخشری(،تهران:همشهری،1388،

ترجمةاللمعةااللهیةفیالحكمةالمتعالیةوالکلماتالوجیزة،کرج:عهد،1381،)ترجمه(،
ترجمهقرآنمبین،علیاکبرطاهریقزوینی،تهران:قلم،1380،)ویراستار(.

»دشواریترجمهاستعارهباتأکیدبرشیوههایبرگرداناستعارههایقرآنیدرترجمةطبری«،
پژوهشنامةقرآنوحدیث،ش1391،11،

ادبی نقد مطالعات دهمهجری«، قرن در نگاشته سعدی گلستان عربی شرح در »پژوهشی
)پژوهشادبی(،ش1391،29،

»ابنجابراندلسیوشرحقصیدۀقرآنیةاو«،صحیفةمبین،ش1385،38،
»نقدیبرترجمةرسالة»صناعهتسفیرالکتبوحلالذهب««،نامةبهارستان،ش9و1383،10،
»بررسیموضوعلفظومعنیدردوکتابالصناعتینودالئلاعجاز«،دانشکدۀادبیاتوعلوم

انسانیدانشگاهتهران،ش1378،151.
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بشری، جواد )1363(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی، 
دانشگاه تهران.

سی
فار

ت 
بیا

اد

عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران،
فهرستنگارنسخههایخطیکتابخانةمجلسشورایاسالمی)مجلّد1/27(،

حائزرتبةشایستةتقدیردربخشنگارشمقالهدرششمینوهشتمینهمایشحامیاننسخ
خطیدرسالهای1384و1386،

برگزیدۀنخستدهمینجشنوارۀحامیاننسخخطیدرسال1390،
برگزیدۀ»همایِششهاب«)کتابخانةآیةاهللمرعشینجفی(درسال1389،

حائزرتبةشایانتقدیردرنوزدهمیندورۀکتابسالدانشجوییدرسال1391.

گزیدة آثار
تحقیقدرمجالستفسیریفضلبنمحبنیشابوریوابیاتفارسیآن:گنجینهایازسرودههایزاهدانة

فارسیسدۀپنجم،باهمکاریمحمدافشینوفایی،تهران:مرکزپژوهشیمیراثمکتوب،1394،
دورۀ آغاز )از ایرانی دانشوران از عربی و فارسی رسالههای مجموعه ایرانی: متون مجموعة
ج2، 1390؛ ج1، اسالمی، شورای مجلس کتابخانه تهران: تیموری(، عصر پایان تا اسالمی

1390؛ج1391،3،)سرویراستاری(،
ترجمةمنظوموصّیتامامعلی)ع(بهامامحسین)ع(:کهنترینترجمةمنظومفارسیازکالم
علوی،ترجمهوسرودۀسیدحسنغزنویملقببهاشرف)556ه.ق(،تهران:مرکزپژوهشی

میراثمکتوب،1389،)تصحیح(،
فهرستنسخههایخطیکتابخانهمجلسشورایاسالمی،جلِد27بخشاول،تهران:کتابخانة

مجلسشورایاسالمی،1389،
»نگاهیبهچندسفینهوُجنگادبیپدیدآمدهدرآناطولی،تاپایانسدۀنهمهجری«،باهمکاری
محمدافشینوفایی،نامةفرهنگستان،ویژهنامةمطالعاتآسیایصغیر،ش1،بهاروتابستان1395،
»نسخهایهندیازارشادقالنسیدرایران«،شبهقاّره،ویژهنامةنامةفرهنگستان،ش3،پاییز

وزمستان1393.
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بشیری، محمود )1337(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی، 

دانشگاه تربیت مدرس.

نی
ستا

دا
ت 

بیا
اد

مدیرادارهآموزشدانشکدهادبیاتوزبانهایخارجیدانشگاهعالمهطباطبایی،
معاونآموزشیوپژوهشیدانشکدهادبیاتوزبانهایخارجیدانشگاهعالمهطباطبایی،

مدیرگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهعالمهطباطبایی،
مدیرگروهادبیاتفارسیدفترمرکزیجهاددانشگاهی،

سردبیرنشریهفصلنامهتخصصی)علومادبی(دانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهقم،
عضوهیئتتحریریهنشریهزبانوادبفارسیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهتبریز.


گزیده آثار

جاللپژوهی،تهران:مؤسسهخانهکتاب،1390،)بهاهتمام(،
هفتمقاله)پیراموناحمدشاملو،فروغفرخزادسیمینبهبهانی،صادقهدایت،میرزافتحعلی

آخوندزاده،میرزاملکمخانارمنی،ادبیاتانقالباسالمیایران(،ج1،تهران:مرجع،1388،
نقدوتعلیقاتبرکتابادبیاتمللمسلمان،تهران:کنگره،1370،

»بررسیافکارسیاسی انتقادیناصرخسروقبادیانی«،زبانوادب،دانشگاهعالمهطباطبایی،
ش1379،3،

»جایگاهعالمهدهخدادرشعرمعاصر«،زبانوادبدانشگاهعالمهطباطبایی،ش1379،11،
»مالحظاتیدرزمینهرسالتحکیمطوسدرتدوینشاهنامه«،نامهپارسی،ش1379،2،

»معرفییکنوعادبیمربوطبهدورهقاجاریه)رسالهنویسی(«،آشنا،بنیاداندیشهاسالمی،ش
،1376،34

»مالحظاتیپیرامونمفهومغمدرمثنویمولوی«،ادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهتبریز،ش
،1376،164

»درآمدیبرادبیاتمعاصرایران)1(«،آشنا،بنیاداندیشهاسالمی،ش1374،27،
»درآمدیبرادبیاتمعاصرایران)2(«،آشنا،بنیاداندیشهاسالمی،ش1374،28،

»مراکزانتقالفرهنگاروپاییدرادبیاتمعاصرایران«،آشنا،بنیاداندیشهاسالمی،ش1373،21،
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بنی اردالن، اسماعیل )1336(
دانش آموختۀ دكتری پژوهش هنر، 
دانشگاه تهران. 

هنر

عضوهیئتعلمیگروهسینمایدانشکدهسینماتئاتردانشگاههنر،
رئیسپژوهشکدهدانشگاههنروعضوفرهنگستانهنر،

پژوهشگرحوزۀپژوهشهنروسینما،
داورجایزهکتابفصلجمهوریاسالمیایرانوداورجشنوارۀبینالمللیفارابی،

پژوهشگربرترسازمانمیراثفرهنگی،
عضوشورایتحولعلومانسانی،

عضودبیرخانهنشستمشترکاهلادبواندیشةفرهنگستانهنر.

گزیده آثار
دیندرقابتلویزیون،باهمکاریدیگران،پژوهشگاهفرهنگهنروارتباطات،1392،

مجالآه)مجموعهمقاالت(،تهران:سورهمهر،1391،
معرفتشناسیآثارصناعی:جستجوییدرمفهومفنوهنر،تهران:سورهمهر،1389،

سرفرسنگهایتحولدرمسیرنگارگری،تهران:دانشگاههنر،1388،
»تراژدیدررسالهجمهوریافالطون«،باهمکاریسعیدشاپوریوحسنبلخاریقهی،نشریة

کیمیایهنر،ش9،زمستان1392،
»هنرمصحفسازی«،نشریةحوزۀهنری،1390،

»نظریبهشیوهآموزشهنرقدمایی«،نشریةحوزههنری،1390،
»جستاریدرسنتنقددرایران«،نشریةآیین،ش2928،خردادوتیر1389،

»مصاحبتنوربانور«،نشریة بیناب،ش1389،17،
»هنربیخردبررسیمعنایزیباییدردورانمدرن«،نشریةسورۀاندیشه،ش4948،بهمن

واسفند1389،
»بازشناسیمقامومفهومهنر«،نشریةجاویدانخرد،ش1،زمستان1388،

»تخیلهنریونسبتآنبارمانتیسم«،نشریةفرهنگستانهنر،1385.

کارنامک



ب
کتا

قد 
ه ن

وار
شن

ن ج
میـ

ده
هار

ش چ
زار

گـ
13

96
اه 

ذرم
آ

141

ان
جو

 نو
ك و

ود
ک

بوذری، علی )1357(
دانش آموختۀ دكتری هنر، 

دانشگاه هنر اصفهان.

برندۀجایزهافقهایجدید،نمایشگاهکتاببولونیا،2012،
برندۀجایزهدومنمایشگاهتصویرگریزاگرب،2014،

برندهجایزۀسومپایاننامههایقرآنی،
نگارشسیمقالهدرمجالتهنریوادبیاتکودک،

سردبیرمهمانفصلنامةفرهنگمردم،ویژنامةآموزشوپرورشدردورۀقاجار،
سردبیرمهمانفصلنامةنامهبهارستان،ویژنامهصنیعالملک،

کره، ژاپن، ایتالیا، اسلواکی، ایران، کشورهای در گرافیک و تصویرسازی نمایشگاه برگزاری
دانمارک،آلمان،صربستان،کرواسیو....


گزیده آثار

نگارخانةکتاب،تهران:خانهکتاب،1394،
کتاب،کتابداریوکتابپژوهیدرنوشتههاینوشآفرینانصاری،تهران:خانهکتاب،1394،

مأخذشناسیکتابهایچاپسنگیوسربی،تهران:کتابدار،1390،
چهلطوفان،کتابخانه،موزهومرکزاسنادمجلسشورایاسالمی،1390،

قضایبیزوال،تهران:دستان،1389،
»نسخههزارویکشبکتابخانهکاخگلستاندرفهرستشیخالمشایخمعزی«،گزارشمیراث،

ش62،فروردینتیرماه1393،
»بهرامخائف؛تصویرگرمؤلف«،مجلهتندیس،ش25،266دی1392،

»نشانقشونرسالهمصوردرمعرفیالبسهقشوندورهقاجار«،پیامبهارستان،دوره2،س4،
ش16،تابستان1391،

»نگاهیبهشاهنامههایمصورکودکانه«،کتابماهکودکونوجوان،ش170،آذر1390،
»نخستینکتابچاپسنگیدرایران)قرآن،تبریز1249ق(«،نامهبهارستان،س12،ش18

19،بهاروتابستان1390.
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بیچرانلو، عبداهلل )1359(
دانش آموختۀ دكتری مدیریت رسانه، 
دانشگاه تهران. 

ت
طا

تبا
ار

عضوهیئتعلمیگروهارتباطاتدانشگاهتهران،
معاونپژوهشیپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات،

رئیسپژوهشکدههنردرپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات،
رئیسکتابخانهدانشکدۀعلوماجتماعیدانشگاهتهران،

مدیرگروهسینماوتلویزیون،پژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات،
استادمدعودردانشگاههایعالمهطباطبایی،صداوسیما،وامامصادق)ع(،

عضوهیئتانتخابنهمینجشنوارهپژوهشفرهنگیسال،1385،
عضوهیئتانتخاببیستودومینجشنوارهبینالمللیفیلمکودکونوجوان،1387،

پژوهش جشنواره دوازدهمین در ارتباطات و هنر فرهنگ، محور دبیر و انتخاب هیئت عضو
فرهنگیسال،1389،

عضوهیئتانتخابسیزدهمینودبیراجراییچهاردهمینجشنوارهپژوهشفرهنگیسال،
جانشینسردبیروعضوهیئتتحریریهفصلنامهعلمیپژوهشیمطالعاتفرهنگارتباطات،

برگزیدهجشنوارۀپژوهشفرهنگیسال،
سردبیرفصلنامهنمایهپژوهش.

گزیده آثار
سنجشذائقهشنیداریایرانیان،تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنرو ارتباطات،1395،

راهنمایعملیتحلیلگفتگو،گفتمانوسند،تهران:علمیوفرهنگیوپژوهشگاهفرهنگ،هنر
و ارتباطات،چدوم،1395،)ترجمه(،

روایتشرقدرشهرفرهنگاثرمشترک،تهران:مرکزافکارسنجیصداوسیما،1394،
وطن،خاک،امنیت:انگارهاعرابدرفیلمهایاکشنهالیوود،تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنرو

ارتباطاتودفترمـطالعاتوبرنـامهریزیرسانهها،1394،)ترجمه(،
سیمایایراندرمستندهایتلویزیونیغرب،تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات،1393.
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نی
ستا

دا
ت 

بیا
اد

پارسی نژاد، كامران )1342( 
دانش آموختۀ ادبیات انگلیسی،

 دانشگاه عالمه طباطبایی.

معاونپژوهشبنیادادبیاتداستانیایرانیان،
دبیرسرویسگروهادبوهنرروزنامهجوان،

کارشناسوسرگروهبخشداستانادارهکتابحوزهداستانوزارتفرهنگوارشاداسالمی،
عضوهیئتتحریریهمجلهتخصصیاقلیمنقد،

عضودائمیهیئتعلمیحلقهادبیاتدرپژوهشگاهاندیشهاسالمی،
عضوشورایسیاستگذاریبنیادحفظآثاروارزشهایدفاعمقدس،

دبیرشورایاقتباسادبیاتداستانیبزرگسالسیمافیلمومسئولبخشداستانکوتاهآنمرکز،
داورجوایزکتابسال،کتابفصل،پرویناعتصامی،جاللآلاحمد،کتابسالدفاعمقدس،

قلمزرین،داستانکوتاهیوسف،
کارشناسداستاندفترکمکآموزشیوزارتآموزشوپرورش،

تدریسداستاننویسی،مکاتبادبی،اسطورهشناسیونقدادبیدرمراکزمختلفادبی،
دبیرعلمیجشنواهقلمزرین،جشنوارهادبیاتداستانیبسیجهنرمندانوجشنوارهادبییوسف.

گزیدة آثار 
جستاریدرادبیاتداستانیغرب،تهران:کانوناندیشهجوان،1396،

خورشیدمیماند،تهران:کانوناندیشهجوان،1388،
نقدآثارواندیشهجاللآلاحمد،تهران:خانهکتاب،1388،

هویتشناسیادبیاتونحلههایادبیمعاصر،تهران:کانوناندیشهجوان،1387،
نقدادبیاتمنطبقباحقیقت،تهران:خانهکتاب،1387،

داستانزندگیشیخبهایی،تهران:بهنشر،1387،
دوستخدا،تهران:نشرتکا،1386،

جنگیداشتیمداستانیداشتیم:تحلیلداستانهایدفاعمقدس،تهران:نشرصریر،1384،
نقدوبررسیآثارواندیشهجمالزاده،تهران:نشرروزگار،1381.

کارنامک



ب
کتا

قد 
ه ن

وار
شن

ن ج
میـ

ده
هار

ش چ
زار

گـ
13

96
اه 

ذرم
آ

144

پازوكی، بهمن )1333(
دانش آموختۀ دكتری فلسفه، دانشگاه آلبرت 
لودویگز شهر فرایبورگ آلمان.

ان
عرف

 و 
الم

، ک
فه

لس
ف

عضوهیئتعلمیمؤسسهحکمتوفلسفهایران،
داورجایزهکتابسال،کتابفصلوجایزهجهانیکتابسالجمهوریاسالمیایران،

دبیربخشموضوعینشریهپژوهشنامهفرهنگستانهنر،
ارزیابکتابهایعلمیـپژوهشیمؤسسهپژوهشیحکمتوفلسفهایران،انتشاراتعلمیو
فرهنگی،مدرسهاسالمیهنر،سازمانسمتونشرمرکز، عضوهیئتویراستاران)تحریریه(

مجلهنامهمفید،نشریهعلمیپژوهشیفلسفهدانشگاهمفید.

گزیده آثار
گابریل، گتفرید گروندر، کارلفرید ریتر، یوآخیم الهیئت، فلسفه: مفاهیم تاریخی فرهنگنامه
ارغنون،ج2، نو ایران،مؤسسهفرهنگیپژوهشی فلسفه تهران:مؤسسهپژوهشیحکمتو

1391،)همکاریدرترجمه(،
فرهنگنامهتاریخیمفاهیمفلسفه:فلسفههنر،یوآخیمریتر،کارلفریدگروندر،گتفریدگابریل،

تهران:مؤسسهپژوهشیحکمتوفلسفهایران،ج1389،1،)همکاریدرترجمه(،
لغتنامهتاریخیفلسفه،اززبانآلمانیبهفارسی،3جلد،ج3،)ویرایشوبازنگری(،

مسائلبنیادینپدیدارشناسی،مارتینهیدگر،ج24،ازمجموعهآثار،مینویخرد)دبیرمجموعه(،
»هیدگروپژوهشششمازپژوهشهایمنطقیهوسرل«،مجلهفلسفه،س41،ش2،پاییز

وزمستان1392،
»پدیدارشناسیهوسرلونقاشیمعاصر«،پژوهشنامهفرهنگستانهنر،ش6،آذرودی1386،
»تفسیرهیدگرازمفهومphronesisارسطو«،کنگرهبینالمللیبزرگداشتروزجهانیفلسفه،

مجلةفلسفةدانشگاهتهران،1389،
»هیدگروپژوهشهایمنطقیهوسرل«،ارجنامهدکتراعوانی،)دردستانتشار(.

کارنامک
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پژمان، عباس )1337(
دانش آموختۀ دكترای پزشکی از دانشگاه تهران. 

سی
شنا

ان 
 زب

ن و
زبا

پزشک،مترجم،نویسنده،
مترجمزبانهایانگلیسیوفرانسه،

مترجمماهنامهپزشکینسخه،
مدرسسرایعالیترجمه،

داورجوایزکتابسال،پرویناعتصامیوگلشیری.

گزیده آثار
منوپالترو،خوانرامونخیمنس،تهران:نگاه،1392،

جوانی،تهران:نگاه،1392،
منوبوفکور،تهران:نگاه،1391،

نادیا،آندرهبرتون،تهران:هرمس،1391،
کودکی،ژاکپرور،تهران:پارسه،1390،

شازدهکوچولو،آنتواندوسنتاگزوپری،تهران:هرمس،1387،
ماری،والدیمیرناباکف،تهران:هاشمی،1387،

بهاررم،امانوئلروبلس،تهران:کتابرود،1384،
بویخوشعشق،گییرموآریاگا،تهران:علم1383،

آلبومخاطرات،هانسهرلین،تهران:افق،1384.
موزوحشی،ژوزهمارودواسکونسلوس،تهران:مرکز،1380.
سالمرگریکاردوریش،ژوزهساراماگو،تهران:مرکز،1379،

والسخداحافظی،میالنکوندرا،تهران:علم،1373،
باختپنهان،گراهامگرین،تهران:مرکز،1378.
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حاجی زین العابدینی، محسن )1352(
دانش آموختۀ دكتری كتابداری و اطالع رسانی، 
دانشگاه شهید چمران اهواز.

نی
سا

ع ر
طال

و ا
ت 

لیا
ک

فهرستنویسبخشپردازشاطالعاتکتابخانهملیایران،
معاونامورمراکزاسنادومدارکعلمیمرکزاطالعاتومدارکعلمیکشاورزی،

معاونتحقیقوتوسعهمرکزاطالعاتومدارکعلمیکشاورزی،
عضوهیئتعلمیگروهاطالعاتودانششناسیدانشگاهشهیدبهشتی.

گزیده آثار
فرساد و فراد وابسته: الگوهای و بی.آر( )اف.آر. پیشینههایکتابشناختی کارکردی ملزومات
)FRBR, FRAD, FRSAD(،مریمآذرگون،وزینبفریزاده،تهران:چاپار ، 1391،)ویراستار(،
سالستانی، داودزداده سیروس پازوکی، فاطمه همکاری با ایران، در کتابخانهای نرمافزارهای

تهران:کتابدار،1390،
ساالنه همایش اولین مقاالت مجموعه نوین: راهکارهای و رویکردها اطالعات: سازماندهی
انجمنکتابداریواطالعرسانیایران16و17اسفند1385،باهمکاریداریوشعلیمحمدی،

تهران:کتابدار،انجمنکتابداریواطالع رسانیایران،1389،
ایران:جلدسوم: اطالعرسانی و کتابداری انجمن مقاالتهمایشهای همایشنامه:مجموعه

13851383،تهران:انجمنکتابداریواطالعرسانیایران؛نشرچاپار،1389،
ازکتابسنجیتاوبسنجی:تحلیلیبرمبانی،دیدگاهها،قواعدوشاخصها،فصلوبسنجی،با
همکاریفریدهعصاره،فریدهوغالمرضاحیدری،وفیروزهزارعفراشبندی،تهران:کتابدار،1388،
نظریه هایرفتارهایاطالعاتی،فیشر،کرین،باهمکاریفیروزهزارعفراشبندی،غالمحیدری

ولیالمکتبی فرد،تهران:کتابدار،1387،)ترجمه(،
اسنادو ایران،تهران:سازمان انجمنکتابداریواطالع رسانی مجموعهمقاالتهمایش های

کتابخانهملیایران؛انجمنکتابداریواطالع رسانیایران،2ج،1384،
»تحلیلوضعیتوبسایتهایوزارتخانههایایران...«،باهمکاریعباسدوالنیونجالحریری،

فصلنامهکتابداریواطالعرسانی.ج16،ش3،شپیاپی:63،پاییز1392.

کارنامک
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حافظیان رضوی، سیدكاظم )1332(
دانش آموختۀ كارشناسی ارشد علوم كتابداری و 

اطالع رسانی، دانشگاه تهران.

نی
سا

ع ر
طال

و ا
ت 

لیا
ک

معاونمرکزمطالعاتوبرنامهریزیشهرتهران،
عضوهیئتعلمیسازمانتحقیقاتوآموزشکشاورزی،

مدیرکلمرکزاطالعاتومدارکعلمیکشاورزی،
عضوعلیالبدلهیئتمدیرهانجمنعلمیکتابداریواطالعرسانیایران،

داورجایزهکتابسالوکتابفصلجمهوریاسالمیایران.

گزیده آثار
»اهتمامیجانانهدرماندگاریقبیلهایحکمتآموزقبیلهچاپ«،کتابماهکلیات،س17،ش

1،دی1392،
»آنمردآمدآنمردماندخودشانتخابکردهبود«،گزارشمیراث،ش49،اسفند1390،
»بررسیوضعیتکتابوکتابخوانیدرجهان«،کتابماهکلیات،ش160،فروردین1390،

»نگاهیبهکتابمرجعنشرایران«،کتابماهکلیات،ش157،دی1389،
»دیدگاه:خواندنبرایخوببودن«،کتابماهکلیات،ش143،آبان1388،

احمدی، باهمکاریمصطفی کتابخانهها«، شتابان تحوالت درعصر مرجع »ارزیابیخدمات
کتابماهکلیات،ش142،مهر1388،

»نقدوبررسیکتابهایفارسی:کتابوکتابخوانیدرآیینهرهنمودهایمقاممعظمرهبری«،
کتابماهکلیات،ش136،فروردین1388،

»نشرآثارکتابداریواطالعرسانیدرکتابخانهملیایرانتاسال1387«،باهمکاریملیحه
کرباسیانوپوریاشیبانیراد،کتابماهکلیات،1387،

ایران«، اسالمی انقالب پیروزی از ایرانپس در کتابخانههایتخصصی درباره »نکاتیچند
کتابماهکلیات،ش134،بهمن1387،

»شناختجامعهفرهنگیکشورازمفهوماطالعاتواطالعرسانی«،باهمکاریمهدیتقویو
مازیارامیرحسینی،مطالعاتملیکتابداریوسازماندهیاطالعات،س7،ش4،زمستان1375.
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حبیبی، نجفقلی )1320(
دانش آموختۀ دكتری فلسفه و حکمت اسالمی، 
دانشگاه الهیئت تهران.

ان
عرف

 و 
الم

، ک
فه

لس
ف

عضوهیئتعلمیگروهفلسفهوکالماسالمیدانشکدهالهیئت،
برگزیدهبیستودومینوبیستوپنجمیندورۀجایزهکتابسال،

رئیسدانشگاهالزهراءو رئیسدانشکدهعلومقضاییوخدماتدادگستری،
رئیسدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهرانورئیسدانشگاهعالمهطباطبایی،

رئیسپژوهشکدهامامخمینی)ره(وانقالباسالمی)تاسیسوراهاندازیواداره(،
نمایندگیمجلسشورایاسالمیازحوزهانتخابیهتهراندردورهسوم،

دبیرعلمیجایزۀکتابسالجمهوریاسالمیایران.

گزیده آثار
حكمةاالشراق:الهیئتومنطق،یحییبنحبشسهروردی،شرحمحمودبنمسعودقطبالدین

شیرازی؛تهران:بنیادحکمتاسالمیصدرا،1392،
شرحالتلویحاتاللوحیهوالعرشیه:المنطق،الطبیعیات،االلهیئت،سعدبنمنصورابنکمونه،تهران:

مرکزنشرمیراثمکتوب،1388،
مفاتیحالغیب،محمدبنابراهیمصدرالدینشیرازی،تهران:بنیادحکمتاسالمیصدرا،1386،

ایضاحالمقاصدفیحلمعضالتکتابالشواهد،جوادمصلح؛تهران:مؤسسهپژوهشیحکمت
وفلسفهایران،1385،)بهاهتمام(،

رســائلالشــجرةااللهیــةفــیعلــومالحقائــقالربانیــة:فــیالعلــومااللهیــةواالســرارالربانیة،
محمدبنمحمــودشــهرزوری،تهــران:مؤسســهپژوهشــیحکمــتوفلســفهایــران،1385،

شرحاالربعین،محمدسعیدبنمحمدمفیدقاضیسعیدقمی،تهران:مرکزنشرمیراثمکتوب،1380،
االربعینیاتلکشفانوارالقدسیات،محمدسعیدبنمحمدمفیدقاضیسعیدقمی،تهران:مرکز

نشرمیراثمکتوب،1381،
شرحوتعلیقهصدرالمتالهینبرالهیئتشفا،محمدبنابراهیمصدرالدینشیرازی،بنیادحکمت

اسالمیصدرا،1382.
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حری، ابوالفضل )1351(
دانش آموخته دكتری ترجمه، 

دانشگاه عالمه طباطبایی.

سی
شنا

ان 
 زب

ن و
زبا

عضوهیئتعلمیگروهزبانوادبیاتانگلیسیدانشگاهاراک،
برگزیدهلوحزرینوقلمبلوریندرنهمینجشنوارهمطبوعاتدرسال1381،

برگزیدۀچهارمیندورۀجشنوارۀنقدکتاب،
پژوهشگربرگزیدۀگروهزبانوادبیاتانگلیسیدانشگاهاراکدرسالهای1387و1389،
پژوهشگربرگزیدۀاستانمرکزیدربخشهیئتعلمیدرهفتهپژوهشدرسال1389،
برگزیدهبرتربخشهیئتعلمیچهرههایماندگاردربرنامةصبحانقالباستانمرکزی،

برگزیدۀپنجمینوششمینجشنوارۀطنزمکتوبتهراندرحوزۀهنری،
برگزیدۀگروهغیرمعارفدومینمسابقاتسراسریقرآناعضایهیئتعلمیاصفهان،

برگزیدۀجشنوارۀفارابیوهجدهمینجشنوارۀمطبوعاتتهراندرسال1390،
شایستهتقدیرهشتمینجشنوارهجاللآلاحمدونخستینجشنوارۀدهخدا.

گزیده آثار
کلکخیالانگیز:بوطیقایادبیاتداستانیوهمناک،کراماتومعجزات،تهران:نشرنی،1393،

جستارهاییدربابروایتوروایتشناسی،تهران:خانةکتاب،1392،
مطالعةقرآنبهمنزلةاثریادبی:رویکردهایادبی-زبانشناختی،تهران:نیلوفر،1391،

روایتشناسی:راهنمایدرکوتحلیلادبیاتداستانی،اراک:حوزۀهنری،1391،
روایتداستانی:بوطیقایمعاصر،شلومیتریمون-کنان،تهران:نیلوفر،1387،
دربارۀطنز:رویکردهاینوینبهطنزوشوخطبعی،تهران:حوزۀهنری،1387،

رویکردزبانشناختینقادانهبرروایت،تهران:فارابی،1383،
ازادبیاتتاسینما،تهران:فارابی،1383،

»بهسویروایتشناسیمعنوی«،نقدادبی،سال4،ش13،بهار1390،
»بررسیشگردقرآنیالتفاتدرپرتوساختاراطالعاتگفتمان«،ادبیاتتطبیقیتربیتمدرس،

زمستان1390.
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ابراهیم، حسن بیگی )1336(
دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی، 
دانشگاه آزاد و پیام نور.

ی 
تان

اس
ت د

بیا
اد

معاونپرورشیآموزشوپرورشبندرترکمن،
مدیراموربرنامههایصداوسیمایمرکزگرگان،
مدیرمجتمعفرهنگیوهنریاستانکردستان،

وابستهفرهنگیایراندرکشورترکمنستان،
نمایندهکانونپرورشفکریکودکانونوجواناندرمالزی،
عضوهیئتامناوهیئتمدیرهبنیادشعروادبیاتداستانی،

مدیربخشادبیاتداستانیحوزههنریومدیرگروهادبیاتانتشاراتمدرسه،
برگزیدۀجایزۀکتابسال،کتابفصل،ادبیاتدفاعمقدس،جشنوارهشهیدغنیپور،جشنواره

کتابهایدینیسازمانتبلیغات،کتابخانهملیمونیخآلماندرسال2000.

گزیده آثار:
رمانگیسووچراغجادو،تهران:نشرقدیانی،1395،

صوفیوچراغجادو،تهران:نشرکانونپرورش،چسوم،1395،
قدیس،تهران:نیستان،چپنجم،1395،
محمد،تهران:مدرسه،چهفتم،1395،

پایان،تهران:نیستان،1394،
غنچهبرقالی،تهران:کانونپرورش،چدوم،1394.

سالهایبنفش،تهران:کتابستانمعرفت،چدوم،1394،
عالیجنابشهردار،تهران:نیستان،اول،1393،

امیرحسینوچراغجادو،تهران:کانونپرورش،چدوم،1393،
اشکانه،تهران:نشرقدیانی،چاپهفتم،1393،

ریشهدراعماق،تهران:نشرمحرابقلم،چدوم،1392،
نشانههایصبح،تهران:نشرسورهمهر،1376.
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حسینی، مریم )1341(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی، 

دانشگاه تهران.

سی
فار

ت 
بیا

اد

عضوهیئتعلمیگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهالزهراء،
سردبیرنشریةادبیاتعرفانیعلمیپژوهشیدانشگاهالزهراء،

عضوهیئتتحریریهمجالتعلمیپژوهشیدانشگاهالزهراءونقدادبیونشریاتجامعهشناسی
هنروادبیاتدانشگاهتهران،متنپژوهیدانشگاهعالمهطباطباییوکلکخیالانگیزبیرجند،

عضوهیئتممیزهدانشگاهالزهراءوکرسیهاینظریهپردازیزبانوادبفارسی،
داورجوایزادبیجاللآلاحمدوپرویناعتصامی،جایزهکتابسالوکتابفصلوجشنوارهفارابی،
دبیرعلمیهمایشکارنامهصدسالشعرزنانفارسیسراوهمایشحکیمسناییدردانشگاهالزهراء،

ویراستارعلمیمجلهعلمیپژوهشیدانشگاهالزهراءوویژهنامههایادبی.

گزیده آثار
تهران: بقلی، روزبهان زندگینامهخودنوشتشهودیشیخ االنوار: ومکاشفات االسرار کشف

سخن،1393،)ترجمه(،
سنایی،تهران:خانهکتاب،1392،

ثنایسنایی،تهران:خانهکتاب،1389،
ریشههایزنستیزیدرادبیاتکالسیکفارسی،تهران:چشمه،1388،

نخستینزنانصوفی،بههمراهترجمهکتابذکرالنسوةالمتعبداتسلمی،تهران:علم،1385،
پیرپردهنشیندرشرحاحوالوآثارجنیدبغدادی،تهران:دانشگاهالزهراء،1380،

حدیقةالحقیقةوشریعةالطریقةسناییغزنوی،تهران:نشردانشگاهی،1382)تصحیح(،
کشفاالسرارروزبهانبقلیشیرازی،تهران:سخن1393،)تصحیحوترجمه(،

»آرمانشهرزنان«،نشریةپژوهشزنان،ش1385،3،
»شعرزنانعارف«،نشریةدانشکدۀادبیاتوعلومانسانیدانشگاهکرمان،ش1384،18،

»تحلیلساختاریحکایتجدالسعدیبامدعی«،پژوهشکدۀعلومانسانیواجتماعیجهاد
دانشگاهی،ش1383،3.
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حکیمی ها، سعید )1340( 
دانش آموختۀ دكتری حقوق جزا و جرم شناسی، 
دانشگاه تربیت مدرس.

وق
حق

 و 
قه

ف

عضوهیئتعلمیدانشگاهامامحسین)ع(،
مدیرگروهآموزشیحقوقدانشگاهامامحسین)ع(،

مدیرمرکزپژوهشهایحقوقیدانشگاهامامحسین)ع(،
پیشینةتدریسدرسهایحقوقدردانشگاههایمختلف،

داورجایزۀکتابسالجمهوریاسالمیایران.

گزیده آثار
»سیاســتجنایــیجمهــوریاســالمیایــراندرقبــالمبــارزهبــاتروریســم«،نشــریةسیاســت

دفاعــی،ش1390،76،
»ضــرورتجرمانــگاریتروریســمدرحقــوقکیفــریایــران«،نشــریةمــدرسعلــومانســانی،

ش1386،51،
»مقایسهتروریسموجرمسازمانیافته«،نشریةمصباح،ش1384،61،

»جــرمصــدورگواهــیخــالفواقــعابعــادقانونــیوحقوقــی«،نشــریةپزشــکیقانونــی،ش
،1379،20

»سیرقانونگذاریکیفریدرامورپزشکی«،مجلهپزشکیقانونی،ش1374،4،
»بررسیجرمسقطجنین«،نشریةپزشکیقانونی،ش1374،3،

»مســئولیتکیفــریناشــیازخــودداریازکمــکبــهمصدومیــن«،نشــریةپزشــکیقانونــی،
ش1373،2.
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خزائی، محمد )1340(
دانش آموختۀ دكتری گرافیك )هنراسالمی(، 

دانشگاه بیرمینگهام.

نر 
ه

مدیرگروهگرافیکوگروههنراسالمیدانشکدههنردانشگاهتربیتمدرس،
استادوپژوهشگرنمونهدانشگاهتربیتمدرس،

سردبیرماهنامهتخصصیاطالعرسانیکتابماههنر،
دبیراولینهمایشهنراسالمی،

دبیردهمیندوساالنهجهانیپوسترتهران،
دبیرسومینسوگوارهپوسترهایعاشورایی،

داوربخشپوسترهنرهایتجسمیجشنوارهملیجوانایرانی،
عضوشورایبرنامهریزیسومینجشنوارهجهانیهنرهایتجسمی،

چاپبیشاز100مقالهدرنشریاتعلمیترویجی.

گزیده آثار
هنــراســالمیمجموعــهمقــاالتاولیــنهمایــشهنــراســالمی،تهــران:مؤسســهمطالعــات

هنــراســالمی،1382،
هزارنقش،تهران:حوزههنریمؤسسهمطالعاتهنراسالمی،1371،

مبانیهنرهایتجسمی،باهمکاریسیدمحمدآوینی،تهران:برگ،1367،)ترجمه(،
کیمیایــینقــش)مجموعــهآثــارطراحــیایرانــیازمغــولتــاآخــرصفــوی(،تهــران:حــوزه

هنــری،1367،
هنراسالمیایراندراوایلدورهاسالمی،بهزبانانگلیسی،لندن،1379،

 M. Khazaie, Early Islamic Persian Art: Origin, Form and Meaning ,
London , Book Extra, 1999.
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راسخ مهند، محمد )1352(
دانش آموختۀ دكتری زبان شناسی، دانشگاه 
عالمه طباطبایی.

سی
شنا

ان 
 زب

ن و
زبا

استادزبانشناسیدانشگاهبوعلیسینایهمدان،
عضوهیئتتحریریهمجالتپژوهشهایزبانیوپژوهشهایزبانشناسیتطبیقی،

دبیرعلمیهمایشزبانشناسینقشگرا،
سخنرانیدربیشازسیهمایشعلمیملیوبینالمللی،

اخذبورستحقیقاتیازمؤسسهفونهومبولتآلماندردانشگاههامبورگ،
مدیرگروهزبانشناسیومعاونپژوهشیدانشکدهعلومانسانیدانشگاهبوعلیسینا،

تألیفبیشاز30مقالهو40نقدومعرفیکتابدرمجالتداخلیوخارجی.

گزیده آثار
فرهنگتوصیفینحو،تهران:علمی،1393،

فرهنگتوصیفیمکاتبزبانشناسی،تهران:انتشاراتعلمی،1393،
زبانشناسیشناختی،نظریههاومفاهیم،تهران:سازمانسمت،1389،

گفتارهاییدرنحو،تهران:مرکز،1388،
»بررسیویژگیهایتمیزدرزبانفارسی«،نامهفرهنگستان،شماره27،

»توصیفافعالمرکبپیبستیوشیوهضبطآنهادرفرهنگهایفارسی«،نشریهفرهنگنویسی،ش1،
»ساختناگذرادرفارسی«،زبانوزبانشناسی،ش5،

»مفعولنماییافتراقیدرزبانهایایرانی«،گویششناسی،ویژهنامهنامهفرهنگستان،ش6،
»معرفگیونکرگیدرزبانفارسی«،مجلهدستور،ش5.
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ث
دی

و ح
ن 

قرآ
م 

علو

رحمان ستایش، محمدكاظم )1344(
دانش آموختۀ سطح 4 تحصیالت حوزوی، دكتری 

تخصصی معارف، حوزه علمیه قم.

عضوهیئتعلمیگروهعلومقرآنوحدیثدانشکدهالهیئتومعارفاسالمی،
همکاریبامعاونتاندیشهاسالمیمرکزتحقیقاتاستراتژیکریاستجمهوری،

مدیریتگروه قالب در اسالمی تبلیغات دفتر وحقوق فقه پژوهشکده راهاندازی در مشارکت
پژوهشی،

تأسیسومدیریتکتابخانهتخصصیفقهوحقوق،
مدیرگروهپژوهشیرجالومعاونپژوهشیوآموزشیمرکزتحقیقاتدارالحدیث،

گزیده آثار
ابعادشخصیتوزندگیحضرتامامرضا)ع(،نگارشگروهی،تهران:دانشگاهامامصادق)ع(،

،1393
آشناییباکتبرجالیشیعه،تهران:سازمانسمت،1389،

رسائلفیوالیةالفقیه،باهمکاریمهدیمهریزی،قم:بوستانکتابقم،1384،
آشناییباکلیاتعلمرجال،قم:دانشکدهعلومحدیث،1383،

بازشناسیمنابعاصلیرجالشیعه،باهمکاریمحمدرضاجدیدینژاد،قم:دارالحدیث،1383،
الفوائدالرجالیه،باهمکاریمحمدمهدیکجوریشیرازی،قم:دارالحدیث،1383،

القوامیس)مالآقافاضلدربندی(،قم:دارالحدیث،1382،)تصحیح(،
مستندتحریرالوسیله،نگارشگروهی،مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمنی)ره(،1382،
االصولفیعلماالصول)علیایروانی(،قم:دفترتبلیغاتاسالمی،1379،)تصحیح(،

قاموسالفاظفقهشیعه،نگارشگروهی،قم:پژوهشکدهفقهوحقوق،1379،
کتبرجالاهلسنت،قم:دارالحدیث،1378،

حکومتاسالمیدراندیشهفقیهانشیعه،تهران:مرکزتحقیقاتاستراتژیک،1376،
قیاسی، جاللالدین و سروستانی شفیعی ابراهیم همکاری با زمان، مقتضیات و دیات قانون

تهران:مرکزتحقیقاتاستراتژیک،1376.
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زرین كوب، روزبه )1346(
دانش آموختۀ دكتری تاریخ ایران باستان، 
دانشگاه تهران.

فیا
غرا

و ج
خ 

اری
ت

عضوهیئتعلمیگروهتاریخدانشگاهتهران،
عضوهیئتعلمیمشاورانمجلهباستانشناسیوتاریخ)مرکزنشردانشگاهی(،

برندهجایزهسعیمشکور،براینگارشرسالهدکتریدرزمینهتاریخوفرهنگایران.

گزیده آثار
تاریخایرانباستان:تاریخسیاسیساسانیان،باهمکاریدیگران،تهران:سازمانسمت،چ1394،10،
دیگران، باهمکاری پایانجهان، وتصویر داخلی مقاومت فاتحانخارجی، سقوطساسانیان،

تهران:تاریخایران،1383،
ایران:تاریخ،فرهنگ،هنر،باهمکاریدیگران،تهران:وزارتفرهنگوارشاداسالمی،1390،
با ایروانی، ومحمدآقا ناصرالملک ابوالقاسمخان از ایران انقالبمشروطیت دربارۀ رساله دو

همکاریعبدالحسینزرینکوب،تهران:سازماناسنادملیایران،1380،
»تحقیقاتایرانشناسی:آناهیتاوآیینهایستایشآتش«،باهمکاریآرزورسولی،نشریةنامه

فرهنگستان،ش53،تابستان1394،
»واکاویدورۀنظاماشتراکیابتداییتاریخجامعهایرانیدرنگاهورویکردایرانشناسانشوروی«،با
همکاریعلیرضاسلیمانزاده،نشریةپژوهشهایایرانشناسی،سسوم،ش2،پاییزوزمستان1392،
»بسوسیااردشیرچهارمهخامنشی«،باهمکارینعمتاهللعلیمحمدی،نشریةپژوهشهای

علومتاریخی،ش6،پاییزوزمستان1391،
»نامهایایرانیدریاهایجنوبایران«،نشریةتاریخاسالموایران،ش13،س22،بهار1391،
بازیابی اندیشه شکلگیری در صغیر آسیای شرق نژاد ایرانی محلی های حکومت »نقش
امپراطوریهخامنشینزداشکانیان«،باهمکاریمحمدتقیایمانپوروشهنازحجتینجفآبادی،

نشریةمطالعاتتاریخفرهنگی،سسوم،ش11،بهار1391،
»تدابیرروحانیانزردشتیبرایمقابلهباتغییردینبهدینانازسقوطشاهنشاهیساسانیتاپایان
سدهچهارم«،باهمکاریعلییزدانیراد،نشریةجستارهایتاریخی،ش3،بهاروتابستان1390.
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سجادی، سیدمحمدصادق )1333(
دانش آموختۀ دكتری تاریخ، دانشگاه تهران.

فیا
غرا

و ج
خ 

اری
ت

مدیربخشتاریخوعضوشورایعالیعلمیمرکزدایرةالمعارفبزرگاسالمی،
دبیرشورایعالیعلمیومعاونپژوهشیمرکزدایرةالمعارفبزرگاسالمی،

مدیروعضوهیئتعلمیودانشنامةشبهقارههندفرهنگستانزبانوادبفارسی،
مدیربخشوعضوشورایعلمیدانشنامةاسالممعاصرخاورمیانه،

،Encyclopaedia Islamicعضوبردعلمی
برگزیدهبیستوپنجمیندورهجایزهکتابسالجمهوریاسالمیایران.

گزیده آثار
بزرگ دایرةالمعارف تهران: مرکز خویی(، زریاب دکتر مقاالت )مجموعه دیگر آوردی بزم

اسالمی،1387،)گردآوری(،
تاریخبرمکیانورسالهاخباربرامکه،تهران:موقوفاتدکترمحمودافشار،1384،

بزرگ دایرةالمعارف مرکز تهران:  بلوا، دو فرانسوا دمنه، و کلیله منشأ و هند به برزوی سفر
اسالمی،1382)ترجمه(،

دیوانحافظشیرازی،باهمکاریعلیبهرامیان،تهران:فکرروز،1379،)تصحیح(،
جغرافیایحافظابرو،تهران:نشرمیراثمکتوب،1378،)تصحیح(،

تاریخنگاریدراسالم،تهران:سمت،1375،
،1370 ایران، تاریخ نشر تهران: ج2، حکومتگر، خاندانهای و اسالمی ولتهای د تاریخ

)ترجمه(،
شناختدرقرآنکریم،تهران:انتشاراتفلسفه،1364،)ترجمه(،

پیامبروپیامبری،محمدباقرصدرتهران:انتشاراتعطایی،1364،)ترجمه(،
مفاهیماخالقیوعقیدتیقرآن،محمدالبهی،تهران:دفترنشرمیراثمکتوب،1362،)ترجمه(،

رسالهیککلمه،رسائلسیاسیعصرقاجار،تهران:نشرتاریخایران،1363،)تصحیح(،
اتحاداسالم،شیخالرئیسقاجار،تهران:نشرتاریخایران،1363،)تصحیح(،
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سعیدی مهر، محمد )1342(
دانش آموختۀ دكتری فلسفه،
 دانشگاه تربیت مدرس.

ن 
رفا

، ع
الم

، ک
فه

لس
ف

عضوهیئتعلمیگروهفلسفهدردانشگاهتربیتمدرس،
مدیرگروهمباحثپایهمعاونتاندیشهاسالمی،مرکزتحقیقاتاستراتژیک،

مدیرگروهمنطقمرکزتحقیقاتکامپیوتریعلوماسالمی،
امامصادق)ع(،عالمهطباطبایی،تهران،تربیتمدرسقمو استادمدعودانشگاههایمفید،

مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره(،
مدیرگروهفلسفهدینوالهیئتپژوهشکدهفرهنگواندیشهاسالمیودانشگاهتربیتمدرس،

معاونآموزشیدانشکدهعلومانسانیدانشگاهتربیتمدرس،
برگزیدهجشنوارهکتابسالدانشجوییدرسال1375.

گزیده آثار
ضرورت،داللتوجهانهایممکن،تهران:علمیوفرهنگی،1394.

گوتلوبفرگه،تهران:علمیوفرهنگی،1388.
کارلپوپر،تهران:رویشنو،1386،

مبانیفلسفهدین،پژوهشکدهفلسفهوکالماسالمی،قم:بوستانکتاب،1383،
جستارهاییدرکالمجدید،قم:سازمانسمتومعاونتپژوهشیدانشگاهقم،1381،

نگرشهاینویندرفلسفه،قم:دانشگاهقمومؤسسهفرهنگیطه،1380،
معارفاسالمی،تهران:معارف،1379،

شرحجلدهشتماسفار)2ج(،قم:مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره(،1379،
آموزشکالماسالمی)2ج(،قم:مؤسسهفرهنگیطه،1378،

فلسفهدین؛خدا،اختیاروشر،قم:مؤسسهفرهنگیطه،1376،
علمپیشینالهیواختیارانسان،قم:پژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی،1375،

»نظریهبساطتذاتالهی:برخورددوپارادایمفلسفی«،نشریةپژوهشهایفلسفیکالمی،ش
.1386،43
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سلیمانی، حسین )1349(
دانش آموختۀ دكتری حقوق جزا و جرم شناسی، 

دانشگاه شهید بهشتی. 

وق
حق

 و 
قه

ف

عضوهیئتعلمیگروهادیانابراهیمیدانشگاهادیان،
مدرسدانشگاهمفیدقم،

رئیسدفترمطالعاتادیانوحقوقبشردانشگاهادیان،
سابقهتدریسدردانشگاههایشهیدبهشتی،تهران)پردیسفارابی(،قمو....

گزیده آثار
عدالتکیفریدرآیینیهود،قم:دانشگاهادیان،چاپدوم،1385،

تعالیمکلیسایکاتولیک،باهمکاریدیگران،قم:دانشگاهادیان،1383،)ترجمه(،
»جنبـشاصـالحطلبـییهـودوچالـشهـایآندردورانمـدرن«،فصلنامةالهیئـتتطبیقی

)علمـیپژوهشـی(،ش14،پاییز1394،
»کیفـربدنـیدرنظـاماخالقیآیینبـودا«)مشـترک(،فصلنامةعلمیپژوهشـیپژوهشهای

اخالقی،شـماره16،تابستان1393.
»بررسـیتفسـیرآیـاتمرتبـطبـایهودیـتدرالمیـزان«)مشـترک(،فصلنامةعلمیپژوهشـی

مطالعـاتتفسـیری،ش13،بهـار1392.
»نمازدرآیینیهود«)مشترک(،فصلنامةپژوهشهایادیانی،ش2،زمستان1392. 

»سقطجنیندریهودیت«،نشریةعلمیپژوهشیباروریوناباروری،ش24،
»سقطجنیندرمسیحیت«،نشریةعلمیپژوهشیباروریوناباروری،ش24،

»احـکامکیفـریقـرآنبـهروایـتاهـلسـنتدرتفسـیرابوالفتـوحرازی«،مجموعـهمقاالت
همایـشابوالفتـوحرازی،ج14،

»احکام613گانهتورات«،فصلنامههفتآسمان،ش18،
»جرایمدرحقوقیهودی«،فصلنامةهفتآسمان،ش9و10،
»مجازاتهادرحقوقیهودی«،فصلنامةهفتآسمان،ش16،
»معرفیدایرهالمعارفجودائیکا«،فصلنامةهفتآسمان،ش8.
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شریف نسب، مریم )1355(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی، 
دانشگاه دانشگاه عاّلمه طباطبایی.

سی
فار

ت 
بیا

اد

عضوهیئتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،
مدیرگروهپژوهشیتحقیقاتمیانرشتهای،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،

عضوکمیتةعلمیتخصصیویراستاری؛دانشگاهجامععلمیکاربردی،
دبیرسرویساجتماعی-فرهنگینشریةجامع؛دانشگاهجامععلمیکاربردی،

عضوهیئتداوراننوزدهمیندورهجشنوارهکتابسالدانشگاهی،
عضوهیئتداورانپذیرشکتاببرایچاپدرانتشاراتعلمیفرهنگی،
عضوهیئتداورانبیستوپنجمینکتابسالجمهوریاسالمیایران،

عضوهیئتمدیرهومدیرآموزشمؤسسةعلمیپژوهشیگنجینةفنونوصنایع.

گزیدة آثار
روایتپژوهـیداسـتانهـایعامیانـةایرانـی،تهـران:پژوهشـگاهعلـومانسـانیومطالعـات

،1394 فرهنگـی،
مهـارتنوشـتن،بـاهمـکارینعمتاهللایـرانزادهتهران:پژوهشـگاهعلـومانسـانیومطالعات

،1391 فرهنگی،
گنـجوکلیـد:دنیـاوآخـرتدرشـعرکهنپارسـی)بـرایگروهسـنینوجـوان(،تهـران:آوای

سـورنا،1389،
»فراروایتهـایاخالقـیوداسـتانهایعایانـةایرانـی«روایـتشناسـی،ساول،ش1،بهـار

وتابسـتان1396،
»تقابلهـایدوگانـهدرداسـتانهایعامـه«،فرهنـگوادبیـاتعامه،دانشـگاهتربیتمدرس،

سسـوم،ش6،پاییزوزمسـتان1394،
»واکاویچنـدکهـنالگـودرآثـارابوتـرابخسـروی«،باهمکارینّیرهسـلیمی،مجلـةادبیات

پارسـیمعاصر،سپنجـم،ش1،بهار1394.
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عباسی، علی )1344(
دانش آموختۀ دكتری فرانسه از دانشگاه لیموژ 

فرانسه

سی
شنا

ان 
 زب

ن و
زبا

استاددانشگاهشهیدبهشتی،
عضوگروهنشانهشناسیحلقةتهران،

پژوهشگرحوزۀنشانهشناسیوتخیلشناسی،
مترجمبیشازپنجکتابدرحوزۀزبانفرانسهوروایتشناسیونشانهشناسی،

داورجشنوارههایکتابسالوجشنوارۀنقدکتاب،
برگزیدۀجشنوارهجاللآلاحمد،

دریافتنخلآکادمیکازکشورفرانسه.
انتشاردههامقالةعلمیپژوهشیدرحوزۀزبان.

گزیده آثار

روایتشناسیکاربردی،تهران:دانشگاهشهیدبهشتی،1393،
صمدساختاریکاسطوره،همکاریباآقایمحمدهادیمحمدی،تهران:چیستا،1381،

ساختارتخیلازمنظرژیلبردوران،تهران:علمیوفرهنگی،1390،
نشانه-معناشناسیمکتبپاریس،تهران:دانشگاهشهیدبهشتی،1395،

گونهشناسیروایی،ژپلینکولت،تهران:علمیفرهنگی،1390.
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علی پور، مصطفی )1340(
كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه 
فردوسی مشهد.

صر
عا

ر م
شع

مدرسدانشگاهفرهنگیان،
مدرسکارگاههایشعرامروزدرحوزههنری،

کارشناسشعرکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان،
داورجشنوارهفجر،داورجایزهکتابسالجمهوریاسالمیایران،داورجشنوارهنقدکتاب،

جایزهینقدادبیدکترغالمحسینیوسفی،
شایستهتقدیرهفدهمیندورهکتابسالجمهوریاسالمیایران.

گزیده آثار
ازگلویکوچکرود،تهران:حوزههنری،1372،

هفتبندمویه،تهران:تیرگان،1377،
گزیدهادبیاتمعاصر،تهران:نیستان،1378،
بارانانگورهایسوخته،تهران:تکا،1378،

ساختارزبانشعرامروز،تهران:فردوس،1378،
میتراودمهتاب،تهران:پویشمعاصر،1379،

صوفیانشهید،تهران:تیرگان،1380،
ازهمدانتاصلیب،تهران:تیرگان،1380،

بارانانگورهایسوخته،تهران:توسعهکتابایران،1388،
دربارهزبانشعر،تهران:فردوس،1378.
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فاتحی نژاد، عنایت اهلل )1340(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات عربی، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
تهران.

بی
عر

ت 
بیا

اد
 و 

ان
زب

عضوهیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزی،
عضوشورایعالیعلمیدایرةالمعارفبزرگاسالمی،

سردبیرفصلنامةپژوهشادبی،
برگزیدهجایزهکتابفصلدرسال1387،

برگزیدهکتابسالدرسال1388،
تدریسزبانفارسی)برایاستادانودانشجویاندانشگاهقازان(،دانشکدهخاورشناسیدانشگاه

قازان،جمهوریتاتارستان)اکتبرتادسامبر1999م(.

گزیده آثار
فرهنگمعاصر)فارسیعربی(،تهران:فرهنگمعاصر،1387،

رادوبیسدلدادهفرعون،نجیبمحفوظ،تهران:نشرماهی،1383،)ترجمه(،
فهرستنسخههایخطیدانشگاهقازان)تاتارستان(،قم:کتابخانةآیتاهللمرعشی،1383،

درآمدیبرمبانیترجمه،باهمکاریبابکفرزانه،تهران:آیه،1380،
امهاتالمصادرالعربیة،تهران:سمت،1377،

آیینترجمه،باهمکاریبابکفرزانه،تهران:محبوب،1377،
اطلستاریخاسالم،ترجمهازعربیهمکاریبادکترآذرتاشآذرنوش،تهران:سازمانجغرافیای

نیروهایمسلح،1375،
فرهنگمعاصرعربیفارسی،تهران:فرهنگمعاصر،دردستچاپ،

)مجله فرهنگستان نامة عربی«، لغتنامههای کهنترین در معرب و فارسی »واژههای
فرهنگنویسی(،ش5و1392،6،

»نگرشینوبهادبیاتجاهلیوارتباطآنبافرهنگایرانی«،فصلنامهپژوهشادبی،ش10،
»بدیعالزمانهمدانی«،دایرةالمعارفبزرگاسالمی،ج1381،11،

»راههاینفوذفارسیدرفرهنگوزبانعربجاهلی«،نامهفرهنگستان،ش1375،3.
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فالح پور، مجید )1341(
دانش آموختۀ دكتری علوم قرآن و حدیث از 
دانشگاه تربیت مدرس، قم.

ث
دی

و ح
ن 

قرآ
م 

علو

عضوهیئتعلمیدانشگاهامامحسین)ع(،
برگزیدهکتابفصلبهار1389،

برگزیدهپنجمینجشنوارهبینالمللیفارابیدرآبان1390،
عضوهیئتعلمیمعاونتپژوهشیوزارتعلوموتحقیقات،

عضوداوراناصلیجوایزکتابسال،کتابفصل،گاماولوکتابسالارتش،
عضوداورانجشنوارهبینالمللیفارابی،

تدریسدردانشگاههایشاهد،دانشکدهخبر،بینالمللیامامخمینی، مرکزتربیتمربیشهید
مفتح،حکیمسبزواریومؤسسهآموزشعالیصدرالمتالهین.

گزیدة آثار
امامخمینیوتفسیرقرآن،تهران:مؤسسهخانهکتاب،1391.

مبانی،اصولوروشتفسیریمالصدرا،تهران:حکمت،1389،
مالصدراوتفسیرش،تهران:مؤسسهخانهکتاب،1389،

ابراهیم)ع(درقرآن،قم:هستینمایقم،1387،
»معناشناسیعلمدرقرآنومکاتببشری«،مجلهتعلیموتربیتاسالمی،ش20،پاییز1392،

»معناومفهومتزکیهدرقرآنکریم«،مجلهتعلیموتربیتاسالمی،ش11،بهاروتابستان1390،
»آدابتعلیموتعلمدرداستانموسیوخضر)ع(«،مجلهتعلیموتربیتاسالمی،ش7،بهمن

واسفند1386،
»وحینبویدرقرآنکریم«،مجلهعلومانسانیویژهقرآنپژوهی،ش67،بهمنواسفند1385،
»شرایطباطنیفهمقرآندرنگاهامامخمینی)ره(«،فصلنامهمصباح،ش45،فروردین1382،

»سیرتاریخیتفسیربهرایباتأکیدبردیدگاهامامخمینی)ره(«،مجلهعلومانسانیمصباح،ش
48،آذرودی1382،

»ابعادومرزهایاسالمنابمحمدی)ص(ازدیدگاهامامخمینی)ره(«،فصلنامهمصباحش41.
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كیوانفر، محمد )1354(
دانش آموختۀ دكتری فلسفه و كالم اسالمی، 

دانشگاه تهران. 

ان
عرف

 و 
الم

، ک
فه

لس
ف

عضوهیئتعلمیدانشگاهادیانومذاهب،
مدیرگروهفلسفهاسالمیدانشگاهادیانومذاهب،

پژوهشگرحوزۀفلسفهوکالماسالمی.

گزیدة آثار
حقوقبشر،مایکلفریمن،تهران:هرمس1387،)ترجمه(،
بیاییدفلسفهبورزیم،قم:دانشگاهادیان،1393،)ترجمه(،

کتابادیان،باهمکاریعلیمهجوروعباسمهدوی،جهانادیانوخانهکتاب،1392،
اصولتربیت،تهران:انجمناولیاءومربیان،1391،

تحلیلیتربیتیبرروابطدختروپسردرایران،تهران:انجمناولیاءومربیان،1390،
عواملایجادفشارروانیدرخانواده،دانکترال،باهمکاریکیومرثجهانگردی،تهران:انجمن

ملیاولیاءومربیانایران،1388،)ترجمه(،
نوجوانومهارتهایزندگی،تهران:مهدیرضایی،1388،

»دربارهبنیانمعرفتشناختیاخالق،راینهاردهسه،اخالقوحیانی،ش1394،9،)ترجمه(،
دوره ارغنون، علیزاده، بهرام باهمکاری کین، رابرت شانس«، و تصادف پذیری، »مسئولیت

جدید،ش1و1393،2،)ترجمه(،
»عرفان؛نقطهعزیمت«،اولینآندرهیل،هفتآسمان،ش1392،33،)ترجمه(،

»ویژگیهایعرفانواقعی«،اولینآندرهیل،باورفلسفی،ش1392،3،)ترجمه(،
»روایتهایموسعومضیقحقوقبشر«،جوزفچان،ناقد،ش1383،4،)ترجمه(،

»تأثیردینمداریبرشبکةروابطخانوادگی«،پیوند،ش1385،319،
»روانشناسیخانوادهونقشتربیتیآن«،پیوند،ش1383،302،

»نقشنظامآموزشیکشوردرپیشگیریازآسیبهایاجتماعی«،رشدآموزشعلوماجتماعی،ش1369،3،
»جامعنگریدرتنبیهوتشویق«،تربیت،ش1368،46.
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گنجیان خناری، علی )1347(
دكتری زبان و ادبیات عربی،
 دانشگاه خارطوم سودان.

بی
عر

ت 
بیا

اد
 و 

ان
زب

عضوهیئتعلمیگروهزبانوادبیاتعربیدانشگاهعالمهطباطبائی،
مدیرگروهزبانوادبیاتعربیدانشگاهعالمهطباطبائی،

مدیرمسئولنشریهپژوهشهاینقدوترجمةزبانوادبیاتعربی،
معاوناداریمالیدانشکدۀادبیاتدانشگاهعالمهطباطبائی،

سرپرستکمیتهزبانوادبیاتعربیدفترگسترشوبرنامهریزیآموزشعالی.

گزیده آثار
انقالبیاسالمیدرغرب)بهزبانعربی(،مؤسسهفرهنگیمصباحالخیر،1393،)ترجمه(،

ادبیاتمعاصرعربی:داستانکوتاه،رمان،نمایشنامه،شعرونقد،جورجعطیهومحمودشریح،
تهران:سخن،1391،

اعالماالدبالعربیالمعاصر،1391،
خداوندخرد:گزیدهدیوانلزومماالیلزمابوالعالءمعری،باهمکاریمحمدحسنحسنزادهنیری،

تهران:علمودانش،1389،
تفسیرروائیالبرهان،عالمهسیدهاشمبحرانی،باهمکاریرضاناظمیانوصادقخورشا،9ج،

1389،)ترجمه(،
مصادرثقافةأبیالعالءالمعری،مصرالقاهرةالدارالثقافیةللنشر،2001،

»لغةالماغوطالشعریة«،باهمکاریخدیجهبراتیکاشانی،التراثاألدبی،ش21،بهار1393،
»بررسیگزارههایرئالیسمجادوییدررمانهایعزادارانبیلغالمحسینساعدیوشبهای
هزارویکشبنجیبمحفوظ«،باهمکاریرضاناظمیان،داووداسپرهمویسراشادمان،ادب

عربی،س6،ش2،پاییزوزمستان1393،
»تضادطبقاتیوپیامدهایآندرمقاماتبدیعالزمانهمدانی«،باهمکاریسمیهطباطبایی،

ادبعربی،ش1،بهار1391.
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گوهری پور، مرتضی )1353(
دانش آموختۀ دكتری فلسفه اخالق، 

دانشگاه قم.

سی
شنا

وان
و ر

ی 
بیت

 تر
وم

عل

عضوهیئتامنایمؤسسهبینالمللیمطالعاتینهجالبالغه،
مدیرآموزشیپژوهشیوعضوهیئتعلمیدانشگاهرفاه،

مدیرپژوهشیمؤسسهآموزشعالیرفاه،
تربیتمدرس دورههای معناپژوهی، مدرس ویژه فرهنگی، پژوهش نامه فصلنامة علمی دبیر
بنیادفرهنگیغیرانتفاعیرفاه، مدرسدورهتربیت هدیههایآسمان، مدرسآموزشمعلمان
بنیاد با راهنمایی، همکاری رشد مجله بیری دبستانی، عضوشورایس پیش کودکان مربی

فرهنگیغیرانتفاعیرفاه.
 

گزیده آثار
فرهنگعمومی،تهران:پژوهشگاهفرهنگوهنروارتباطات،1391،

تعلیموتربیت:ازنظریهتاعملبراساسآراءواندیشههایفلسفیوتربیتیاستاددکترعلی
شریعتمداری،باهمکاریدکترعلیرضارحیمی، تهران:پژوهشگاهتعلیموتربیت،1389،

»معناومفهومفرهنگعمومیدرپرتومفهومجهانهایممکن«،مجلةنامهپژوهشفرهنگی،
ش1388،7،

،8 ،7 ،6 ،5 راهنمایی،ش آموزش رشد مجلة پژوهشی«، فعالیتهای در مسئلهای »دیدگاه
،1387

»مسئلهمعناازدیدگاهیفلسفی«،مجلةنامهپژوهشفرهنگی،ش1387،9،
»دیالکتیکومعنا«،باهمکاریدکترفرزینبانکی،مجلةنامهپژوهشفرهنگی،ش13،پاییز
1387، »بررسیاشکاالتکواینبهمنطقموجهاتوپاسخبدانها«،فصلنامهمعرفتفلسفی، 

ش2،زمستان1386.
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لک زایی، نجف )1348(
دانش آموختۀ تحصیالت حوزوی تا سطح اجتهاد 
و دكتری علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق )ع(.

ث
دی

و ح
ن 

قرآ
م 

علو

ِرئیسپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی،
استادتمامگروهعلومسیاسیومدیرگروهمعارفاسالمیدانشگاهباقرالعلوم)ع(،

معاونفرهنگیمجمعجهانیاهلبیت)ع(،
معاونپژوهشیدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم،

سردبیرفصلنامهسیاستمتعالیهوفصلنامهعلومسیاسیدانشگاهباقرالعلوم)ع(،
رئیسپژوهشکدهعلومواندیشهسیاسِیپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی،

عضواتاقفکروشورایراهبردیرادیومعارف،
رئیسمرکزتحقیقاتحکومتاسالمیدردبیرخانهمجلسخبرگان،

محققنمونهمرکزمطالعاتوتحقیقاتاسالمی،
برگزیدۀکتابسالحوزهدرسالهای1381و1382وکتابسالدرسال1385.

گزیده آثار
اندیشهسیاسیامامخمینی،قم:پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمیودانشگاهباقرالعلوم)ع(،

،1394
تاریخفرهنگی،سیاسیایرانمعاصر،قم:مرکزنشرهاجر،1391،

تحوالتسیاسیاجتماعیایرانمعاصر،قم:پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی،1390،
درآمدیبرمستنداتقرآنیفلسفهسیاسیامامخمینی،قم:مرکزفرهنگومعارفقرآن،1386،
چالشسیاستدینیونظمسلطانی،قم:پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی،1385،)تقدیری

کتابسالج.ا.اوبرگزیدهجشنوارهحکومتاسالمی(
سیرهپیامبراعظمدرگذرازجامعهجاهلیبهجامعهاسالمی،قم:بوستانکتاب،1385،
سیرتطورتفکرسیاسیامامخمینی،قم:پژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی،1383،

)برگزیدۀکتابسالحوزهعلمیهو بوستانکتاب،1381، قم: اندیشهسیاسیصدرالمتألهین،
کتابسالدینپژوهان(.
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محمودی بختیاری، بهروز )1352(
دانش آموختۀ دكتری زبان شناسی همگانی، 

دانشگاه عالمه طباطبایی.

سی
شنا

ان 
 زب

ن و
زبا

عضوهیئتعلمیپردیسهنرهایزیبایدانشگاهتهران،
عضوگروهایرانشناسیوزبانشناسیمرکزدایرةالمعارفبزرگاسالمی،

عضوگروهزبانشناسیدانشگاهسیدنی)تا2013(ومرکزمطالعاتخاورمیانهدانشگاهراتگزر
نیوجرسی)تا2012(.

گزیده آثار
اصطالحنامهفرهنگیسهزبانه)فارسیانگلیسیعربی(،تدوینفریبرزخسرویونرگسقدیمی.

تهران:سازماناسنادوکتابخانهملیایران،1385،]همکاریدربخشزبانشناسی[،
فارسیبیاموزیم،8ج،باهمکاریحسنذوالفقاریومهبدغفاری،تهران:مدرسه،1383،

منظومهعاشقانهگلستانارم،رضاقلیبنمحمدهادیهدایت،تهران:عطایی،1381،
قوانینتجاوز،نوامچامسکیودیگران،باهمکاریمحمدعلیدینمحمدی،تهران:جانوخرد،

،1378
زنانمقتدرونامآورجهان،مری.ال.دیویس،تهران:انتشاراتآثار،1375،

»بررسیتطبیقینمایشنامهآنتیگوناثرسوفکلوآنتیگوننوشتهژانآنوی«،باهمکاریالدن
شیرمرد،نشریةتئاتر،ش51،زمستان1391،

»رابطهجنسیتوقطعگفتار:بررسیجامعهشناختیزبان«،باهمکاریبهزادرهبروگیتیکریم
خانلویی،نشریةجستارهایزبانی،ش12،زمستان1391،

»نقدجامعهشناختیادبیاتنمایشیبراساسمکتبتضادگرایی«،باهمکاریحسینپورستار،
نشریةصحنه،ش4،بهار1391.

کارنامک



ب
کتا

قد 
ه ن

وار
شن

ن ج
میـ

ده
هار

ش چ
زار

گـ
13

96
اه 

ذرم
آ

170

مسّرت، حسین )1339(
دانشجوی كارشناسی ارشد نسخه شناسی، 
دانشگاه شهید بهشتی.

هی
ژو

ث پ
یرا

م

پژوهشگرنمونهادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستانیزد،
کتابدارنمونهکشوری،1382،

پژوهشگرنمونهآستانقدسرضوی،1386،1385،1384،
مسئولمرکزاسنادوتحقیقاتدانشکدهمعماریدانشگاهیزد،

مدیربنیادریحانةالرسول)س(ومدیرعاملکانونیزدیتباران،
عضوهیئتمنصفهمطبوعاتاستانیزد،

همــکاریبــانشــریاتاطالعــات،نــداییــزد،آینــده،هســتی،کیهــانفرهنگــی،گوهــران،
شــوکران،پــاژ،دانــشپاکســتان،ادبســتان،فرهنــگیــزد،آشــنا،آینــهپژوهــشونشــردانش.

گزیده آثار
دیوانغیاثالدیننقشبندیزدی،یزد:اندیشمندانیزد،1394،)تصحیح(،

آذریزدیشیفتهکتاب،یزد:اندیشمندانیزد،1394،
رباعیــاتمؤمنیــزدی)بــههمــراهچنــدغــزلوقطعــه(،مترجــم:مصطفــیامیــری،تهــران:

میــراثمکتــوب،1394،
کتابشناسیوحشیبافقی،یزد:توزوقلم،1392،

ــزد: ــوی،ی ــیدمحمدموس ــیوس ــرامرضاییچرات ــر:به ــزد،زیرنظ ــری ــعکبی ــجدجام مس
ــزد،1392، ــمندانی اندیش

دیباچهها،محمدعلیاسالمیندوشن،تهران:شرکتسهامیانتشار،1392،
دیوانفرخییزدیهمراهبااشعارنویافته،تهران:مولی،1391،

گنجکویر:پیشینهوکارنامهکتابخانهوزیرییزد،یزد:اندیشمندانیزد،1389،
ــره، ــةالعت ــزد:بقی ــی،ی ــاریومردمشناس ــدگاهمعم ــتازدی ــام:خش ــتخ ــهخش درآئین

اندیشــمندانیــزد،1384،
تذکرهمیکده،محّمدعلیوامق،ویرایشدوم،1381،)تصحیح(.
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مسعودی، عبدالهادی )1343(
دانش آموختۀ حوزه علمیه قم.

ث
دی

و ح
ن 

قرآ

رئیسدانشکدهعلومومعارفقرآنکریمورئیسپژوهشکدهتفسیراهلبیت)ع(،
عضوهیئتمؤسسوامنایدارالحدیث،

معاونپژوهشیومدیرگروهحدیثدانشکدهعلومحدیث،
دانشیاروقائممقامریاستدانشگاهقرآنوحدیث،

استادمدعودانشگاهتهرانوصنعتیشریفومذاهباسالمی،جامعهالمصطفیوبنتالهدیو
دانشکدهاصولدینومؤسسهامامخمینی)ره(،

عضوهیئتتحریریهمجلهتفسیراهلبیت)ع(،پژوهشنامةروانشناسیاسالمیوحدیثحوزه،
عضومؤسسورئیسانجمنعلمیحدیثحوزه،

برگزیدهکتابسال،کتابفصلوبرگزیدهکتابسالحوزهعلمیهقم.

گزیده آثار
اخالقاجتماعی،قم:دارالحدیث،1395،

تفسیررواییجامع)روشوآسیبشناسی(،قم:دارالحدیث،1395،
سیرهپیامبرخاتم)ص(،قم:دارالحدیث،1394،)ترجمه(،

روابطاجتماعیازنگاهقرآن،قم:دارالحدیث،1392،
روشفهمحدیث،تهران:انتشاراتسمت،1395،

وضعونقدحدیث،قم:دانشگاهقرآنوحدیثوسمت،1393،
آسیبشناسیحدیث،تهران:سمت،1393،

دانشنامهاماممهدی)ع(،قم:دارالحدیث،1392،)ترجمه(،
درسنامهفهمحدیث،قم:زائرودانشگاهقرآنوحدیث،1392،

االسسالحدیثیهوالرجالیهعندالعالمهالمجلسی،قم:دارالحدیث،1385،
نزهةالناظروتنبیهالخاطر،قم:دارالحدیث،1383،)تصحیحوترجمه(،

تحفةاالولیاء)ترجمهفارسیاصولکافی(،قم:دارالحدیث،1388،)تصحیح(.
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مشتاق مهر، رحمان )1342(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبّیات فارسی، 
دانشگاه تربیت مدرس. 

سی
فار

ت 
بّیا

اد
 

عضوهیئتعلمیدانشگاهشهیدمدنیآذربایجان،
عضوشورایبررسیمتونعلومانسانیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،

عضوشورایپژوهشیبنیادپژوهشیشهریاروهیئتمدیرۀانجمنترویجزبانوادبیاتفارسی،
عضوانجمننقدادبیایرانوانجمناستادانزبانفارسی،

مدیرمسئولوسردبیرمجلةمولویپژوهشی،
عضوهیئتتحریریةمجلّةزبانوادبفارسیدانشگاهتبریزومجلّةادبّیاتعرفانیدانشگاهالّزهرا،

داورعلمیمقاالتدههانشریةعلمیوپژوهشی،
برگزیدۀجشنوارۀانتخاببهترینرسالههایدکتریجهاددانشگاهیدرسال1379،

رمزهای فرهنگنامة کتاب برای 1390 پاییز در فصل کتاب جایزۀ نوزدهمین تقدیر شایستة
غزلّیاتموالنا،

برگزیدۀیازدهمیندورۀجشنوارۀنقدکتاب.

گزیدة آثار
پیرگلرنگ)یادنامةاستاددکتررشیدعیوضی(،بانظارتدکتراحمدگلی،قم:نشرادبّیات،1395،

فرهنگنامهرمزهایغزلیاتموالنا،تهران:خانةکتاب،1390،
»بازخوانیتعلیقاتاستادشفیعیکدکنیبرغزلیّاتشمستبریز«آیینةمیراث،ش60،تابستان1396،
»آنچهامروزنیزمیتوانازشمستبریزیآموخت؟«،دوره8،ش30،پژوهشنامهادبیاتتعلیمی،

تابستان1395،
نامة نامة ارجاعاتواستشهاداتمجالسسبعهموالنا«،مطالعاتآسیایصغیر)ویژه »تکمله

فرهنگستان(،ش2،پاییزوزمستان1395،
»فیهمافیهوشرحکاملآن«،پژوهشنامهانتقادیمتون،سسیزدهم،ش3،پاییز1392،

»تاتصحیحنهاییکلیاتشمس:نسخهقونیه...«،ادبیاتعرفانی،سسوم،ش6،بهاروتابستان1391.
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مالنظر، حسین )1335(
دانش آموختۀ مطالعات ترجمه،

 دانشگاه واریِك انگلستان.

سی
شنا

ن 
زبا

 و 
ان

زب

کارشناسمترجمادارهکلمطبوعاتورسانههایخارجیوزارتفرهنگوارشاداسالمی،
کارشناسروابطبینالمللدانشگاهتهران،

عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران،
عضوهیئتعلمیومدیرگروهمترجمیزبانانگلیسیدانشگاهعالمهطباطبائی،

صاحبامتیازومدیرمسئولنشریهعلمیپژوهشیمطالعاتترجمه،
مدیرگروهترجمهسازمانمطالعهوتدوینکتبدرسیعلومانسانی)سمت(،

رئیسمرکزپژوهشهایترجمهورئیسپژوهشکدهمطالعاتترجمهدردانشگاهعالمهطباطبائی،
عضوهیئتتحریریهنشریهادبیاتتطبیقی،دانشگاهآزاداسالمیواحدجیرفت،

مسئولقطبعلمیمطالعاتترجمهدانشگاهعالمهطباطبائی،
مدیرگروهترجمهپردیستحصیالتتکمیلیخودگرداندانشگاهعالمهطباطبائی.

گزیده آثار
اصولوروشترجمه،تهران:سمت،1376،

و تحقیقات جهاد شرکت تهران: نگارش، و ترجمه بخشهای تألیف ،1 دامپروری انگلیسی
آموزش،1379،

تدویندیجیتالدرسفنترجمهبارویکردرسالهنویسی،تهران:نشردانشگاهی،1389،
مرورسریعمبانینظریترجمه1و2،باهمکاری،اصفهان:پیامعلومی،1390،

نوآوریوتوانمندسازی،تهران:دفترتحقیقاتکاربردیبازرسیکلناجا،1388،)ترجمه(،
هدایتگریکارآمدپلیس:رویکردیفراترازمدیریت،تهران:دفترتحقیقاتکاربردیبازرسیکل

ناجا،1388،)ترجمه(،
عصرجدیدمدیریتونظارتدرنیرویانتظامی،تهران:دفترتحقیقاتکاربردیبازرسیکل

ناجا،1388،)ترجمه(،
نظارت كاربردی پلیس،تهران:دفترتحقیقاتکاربردیبازرسیکلناجا،1388،)ترجمه(.
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منتظرالقائم، مهدی )1345(
دانش آموختۀ پژوهش در رسانه های جمعی، 
دانشگاه لستر انگلستان.

ت
طا

تبا
ار

عضوهیئتعلمیگروهارتباطاتاجتماعیدانشگاهتهران،
ــکا، ــان،آمری ــتان،آلم ــورهاییانگلس ــیدرکش ــمینارهایعلم ــهدرس ــهمقال ــرکتوارائ ش

ــه، ــهوفرانس ترکی
حکومــت هویــت، و جمعــی رســانههای چــون موضوعهایــی بــا ســخنرانی دههــا
ــدهآن: ــماندازآین ــتوچش ــود،اینترن ــاربموج ــفوتج ــرتعاری ــروریب ــی:م الکترونیک
آســیبهاوفرصتهــا،پیامدهــایفرهنگــیاینترنــت،پیامدهــایسیاســیاینترنــتوآینــده

ــات، ــومارتباط عل
تألیفدههامقالةعلمیوپژوهشی.

گزیده آثار
اثراترسانهها،الیزابتام.پرس،تهران:صداوسیما،1393،)ترجمه(،

ــران: ــری،ته ــرمایهفک ــرس ــدب ــاتأکی ــران:ب ــگاههایای ــردانش ــتب ــاررواجاینترن آث
پژوهشــکدهمطالعــاتفرهنگــیواجتماعــی،1389،

ــز ــالمی،مرک ــاداس ــگوارش ــران:وزارتفرهن ــل،ته ــسمککوای ــی،دنی مخاطبشناس
ــه(، ــانهها،چ1387،4،)ترجم ــاترس ــاتوتحقیق مطالع

کتــابپژوهشــی)تحلیــلثانویــه(ج1:ضــربوجــرحدرایــران،ج2:روســپیگریدرایــران
ــران،تهــران:ســلمان،1386، وج3:تکدیگــریدرای

ضربوجرحدرایران،طرحآینده،تهران،1387،
مخاطــبشناســی،نوشــتهمــککوایــلنشــردفتــرمطالعــاتوبرنامــهریــزیرســانههــا،

ــه(. ــران،1380،)ترجم ته
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میرزایی، سیدآیت اهلل )1354(
دانش آموختۀ دكتری جامعه شناسی، 

دانشگاه عالمه طباطبایی.

سی
سیا

م 
علو

مدیرگروهجامعهشناسینظریوفرهنگیپژوهشگاهعلومانسانی،
تألیفدههامقالهدرحوزۀعلوماجتماعی،

عضوشورایانتشاراتپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.

گزیدة آثار
»فضایهنجاریآموزشعلوماجتماعیدرایران«،باهمکاریمعصومهقاراخانی،فصلنامهعلوم

اجتماعی،1394،
نشریة قاراخانی، باهمکاریمعصومه ایران«، اجتماعی علوم آموزش درفضای »اخالقعلم

مطالعاتجامعهشناختی،1393،
»اخالقپژوهشدرعلوماجتماعیایران«،باهمکاریمعصومهقاراخانی،نشریةجامعهشناسی

ایران،1393،
»فرآیندداوریمقاالتدرمجالتایرانی«،محمدایوبیاردکان؛باهمکاریفاطمهشیخشعاعی،

نشریةپردازشومدیریتاطالعات،1391،
ایرانیدرسدهنوزدهم«،باهمکاریطاهرهقادری،نشریةنامهعلوماجتماعی، »ناسیونالیسم

،1390
»داورانواخالقداوریدرمجالتعلمیایران«،باهمکاریمحمدایوبیاردکان،نشریةاخالق

درعلوموفناوری،1389،
»نامهعلوماجتماعی:روندهاورویهها«،معصومهقاراخانی؛باهمکاریسعیدمعیدفر،نشریةنامه

علوماجتماعی،1387،
»همترازخوانیدرمجالتعلمی:مطالعهموردیمجلهجامعهشناسیایران«،باهمکاریمحمد

ابوییاردکان،معصومهقاراخانیوفاطمهشیخشعاعی،نشریةجامعهشناسیایران،1385،
»جوانانوهنجارهایرسمیوغیررسمیموسیقیپاپ«،باهمکاریوحیدقاسمی،نشریةنامه

علوماجتماعی،1385.
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میرمحمدصادق، سیدسعید )1348(
دانش آموختۀ دكتری تاریخ ایران دوره اسالمی، 
دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی. 

فیا
غرا

و ج
خ 

اری
ت

مدیرطرحوبرنامهشبکهجهانیجامجم،
سردبیرمجلةآیینةمیراث،

دبیرآیینبزرگداشتحامیاننسخخطی،
مدیرروابطعمومیهمایشهشتصدمینسالوالدتموالناوجشنوارهشعرفجر،

مدیرمرکزپژوهشومعاونپژوهشیکتابخانه،موزهومرکزاسنادمجلسشورایاسالمی،
مدیرروابطعمومینخستینهمایشبینالمللیشاعرانایرانوجهان،

مدیرروابطعمومینمایشگاهبینالمللیکتابتهران)دوره21تا23(و نوزدهمیننمایشگاه
بینالمللیقرآنکریم،

دبیراجراییهمایشامامعلی)ع(،میراثوهمایشعلمیفلسفیخواجهنصیرالدینطوسی،
مدیرروابطعمومیدومینوچهارمینجشنوارهبینالمللیمدولباسفجر،

دبیراجراییدومینجشنوارهخاطرهنویسیکتابداران.

گزیدة آثار
بدایعاالخبار،عبدالنبیمنشیبهبهانی،تهران:میراثمکتوب،1389،

ظفرنامه،تألیفشرفالدینعلییزدی،باهمکاریعبدالحسیننوایی،تهران:کتابخانه،موزهو
مرکزاسنادمجلسشورایاسالمی،1387،

بازگشتگان)مروریبهقیامتوابین(،بهروایتتاریخطبری،تهران:میراثبان،1386،
و انسانی علوم پژوهشگاه تهران: قزوینی، وحید محّمدطاهر میرزا عباسی، آرای جهان تاریخ

مطالعاتفرهنگی،1384،
مراسالتتهران)اسنادونامههایشخصیودولتیمیرزاحسینخانمبصرالسلطنه(،باهمکاری

منصورۀاتحادیه،تهران:تاریخایران،1384،
سرگذشتشاهسلطانمحّمدخدابنده)بازنویسیوتلخیصکتابنقاوةاآلثار(،تهران:اهلقلم

باهمکاریسازمانملیجوانان،1384.
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نادمی، سّیداحمد )1343(
دانش آموختۀ مهندسی مخابرات،

دانشگاه هوا و فضا.

صر
عا

ر م
شع

شاعر،نویسندهومترجمحوزهادبیات،
دبیرتحریریةمجلةتخصصیشعردرحوزۀهنری،

داورجایزههــایشــعرفجــر،دفــاعمقــدس،کتــابســالجمهــوریاســالمیایــرانوجایــزه
گاماول،

همکاریبارادیوهایفرهنگ،جوانوتهران.

گزیده آثار
ــر ــران:هن ــینی(،ته ــیدحســنحس ــادس ــعرهایزندهی ــارۀش ــرق)درب ــتانیش ــیرباس شمش

ــت،1387، ــانهاردیبهش رس
اشعارامیریباراکاشاعرمسلمانآمریکایی،)دردستچاپ(،)ترجمه(.

ــوره ــریةس ــا«،نش ــاوآبه ــهمردابه ــیازمنظوم ــهفصل ــیب ــت؛نگاه ــناس ــراای »اج
اندیشــه،ش1391،6766،

»آدمیگرگآدمیاست«،نشریة آزما،ش1391،89،
»سربازیباگلولهبرفی«،نشریة کتابماهادبیات،ش1389،160 ،

»دادخواهانشعراعتراضدرایرانوجهان«،نشریة زمانه،ش1389،96.
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ناصری دریایی، مسعود )1349(
دانش آموختۀ كارشناسی ارشد روان شناسی و 
آموزش كودكان استثنایی، دانشگاه تهران.

ان
جو

 نو
ك و

ود
ک

کارشناسادبیاتکودکونوجواندرشورایکتابکودک،
و کتابداری دانشکده ایران، پزشکی علوم گرمسار، واحد اسالمی آزاد دانشگاههای مدرس

اطالعرسانیوبنیادایرانشناسیوابستهبهدانشگاهشهیدبهشتی،
عضوهیئتمدیرهشورایکتابکودک،

مدیرموزۀعروسکهایملل،
مشاورادبیوهنریدفترپژوهشهایفرهنگی،

مدرسدرکارگاههاییونیسف،
داورجایزهکتابسالجمهوریاسالمیایران.

گزیده آثار
تهران: باهمکاریعلیگلشن، برایکودکانپیشدبستان، کتابشناسیصدکتابمنتخب

نشرکتابدار،1385،
بیشازصدکتابفارسیمنتخببرایکودکانونوجوانان،باهمکاریشهرهکائدیوحسین

شیخرضایی،خانهترجمه،1379،
نشر تهران: گلشن، علی همکاری با دبستان، کودکان برای منتخب کتاب کتابشناسیصد

کتابدار1385،
کتابشناسیصدکتابمنتخببراینوجوانان،باهمکاریعلیگلشن،تهران:نشرکتابدار،1385،

»نقدفیلم:یادداشتیبرفیلمافسانهدوخواهر«،نشریةسینماتئاتر،ش1374،6،
نمایشگاهعکس»اولینسنگراچهکسیپرتابخواهدکرد؟«،پنجمیننمایشگاهبینالمللی

هنرمعاصر،تفلیس،گرجستان،1391،
نمایشگاهعکس»چشمهایت،تجربهغلیظتاریکی«،چهارمیننمایشگاهبینالمللیهنرمعاصر،

تفلیس،گرجستان،1390.
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سی
شنا

ان 
 زب

ن و
زبا

نصراهلل زاده، سیروس )1347(
دانش آموختۀ دكتری فرهنگ و زبان های باستانی، 

دانشگاه تهران. 

عضوهیئتعلمیپژوهشکدۀزبانشناسی،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،
مدیرگروهزبانهایباستانیومتونکهنپژوهشکدهزبانوگویشپژوهشگاهسازمانمیراث

فرهنگی،
عضوکمیتهتدوینشناسنامهمیراثمعنویوکمیتهتدویندایرةالمعارفدفاعمقدس.

گزیده آثار
باهمکاری ایرانشناسان، از ازاسالم،تألیفگروهی ایرانپیش ادبیات ادبیاتفارسی: تاریخ

دیگران،تهران:سخن،ج1393،17،)ترجمه(،
پژوهشکده تهران: صدر، رضایی حمید همکاری با وانیرانی، ایرانی کتیبه ادبیات راهنمای

زبانشناسی،کتیبههاومتون،1386،
کتیبههایپهلویکازرون،تهران:نشرکازرونیه،1385،

چهارسپاهبدساسانیبراساسشواهدمهرشناسی،تألیفریکاگیزلن،تهران:پژوهشکدهزبانو
گویشسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری،1384،)ترجمه(،

نشر تهران: بهرامی، عسکر همکاری با ابوالقاسمی، محسن دکتر جشننامه فرزانگی: یشت
هرمس،1384،)بهاهتمام(،

هویت پیرامون بحثهای به دورباره نگاهی پارسی؟ کوروش یا انشانی عیالمی »کوروش
عیالمیانشانیکوروشدوم«،باهمکاریمحمدتقیایمانپوروکیومرثعلیزاده،جستارهای

تاریخی،ش1،بهاروتابستان1392،
»راهیتازهدرفهمگذشته،تفسیرتازهایازمتونگاهانی«،کتابماههنر،ش5251،آذرو

دی1381،
»تاریخهخامنشیبراساسکتابمقدس«،نشریةکتابماهتاریخوجغرافیا،ش5958،مرداد

وشهریور1381،
»کتیبههاییادبودوسنگمزارپهلویساسانی،2«،نشریةنامهپارسی،ش23،زمستان1380.
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ان
عرف

 و 
الم

، ک
فه

لس
ف

نصری، عبداهلل )1332(
دانش آموختۀ دكتری فلسفه، دانشگاه تهران.

عضوهیئتگروهفلسفةدانشگاهعالمهطباطبائی،
رییسدانشکدۀادبیاتفارسیوزبانهایخارجیدانشگاهعالمهطباطبائی،

رییسدانشکدهصداوسیما،
پژوهشگرحوزۀفلسفهودین،

داوروعضوهیئتعلمیجایزۀکتابفصلجمهوریاسالمیایران.

گزیدة آثار
صدراندیشهسیریدراندیشههایمحمدباقرصدر،تهران:دفترنشرفرهنگاسالمی،1394،

انکارقرآن،تهران:دفترنشرفرهنگاسالمی،1394،
درجستجویحکمت:سیریدرزندگیآثارواندیشههایفلسفیمهدیحائرییزدی،تهران:

نیلوفر،1393،
مؤسسه تهران: موسیصدر، امام کالبدشکافیشخصیت زمین: بر نگاهی آسمان، به چشمی

فرهنگیوتحقیقاتیامامموسیصدر،1393،
فلسفهخلقتانسان،تهران:کانوناندیشةجوان،1390،

رازمتن:هرمنوتیک،قرائتپذیریمتنومنطقفهمدین،تهران:سروش،1389،
انسانالهی:تحلیلشخصیتامامعلی)ع(ازدیدگاهعالمهجعفری،تهران:دفترنشرفرهنگ

اسالمی،1388،
کالمخدا:تحلیلونقددیدگاهروشنفکراندینیدربارۀوحیوتجربهنبوی،تهران:دفترنشر

فرهنگاسالمی،1387،
پژوهشگاه تهران: جعفری(، محمدتقی استاد اندیشههای و آثار )زندگی، اندیشهها تکاپوگر

فرهنگواندیشهاسالمی،1384،
خداوانساندرفلسفةیاسپرس،تهران:دفترنشرفرهنگاسالمی،1383،

حاصلعمر:سیریدراندیشههایاستادمطهری،تهران:دفترنشرفرهنگاسالمی،1382.
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نوری نیا، حسین )1344(
دانش آموختۀ كارشناسی ارشد جامعه شناسی، 

دانشگاه عالمه طباطبایی.

عی
ما

جت
م ا

علو

عضوهیئتعلمیومدیرشاخهجامعهشناسیجهاددانشگاهی،
معاونسردبیروویراستارفصلنامهعلمیپژوهشیمطالعاتشهرایرانیاسالمی،

عضوانجمنجامعهشناسیایرانوانجمنصنفیروزنامهنگارانایران،
دبیرسرویساجتماعیماهنامهایرانفردا،

مدرسمدعودانشگاهبینالمللیامامخمینی،13881381،
عضوگروهمطالعاتاجتماعیمهارآبهایمرزیغربکشور،1385-1386.

گزیده آثار
فرهنگی و اجتماعی مطالعات دفتر تهران: دیگران، همکاری با محلهای، پیمایش راهنمای

شهرداریتهران،1393،
دستورالعملپیمایشمحلهای،باهمکاریدیگران،تهران:دفترمطالعاتاجتماعیوفرهنگی

شهرداریتهران،1392،
سالمتاداریدروزارتفرهنگوارشاداسالمی،باهمکاریداریوشیعقوبی،تهران:پژوهشگاه

فرهنگ،هنرواطالعات،1391،
تحلیلمحتوایمطالبهنریروزنامههایسراسریکشور،باهمکاریمحمدعلیخبریورضا

عسکریمقدم،تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنرواطالعات،1391،
همکاری با اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت از خدمات دریافتکنندگان رضایتمندی میزان

داریوشیعقوبی،تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنر
واطالعات،1390،

توسعهتئاتر؛ضرورتهاوراهکارها،باهمکاریعلیمنتظریومحمدعلیخبری،1384،
ارزشهاونگرشهایجوانانایران،تهران:سازمانملیجوانان،1374،

»دیدگاهمقایسهایشهروندانتهرانیدربارههمسایگانایران«،نشریةهمشهریدیپلماتیک،1389،
»کشورهایهمسایهازدیدگاهشهروندانتهرانی«،نشریةهمشهریدیپلماتیک،1389.
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نیکویی، علیرضا )1340(
دانش آموختۀ دكتری زبان  و ادبیات فارسی، 
دانشگاه تهران. 

سی
فار

ت 
بیا

اد
 

عضوهیئتعلمیومدیرگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهگیالن،
مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه متون بررسی شورای عضو

فرهنگی،
عضوهیئتمدیرهانجمننقدادبیایران،
عضوانجمناستادانزبانوادبیاتفارسی،

عضوهیئتتحریریهچهارمجلهدرزمینهادبیاتفارسی،عرفانونقدادبی،
مدیرمسئولمجلهنقدونظریهادبی)ادبپژوهیسابق(،

برگزیدهکتابسالجمهوریاسالمیایران.

گزیده آثار
»بررسیونقدکتاببینامتنیتازگراهامآلن«،فصلنامةپژوهشنامهانتقادی،1395،

»کنشتاریخیوکنشداستانی؛بررسیویژگیهایکنشدربخشتاریخیشاهنامه«،نشریة
پژوهشهایادبی،)زیرچاپ(

»بازنگریروایاتتاریخییزدگرداولوبهرامپنجمباتأکیدبرتحلیلانتقادیگفتمان«؛نشریة
ادبپژوهی،ش1394،31،

مدرسه هنر؛ الهیئت نشریة دهلوی«؛ بیدل حیرت طلسم مثنوی تمثیلی ساخت در »تأملی
اسالمیهنر،ش1،ساول،1392،

»طرحیدررهیافتمیان فرهنگیبهگیاهاندرادبیاتواساطیر«،نشریةادب پژوهی،ش1392،23،
علمی نشریة شناختی«، رویکرد در طرحواره مؤلفه مبنای بر کودکان قصه های »بازخوانی

پژوهشیادبیاتکودک،1391،
»والتربنیامین:اصالتزبانونقشآندرنقدونظریهادبیوهنری«،ادبپژوهی،ش1391،21.

»بازخوانیمفهومفراستدردوگفتمانعرفیوعرفانی«،ادب پژوهی،ش1390،13.

کارنامک



ب
کتا

قد 
ه ن

وار
شن

ن ج
میـ

ده
هار

ش چ
زار

گـ
13

96
اه 

ذرم
آ

183

وثوقی، حسین )1321(
دانش آموختۀ دكتری زبان شناسی همگانی، 

دانشگاه تهران و فوق دكتری زبان شناسی 
كاربردی، دانشگاه كالیفرنیا لوس آنجلس آمریکا.

سی
شنا

ان 
 زب

ن و
زبا

عضوهیئتعلمیومدیرگروهزبانهایخارجیدانشگاهتربیتمعلمودانشگاهآزاداسالمی،
عضوهیئتعلمیمجلهعلومانسانیدانشگاهتهرانومجلهزبانشناسیانجمنزبانشناسانایران،

سردبیرومدیرمسئولمجالتانگلیسیزباندانشگاهآزاداسالمی،
مسئولکمیتهتخصصیبرنامهریزیزبانهایخارجیوعضوشورایبرنامهریزیعلومانسانی

دروزارتعلوم،
عضوهیئتعلمیکتابهایدرسیسازمانسمت.

گزیده آثار
واژهسازیوفرهنگنگاریدرزبانفارسی،تهران:باز،1383،

فرهنگاصطالحاتآکسفوردوکاربردآنها،سایدلومکموردی،تهران:رهنما،1382)ترجمه(،
درآمدیبرواژهسازیانگلیسینوین،والریادمز،تهران:آتیه،1381)ترجمه(،

 ،An Encyclopedic Dictionary of Teaching English as a Foreign Language
تهران:رهنما،1380،

آزمونهایسراسریزبانانگلیسیباپاسختشریحی،تهران:علوی،1377،
زبانشناسیهمگانی،جیناجسون،تهران:علوی،1376،)ترجمه(،

غنیسازیواژگان،تهران:رهنما،1375،
بررسیزبان،مبحثیدرزبانشناسیهمگانی،جورجیول،تهران:مرکزنشروترجمه،1374،)ترجمه(،

تهیهپرسشهایچندگزینهای،ام.جی.مورفی،تهران:یکان،1373،)ترجمه(،
بازیهایزبانی)ویکلحظهتأملکن(،تهران:رهنما،1373،)تألیفوترجمه(،

آموزشوسنجشزبانانگلیسی،تهران:علوی،1372،
مقاالتزبانشناسی،تهران:رهنما،1371،

فرهنگتوضیحیزبانشناسیکاربردیالنگمن،جکریچاردزودیگران،تهران:مرکزنشرو
ترجمه،1371،)ترجمه(.
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ی 
رس

 فا
ان

زب

وفایی، عباسعلی )1344(
دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی، 
دانشگاه تهران.

رییسدانشکدۀادبیاتفارسیوزبانهایخارجیدانشگاهعالمهطباطبایی،
رییسکرسینظریهپردازیادبیاتوزبانشناسیدرشورایعالیانقالبفرهنگی،

معاونریاستدانشگاهالزهراء،
سرپرستدانشکدۀالهیئتومعارفاسالمیدانشگاهعالمهطباطبایی،
دبیرشورایگسترشزبانفارسیومدیرمرکزگسترشزبانفارسی،

عضوهیئتعلمیدانشگاهعالمهطباطبایی،
عضوکمیتههایعلمیبرنامهریزیزبانوادبیاتفارسیوایرانشناسیوزارتعلوم،

رایزنفرهنگیایراندرازبکستان،
سردبیرمجالتمتنپژوهیادبی،نامةپارسیوزبانادبیدانشگاهعالمهطباطبائی،

داورجایزههایکتابفصل،جاللآلاحمدوپرویناعتصامی.

گزیدة آثار
دستورتوصیفی،تهران:سخن،1392.

شعرفنیوفنشعر،تهران:سخن،1391،
دستورکاربردیمتنادبی،تهران:سخن،1390،
جستارهاییدرزبانفارسی،تهران:سخن،1390،
دستورزبانفاسی،تهران:سازمانسمت،1390،

دیوانسلمانساوجی،تهران:سخن،1389،)تصحیح(،
قصایدمصنوعدرادبفارسی،تهران:روزنه،1389،

روضةخلد،تهران:سخن،1389،)تصحیح(،
مرادالعارفین،تهران:سخن،1389،)تصحیح(،

فرهنگلغاتمخفففرهنگلغاتازبکیبهفارسی،تهران:سخن،1388.
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وق
حق

 و 
قه

ف

هادویان، غالمحسین )1340 (
دانش آموختۀ دكتری فقه و اصول، 

دانشگاه امام صادق )ع(. 

عضوهیئتعلمیدانشگاهامامحسین)ع(،
دبیرعلمیادارهکتابوزارتفرهنگوارشاداسالمی،

سردبیرسابقمجلهعلمیپژوهشیتعلیموتربیتاسالمی،
عضوهیئتتحریریهوعضوهیئتمؤسسفصلنامهعلمیترویجی»فصلنامهمصباح«،

تدریسدرمدرسهعالیشهیدمطهریودانشگاهآزاداسالمی.

گزیدة آثار
حقوقعمومیدرنهجالبالغه،تهران:خرسندی،1394،

امام زندگانی ابعاد بررسی سراسری و ساالنه همایش ده مقاالت مجموعه شهادت: خورشید
حسین)ع(،تهران:دانشگاهامامحسین)ع(،9ج،سال1380-1372،)بهاهتمام(،

»مکتبتربیتیروحا...)تعلیموتربیتازدیدگاهامامخمینی»ره«(«،نشریةاندیشهناب)ویژهنامة
سالگردرحلتامامخمینی»ره«(،مؤسسهتنظیمونشرامامخمینی»ره«،1387،

»مبانیفکریفرهنگینهضتعاشورا«،نشریةاندیشهنو،1385،
»حکومتورهبریپیامبراعظم)ص(درقرآنکریم«،دوماهنامهعلومانسانی،سالپانزدهم،

ش67،بهمنواسفند1385،
دان، اسالمی انقالب تداوم همایشعزتحسینی مقاالت مجموعه شناسیعزت«، »مفهوم

مؤسسهچاپوانتشاراتدانشگاهامامحسین)ع(،1384،
»بررسیفقهیوحقوقیمصرفخمس«،فصلنامةمصباح،ش1383،54،

»جایگاهومنزلتدعادراسالم«،مجموعهمقاالتهمایشنقشدعادرزندگیانسان،موس
سهچاپوانتشاراتدانشگاهامامحسین)ع(،1382،

»مفهومتروریسموموضعحقوقاسالمینسبتبهآن«،فصلنامةمصباح،تهران،دانشکدهو
پژوهشکدهعلومانسانیدانشگاهامامحسین)ع(،ش45،بهار1382،

»درآمدیبرنقشخواصدرتحوالتاجتماعی«،فصلنامةمصباح،ش1376،23.
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یکتا، حسین )1341(
دانش آموختۀ دكتری روابط بین الملل، 
دانشگاه تهران.

ی 
اس

سی
م 

علو

عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران،
عضوهیئتعلمیپژوهشگاهدفاعمقدس،

دبیرعلمیدانشنامهخلیجفارس،
مدیرگروهسیاسی،حقوقیواقتصادیدانشنامهدفاعمقدس،
مدیرداخلیفصلنامههایعلمیپژوهشیسیاستوحقوق،

سردبیرفصلنامهتاریخجنگ،
داورجایزهکتابسالجمهوریاسالمیایران.

گزیده آثار
اجرایتاریخشفاهی،دونالدای.ریشیه،تهران:مجمعرزمندگانلشگر10سیدالشهدا،1393،

)ترجمه(،
روششناسیسازهانگاری،ریچفردمن،تهران:دانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران،

1392)ترجمه(،
جنگهایمدرن)2ج(،تهران:مرزوبوم،1391)ترجمه(،

مرکز تهران: اسالمی، انقالب پاسداران سپاه عراق:هجومسراسری، و ایران روزشمارجنگ
مطالعاتوتحقیقاتجنگ،1390،

ایرانوهمسایگان،شیرینهانتر،تهران:دانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران،1390)ترجمه(،
بحراندرخوزستان،سپاهپاسدارانانقالباسالمی،تهران:مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،1380،
انقالباسالمیازنگاهدیگران،باهمکاریاحمدامیدوار،تهران:دفترسیاسینیرویانتظامی،1377،
پیدایشنظامجدیدوتولدنیروهایمسلحانقالب،تهران:سپاهپاسدارانانقالباسالمی،مرکز

مطالعاتوتحقیقاتجنگ،1375.
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یوسف ثانی، سیدمحمود )1340(
دانش آموختۀ دكتری فلسفة اسالمی، 

دانشگاه تهران.

ن 
رفا

و ع
م 

کال
ه، 

سف
فل

عضوهیئتعلمیمؤسسةپژوهشیحکمتوفلسفه،
پژوهشگرحوزۀفلسفهوعرفان،

داورجایزۀجهانیکتابسالجمهوریاسالمیایران،
داورجشنوارههاینقدکتاب،

جایزۀگاماول وکتابفصل.

گزیدة آثار
مجموعهرسائلفلسفی:حشراالشیاء،الحشریه،خلقاالعمالالقضاءوالقدر،المعادالجسمانیو

...،تهران:بنیادحکمتاسالمیصدرا،1389،)تصحیح(،
کتابشناسیتوصیفیعرفانوتصوف،تهران:پژوهشکدۀامامخمینیوانقالباسالمی،1388،

واحددرادیان،تألیففردریککاپلستون،قم:دانشگاهادیانومذاهب،1388،)ترجمه(،
رسائلفلسفیکندی،تهران:علمیوفرهنگی،1387،)ترجمه(،

پرسشهایبنیادینفلسفه،تألیفا.سی.یوینگ،تهران:حکمت،1387،)ترجمه(،
عوالمخیال،ویلیامچیتیک،تهران:پژوهشکدۀامامخمینی،1383،)ترجمه(،

تاریخفلسفه)بخشدومازجلدنهم(،فردریککاپلستون،تهران:علمیوفرهنگی،1384،)ترجمه(،
المختصراالوسطفیالمنطق،ابنسینا،تهران:مؤسسةپژوهشیحکمتوفلسفه،)تصحیح(،

»تفسیرعرفانیمالقاتخضروموسی«،باهمکاریفائزهباالیی،پژوهشنامةعرفان،ش1392،8،
»نگاهعرفانیبهاختالفعقایدوادیانبررسیدیدگاهقونوی«،مجلةجاویدانخرد،ش1389،4،
»دوردیهبرفلسفه؛تهافتالفالسفةوتحفةالمتکلمین«،مجلةجاویدانخرد،ش1388،3،

»بدیهیانگاریتصوراتونقدهایآن«،پژوهشنامةفلسفةدین،ش1385،8.
»تعریفوغایتدانشمنطقازنظرمنطقدانانمسلمان«،پژوهشنامةفلسفةدین،ش1383،3.

کارنامک



ب
کتا

قد 
ه ن

وار
شن

ن ج
میـ

ده
هار

ش چ
زار

گـ
13

96
اه 

ذرم
آ

188

یوسفی، سّیدمهدی )1361(
دانش آموختۀ دكتری اندیشه سیاسی
 از دانشگاه تهران.

ن 
جوا

 نو
ک و

ود
ک

محققهمکاردرطرحبرآمدنژانرخلقیاتنویسیدرسخندیوانساالرانه،پژوهشگاهفرهنگ،
هنر،رسانه،1395،

همکاریدرطرحدیرینهشناسیوتبارشناسیرشتهتاریخ،سازمانسمت،1395-1394،
عضوگروهنگارشپیشنویسطرحجامعجدیداراضیعباسآباد،مرکزمطالعاتوبرنامهریزی

شهرتهران،1394،
مؤلفهمکاردردائرةالمعارفمطبوعاتایران،1395-1391،

همکاریدرطرحوضعیتونسبتتاریخوجامعهشناسیایران،پژوهشگاهتاریخاسالم،1395-1390،
عضوهیئتداورانفهرستفصلِیکتابوجایزهساالنهالکپشتپرنده،1395-1390،

عضوانجمننویسندگانکودکونوجوان،1395-1382،
لوحتقدیرجایزهکتابسالکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان،1392،

برگزیدهجشنوارهنقدکتابوبرگزیدهجایزهنقدسالشورایکتابکودک،1382.

گزیده  آثار 
گفتاردربارۀاقتصادسیاسی،ژانژاکروسو،تهران:روزبهان،1394،
سیاستازمجموعةآموزشفلسفهبهنوجوانان،تهران:افق،1391،

عددازمجموعةآموزشفلسفهبهنوجوانان،تهران:افق،1391،
فوکو،گریگوتینگ،تهران:افق،1390،

ایران، در دورانکودکی کتاب در مقاله دردهة1340«، ادبیاتکودک نهادهای »تمایزیابی
تهران:آگاه،1395،

»تصویرتهرانوشکلدهیبهفضاهایخالی:نمونهتپههایعباسآباد«،باهمکاریمنصوره
بلخاریقهی،گفتگو،1393،

»میشلفوکووقدرتمولد«،جامعه،فرهنگ،رسانه،1392،
»تاریخیکمفهوم:مخاطبشناسیوادبیاتکودکدرایران«،روشنان،1391.
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پی

مقدمه
نقــدبــهعنــوانخالقیــتوآفرینشــگری
ــی ــایعلم ــرآفرینشه ــاردیگ ــی،درکن علم
ــاز ــهآن،زمینهس ــهب ــرارداردوتوج ــیق وادب
ــه ــاریافت ــارانتش ــیآث ــایکیف ــالوارتق اعت
توســط فرهنگــی امــور معاونــت اســت.
ــای ــورارتق ــهمنظ ــابب ــهکت ــهخان مؤسس
ــدان، ــویقمنتق ــزتش ــدونی ــینق ــطحکیف س
هــرســالهمقــارنبــاهفتــهپژوهــشو
ــهانتخــاب ــدامب ــه،اق ــنآییننام ــاسای براس
»نقــدبرتــر«و»معرفــیوتشــویق«منتقــدان

وفعــاالنایــنحــوزهمیکنــد.

 ماده 1. هدف
رشـدوبالندگـیفـننقـدوایجادفضایسـالم
وسـازندهدرفضـاینقدعلمیوارتقاوتوسـعة
کیفـیآثـارانتشـاریافتـهواعتـالیاندیشـهاز

جملـهمهمتریـناهدافاینجشـنوارهاسـت.

ماده 2. موضوع
حوزههـایمـوردارزیابـیاینجشـنوارهعبارتند
میراثپژوهـی، اطالعرسـانی، و کلیـات از:
و تربیتـی علـوم عرفـان، و کالم فلسـفه،
زبـان، اجتماعـی، علـوم دیـن، روانشناسـی،
علـوموفنـون،هنـر،تاریـخوجغرافیـا،ادبیـات،
در نوجـوانکـه و وکـودک اسـالم و ایـران
و کاغـذی از اعـم کشـور، داخلـی نشـریات

باشـد. شـده منتشـر الکترونیـک

تبصـره1: درصـورتضـرورتهیئتهـای
داوریمیتواننـددرحـوزۀادبیـاتوکـودکو
نوجـوانحداکثـر4اثر،درحوزۀعلـوماجتماعی
حداکثـر3اثـرودردیگـرحوزههـا2اثـررادر

گرایشهـایمتفـاوتانتخـابکننـد.

ماده 3. ارکان جشنواره
مؤسسـهخانـهکتـابازسـویمعاونـتامـور
فرهنگـیمجریبرگـزاریجشـنوارهنقدکتاب
اسـت.دبیـرعلمـی،دبیرخانـهوهیئتهـای3
نفـرۀداوریهـررشـته،ارکانایـنجشـنواره

میشـوند. محسـوب

تبصـره 2: دبیرعلمـیبـهپیشـنهادمعـاون
فرهنگـیخانـهکتـابوبـاحکـممدیرعامـل

میشـود. تعییـن مؤسسـه

مـاده 4. وظایف و اختیـارات دبیر علمی 
جشنواره

نفـرۀ سـه هیئتهـای انتخـاب پیشـنهاد .1
داوریوداورانهریـکازموضوعاتجشـنواره

بـهمدیرعامـل.
2.نظـارتبـرتفکیـکوطبقهبنـدیمقـاالت

دبیرخانه. بـه رسـیده
ــر ــارتب ــاتداوریونظ ــرکتدرجلس 3.ش

ــدآن. رون
4.جمعبنـدیوارائـهگزارشنهایـیبهصورت

مکتـوببـهوزیرومعاونامـورفرهنگی.

آیین نامه جشنواره نقد کتاب
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ماده 5. روند داوری

داوریوانتخــابمقــاالتدرســهمرحلــه
میشــود: انجــام

مرحله نخسـت: کلیـةمقـاالتارسـالیبه
بررسـی داوری هیئتهـای توسـط دبیرخانـه،
میشـوندومقاالتـیکـهدارایدورأیمثبـت
باشـند،بـهمرحلـهدومراهمییابنـد.نتایـجاین
بررسـیدرصورتجلسـهثبـتوبـهامضـای

میرسـد. اعضا

مرحلـه دوم: مقـاالتراهیافتـهبـهمرحلـة
دومداوریحداقـلبایـدازسـوی3داورمـورد
مطالعـهقـرارگیرندونتایجارزیابـیدرفرمهای
مربـوطدرجگـردد.مقاالتـیکـهاز100امتیاز،
85امتیـازیـابیشـترراکسـبکنند،بـهمرحلة

نهایـیراهمییابنـد.

مرحله نهایی: اینمرحلهباحضوردبیرعلمی
در نفره 3 داوری هیئتهای اعضای کلیة و
نتایج بررسی برگزارمیشود.پس از رشته، هر
داوری،اثریکه90یابیشازآنامتیازکسب
کردهباشدمقالةبرگزیدهواثریکهبین85تا
90امتیازراکسبکردهباشدمقالةشایستهتقدیر
صورتجلسه در جلسه نتیجة و محسوب شده

ثبتخواهدشد. 
* بـرایارائـهبهتـروروشـنچگونگـیداوری
مقـاالِتنقـدکتـاب،راهنمایـیدرهشـتبنـد
آمـادهمیشـودکـهبههمـراهفـرمداوریبرای

داورانارسـالخواهدشـد.

پدیدآورنـدگان کـه صورتـی در تبصـره 3: 
مقالـةبرگزیـدهیـاتقدیـریبیـشازیـکنفـر
باشـند،جوایـزبیـنافـرادبـهصـورتمسـاوی

میشـود. توزیـع

ماده 6. بخش ویژه
داور، سـه و علمـی دبیـر از متشـکل هیئتـی
بـا داوری هیئتهـای بـا مشـورت از پـس
بررسـیکارنامهوکارکردپیشکسـوتان،نهادها،
نشـریاتو...وبـاتوجـهبـهتنـوعوتعـدادکار
نقـد،نسـبتبـهنامـزدیشـخصبرگزیـدهیـا
شایسـتهتقدیـربـاانتخـابمدیرعاملمؤسسـه

اقـدامخواهـدکـرد.

ماده 7. زمان بندی
نیمـةنخسـتهـرسـالدبیرخانهجشـنوارهنقد
کتـاب،بـاتهیـهآثـارمربـوطبـهنقدوبـادرج
آگهـیفراخـواندرروزنامههـایکثیراالنتشـار
ورسـانههایجمعـی،ازتمـاممنتقـداندعـوت
میکنـدتـاآثـارخـودراتاابتـدایشـهریورماه

بـهدبیرخانـهارسـالنمایند.
از داوران هیئـت توسـط ارزیابـی و بررسـی
سـپس شـده، آغـاز مـاه شـهریور دوم نیمـة
طـیمراسـمیمقـارنبـاهفتـةپژوهـشبـه
برگزیـدگان،جوایـزتعییـنشـدهدرایـنآییـن

نامـهاهـداخواهـدشـد.

ماده 8. جوایز
بـهاشـخاصبرگزیـدهدرهـرحـوزه،تندیـس
بهـار تمـام سـکة 5 بـا سـپاسنامه و زریـن
آزادیوبـهاشـخاصشایسـتةتقدیـرتندیـس
سـیمین،سـپاسنامـهبـا3سـکةتمـامبهـار
آزادیاهـدامیشـود.سـپاسنامهبـهامضـای
معـاونامـورفرهنگـیوزارتفرهنگوارشـاد

اسـالمیخواهـدبـود.
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به نام خدای سخن آفرین

سپاس نامه
ً وقولوا قوالً سدیدا
 استوار سخن بگویید
 ) احزاب، آیه 70(

فرهیخته ارجمند
ــم.  ــی می داری ــور گرام ــنجان کش ــخن س ــدان و س ــع منتق ــما را در جم ــور ش حض
اهمیــت پیشــه نقــد در سراســر فراینــد آفرینــش، گــردش و پاالیــش دانــش آشــکار 
ــنجِی  ــر سخن س ــش و هن ــری از دان ــا بهره گی ــنج و ب ــام سخن س ــما در مق ــت. ش اس
ــه گــردش  ــش را نشــان می دهیــد، ب ــازه دان ــدگان، افق هــای ت ــه پدیدآورن ــه ب عالمان
درســت علــم یــاری می رســانید و بــا ســنجش و داوری منصفانــه آثــار منتشــر شــده، 

ــد. ــم را همــوار می کنی ــش عل صــدف را از خــزف بازنمــوده، راه پاالی

منتقد گرامی
جناب آقای/ سرکار خانم...

هیئــت داوران چهاردهمیــن جشــنواره نقــد کتــاب مقالــه شــما را بــه نــام ......................
مقالــه برگزیده/شایســته تقدیــر شــناخته، ایــن کوشــش ارزنــده را بــه شــما تبریــک 
می گویــد. از ایــن رو، مؤسســه خانــه کتــاب در مســیر گســترش و بالندگــی فرهنــگ 
کتابــت محققانــه و نقــادی عالمانــه ایــن سپاســنامه را بــه شــما تقدیــم می کنــد. امیــد 
کــه همچنــان ســال های آینــده شــاهد حضــور پویــای شــما در جمــع سخن ســنجان 

کشــور باشــیم.

آذرماه 1396

محسن جوادی
معاون فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سید حسن اسالمی اردکانی
دبیر علمی چهاردهمین جشنواره نقد کتاب
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معرفی تارنمای جشنواره نقد کتاب 
www.naghdeketab.ir

تارنمایجشنوارۀنقدکتاببهمنظورارتباطدوسویهبانویسندگانعرصةنقدکتابوبا
هدفمشارکتجمعیشرکتکنندگاِنجشنواره،افزایشسرعتودقتدرفرایندداوری
وارائةاطالعاتواخبارمرتبطباموضوعنقدطراحیشدهودارایامکاناتفراوانیاست

کهمهمترینآنهابدینشرحاست:
●ثبتنامکاربرانوثبتاطالعاتایشاندربانکاطالعاتیکاربران،

●ارسالمقالهازسوینویسندگان، 
●ویرایشمقاالت،

●بررسیچندجانبةمقاالتازسویدبیراناجراییوعلمیجشنواره وسرداورانوداوران
،

●امکانداوریالکترونیکیمقاالتواعالمنتایجداوری،
●قابلیتبارگذاریاطالعاتگوناگوندرحوزۀجشنوارهوافزودنوویرایشصفحات،

● امکانمدیریتصفحاتومطالبوانجامتنظیماتمتعددوگزارشگیری،
● امکانارسالپیامبهکاربرانتوسطپستالکترونیکی،

● ارسالپیامکوتاه،
●پرسشوپاسخمیانکاربرانومدیرانسایت،

●تنظیماتصفحهشخصیوصدورگواهیداوریبرایداوران،
● انتخابداورازسویدبیرانجشنوارهوسرگروههایداوری،

●معرفیدبیرانعلمی،سرداورانوداورانبهپایگاهوتهیهبانکاطالعاتیازآنها،
●امکانپرداختالکترونیکبرایمراحلمختلفجشنوارهبراینمونهحقالزحمهداوریها،

●امکانبحثوگفتگو.
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