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مقدمه مدیرعامل خانه کتاب

از جملـه تاثیرگذارتریـن عوامـل کیفیت بخشـي بـه کتاب هـاي منتشرشـده، نقـد کتاب اسـت. در نقـد کتاب دو 
تأثیـر عمـده کامـال محسـوس اسـت؛ اول بازدارندگي از نـگارش بد و دوم استانداردسـازي و کیفیت بخشـي در 
نگارش هـاي بعـدي. منتقـد بـا نگارش هـاي خـود نوعـي احسـاس عـدم امنیـت بـراي نگارش هـاي ناپخته و 
بـد ایجـاد خواهـد کـرد و ایـن اتفـاق باعـث مي شـود که هـر نویسـنده اي در ابتـداي امـر وقتي قلم به دسـت 
مي گیـرد و اقـدام بـه نـگارش اثـري مي نمایـد، بدانـد کـه بـه هـر روي، اثـرش در معرض نقـد منتقـدان قرار 
خواهـد گرفـت و از ایـن روي بـا دقـت بیشـتري اقـدام به تألیـف، تصحیـح و یا ترجمـه اثري مي کنـد. این در 
حالـي اسـت کـه همین عامل در حوزه نشـر نیز دسـت و دل ناشـران آثـار را مي لرزاند. بر همین اسـاس هنگام 
چـاپ اثـر کمـال دقـت در انتخـاب و انتشـار را به خرج خواهنـد داد. شـخصا معتقدم بـه دلیل عدم انتشـار نقد 
و پرداختـن بـه نقـد کتـاب طـي یک دهه گذشـته اسـت کـه حجـم انبوهـي از کتاب سـازي ها صـورت گرفته، 

چراکـه بسـیاري از بـه اصطـالح اهـل قلم عرصـه را بـاز دیدند، و حـال آنکه

ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست

عرض خود می بری و زحمت ما می داری

دیگـر مزیـت نقد کتـاب، استانداردسـازي و آموزش نگارش خوب اسـت. منتقـدان با نگاه تیزبین و موشـکافانه 
خـود و بـا جراحـي و کالبدشـکافي اثـر موردنقـد ایـن امـکان را هـم به نویسـنده هم بـه خواننـده مي دهند که 
بـا فـراز و فـرود اثـر آشـنا شـده و خـوب و بـد اثـر را دریابنـد و از همیـن حیـث بـا اسـلوب تألیف خوب آشـنا 
شـوند. نویسـنده درمي یابـد کـه در آثـار بعـدي خود چه نـکات و مالحظاتـي را باید بـه کار بنـدد و خواننده نیز 
در سـیر مطالعاتـي خـود ملتفـت خواهـد شـد کـه چه اثـر یا آثـاري را بایـد بخواند و یا بـه چه شـکل باید مورد 

دهد.  قـرار  توجه 

دوازدهمیـن جشـنواره نقـد کتـاب حاکـي از نکات مثبـت متعددي اسـت، اما با نگاهـي به حجم آثار رسـیده به 
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مقدمه مدیرعامل خانه کتاب

دبیرخانـه کتـاب و غلبـه مقاالتـي کـه در مجالت خانـه کتاب چاپ و انتشـار یافتـه، درمي یابیم که مـا در خانه 
کتـاب در حـوزه نقـد موفقیـت نسـبي داشـته ایم، امـا توسـعه نقـد کتـاب در جوامع علمـي ما و دیگـر مجالت 
بـا کمـال تأسـف آنچنـان کـه بایـد نبوده اسـت. امیـد آن داریم کـه بتوانیم بیـش از پیـش جامعه علمـي را به 

سـمت نقـد کتـاب سـوق داده و گامـي جدي در حـوزه کیفي سـازي کتاب ایـران برداریم. 

در پایـان کمـال تشـکر و امتنـان را از جنـاب آقـاي دکتـر سـیدعباس صالحي معـاون محترم وزیـر فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمي کـه نقشـي مهـم و پررنـگ در توسـعه نقـد کتـاب داشـته اند را دارم و امیـدوارم کـه بـا همت 
ایشـان شـاهد توسـعه بیشـتر فضاي نقد کتاب در جامعه نشـر و پژوهش داشـته باشـیم. همچنین از دبیر علمي 
فرهیختـه و کاردان دوازدهمیـن دوره جشـنواره نقـد کتاب، جناب حجة االسـالم والمسـلمین دکتر سیدحسـن 
اسـالمي اردکانـي کمـال تشـکر و قدردانـي را دارم. بـرادر بزرگـوار جنـاب افشـین داورپنـاه کـه با همـکاري و 
پي گیـري ایشـان ایـن دوره از جشـنواره شـکل گرفـت و همچنیـن آقـاي علـي علي محمـدي دبیـر محتـرم 
جشـنواره هاي خانـه کتـاب و سـرکار خانـم الهـه رجبي فـر که امسـال با توجـه به الکترونیکي شـدن جشـنواره 
کـه بـراي اولین بـار تجربه شـد، زحمـات فراوانـي را متقبل و به نحوي شایسـته از پـس کار برآمدند نیز بسـیار 
سپاسـگزارم. از گروه هـاي داوري، منتقدان، مدیران مسـؤول و سـردبیران نشـریات و همـکاران عزیزم در واحد 

انتشـارات خانـه کتـاب نیز کمال تشـکر و قدردانـي را دارم. 

حسبي اهلل
تهران 28 آذر 1394

مجید غالمي جلیسه 
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سخن دبیر علمی

تاریـخ رشـد و شـکوفایی علـوم در تمـدن اسـالمی، بـا پویایی نقد همسـو و همبسـته اسـت. هر جا اثـری نقد 
شـده یـا دیدگاهی نقادی شـده اسـت، شـاهد پاسـخ های گوناگون و مبـارزه فکری نقـادان و مدافعـان بوده ایم. 
برآینـد ایـن مناقشـات نظـری و قلمـی، گسـترش فرهنـگ کتابت و تألیف و بسـط و ثبـت آثار مانـدگار فکری 
بـوده اسـت. بدیـن ترتیـب، ناقـدان، چـه آگاهانـه و چـه ناآگاهانـه، به رشـد و گسـترش علـم و معرفـت یاری 

رسـانده اند. حـال آن کـه هـر جـا نقـادان به حاشـیه رانده شـده اند، شـاهد رخـوت و رکـود علـوم بوده ایم.  

ناقـدان هم زمـان چندیـن وظیفه اساسـی بر دوش دارند. در نخسـتین گام، کارشـان آن اسـت کـه در میانه 
مؤلفـان و نظریه پـردازان و خواننـدگان و مخاطبـان قـرار می گیرنـد و ارتباط این دو گروه را آسـان می سـازند و 
مخاطبـان را بـا قـوت و ضعـف فرآورده های فکری آشـنا می کننـد. در گام بعدی، می کوشـند بـه پدیدآورندگان 
آثـار بازخـوردی مناسـب دهنـد و آنـان را بـا ابعاد کارشـان آشـنا سـازند. در سـومین گام، بـه نمایندگـی جامعه 

علمـی در برابـر تقلـب و کاسـتی ها می ایسـتند و از عرصـه علم حفاظـت کنند.  

کار منتقـدان، هرچنـد ظریـف و سـنجیده، غالبـًا رنجاننده اسـت و نویسـندگان در بهترین حالت بـا ناقدان 
کنـار می آینـد، امـا معمـواًل از آن هـا اسـتقبال نمی کنند. دشـواری کار نقـد و ناقـدان همین اسـت. در حالی که 
همـه بـه اعتبـار و ارزش نقـد وقـوف دارنـد و آن را می سـتایند، در عمـل کمتـر سـینه گشـاده ای در برابـر نقد 
دارنـد. بـه همیـن سـبب، معمـواًل با نقد و ناقدان دوگانه رفتار می شـود؛ به شـکل کلی کارشـان سـتوده اما - و 

غالبـًا بـا »اما«یی درشـت – در سـطح فردی اعتبارشـان بـه چالش گرفتـه و گاه انکار می شـود.

جشـنواره هایی از ایـن دسـت، گامـی اسـت کوتـاه در جهـت  غلبـه بـر ایـن دوگانگـی و تقویـت فرهنگ 
نقـد و نقـادی و بـه کرسـی نشـاندن اعتبـار آن در عمـل. هنگامـی کـه از منتقـدان مشـخص و بـه دلیـل آثار 
معیـن آن هـا تجلیـل می کنیـم، ارزش کارشـان را بـه رسـمیت شـناخته ایم و از کوشـش قلمـی آن هـا اندکـی 

سپاسـگزاری کرده ایـم.

در سال جاری، مقاالت انتقادی از سوی نویسندگان و مدیران نشریات برای جشنواره ارسال شد و به همت 
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دبیر اجرایی مقاالت گردآوری گردید. پس از مرور اولیه، آثاری که دارای ساختار و محتوای انتقادی بودند، به 
مرحله داوری رسید و در اختیار داوران قرار گرفت. پس از ارزیابی داوران آثاری که به مرحله نهایی داوری رسیده 
بود، یعنی دست کم 85 امتیاز را کسب کرده بودند، برای آخرین مرحله داوری انتخاب شد. حاصل داوری امسال 

به تفصیل در این کتابچه معرفی شده است. بد نیست نگاهی به آمار مقاالت امسال بیفکنیم. 

در ایـن دوره 640 اثـر از طریـق تارنمـای جشـنوارة نقـد کتـاب به دبیرخانه ارسـال شـد کـه از آن میان 559 
مقالـه، انتقـادی و تألیف شـده در سـال 1393 بود که مورد بررسـی اولیـه قرارگرفت، سـپس 209 مقاله به مرحلة 
دوم راه یافـت و بـا همـکاری ده هـا گروه تخصصی، داوری و ارزیابی شـد و سـرانجام از سـوی هیئـت داوران 23 

مقالـه منتخب اعالم شـد.

را  کتاب  نقد  دوازهمین جشنواره  بی شمار،  عزیزانی  و همکاری  خدا  لطف  به   کتاب  خانه  مؤسسه  اینک 
برگزار می کند تا در آن از منتقدان برتر تجلیل نماید. جشنواره امسال حاصل تالش های صمیمانه همکاران و 
دوستان فراوانی است که برخی همچنان همکار این مجموعه هستند و برخی در بخش های دیگری از جامعه 
علمی خدمت می کنند. الزم می دانم که از همه آنان سپاسگزاری کنم و به خصوص باید از این عزیزان یاد کنم: 
آقایان سّید عباس صالحی )معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، علی اوجبی و محمد حسین ساکت 
)دبیران علمی پیشین جشنواره(، علی شجاعی صائین و نجفعلی میرزایی )مدیران عامل پیشین مؤسسه خانه 
کتاب(، مجید غالمی جلیسه )مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب(، افشین داورپناه )معاون امور فرهنگی خانه کتاب(، 
علی علی محمدی )مدیر جشنواره ها(، سرکار خانم مژگان حقانی )دبیر اجرایی پیشین جشنواره( و سرکار خانم 
الهه رجبی فر )دبیر اجرایی جشنواره(. سپاس ویژه از آِن داوران گروه های مختلفی است که مجدانه آثار انتقادی را 
بررسی و نظر خود را صادقانه بیان کرده اند. سرانجام از همه کسانی که در برگزاری این جشنواره نقش داشته اند، 

چه در بخش علمی چه اجرایی سپاسگزاریم.

این همه گفتیم، لیک اندر بسیچ
بی عنایات خدا هیچیْم هیچ

دبیر علمی

سید حسن اسالمی اردکانی

1394/9/18



نمایه مجالت
 نشریات و جراید

در دوازدهمین دورة جشنوارة نقد کتاب بیش از 500 
نشریة فعال علمی، پژوهشی، کاربردی و ترویجی 
بررسی شد؛ اّما در این نمایه تنها نام نشریاتی 
مندرج است که در سال 1393 دارای مقالة انتقادی 
در عرصة نقد کتاب بوده اند. 
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ادب پژوهی ●
ادب عربی ●
ادب فارسی  ●
ادبی پیاده رو ●
ادبیات پارسی معاصر ●
ادبیات پایداری ●
ادبیات تطبیقی ●
ادبیات داستانی چوک ●
اسناد بهارستان ●
اندیشة دینی ●
آفرینه ●
آینه پژوهش ●
آینه میراث ●
بخارا ●
پانزده خرداد ●
پژوهش زبان و ادب فارسی ●
و  ● انسانی  علوم  برنامه های  و  متون  انتقادی  پژوهش نامة 

مطالعات فرهنگی
پژوهش نامة ثقلین ●
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی ●
پژوهش های زبان شناختی درزبان های  خارجی ●
پژوهش های زبان شناختی قرآن ●
پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی ●
پیام زن ●
پیام زند ●
تجربه ●
تندیس ●
جامعه پژوهی فرهنگی ●
جستارهای ادبی ●
جهان کتاب ●
حدیث پژوهی ●
دستور ●
رشد ●
روزان ●
روزنامة قدس ●
روزنامه آرمان امروز ●
روزنامه شرق ●
زبان و ادبیات عربی )مجلة ادبیات و علوم انسانی سابق( ●
زبانها و گویشهای ایرانی ●

زمانه ●
زنان امروز ●
سفینه ●
سورة اندیشه ●
شعر پژوهی ●
شیعه پژوهی ●
عصر مردم ●
فرهنگ نویسی ●
کتاب طنز ●
کتاب ماه ادبیات  ●
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ●
کتاب ماه کلیات،اطالعات، ارتباطات و دانش شناسی  ●
کهن نامة ادب پارسی ●
کیهان فرهنگی ●
گزارش میراث ●
گفتمان الگو  ●
گلستانه ●
مترجم ●
متن شناسی ادب فارسی ●
مشکوه  ●
مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث ●
مطالعات فلسطین ●
نامه فرهنگستان ●
نشریه دانشگاه عالمه طباطبایی ●
نقد ادب معاصر عربی ●
نقد ادبی ●
نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات ●
نقد کتاب ایران و اسالم ●
نقد کتاب علوم اجتماعی  ●
نقد کتاب کودک و نوجوان ●
نقد کتاب میراث ●
نقد کتاب هنر ●
نقدکتاب علوم محض و کاربردی ●
نقدکتاب کالم، فلسفه و عرفان ●
نگاه نو  ●
نمایش ●
وقف میراث جاویدان ●
ویژه نامة شبه قاره ●
هفت آسمان ●
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هفدهـم، شـماره 4، فروردیـن 1393.
چشـم  و  ضرورت هـا  ایـران،  مطبوعـات  دانشـنامه   .10
اندازهـا، محمدجعفـر محمـد زاده، بخـارا، سـال پانزدهـم، 

شـماره 100، خـرداد و تیـر 1393.
11. دانشـنامة فرهنـگ مـردم ایـران، مصطفـی ذاکـری، 
گـزارش میراث، سـال هشـتم، شـماره 3و4، مـرداد و آبان 

.1393
کتابشناسـی  یـا  کـودک  ادبیـات  المعـارف  دایـره   .12
آثارمناسـب؟ کدامیـک ؟، فاطمـه مرتضایی فـرد، فصلنامة 
نقـد کتـاب اطالع رسـانی و ارتباطـات، شـمارة 1و2، بهار 

تابسـتان 1393. و 
13. دایـره المعـارف آسـتان قـدس رضـوی، محمـد فـرح 
زاد، جهـان کتـاب، سـال نوزدهم، شـماره 11 و 12، بهمن 

و اسـفند 1393.
14. راهنمـای نـگارش و ارائـه شـفاهی نـگارش علمی به 
انگلیسـی بـرای غیرانگلیسـی زبان هـا، حمیدرضـا جمالی 
مهموئـی، فصلنامـة نقد کتـاب اطالع رسـانی و ارتباطات، 

شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 1393.
15. روش تحقیـق )مجموعه مفاهیـم، روش ها و ابزارهای 
مـورد نیـاز(، نجـال حریـری، فصلنامـة نقـد کتـاب اطالع 
رسـانی و ارتباطـات، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.

آرش  نویسـی،  فرهنـگ  فرهنـگ  بـاب  در  سـخنی   .16
ظریـف، فصلنامـة نقدکتـاب علـوم محـض و کاربـردی، 

پاییـز و زمسـتان 1393. اول، شـمارة 3و4،  سـال 
نوزدهـم،  سـال  کتـاب،  جهـان  شـناخت،  شـمیران   .17

.1393 مهـر  و  شـهریور  6و7،  شـماره 
18. ضـرورت تحـول در سـاختار سـالنامة آمـاری ایـران 
نگاهی به ویرایش انگلیسـی سـالنامة آمـاری ایران 1390 
بـه عنـوان کتـاب مرجـع، دکتـر محمـد هدایـی، فصلنامة 
نقـد کتـاب اطالع رسـانی و ارتباطـات، شـمارة 3و4، پاییز 

و زمسـتان 1393.
19. فهرســتگان مجــازی، شــعله ارســطو پــور، فصلنامــة 
ــمارة 1و2،  ــات، ش ــانی و ارتباط ــالع رس ــاب اط ــد کت نق

1. کلیات و اطالع رسانی
1. ارائـه خدمـات ویـژه کتابـداران بـه جانبـازان، معلولین، 
مـاه  کتـاب  پـور،  جلیـل  پیمـان  نابینایـان،  و  نوسـوادان 
سـال  دانش شناسـی  و  ارتباطـات  کلیات،اطالعـات، 

.1393 اردیبهشـت   ،5 شـماره  هفدهـم، 
2. اسـتانداردهای فنـی و ابعـاد حقوقـی رایانـش ابـری در 
ایـران، علیرضـا حجـازی، فصلنامـة نقـد کتـاب اطـالع 
رسـانی و ارتباطـات، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.

3. اسـتناد در منابع علمی پزشـکی سـبک اسـتناد ونکوور، 
حامـد علیپـور حافظـی و حسـن بذرافشـان، فصلنامـة نقد 
کتـاب اطـالع رسـانی و ارتباطـات، شـمارة 3و4، پاییـز و 

زمسـتان 1393.
4. تأملـی بر سـهم مؤلـف در نـگارش کتاب  هـای تألیفی: 
موردپژوهـی کتـاب »مدیریـت ارتباطـات بـرای کتابداران 
و متخصصـان اطالع  رسـانی«، مظفـر چشـمه سـهرابی، 
فصلنامـة نقـد کتـاب اطـالع رسـانی و ارتباطات، شـمارة 

1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
5. تحلیـل وب. ,2: هنـر توانمند سـازی برخـط مشـتری 
و علـم مشـتری مـداری، فرامـرز سـهیلی، فصلنامـة نقـد 
کتـاب اطـالع رسـانی و ارتباطـات، شـمارة 1و2، بهـار و 

.1393 تابسـتان 
کتابشناسـی  تکریـم  سـایه  در  شـهریار  تنزیـل   .6
)سیدمحمدحسـین( شـهریار، علـی صـادق زاده وایقـان، 
فصلنامـة نقـد کتـاب اطـالع رسـانی و ارتباطات، شـمارة 

.1393 زمسـتان  و  پاییـز  3و4، 
7. جایـگاه کتابخانه هـا در جهـان نویـن، فریبـرز درودی، 
فصلنامـة نقـد کتـاب اطـالع رسـانی و ارتباطات، شـمارة 

1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
8. چگونگـی انجـام تحقیق عملـی )اقدام پژوهی(، گلنسـا 
و  رسـانی  اطـالع  کتـاب  نقـد  فصلنامـة  مقـدم،  گلینـی 

ارتباطـات، شـمارة 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
9. خـط غبـار بـر دفتر زرافشـان، صالـح طباطبایـی، کتاب 
سـال  دانش شناسـی  و  ارتباطـات  کلیات،اطالعـات،  مـاه 
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ــتان 1393. ــار و تابس به
20. کاربـرد شـاخص های عملکـرد کتابخانـه بـر اسـاس 
اسـتاندارد ایـزو 11620، فرامـرز مسـعودی، فصلنامـة نقد 
کتـاب اطـالع رسـانی و ارتباطـات، شـمارة 1و2، بهـار و 

تابسـتان 1393.
21. کتـاب شـناس یهـا: ابـزار اساسـی پژوهـش، نیلوفـر 
صلـح جـو، جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 1و2 

اردیبهشـت1393. و   فروردیـن 
22. کتاب شناسـی مـاه، مجیـد رهبانـی، جهـان کتـاب، 

سـال نوزدهـم، شـماره 6و7، شـهریور و مهـر 1393.
23. کتابـداری و اطـالع رسـانی در ایـران نگاهـی همـه 
جانبـه بـه رشـته و حرفه، داریـوش علیمحمـدی، فصلنامة 
نقـد کتـاب اطالع رسـانی و ارتباطـات، شـمارة 3و4، پاییز 

و زمسـتان 1393.
24. کتاب  شناسـی منطـق و تاریـخ منطق، بهـروز همایی، 
فصلنامـة نقـد کتـاب اطـالع رسـانی و ارتباطات، شـمارة 

1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
سـال  کتـاب،  جهـان  بیـات،  کاوه  کتـاب،  و  کلـک   .25

.1393 اسـفند  و  بهمـن   ،12 و   11 شـماره  نوزدهـم، 
26. گوگـول در خدمـت کتابخانه هـا نقـد و بررسـی کتاب 
اطالعـات«،  متخصصـان  و  کتابـداران  بـرای  »گـوگل 
محمدرضـا شـکاری و فرزانـه طالب حقیقـی، فصلنامة نقد 
کتـاب اطـالع رسـانی و ارتباطـات، شـمارة 3و4، پاییـز و 

زمسـتان 1393.
27. مالکیـت فکـری پیـش نیـاز توسـعة پایـدار، ابوالفضل 
احمـدزاده، فصلنامة نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات، 

شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 1393.
28. ماهیـت حـق تألیـف و نشـر و نحـوه حمایـت از آن، 
ابوالفضـل احمـدزاده، فصلنامـة نقد کتاب اطالع رسـانی و 

ارتباطـات، شـمارة 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
29. مبانــی نــگارش مقالــه و زندگــی نامــة علمــی، ســید 
علــی حزنــی و  فاطمــه عظمیــان مقــدم، فصلنامــة نقــد 
ــز  ــاب اطــالع رســانی و ارتباطــات، شــمارة 3و4، پایی کت

و زمســتان 1393.
برنامه ریـزی  و  تصمیم گیـری  مدیریـت،  مدل هـای   .30
در کتابخانه هـا، فرامـرز مسـعودی، فصلنامـة نقـد کتـاب 
اطـالع رسـانی و ارتباطات، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 

.1393
31. مدیریـت دانـش فرآیندگـرا: از راهبـرد تـا کاربسـت، 
الهـه حسـینی و محمدامیـن عرفـان منـش، کتـاب مـاه 
سـال  دانش شناسـی  و  ارتباطـات  کلیات،اطالعـات، 

.1393 خـرداد   ،6 شـماره  هفدهـم، 
32. مدیریـت فرآیندهـای رقومی سـازی اسـناد و مدارک، 
و  رسـانی  اطـالع  کتـاب  نقـد  فصلنامـة  نبـوی،  مجیـد 

ارتباطـات، شـمارة 3و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
33. مصورسـازی اطالعـات رویکـردی نویـن در بازنمایی 
علـم، فریبـرز درودی، فصلنامـة نقـد کتاب اطالع رسـانی 

و ارتباطـات، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 1393.
34. مطالعـه مـوردی: طرح تحقیـق و روش های پژوهش، 
گلنسـا گلینی مقـدم، فصلنامـة نقد کتاب اطالع رسـانی و 

ارتباطات، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 1393.
35. معرفـی و نقـد کتابنامـه تفکیک، عبدالحسـین طالعی، 
فصلنامـة نقـد کتـاب اطـالع رسـانی و ارتباطات، شـمارة 

1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
36. میـراث مشـترک، ثریـا پناهـی، جهـان کتـاب، سـال 

نوزدهـم، شـماره 3-5، خـرداد و مـرداد 1393.
37. نظـام حقوقـی حاکـم بـر مدیریـت جمعـی مالکیـت 
فکـری، محـس صادقـی، فصلنامـة نقـد کتـاب اطـالع 
رسـانی و ارتباطـات، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.

38. نظریـة علـم نگاهـی فرانظـری بـه بنیادهـای علـم 
جدیـد، مهـدی شـقاقی، فصلنامة نقد کتاب اطالع رسـانی 

و ارتباطـات، شـمارة 3و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
39. نقـد کتاب پیوند رسـانه و ورزش، نیره خدادادشـهری، 
فصلنامـة نقـد کتـاب اطـالع رسـانی و ارتباطات، شـمارة 

1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
40. نقـد کتاب فلسـفه کتابـداری و اطالع رسـانی، حجت 
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الـه سـلیمانی، کتاب حلقة نقـد، 1393.
41. نقد هشـت کتاب فارسـی و هشـت کتاب عربی، رضا 

مختـاری، کتاب جرعـه ای از دریا، 1393.
42. نواندیشـی در حـوزه رفتـار اطالعاتـی: رهنمودهایـی 
نظـری و کاربـردی، حمیـد کشـاورز، فصلنامـة نقـد کتاب 
اطـالع رسـانی و ارتباطـات، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 

.1393
43. واکاوی حقـوق مالکیـت فکـری در ایـران نقـدی بـر 
کتـاب، محسـن صادقـی، فصلنامـة نقـد کتـاب اطـالع 
رسـانی و ارتباطـات، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 1393.

44. یادگارنامـة دکتـر محمـد محمـدی مالیـری، سـهیال 
1و2،  شـماره  هشـتم،  سـال  میـراث،  گـزارش  یوسـفی، 

فروردیـن و تیـر 1393.

2. میراث پژوهی
ذکاوتـی  علیرضـا  گذشـته،  مردمـان  از  باقیـه  آثـار   .1
قراگوزلـو، گـزارش میـراث، سـال هشـتم، شـماره 1 و 2، 

.1393 تیـر  و  فروردیـن 
2. ادریسـی پژوهـی ایرانـی و چنـد وچـون آن: نگاهـی به 
چـاپ نسـخه برگـردان اثـری بـا عنـوان برسـاختة انـس 
المهـج و حدائـق الفـرج، یونـس کرامتـی، فصلنامـه نقـد 
کتـاب میـراث، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییز و زمسـتان 

.1393
3. ارمغـان شـگفتی ها، محمدرضـا توکلی صابـری، جهان 

کتـاب، سـال نوزدهم، شـماره 8-10، آبـان و دی 1393.
4. از میـر تذکـره تـا چاپ عکسـی خالصه االشـعار مورخ 
کتـاب  نقـد  فصلنامـه  منصـوری،  امیـر  سـید  1038ق، 
میـراث، سـال اول، شـماره 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.

5. اسـتدراکی بـر فهرسـت نسـخه های عربـی و فارسـی 
کتابخانـه وزارت امورخارجـه، مصطفـی درایتـی، فصلنامه 
بهـار و  اول، شـماره 1 و 2،  میـراث، سـال  نقـد کتـاب 

.1393 تابسـتان 

6. آموختـن یـا نیاموختـن از غریبان؟ مسـئله این نیسـت، 
سـید مرتضی هاشـمی پـور، فصلنامـه نقـد کتـاب میراث، 

سـال اول، شـماره 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
7. تصحیـح جدیـد از دیـوان منوچهـری، نصـراهلل امامـی، 
فصلنامـه نقـد کتـاب میـراث، سـال اول، شـماره 1 و 2، 

بهـار و تابسـتان 1393.
8. تصحیحـی ارزشـمند از گزیـده فرهنگـی کهـن، محمد 
حسـین حیدریـان، فصلنامه نقـد کتاب میراث، شـماره 1 و 

2، بهار و تابسـتان 1393.
9. چنـد نکتـه دربـارة تصحیـح جدیـد تاریخ بیهقی، سـید 
گـزارش  مقـدم،  رضایـی  رضـا  و  مرتضایـی  امیرحسـین 
میراث، سـال هشـتم، شـماره 1و2، فروردین و تیر 1393.

10. چنـد نکتـه دربـارة مقالـة »بررسـی کتابشناسـانة آثار 
اسـتیفا در دورة اسـالمی، سـعید خودداری نائینی، گزارش 
میـراث، سـال هشـتم، شـماره 3و4، مرداد و آبـان 1393.

11. خودسانسـوری در تصحیـح و چـاپ متـون امامیـه، 
احمدرضـا رحیمـی ریسـه، فصلنامـه نقـد کتـاب میـراث، 

سـال اول، شـماره 3و 4، پاییـز و زمسـتان 1393.
12. دسـتوِر پنـج اسـتاد مـروری بـر عملکـرد پنـج تـن از 
رؤسـای کتابخانة مجلس، احسـان اهلل شـکراللهی طالقانی، 
فصلنامـه نقد کتاب میراث، سـال اول، شـماره 3و 4، پاییز 

.1393 زمستان  و 
13. روضـة تسـلیم، حامـد ناجـی اصفهانـی، فصلنامـه نقد 
کتـاب میـراث، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییز و زمسـتان 

.1393
14. سـرآغاز چـاپ کتـاب فارسـی در ایـران، سـید فریـد 
قاسـمی، فصلنامـه نقـد کتـاب میراث، سـال اول، شـماره 

1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
مـرادی،  وفـادار  محمـد  مـا،  عیـار  صاحـب  سـکة   .15
فصلنامـه نقد کتاب میراث، سـال اول، شـماره 3و 4، پاییز 

زمسـتان 1393. و 
16. عیـون الحکـم و المواعـظ واسـطی )از علمـای قـرن 
ششـم(، عباسـعلی مـردی، فصلنامـه نقـد کتـاب میـراث، 
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سـال اول، شـماره 3و 4، پاییـز و زمسـتان 1393.
کتابخانـه  ترکـی  چاپ سـنگی  کتاب هـای  فهرسـت   .17
دیجیتـال بیـاض، علـی صـادق زاده وایقـان، فصلنامه نقد 
کتـاب میـراث، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهـار و تابسـتان 

.1393
18. قرآن پژوهـی در میـراث مکتـوب شـیعه، هاجرخاتون 
قدمـی جویبـاری، فصلنامـه نقد کتـاب میراث، سـال اول، 

شـماره 3و 4، پاییـز و زمسـتان 1393.
19. کالبدشـکافی کمیسـیون عرایـض در جامعـة ایران؛ با 
نگاهـی بـه کتاِب اسـناد قم در دورة پهلـوی اّول  )مجلس 
ششـم تـا دوازدهم ملّـی(، فریـدون شـیرین کام، فصلنامه 

اسـناد بهارسـتان، شـماره 4، بهار و تابستان 1393.
20. کاوشـی در کتـاب التکلیف شـلمغانی، بررسـی جایگاه 
و سـیر تاریخـی آن، نعمـت اهلل صفری فروشـانی و محمد 

تقـی ذاکری، شـیعه پژوهی، شـماره 1، زمسـتان 1393.
محسـن  تـر،  خـوش  پریشـان  عاشـقان  مجموعـه   .21
باغبانـی، فصلنامـه نقـد کتـاب میراث، سـال اول، شـماره 

تابسـتان 1393. و  بهـار  1و2، 
22. مختصـری بر شـرح مختصـر، علی بـوذری، فصلنامه 
و  پاییـز   ،4 3و  شـماره  اول،  سـال  میـراث،  کتـاب  نقـد 

.1393 زمسـتان 
23. مرقعـی چـون گل، احسـان اهلل شـکراللهی طالقانـی، 
فصلنامـه نقـد کتـاب میراث، سـال اول، شـماره 1و2، بهار 

و تابسـتان 1393.
طالبـی،  مسـعود  شـروی،  عامـی  االرواح  مصبـاح   .24
آموختـن یـا نیاموختـن از غریبـان؟ مسـئله ایـن نیسـت، 
سـید مرتضی هاشـمی پـور، فصلنامـه نقـد کتـاب میراث، 

پاییـز و زمسـتان 1393. سـال اول، شـماره 3و4، 
موقوفـات  سـاله  پانصـد  مصـارف  کتـاب  معرفـی   .25
اصفهـان، سـید امیـر حسـین کامرانـی راد، فصلنامه وقف 

میـراث جاویـدان، شـماره 85، سـال 22، بهـار 1393.
26. معرفـی و بررسـی نسـخه ای ناشـناخته و بـی نظیر از 
تاریـخ نگارسـتان احمد غفاری، سـمیرا رسـتمی، جمشـید 

ادب  کهن نامـة  منـش،  راد  محمـد  عطـاء  و  مظاهـری 
پارسـی، سـال پنجـم، شـماره 1، بهـار 1393.

فرهمنـد،  محسـن  فهرسـت نگاری،  عجیـب  مـورد   .27
فصلنامـه نقـد کتـاب میـراث، سـال اول، شـماره 1 و 2، 

تابسـتان 1393. و  بهـار 
28. نسـخه ای هنـدی از ارشـاد قالنسـی در ایـران، جواد 

بشـری، نامـة فرهنگسـتان، ویژه نامة شـبه قـاره، 1393.
29. نقـد اجمالـی جریـان تصحیـح آثـار عالمه اسـماعیل 
اصغری هاشـمی،  جـواد  محمـد  مازندرانـی،  خاجویـی 
امامیـه،  متـون  چـاپ  و  تصحیـح  در  خودسانسـوری 
احمدرضـا رحیمـی ریسـه، فصلنامـه نقـد کتـاب میـراث، 

.1393 تابسـتان  و  بهـار  1و2،  شـماره  اول،  سـال 
30. نقـد دیـوان الفـت اصفهانـی، رضـا خبازهـا، فصلنامه 
نقـد کتـاب میـراث، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییـز و 

.1393 زمسـتان 
31. نقـدی بـر تصحیـح تـازة خزانـة  عامره، مهـدی رحیم 
پـور، فصلنامه نقد کتاب میراث، سـال اول، شـماره 3 و 4، 

پاییز و زمسـتان 1393.
32. نقـدی بـر تصحیـح دو اثـر از مرحـوم عالمـه سـید 
جزایـری  مهـدی  محمـد  سـید  جزایـری،  نعمـت اهلل 
شوشـتری، فصلنامـه نقد کتاب میراث، سـال اول، شـماره 

تابسـتان 1393. و  بهـار  1 و 2، 
33. نقـدی بـر تصحیـح ناصحیـح شـوارق اإللهـام فّیاض 
الهیجـی، حمیـد عطایـی نظـری، فصلنامـه نقـد کتـاب 
میراث، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییز و زمسـتان 1393.

34. نقـدی بـر چاپ تـازة التنویـر فی الطـب، علی صفری 
آق قلعـه، گـزارش میـراث، سـال هشـتم، شـماره 1 و2، 

فروردیـن و تیـر 1393.
المخلوقـات قزوینـی در  بـر کتـاب عجائـب  35. نقـدی 
جـواد  محمـد  خویـی،  علیقلـی  سـنگی  چـاپ  تصاویـر 
احمـدی نیـا، فصلنامـه نقـد کتاب میـراث، شـماره 3 و 4، 

زمسـتان 1393. و  پاییـز 
36. نقـدی بـر یـک تصحیح علمـِي دیوان حافـظ، محمد 
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حسـن شـرفی، فصلنامـه نقـد کتـاب میـراث، سـال اول، 
شـماره 3 و 4، پاییـز و زمسـتان 1393.

37. نگاهـی نقدآمیـز بـه کتـاب اثرنشـان، علـی سـوری، 
آموختـن یـا نیاموختـن از غریبـان؟ مسـئله ایـن نیسـت، 
سـید مرتضی هاشـمی پـور، فصلنامـه نقـد کتـاب میراث، 

سـال اول، شـماره 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
38. نیـم نگاهی به فهرسـت نسـخه های خطـی کتابخانة 
ملـی ایـران )ج 45(، حسـین متقـی، فصلنامـه نقـد کتاب 

میـراث، سـال اول، شـماره 1و2، بهار و تابسـتان 1393.
39. یـک روز و دو شـب زحمـت ایـن کار کشـیدم مروری 
انشـا  و  ادبـی بالغـت  علـوم  در  رسـاله هایی  کتـاب  بـر 
)متعلـق بـه مجموعـه دریـای کبیـر(، معصومـه طالبـی، 
فصلنامـه نقـد کتـاب میراث، سـال اول، شـماره 1و2، بهار 

و تابسـتان 1393.

3. فلسفه، کالم و عرفان
1. از شـمس الدین کشـی تـا ابـن ُرشـد شـیعی!، بررسـی 
کتـاب »شـیعه شناسـان غربـی و اصـول اعتقادات شـیعه 
دوازده امامـی«، حمیـد عطائـی نظـری، آینـه پژوهـش، 

سـال بیسـت و پنجـم، شـمارة 2، خـرداد و تیـر 1393.
2. از هرمنوتیـک عرفانـی ابـن عربـی تـا سـاختار شـکنی 
دریـدا، مالک شـجاعی جشـوقانی، نقدکتاب کالم، فلسـفه 
و عرفان، سـال اول، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.

اجتمـاع و جهـان در فلسـفه کانـت، محمـد  انسـان،   .3
و  فلسـفه  کالم،  نقدکتـاب  فصلنامـة  اردبیلـی،  مهـدی 
عرفـان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییـز و زمسـتان1393.

4. بازشناسـی گزاره هـای هرمنوتیـک فلسـفی و بررسـی 
و نقـد آن، فرهـاد زیویـار، احسـان شـاکری خوئـی و امیر 
برنامه هـای  و  متـون  انتقـادی  پژوهش نامـة  اعتمـادی، 
چهاردهـم،  سـال  فرهنگـی،  مطالعـات  و  انسـانی  علـوم 

شـمارة 2، تابسـتان 1393.
از کوهـن، علیرضـا منصـوری، فصلنامـة  بدفهمی هـا   .5
نقدکتاب کالم، فلسـفه و عرفان، سـال اول، شـمارة 3و4، 

پاییـز و زمسـتان1393.
6. بررسـی یـک ترجمه: ذهـن درآمدی بر علوم شـناختی، 
مهـدی امیریـان، آینـه پژوهـش، سـال بیسـت و پنجـم، 

شـمارة 2، خـرداد و تیـر 1393.
7. بسـتن راه نقـد: شـباهتی میـان دو سـر یـک طیـف، 
سـید محسـن اسـالمی اردکانـی، نقدکتاب کالم، فلسـفه 
و عرفان، سـال اول، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.

مارتین هایدگـر،   بن بسـت های  بـرای  پاسـخی   .8
هاجرخاتـون قدمـی جویبـاری، فصلنامـة نقدکتـاب کالم، 
و  پاییـز  3و4،  شـمارة  اول،  سـال  عرفـان،  و  فلسـفه 

.1393 زمسـتان
9. پیتـر برگـر و نگریسـتن از جامعه شناسـی بـه الهیـات، 
ابوالفضـل مرشـدی، فصلنامـة نقدکتـاب کالم، فلسـفه و 
عرفـان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییـز و زمسـتان1393.

10. تاریخنـگاری فلسـفه و االهیـاِت قـرون میانه، حسـن 
احمـدی زاده، فصلنامـة نقدکتـاب کالم، فلسـفه و عرفان، 

سـال اول، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان1393.
بـاب »عرفـان و هنـر در دورة مـدرن«،  تأملـی در   .11
مهـدی فدایـی مهربانـی، فصلنامة نقدکتاب کالم، فلسـفه 
و عرفـان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان1393.

الگـوی  وآزمـون  دینـی  علـم  نظریه هـای  تحلیـل   .12
حکمی-اجتهـادی در تولید علوم انسـانی، سـید محمدتقی 
موحدابطحی، نقدکتاب کالم، فلسـفه و عرفان، سـال اول، 

شـمارة 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
13. خاسـتگاههای فلسـفه دین در ادیـان ابراهیمی، بهنام 
اکبـری، فصلنامـة نقدکتاب کالم، فلسـفه و عرفان، سـال 

اول، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان1393.
14. خوانـش صدرایـی در احیـای آثـار حکمـای ایرانـی، 
محمـود هدایـت افـزا، فصلنامـة نقدکتاب کالم، فلسـفه و 
عرفـان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییـز و زمسـتان1393.

15. سـر و گـوش آب دادن در دنیـای یـک محقـق، رضـا 
کریمـی، سـورة اندیشـه، شـمارة 76 و 77، خـرداد و تیـر 

.1393
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16. شـرط بـالغ، قاسـم کاکایـی، نقدکتاب کالم، فلسـفه 
و عرفان، سـال اول، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.

17. فرهنـگ مسـتطاب پسـامدرن، تالشـی غیردکارتـی 
معرفـت،  دموکراتیـک  یکپارچه سـازی  و  سـیال  بـرای 

.1393  ،4 شـمارة  امـروز،  فرهنـگ 
18. فلسـفه انتقـادی تاریـخ  در تـرازو، احمـد لهراسـبی، 
فصلنامـة نقدکتـاب کالم، فلسـفه و عرفـان، سـال اول، 

شـمارة 3و4، پاییـز و زمسـتان1393.
مصطفـی  کتابشـناختی،  تکنولوژی،تحلیلـی  فلسـفه   .19
اول،  سـال  عرفـان،  و  فلسـفه  کالم،  نقدکتـاب  تقـوی، 

.1393 تابسـتان  و  بهـار  1و2،  شـمارة 
اسـعدی،  نقـد، محمـد  بوتـه  در  فقـه  علـم  فلسـفه   .20
فصلنامـة نقدکتـاب کالم، فلسـفه و عرفـان، سـال اول، 

.1393 تابسـتان  و  بهـار  1و2،  شـمارة 
21. کانـت و مابعـد الطبیعه زمان، مجید مـرادی، فصلنامة 
نقدکتاب کالم، فلسـفه و عرفان، سـال اول، شـمارة 3و4، 

پاییز و زمسـتان1393.
22. کالم دانشـگاهی در 50 سـالگی: تطـور تدریس کالم 
اسـالمی در مقایسـه سـه کتاب، مصطفی حسـینی گلکار، 
کتاب بیسـت گفتـار انتقـادی در فلسـفه های دین مضاف، 

.1393
ترجمـه  بـه  نگاهـی  طنـز  ترجمـه  عرفانـی،  متـن   .23
التحصیـن، علـی اکبر صفری، آینه پژوهش، سـال بیسـت 

و پنجـم، شـمارة 3، مـرداد و شـهریور 1393.
24. معرفی، نقد، و بررسـی کتاب فرهنگ فلسـفه دکارت، 
سـّید مصطفـی شـهرآیینی، پژوهش نامـة انتقـادی متـون 
و برنامه هـای علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، سـال 

چهاردهم، شـمارة 2، تابسـتان 1393.
25. مقایسـة دو ترجمـة کتـاب اقتـدا بـه محّمـد، سـعید 
کریمـی، آینـه پژوهـش، سـال بیسـت و پنجم، شـمارة 1، 

فروردیـن و اریبهشـت 1393.
26. میـراث روزنتـال بـه زبـان فارسـی وصنعـت ترجمـه، 
یونـس کرامتـی، نقدکتـاب کالم، فلسـفه و عرفان، سـال 

اول، شـمارة 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
27. میـراث معرفـت شناسـان مسـلمان، قاسـم اخـوان، 
فصلنامـة نقدکتـاب کالم، فلسـفه و عرفـان، سـال اول، 

زمسـتان1393. و  پاییـز  شـمارة 3و4، 
تقـی  نیچـه و فلسـفه، محمـد  نقـد ترجمـة کتـاب   .28
طباطبایـی و شـاهو رحمانـی، پژوهش نامة انتقـادی متون 
و برنامه هـای علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، سـال 

چهاردهـم، شـمارة 2، تابسـتان 1393.
29. نقـد مخـرب و نقـد سـازنده: پاسـخی به شـرط بالغ، 
سـعید رحیمیـان، نقدکتـاب کالم، فلسـفه و عرفان، سـال 

اول، شـمارة 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
30. نقـد و بررسـی کتـاب رویکرد اسـتاد مطهـری به علم 
و دیـن، عبدالـرزاق حسـامی فـر، پژوهش نامـة انتقـادی 
متـون و برنامه هـای علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی، 

سـال چهاردهـم، شـمارة 2، تابسـتان 1393.
31. نقـد و بررسـی کتـاب مقدمـه ای بـر فلسـفة قـرون 
وسـطی، عبـداهلل غالمرضـا کاشـی، پژوهش نامـة انتقادی 
متـون و برنامه هـای علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی، 

سـال چهاردهـم، شـمارة 2، تابسـتان 1393.
32. نقـد و بررسـی کتـاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسـی 
پژوهش نامـة  صافیـان،  محمدجـواد  تفکـر،  سـوی  بـه 
انتقـادی متـون و برنامه هـای علـوم انسـانی و مطالعـات 

فرهنگـی، سـال چهاردهـم، شـمارة 2، تابسـتان 1393.
33. نقـدی بـر »حـالج « نوشـته دکتـر والیتـی، حسـین 
علیزاده، آینه پژوهش، سـال بیسـت و پنجم، شـمارة 5و6، 

آذر تا اسـفند 1393.
34. نقـدی بـر کتاب فلسـفه روان شناسـی و نقد آن، سـید 
محمدتقـی موحدابطحی، فصلنامة نقدکتاب کالم، فلسـفه 
و عرفان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان1393.

35. نقـدی بـر کتـاب کالم شـیعه،کالم معتزله:پژوهشـی 
مقایسـه ای  بـر مبنـای متـون قرن هـای چهـارم و پنجم، 
مهـرداد میریـان فـر، نقدکتـاب کالم، فلسـفه و عرفـان، 

سـال اول، شـمارة 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.



22

ب
کتا

قد 
ره ن

نوا
ش

ن ج
می

ده
واز

ش د
زار

گ

نمایة مقاالت ارسالي

36. نـگاه طبیعـی بـه عرفان نقد و بررسـی کتـاب عرفان 
و فلسـفه، سـّید حسـین حسـینی، پژوهش نامـة انتقـادی 
متـون و برنامه هـای علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی، 

سـال چهاردهـم، شـمارة 2، تابسـتان 1393.
تسـتری(، هاجر  به)سـنت  باورینـگ  عالمانـه  نـگاه   .37
خاتـون قدمـی جویباری، نقدکتاب کالم، فلسـفه و عرفان، 

سـال اول، شـمارة 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
دلـوز، سـید محمـد جـواد  ژیـل  روایـت  بـه  نیچـه   .38
سـیدی، فصلنامـة نقدکتاب کالم، فلسـفه و عرفان، سـال 

پاییـز و زمسـتان1393. اول، شـمارة 3و4، 
39. نیچه هایدگـر: نقـدی بـر تفسـیر هایدگر از نیچـه، روح 
اهلل کریمـی، نقدکتـاب کالم، فلسـفه و عرفان، سـال اول، 

شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.

4. علوم تربیتی و روانشناسی
1. بررسـی رابطـه وضعیـت اقتصـادی خانواده هـای دارای 
کـودک ناتـوان ذهنـی و سـازگاری والدیـن آنهـا، فـرزاد 

مشـهدی، نشـریه دانشـگاه عالمـه طباطبایـی، 1393.
حمایتـی  و  اجتماعـی  خدمـات  نیازهـای  بررسـی   .2
شـهر  شـنوایی  آسـیب  بـا  کـودکان  خانواده هـای 
سـعادتی،  سـعیده  موللـی،  گیتـا  براتـی،  اصفهان، هاجـر 

.1393

 5. دین
الف( قرآن وحدیث 

1. بازشناسـی منابـع کلینـی در تدویـن کافـی، عبدالرضـا 
حدیـث  فصلنامـة  حسـینی،  علیرضـا  سـید  و   حمـادی 
پژوهی، سـال ششـم، شـمارة 11، بهار و تابسـتان 1393.

2. برخـی ناگفته هـا دربارة فهرسـت شـیخ منتجـب الدین 
و معالـم العلمـاء، محمدرضـا جدیـدی نژاد، آینـة پژوهش، 

سـال بیسـت و پنجـم، شـمارة 2، خرداد و تیـر 1393.
شـیوه های  تقسـیم  در  تطبیقـی  نقـدی-  بررسـی   .3

المناهـج، غفـوری و توکلـی، فصلنامـة مطالعـات تطبیقی 
بهـار 1393. قـرآن و حدیـث، سـال دوم، شـمارة 2، 

4. بررسـی و نقـد مبانـی قرآنـی احمـد صبحـی منصور در 
انحصـار منبعیـت قـرآن بـا تأکید بـر کتاب القـرآن و کفی 
مصدر التشـریع االسـالم، راضیه مظفـری و مجید معارف، 

پژوهشـنامة ثقلیـن، دورة اول، شـمارة 1، بهار 1393.  
5. بررسـی و نقد معناشناسـی قرآنی ایزوتسـو، سید مهدی 
قـرآن،  زبانشـناختی  پژوهش هـای  فصلنامـة  دو  لطفـی، 

سـال سـوم، شـمارة 2، پاییز و زمسـتان 1393.
6. پنـد در پـرده پرنیانـی، حامـد صالحـی، بخـارا، سـال 

پانزدهـم، شـماره 100، خـرداد و تیـر 1393.
7. تعلیقاتـی بـر خطبه امامـت امام رضا علیه السـالم نقل 
از کتـاب لوامـع االنوار شـرح عیـون، عبدالحسـین طالعی، 

سـفینه، سـال یازدهم، شـمارة 42، بهار 1393.
8. تـک نـگاری فـاج دربارة مجمـع البیان و نکاتـی دربارة 
آن، محمدکاظـم رحمتـی، آینـة پژوهـش، سـال بیسـت و 

پنجـم، شـمارة 2، خرداد و تیـر 1393.
9. َجْورقانـی و کتـاب االباطیـل و المناکیـر و الصحـاح و 
المشـاهیر، ناصـر حیـدرزاده، آینه پژوهش، سـال بیسـت و 

پنجـم، شـماره 1، فروردیـن و اردیبهشـت 1393.
و  النبویـه  المجـازات  اهلل،  رحمـه  رضـی  سـید   .10
روش شناسـی آن، عبدالهـادی فقهـی زاده و نرجس توکلی 
محمـدی، فصلنامـة حدیث پژوهی، سـال ششـم، شـمارة 

پاییـز و زمسـتان 1393.  ،12
11. کتـاب »فقـه االمام موسـی بـن جعفر علیه السـالم « 
در یـک نگاه، سـید مهـدی نریمانی زمان آبادی، مشـکوه، 

سـال سـی و سوم، شـمارة 122، بهار 1393.
و  کریـم  قـرآن   30 جـزء  در  تشـخیص  مقایسـه ی   .12

جاللونـد. داود  سـبع،  معلّقـات 
دهلـوی،  اهلل  ولـی  شـاه  ترجمـه ی  بررسـی  و  نقـد   .13
ابراهیـم فـالح، پژوهش هـای ترجمـه در زبـان و ادبیـات 
عربـی، سـال چهارم، شـماره 10، بهـار و تابسـتان 1393.

14. نقـد و بررسـی کتـاب »روش تحقیـق موضوعـی« 
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در قـرآن کریـم، مصطفـی حسـینی گلـکار، کتاب بیسـت 
گفتـار انتقـادی در فلسـفه های دیـن مضـاف، 1393.

15. نقـد و بررسـی کتابهـای دینـی و قـرآن، دبیرخانـه 
کشـوری راهبـردی درس دینی و قرآن، رشـد، شـمارة43، 

بهـار 1393.
16. نگرشـی بـر تفسـیر و ترجمـة بائوزانی از قـرآن کریم، 
محمدحسـن رمضـان کیایـی، ایمـان منسـوب بصیـری، 
پژوهش نامـة انتقـادی متـون و برنامه هـای علوم انسـانی 
و مطالعـات فرهنگی، سـال چهاردهم، شـمارة سـوم، پاییز 

.1393

ب( کلیات اسالم :
1. بررسـی کتـاب اندیشـه اسـالمی 1، غالمرضا کسـایی 
و جـالل رحیمیـان، اندیشـة دینـی، شـماره 51، دورة 14، 

تابسـتان 1393.
2. روابـط بیـن الملـل در اسـالم، رقیـه صـدری، جهـان 
کتاب، سـال نوزدهم، شـماره 6 و7، شـهریور و مهر 1393.

آزادی  االهیـات  گزینشـی  و  توصیفـی  کتابشناسـی   .3
.1393  ،64 و   63 شـمارة  آسـمان،  هفـت  بخـش، 

4. مـرِگ »مـرگ «: سـکوت و سرکشـی در رویارویـی با 
مـرگ، زهـره روحـی، جهان کتاب، سـال نوزدهم، شـماره 

6 و7، شـهریور و مهـر 1393.
5. معرفـی مجموعـه مقـاالت ُحرمـت َحـرم )مـروری بـر 
نقـش اجتماعـی امامـزادگان(، سـید امیر حسـین کامرانی 
راد، فصلنامـه وقـف میراث جاویدان، سـال بیسـت و دوم، 

شـماره 87، پاییـز 1393.

ج( فقه و حقوق
1.  یادداشـتی در اصطالح شناسـی حوزه اندیشـه سیاسـی 
کتـاب  گلـکار،  حسـینی  مصطفـی  اسـالمی،  متفکـران 
بیسـت گفتار انتقادی در فلسـفه های دیـن مضاف، 1393.

د( اخالق:
1. چشـم چرانـی هـم شـد کار، مریـم عرفانیـان، ماهنامه 
پیـام زند، سـال بیسـت و سـوم، شـماره 9 پیاپـی 273،آذر 

.1393

6. علوم اجتماعی 
الف( علوم اجتماعی:

1. امنیـت هویـت: ارتقـای تحلیل هویت از سـطح خرد به 
سـطح کالن، ابراهیـم حاجیانی، فصلنامة نقـد کتاب علوم 

اجتماعی، سـال اول، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.
کالبـد  در  گـرا  عینیـت  جامعه شناسـی  بازنمایـی   .2
جامعه شناسـی انتقـادی، محمـد امین قانعـی راد، فصلنامة 
نقـد کتاب علـوم اجتماعـی، سـال اول، شـمارة 1و2، بهار 

.1393 تابسـتان  و 
3. بحثـی بـه بهانـه شـاعرانگی ایرانیـان، رضـا کریمـی، 

سـورة اندیشـه، شـماره 80 و81، آذر و دی 1393.
4. بـر مـدار صفـر درجـه: معرفی و نقـد کتـاب مقدمه ای 
بـر پژوهـش در جامعه شناسـی خانـواده در ایـران، امیـد 
علـی احمـدی، فصلنامـة نقد کتـاب علوم اجتماعی، سـال 

اول، شـمارة 3و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
5. بررسـی کتـاب دغدغه هـای فرهنگـی، رضـا کریمـی، 

گفتمـان الگـو، شـماره 3، مـرداد 1393.
6. تاریـخ فرهنگـی ایـران مـدرن، محمـد سـعید ذکایـی، 
فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی، سـال اول، شـمارة 

3و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
7. تحـول روش شـناختی در جهان علمـی معاصر، عبداهلل 
گیویـان، فصلنامـة نقـد کتاب علـوم اجتماعی، سـال اول، 

شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 1393.
اسـماعیل  پارسـونز،  نظـری  جعبه هـای  تـوی  در  تـو   .8
قدیمـی، فصلنامـة نقد کتـاب علـوم اجتماعی، سـال اول، 

شـمارة 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
9. توسـعه فرهنگـی برای توسـعه اقتصـادی، رضا کریمی، 



24

ب
کتا

قد 
ره ن

نوا
ش

ن ج
می

ده
واز

ش د
زار

گ

نمایة مقاالت ارسالي

گفتمان الگو، شـماره 4، شـهریور 1393.
10. جامعه شناسـی حـس شـرم در ایـران، معصومـه علـی 
اکبـری، بخـارا، سـال پانزدهم، شـماره 100، خـرداد و تیر 

.1393
11. جغرافیـای اجتماعـی شـهر و توسـعه پایـدار، مریـم 
مـرادی، فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم اجتماعی، سـال اول، 

شـمارة 3و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
بهـروز  اینترنـت،  عصـر  در  اجتماعـی  جنبش هـای   .12
گرانپایـه، فصلنامـة نقـد کتاب علـوم اجتماعی، سـال اول، 

شـمارة 3و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
13. جنسـیت در آرای اخالقـی، معصومـه علـی اکبـری، 
جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 8-10، آبـان و دی 

.1393
14. جوانـی، نگاهـی تـازه بـه مفهومـی دیرپـا: بررسـی و 
نقـد کتاب جوانـی، مهرداد علمـداری، فصلنامـة نقد کتاب 
علـوم اجتماعـی، سـال اول، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 

.1393
15. چارچوبـی بـرای درک علـل منازعات قومـی، ابراهیم 
صالـح آبـادی، فصلنامـة نقد کتـاب علوم اجتماعی، سـال 

اول، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.
16. خانـواده در آثـار جامعه شناسـان شـرق و غـرب، علی 
حاتمـی، فصلنامـة نقد کتـاب علـوم اجتماعی، سـال اول، 

شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 1393.
17. دوگانه هـای زندگـی فضیلـت مند و زیسـتن در دنیای 
سـکوالر، مهدخـت قربانـی، فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم 
اجتماعی، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 1393.

18. دیرآمـدگان در جسـت و جـوی نظریـه بومی توسـعه، 
محمـد سـاالری، فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی، 

سـال اول، شـمارة 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
19. روان شناسـی شـهری؛ رویکـردی میـان رشـته ای به 
شهرنشـینی، حامـد گوهـری پـور، فصلنامـة نقـد کتـاب 
علـوم اجتماعـی، سـال اول، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 

.1393

20. روزگار زنـان در جامعـه غرب، فـروغ خبیری، فصلنامة 
نقـد کتاب علـوم اجتماعـی، سـال اول، شـمارة 1و2، بهار 

تابستان 1393. و 
21. زشـت و زیبـای تاریـخ اجتماعی ایران از مشـروطیت 
تـا انقـالب اسـالمی، سـید عبدالـه انـوار، فصلنامـة نقـد 
کتـاب علـوم اجتماعـی، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییـز و 

زمسـتان 1393.
22. زیمـل، فردیـت و فـر مهـای اجتماعی، زهـره روحی، 
جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 1 و2، فروردیـن و 

اردیبهشـت 1393.
23. سـاختار نظریـه جامعه شـناختی ایران؛ دفـاع از جامعه 
علـوم  کتـاب  نقـد  فصلنامـة  بازرگانـی،  مهـدی  ایرانـی، 
اجتماعی، سـال اول، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.

24. سـبک زندگـی در گـذار تغییـر، عزال بی بـک آبادی، 
فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی، سـال اول، شـمارة 

1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
25. شـرق گرایـی در برابـر غـرب گرایـی، فرزانـه قوجلو، 
بخـارا، سـال پانزدهـم، شـماره 100، خرداد و تیـر 1393.

26. صنعـت فرهنـگ بر تـارک اقتصاد، سیاسـت و زندگی 
روزمـره، سـید محمـد دادگـران، فصلنامة نقد کتـاب علوم 
اجتماعی، سـال اول، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.

27. فرهنـگ نقـد و گفتوگـوی صاحبنظران علوم انسـانی 
ایـران در مطبوعات تحلیـل نقدها و گفتوگوهـای انتقادی 
منتشـره در مطبوعـات تخصصـی علـوم انسـانی از سـال 
1385 تـا 1391، علـی انتظـاری و عاطفـه آقایـی، جامعـه 

پژوهـی فرهنگـی، سـال پنجم، شـماره 1، بهـار 1393.
28. فهـم پدیده هـای اجتماعـی به کمـک تحلیل نظری و 
تطبیقـی، محمد حسـن خازنـی، فصلنامة نقد کتـاب علوم 

اجتماعی، سـال اول، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.
29. قرائتـی جدیـد از جهـان اجتماعی، هـادی راه چمندی، 
فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی، سـال اول، شـمارة 

1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
30. کاربـران جهـان متحد شـوید، فـرخ امیرفریـار، جهان 
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کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 10و11، بهمـن و اسـفند 
.1393

31. کـدام زیربنـا، کـدام روبنـا؟ مارکـس، دورکیـم و وبـر 
مـی گوینـد...، مسـعود اسـدی نـژاد جمالـی، فصلنامة نقد 
کتـاب علـوم اجتماعـی، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییـز و 

زمسـتان 1393.
32. مشـرب های فکـری سـخن کاوی در متـن اجتماعی، 
مسـلم اریحـی و احمـد بخارایی، فصلنامة نقـد کتاب علوم 
اجتماعی، سـال اول، شـمارة 1و2، بهار و تابسـتان 1393.

از  ایـران  33. معرفـی و نقـد کتـاب »انقـالب اسـالمی 
چشـم انداز نظـری«، کتـاب نقـد تاریـخ نـگاری انقالـت 

.1393 جعفرپـور،  رشـید  اسـالمی، 
 17 در  سـرایی  حسـن  دکتـر  فکـری  منظومه هـای   .34
مقالـه جمعیـت شـناختی، حجیه بی بـی رازقـی نصرآبـاد، 
فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی، سـال اول، شـمارة 

3و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
35. نخبـگان تأثیرگـذار، معصومـه علـی اکبـری، جهـان 
کتاب، سـال نوزدهم، شـماره 6 و7، شـهریور و مهر 1393.

تأمالتـی در جنـگ  بحـران:  در  نقـد کتـاب »غـزه   .36
اسـراییل علیـه فلسـطین«، عبـداهلل کریـم زاده، مطالعات 

تابسـتان 1393. فلسـطین، شـماره 25، 
افقهـی،  نقـد معرفتـی پوپـر و هابرمـاس، اسـماعیل   .37
فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی، سـال اول، شـمارة 

پاییـز و زمسـتان 1393. 3و4، 
38. نقـد و بررسـی کتـاب فرهنـگ اسـالمی و توسـعه 
اقتصـادی، رضـا کریمـی، گفتمـان الگـو، شـماره 6، دی 

.1393
و  اجتماعـی  سـازمان  فضایـی،  آرایه هـای  واکاوی   .39
قربانـی،  تجربـه شـهری، مهدخـت  در  آگاهـی سیاسـی 
فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی، سـال اول، شـمارة 

تابسـتان 1393. و  بهـار  1و2، 
40. یاغیـان، جعفـر مـراد حاصلـی، جهـان کتـاب، سـال 

نوزدهـم، شـماره  3-5، خـرداد و مـرداد 1393.

  ب( ارتباطات:
امیدعلـی  عمومی هـا،  روابـط  در  نوشـتاری  پیام هـای   .1
مسـعودی، فصلنامه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات، 

سـال اول، شـماره 3 و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
2. پیونـد رسـانه و ورزش، نیـره خـداداد شـهری، فصلنامه 
نقـد کتـاب اطالع رسـانی و ارتباطات، سـال اول، شـماره 

1 و2، بهـار و تابسـتان 1393.
سـاختاری  دگرگونی هـای  و  مفهومـی  چرخش هـای   .3
کتـاب  نقـد  فصلنامـه  رسـولی،  محمدرضـا  ژورنالیسـم، 
اطـالع رسـانی و ارتباطات، سـال اول، شـماره 1 و2، بهار 

تابسـتان 1393. و 
4. چگونـه تیتـر بنویسـیم؟، یوسـف خجیـر، فصلنامـه نقد 
کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات، سـال اول، شـماره 1 و2، 

بهار و تابسـتان 1393.
5. حقـوق مخاطـب در برابـر رسـانه های جمعـی ایـران، 
انگلیـس و آمریـکا، عیسـی زارعـی و کبـری حسـن نژاد، 
فصلنامـه نقد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات، سـال اول، 

شـماره 1 و2، بهـار و تابسـتان 1393.
6. دانـش و یادگیـری: مبانی نظریه ارتباط گرایی، عیسـی 
زارعـی، فصلنامـه نقـد کتـاب اطـالع رسـانی و ارتباطات، 

سـال اول، شـماره 3 و4، پاییز و زمسـتان 1393.
7. روزنامـه نـگاری در رسـانه های اجتماعـی، آذر اسـدی 
کـرم، فصلنامـه نقـد کتـاب اطـالع رسـانی و ارتباطـات، 

سـال اول، شـماره 3 و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
8. روزنامه نـگاری عملـی؛ از خبرنویسـی تا وبالگ نویسـی 
نقـدی بـر کتـاب »روزنامـه  نـگاری عملـی پژوهـش در 
مدیریـت رسـانه«، یوسـف خجیـر، فصلنامـه نقـد کتـاب 
اطـالع رسـانی و ارتباطات، سـال اول، شـماره 1 و2، بهار 

و تابسـتان 1393.
امیرهوشـنگ حیـدری،  آینـده  نـگاری،  9. روش  شناسـی 
فصلنامـه نقد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات، سـال اول، 

شـماره 1 و2، بهـار و تابسـتان 1393.
10. ژئوپلوتیـک، اطالعـات و ارتباطـات، افشـین زرگـر، 
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فصلنامـه نقد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات، سـال اول، 
شـماره 3 و4، پاییـز و زمسـتان 1393.

حمیـد   ،2 وب  محیـط  در  اجتماعـی  شـبکه های   .11
و  رسـانی  اطـالع  کتـاب  نقـد  فصلنامـه  قاضـی زاده، 
ارتباطات، سـال اول، شـماره 1 و2، بهار و تابسـتان 1393.

12. شـیوه نـگارش در رسـانه ها، فاطمـه ناظمـی یگانـه، 
فصلنامـه نقد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات، سـال اول، 

شـماره 3 و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
13. قـدرت ارتباطـات یا قـدرت اطالعات نقـدی بر نظریه 
قدرت شـبکه ای مانوئل کاسـتلز، عبدالرسـول دیوسـاالر، 
فصلنامـه نقد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات، سـال اول، 

شـماره 3 و4، پاییز و زمسـتان 1393.
روزنامه نـگاری،  جامعه شناسـی  کتـاب  بـه  نگاهـی   .14
علیرضـا دهقـان، فصلنامـه نقـد کتـاب اطـالع رسـانی و 
ارتباطات، سـال اول، شـماره 1 و2، بهار و تابسـتان 1393.

7. زبان 
الف( زبانشناسی

1. رده شناسـیزبان های  ایرانـی، سـعید رفیعـی خضـری، 
نامه فرهنگسـتان، سـال سـیزدهم، شـماره 3، بهار 1393.

2. معرفـی و نقـد کتـاب تاریـخ مطالعـات زبـان شناسـان 
مسـلمان، زهـرا زندی مقدم، دسـتور، شـمارة 10،  اسـفند 

.1393
نقـد کتـاب سـاختواژه: اصطالح شناسـی و  3. معرفـی و 
مهندسـی دانـش، زهـرا زندی مقدم، دسـتور، شـمارة 10،  

اسـفند 1393.
کتـاب  نقـد  و  بررسـی  گریـزان:  معناهـای  ِگِرمـس   .4
نقصـان معنـا، رضـا امینـی، پژوهش نامـة انتقـادی متـون 
و برنامه هـای علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، سـال 

چهاردهـم، شـمارة سـوم، پاییـز 1393.
محمـد  ایرانـی،  رده شناسـیزبان های   معرفـی  و  نقـد   .5
راسـخ مهند، نشـریه زبانهـا و گویشـهای ایرانی- ویژه نامة 

نامـة فرهنگسـتان، شـماره 4، پاییـز 1393.

ب(زبان های  باستانی 
1. نقـد و بررسـی ترجمـه صـادق هدایـت از زنـد وهومن 
یسـن، سـیمین دخـت گـودرزی، فصلنامـه پژوهش هـای 

نقدادبـی و سبک شناسـی، شـمارة 15، بهـار 1393.

ج( زبان های  دیگر
و  پرینـس  روایت شناسـی  کتـاب  دو  ترجمـة  بررسـی   .2
روایـت و راوی هـا اثـر کـوری  از منظـر نظریه هـای نقـد 
ترجمـه، ابوالفضـل حـری، کتاب مـاه ادبیات، اردیبهشـت 

1393، شـماره 85 پیاپـی 199.
3. نقشـی دیگـر از حافـظ: معرفـی ترجمـه ای جدیـد از 
غزلیـات به انگلیسـی، سـمانه فرهـادی، فصلنامـة مترجم، 

سـال بیسـت و پنجـم، شـماره 55، زمسـتان 1393.
4. مروارید، زهرا سـاالری، فصلنامة مترجم، سـال بیسـت 

و پنجم، شـماره 55، زمستان 1393.
اسـالمی،  آزاده  کیشـوت،  دن  از  متفـاوت  ترجمـه ای   .5
 ،55 شـماره  پنجـم،  و  بیسـت  سـال  مترجـم،  فصلنامـة 

.1393 زمسـتان 
6. پلیـس لنـدن ترجمـه عبدالحسـین میـرزا بـن المغفـور 
مؤیدالدولـه القاجـار، زهـرا اسـماعیلی، فصلنامـة مترجـم، 

سـال بیسـت و پنجـم، شـماره 55، زمسـتان 1393.
7. نکته هایـی بـر حواشـی یـک ترجمـه، فـرخ امیرفریـار، 
جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 8-10، آبـان و دی 

.1393
8. درآمـدی بـر تاریـخ ادبیـات اسـپانیایی – امریکایـی، 
حسـن میرعابدینـی، نامـه فرهنگسـتان، سـال سـیزدهم، 

شـماره 3، بهـار 1393.
9. ارزش یابـی الگـو ـ محـور کتاب هـای »انگلیسـی برای 
اهـداف خـاص« )ESP(، محمدهـادی محمـودی، محمد 
احمـدی صفـا، پژوهش نامـة انتقـادی متـون و برنامه های 
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چهاردهـم،  سـال  فرهنگـی،  مطالعـات  و  انسـانی  علـوم 
شـمارة سـوم، پاییز 1393.

دوره  انگلیسـی  زبـان  کتاب هـای  تصاویـر  ارزیابـی   .10
تبعیض هـای  و  کارکـرد  منظـر  از  ایـران  متوسـطه 
جنسـیتی، علـی روحانـی، تهمینه آذری و فاطمـه معافیان، 
پژوهش هـای زبـان شـناختی درزبان هـای  خارجـی، دورة 

سـوم، شـمارة 1، بهـار و تابسـتان 1393.
11. تاریـخ ترجمه هـای به زبان فرانسـه در قـرن نوزدهم، 
نامة فرهنگسـتان، سـال چهاردهم، شـمارة 1، پاییز 1393.

سـعید  فارسـی،  آلمانـی  فرهنـگ  بررسـی  و  نقـد   .12
.1393  ،8 شـمارة  نویسـی،  فرهنـگ  رضوانـی، 

13. نقـد و بررسـی ویراسـت جدیـد فرهنـگ روسـی بـه 
فارسـی، آبتیـن گلکار، فرهنگ نویسـی، شـمارة 8، 1393.

14. نقـدی بـر فرهنـگ امثـال و حکم روسـی ـ فارسـی، 
حسـن ایزانلـو، پژوهش نامـة انتقـادی متـون و برنامه های 
چهاردهـم،  سـال  فرهنگـی،  مطالعـات  و  انسـانی  علـوم 

شـمارة سـوم، پاییـز 1393.
15. نقـدی بـر کتـاب کنـد و کاو در نظریه هـای ترجمـه، 
علیرضـا خـان جـان، فصلنامـة مترجـم، سـال بیسـت و 

سـوم، شـماره 54، پاییـز 1393.
 American English   16. نمود جنسـیت در کتـاب
File، علـی روحانی و سـمیه اکبرپـور، فصلنامة مطالعات 
زبـان و ترجمه )دانشـکدة ادبیات و علوم انسـانی(، شـمارة 

2، تابستان 1393.

8. علوم و فنون
1. آسـیب ترجمـه به ارزش هـای کتاب: نقـدی برکتابهای 
بازیافـت مـواد، حسـن سـاالری، فصلنامه نقد کتـاب علوم 
محـض و کاربـردی، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهـار و 

تابسـتان 1393.
2. آمـوزش شـیوه درسـت بحث علمـی، نصیبـه رحمیان، 
فصلنامـه نقـد کتاب علوم محـض و کاربردی، سـال اول، 

شـماره 3و 4، پاییز و زمسـتان 1393.

3. آنچـه دربـاره جراحـی پرنـدگان نمـی دانیـم، عزیـزه 
بابایـی، فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم محـض و کاربـردی، 

سـال اول، شـماره 1 و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
4. بررسـی تنـوع غـذای ایرانی اسـالمی، مریـم عرفانیان، 
ماهنامـه پیـام زن، سـال بیسـت و سـوم، شـماره 7، پیاپی 

271، مهـر 1393.
5. پرنـدگان آهنیـن در کتابـی پنبـه ای، مسـلم صادقیان، 
فصلنامـه نقـد کتاب علوم محـض و کاربردی، سـال اول، 

شـماره 1 و 2، بهار و تابسـتان 1393.
شـگفتی های  معرفـی  بـرای  ایرانـی  جوانـان  تـالش   .6
سـرزمین مـادری، حسـن سـاالری، فصلنامـه نقـد کتـاب 
علـوم محـض و کاربـردی، سـال اول، شـماره 3و 4، پاییز 

و زمسـتان 1393.
7. تهـران بـه مثابه متـن، آرش اخوت، جهان کتاب، سـال 

نوزدهم، شـماره 1 و 2، فروردین و اردیبهشـت 1393.
رضایـی،  رضـا  فضایـی،  مجلـه  یـک  جذابیت هـای   .8
فصلنامـه نقـد کتاب علوم محـض و کاربردی، سـال اول، 

شـماره 1 و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
9. چشـم داشـت محصولـی بهتـر از ناشـری بـا سـابقه، 
حسـن سـاالری، فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم محـض و 
کاربردی، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

10. دگردیسـی وارونـه، آرش ظریـف، فصلنامـه نقد کتاب 
علـوم محـض و کاربـردی، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار 

تابستان 1393. و 
11. ریشـه های ناپیـدای »بوم شناسـی، علـم عصیانگـر«، 
سـید محسـن اسـالمی، فصلنامـه نقد کتـاب علوم محض 
و کاربـردی، سـال اول، شـماره 3و 4، پاییـز و زمسـتان 

.1393
12. زندگی دانشـمندان و اندیشـمندان به زبان هنرمندان، 
حسـن سـاالری، فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم محـض و 
کاربردی، سـال اول، شـماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.

13. سـفر الکتـرون با بال هـای مهربان کربـن، عمادالدین 
شـریف عسـگری، فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم محـض و 
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کاربردی، سـال اول، شـماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.
فـازی- سـامانه های  موجـک،  عصبـی  شـبکه های   .14

عصبـی و مـن!، داریـوش کرامتـی، فصلنامـه نقـد کتـاب 
علـوم محـض و کاربـردی، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار 

و تابسـتان 1393.
15. عالیق شـخصی در کتابی برای کـودکان و نوجوانان، 
محبوبـه یوسـفیان ثانـی، فصلنامه نقد کتـاب علوم محض 
و کاربـردی، سـال اول، شـماره 3و 4، پاییـز و زمسـتان 

.1393
16. فـراز و فـرود کتابـی دانشـگاهی، داریـوش کرامتـی، 
فصلنامـه نقـد کتاب علوم محـض و کاربردی، سـال اول، 

شـماره 3و 4، پاییـز و زمسـتان 1393.
17. کالبد شناسـی گیاهی برای قرن بیسـت و یکم، سـیده 
ضحـی حسـینی نصر، فصلنامـه نقد کتاب علـوم محض و 
کاربردی، سـال اول، شـماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.

18. کتابی کامل با رد پایی از سـرقت و شـبه علم، مسـلم 
صادقیـان، فصلنامـه نقد کتـاب علوم محـض و کاربردی، 

سـال اول، شـماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.
19. کـی گـوش مـی کنـد بـه سـروش پیـام مـا، یونـس 
کرامتـی، فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم محـض و کاربردی، 

سـال اول، شـماره 3و 4، پاییـز و زمسـتان 1393.
20. مقاالتـی در تاریخ پزشـکی ایران، جهان کتاب، سـال 

نوزدهم، شـماره 8-10، آبان و دی 1393.
21. نخسـتین گام ها در راه آشـتی با طبیعت ایران، نصیبه 
رحمیـان، فصلنامـه نقـد کتاب علـوم محـض و کاربردی، 

سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار و تابسـتان 1393.
22. نـه چنـدان عاشـقانه، نـه چنـدان علمـی: نگاهـی بـه 
کتـاب انیشـتین عاشـق عاشـقانه ای علمـی و ترجمه های 
فارسـی آن، احسـان محمودپـور، فصلنامه نقـد کتاب علوم 
محـض و کاربـردی، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهـار و 

تابسـتان 1393.
احسـان  اینجاسـت،  مـو  ز  باریکتـر  نکتـه  هـزار   .23
محمودپـور، فصلنامـه نقد کتاب علوم محـض و کاربردی، 

سـال اول، شـماره 1 و 2، بهـار و تابسـتان 1393.

9. هنر
1. از اسـتتیک تـا دولـت: معرفـی و نقـد کتـاب نامه هایی 
در تربیـت زیباشـناختی انسـان، مصطفـی حسـینی گلکار، 
موسسـه فرهنگـی هنری حم و نشـر سـبز رایـان : 1393

قلیـچ خانـی، گـزارش  تـا هنـر،  حمیدرضـا  الفبـا  از   .2
میراث، سـال هشـتم، شـماره 1 و2، فروردین و تیر 1393.

3. از تصویـر تـا ذهـن: رویکرد شـناختی به فیلـم، مهرداد 
پـور علـم، فصلنامه نقد کتاب هنر، سـال اول، شـماره 1 و 

2، بهار و تابسـتان 1393.
اقـدم،  موسـوی  کیـوان  تصویرهـا،  بـر  اشـک هایی   .4
فصلنامـه نقـد کتاب هنـر، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییز 

.1393 زمسـتان  و 
5. اول و آخـر تویـی مـا در میـان: مروری بر کتـاب تاریخ 
پارچـه و نسـاجی در ایـران، پرویـن بابایـی، فصلنامـه نقد 
کتـاب هنـر، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییـز و زمسـتان 

.1393
6. آموزه هـای هنرپژوهـی، مهـدی حق شـناس، فصلنامه 
نقد کتاب هنر، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییز و زمسـتان 

.1393
در  فکـری  زیرسـاخت های  و  نظـری  مبانـی  برخـی   .7
شـناخت فـرش، بـا تأ کیـد بر سلسـلة صفـوی و تحوالت 
قالـی بافـی، عبداهلل میرزایـی، فاطمه عارف پـور، فصلنامه 
نقد کتاب هنر، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییز و زمسـتان 

.1393
8. بررسـی اصـول مبانـی هنرهـای سـنتی ایـران، پریسـا 
شـاد قزوینـی، فصلنامه نقد کتاب هنر، سـال اول، شـماره 

3 و 4، پاییـز و زمسـتان 1393.
9. بررسـی مبانـی نظـری طراحـی مـد لبـاس زنانـه در 
الگـوی ایرانی- اسـالمی، پرویـن بابایـی و فاطمه اکبری، 
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار 

و تابسـتان 1393.
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10. بـه مـوازات آسـمان، نقـدی بـر کتـاب کفسـازی در 
بناهـا و محوطه هـای تاریخـی، نیلوفـر رضـوی، فصلنامـه 
نقـد کتاب هنر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار و تابسـتان 

.1393
11. پژوهشـی جامـع دربـاره فـرش، معرفـی و نقـد کتاب 
افسـانه جاویـدان فـرش ایـران، رضـوان احمـدی پیـام، 
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار 

و تابسـتان 1393.
12. پیشـه ها و صنایـع در حـال و هوای گذشـته: معرفی و 
بررسـی کتـاب صنایع کهـن در دوره قاجار، بنفشـه مقدم، 
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار 

تابستان 1393. و 
13. تأمـالت یـک متفکـر بـر هنـر معاصـر ایـران و هنـر 
نوزدهـم،  کتـاب، سـال  امیرفریـار، جهـان  فـرخ  غـرب، 

و مـرداد 1393. شـماره 3-5، خـرداد 
14. تعمـق در فیلـم، امیـن فقیـری، جهـان کتـاب، سـال 

نوزدهـم، شـماره 8-10، آبـان و دی 1393.
15. تئاتـر و سـینمای آربـی اوانسـیان از ورای نوشـته ها، 
نامـه  زاهـدی،  فریندخـت  عکس هـا،  و  گفت وگوهـا 
فرهنگسـتان، سـال چهاردهـم، شـماره 1، پاییـز 1393.

16. ثبـت بـی دوام: بررسـی کتـاب فرهنـگ واژگان هنر، 
تـوکا ملکـی، فصلنامه نقـد کتاب هنر، سـال اول، شـماره 

1 و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
17. جهانـی شـدن در خوشنویسـی، حسـین رضـوی فرد، 
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار 

و تابسـتان 1393.
18. چارچوب هـای شـناختی در مباحـث بینافرهنگـی هنر، 
هلیـا دارابـی، فصلنامـه نقد کتاب هنر، سـال اول، شـماره 

1 و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
19. حسـن مـه رویـان و خوبـی اخـالق: بررسـی دیـدگاه 
نُئـل کـُرل در هنـر و اخـالق، مهـرداد پورعلـم، فصلنامـه 
نقد کتاب هنر، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییز و زمسـتان 

.1393

20. دو راه بـرای دیـدن و نگریسـتن، دربـاره دو ترجمـه 
از کتـاب Ways of Seeing،  کیـوان موسـوی اقـدم، 
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار 

و تابسـتان 1393.
21. دور امـا نزدیک: تصویرسـازی پایـداری اثرات اختالل 
PTSD بـر جامعـه، تاویلـی بـر  نقاشـی های هانی نجـم، 

رضا رفیعـی راد، 1393.
گرافیـک  فرآینـد  در  پژوهـش  بـر  مبتنـی  رویکـرد   .22
دیزاین، سـودابه صالحی، سـولماز حسـینی اقـدم، فصلنامه 
نقـد کتاب هنر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار و تابسـتان 

.1393
23. زیبایـی زشـتی، صفـورا فضـل اللهـی، فصلنامـه نقـد 
کتـاب هنـر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهـار و تابسـتان 

.1393
24. شـکوه سـخن، نقـاش جهـان، جـواد حسـن جانـی، 
فصلنامـه نقـد کتاب هنـر، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییز 

و زمسـتان 1393.
25. فرهنگـی آمیختـه بـا شـواهد شـاعرانه: نگاهـی بـه 
کتـاب فرهن گنامه تخصصی نسـخه پردازی (زرافشـان)، 
علـی صفـری آق قلعـه، فصلنامـه نقـد کتـاب هنر، سـال 

اول، شـماره 1 و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
26. محتوایـی نـه در حـد عنـوان: نقـد کتـاب سـینمای 
وسـترن، حسـین آریانـی، فصلنامـه نقـد کتاب هنر، سـال 

اول، شـماره 3 و 4، پاییـز و زمسـتان 1393.
27. مـروری بـر مهـم ترین روش های شـناخت و تفسـیر 
بـه کتـاب روش شناسـی هنـر،  بـا نگاهـی  اثـر هنـری؛ 
شـهروز مهاجـر، تندیس، شـماره 272، اردیبهشـت 1393.

28. معرفـی مجموعـه مقاالت »امامـزادگان تجلی گاه هنر 
قدسـی«، سـید امیـر حسـین کامرانـی راد، فصلنامه وقف 

میراث جاویدان، سـال 22، شـماره 86، تابسـتان 1393.
29. معرفـی مجموعـه مقـاالت چونـان دری گشـوده بـه 
مقـدس  آسـتان  معمـاری  جلوه هـای  )بررسـی  بهشـت 
امامـزادگان(، سـید امیـر حسـین کامرانـی راد، فصلنامـه 
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وقـف میـراث جاویـدان، سـال 22، شـماره 88، زمسـتان 
.1393

30. معیارهایـی خدشـه پذیـر بـرای سـنجش اسـطوره در 
نمایـش: دربارة کتاب تماشـاخانة اسـاطیر، عبـاس اکرمی، 
فصلنامـه نقـد کتاب هنـر، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییز 

و زمسـتان 1393.
31. مکتـب کمال الملـک، فصلنامـه نقـد کتاب هنر، سـال 

اول، شـماره 3 و 4، پاییز و زمسـتان 1393.
32. ناظـر روی تـو صاحـب نظراننـد، آری ...، فصلنامه نقد 
کتـاب هنـر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهـار و تابسـتان 

.1393
33. نزهـِت دیـدگان و صیـادی د لها، نقد و بررسـی کتاب 
میرعلـی هـروی:  منتخبـی از مرقعـات ایـران و هنـد در 
موزه هـای جهـان، احسـان اهلل شـکراللهی، فصلنامـه نقـد 
کتـاب هنـر، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییـز و زمسـتان 

.1393
34. نعمـت در بیابـان: نقـدی بـر کتـاب تایـپ، فـرم و 
عملکـرد، کامران افشـار مهاجـر، فصلنامه نقـد کتاب هنر، 

سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییـز و زمسـتان 1393.
35. نقـد نمایشـنامه ی جـاری مثـل جویبـار، اثـر منصـور 
خلـج وجود عناصـری تزئینی یا حاشـیه ای، بهـرام جاللی 

پـور، مجلـه نمایش، شـماره 178، تیـر 1393.
اثـر   » آلبـر  و  »اوالف  نمایشـنامه  بررسـی  و  نقـد   .36
هنریش هانـکل باقـی مانده هـای اضافـی جامعـه ودنیـای 
نمایـش، حسـن پارسـایی، مجلـه نمایـش، شـماره 182، 

.1393 آبـان 
37. نقـد و بررسـی نمایشـنامه »پترتورینـی « اثر »ژوزف 
و ماریـا «  ایسـتگاهی بـرای بازآفرینـی و معنادهـی بـه 
زندگـی، حسـن پارسـایی، مجلـه نمایـش، شـماره 176، 

.1393 اردیبهشـت 
تاریکـی مـی  نـوری در  نمایشـنامه  بررسـی  و  نقـد   .38
درخشـد، اثر لئوتولسـتوی؛ واقع گرایـی دراماتیک و کنش 
زایـی تماتیـک یـک نمایشـنامه، مجلـه نمایـش، شـماره 

.1393 دی   ،184
39. نقـد و نقـادی در هنـر؛ بـا تأکیـد و مطالعـه مـوردی 
کتـاب نقـد هنـر، مهـدی احمدیـان شـیجانی، تندیـس، 

.1393 خـرداد   ،275 شـماره 
شـناس،  حـق  مهـدی  نشـانه،  طراحـی  نکوداشـت   .40
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار 

تابسـتان 1393. و 
تـا  از هـاروارد  طهماسـبی:  شـاهنامه  نگاره هـای   .41
فرهنگسـتان هنـر، محمدجـواد احمـدی نیـا، فصلنامه نقد 
کتـاب هنـر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهـار و تابسـتان 

.1393
42. نگاهـی از بـرون بـه درون، علیرضـا بهارلـو، فصلنامه 
نقـد کتاب هنر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار و تابسـتان 

.1393
43. نگاهـی بـه کتـاب تصویرسـازان هـزار و یـک شـب، 
شـهروز مهاجـر، فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر، سـال اول، 

شـماره 1 و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
44. وقتـی نانموده هـا هـم جـزو سـاختار متن می شـوند؛ 
نقـد و بررسـی نمایشـنامه در لوناسـا اثـر برایـان فریـل، 
 ،175  -174 شـماره  نمایـش،  مجلـه  پارسـایی،  حسـن 

.1393 اردیبهشـت 
45. ویتریـن خالـی، محمدرضـا بهـزادی، فصلنامـه نقـد 
کتـاب هنـر، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییـز و زمسـتان 

.1393
46. هنـر خـوب، منتقـد خوب و بازار هنر خـوب در خدمت 
مخاطبـان خوب؛ بـا تأکیـد و مطالعه موردی کتـاب تاریخ 
هنـر، مهـدی احمدیـان شـیجانی، تندیـس، شـماره 276، 

.1393 خرداد 
47. هنـر رنسـانس در تاریـخ هنـر؛ مطالعه مـوردی کتاب 
هنـر رسـانس، مهدی احمدیان شـیجانی، تندیس، شـماره 

تیر 1393.  ،278
48. هنـر محیطـی، سـعید عظمتـی، فصلنامـه نقـد کتاب 
هنـر، سـال اول، شـماره 3 و 4، پاییـز و زمسـتان 1393.
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49. یـادگاری کـه در ایـن گنبـد دّوار بمانـد: نظـری بـه 
رضـوی:  قـدس  آسـتان  هنـری  شـاهکارهای  کتـاب 
کتیبه هـای مسـجد گوهرشـاد، بهمـن فیزابـی، فصلنامـه 
نقـد کتاب هنر، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار و تابسـتان 

.1393

10. ادبیات فارسی
نامـه  لنگـرودی،  گداختـه، مهسـا مجـّدر  احـوال دل   .1
.1393 بهـار   ،3 شـماره  سـیزدهم،  سـال  فرهنگسـتان، 

2. اسـکندرنامه آسـیای میانـه، علیرضا ذکاوتی قـره گزلو، 
جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 1 و 2، فروردیـن و  

اردیبهشـت 1393.
3. اشـعار قطـران تبریـزی در تذکـره عرفات العاشـقین در 
سـنجش بـا دو تصحیـح موجـود از ایـن تذکـره، مسـعود 
جعفـری جـزه، شـهرت معرفـت، تهمینه عطائـی کچوئی، 
آینـه میـراث، سـال دوازدهـم، ضمیمه شـماره 35، 1393.

4. اهمیـت تلفظ برخـی از واژه ها در تصحیـح بیت هایی از 
شـاهنامه، وحید عیـدگاه طرقبه ای، گزارش میراث، سـال 

هشـتم، شـماره 1 و 2، فروردین و تیر 1393.
5. با قافله شـوق، عذرا شـجاع کریمی، نامه فرهنگسـتان، 

سال سیزدهم، شـماره 4، تابستان 1393.
6. بازخوانش بینامتنی منظومه جمشـید و خورشـید سلمان 
سـاوجی از منظـر تاریـخ گرایـی نو، سـیدعلی قاسـم زاده، 
آسـیه ذبیـح نیـا عمـران و حسـین بردخونـی، مجله شـعر 

پژوهـی، سـال ششـم، شـماره 1، پیاپی 19، بهـار 1393.
دیـدگاه  از  تبریـزی  شـمس  گفتارهـای  بازخوانـی   .7
نفیسـه  و  سـلطانی  منظـر  مـدرن،  نقـد  و  زبان شناسـی 
مـرادی، پژوهـش زبـان و ادب فارسـی، شـماره 32، بهـار 

.1393
8. بـر خـوان آرزو )گفتارهایـی در زمینـه نظریه هـای ادبی 
و زبان شـناختی سـراج الدین علی خـان آرزو(، عذرا شـجاع 
کریمـی، نامـه فرهنگسـتان، سـال سـیزدهم، شـماره 3، 

.1393 بهار 

9. بـر خـوان سـعدی )نقـد و بررسـی شـرح خطیـب رهبر 
بـر غزلیـات او(، فـرح نیـازکار، نامـه فرهنگسـتان، سـال 

چهاردهـم، شـماره 1، پاییـز 1389.
10. بررسـی متـن نامـه مسـعود غزنـوی به ارسـالن خان 
انتقـادی،  گفتمـان  تحلیـل  روش  بـا  بیهقـی  تاریـخ  در 
دخـت  مـه  و  قدسـی  محدثـه  و  یاحقـی  محمدجعفـر 
پورخالقـی، جسـتارهای ادبـی، شـماره 184، بهـار 1393.

11. بررسـی و نقـد غزلهـای سـعدی، سـعید لیـان، آینـه 
میـراث، ضمیمـه 36، سـال دوازدهـم، سـال 1393.

12. بررسـی و نقـد هفـت تصحیـح دیـوان حافـظ، سـعید 
لیـان، نامـه فرهنگسـتان، سـال سـیزدهم، شـماره 3، بهار 

.1393
13. بعـد از نقـد نو، حسـن میرعابدینی، نامه فرهنگسـتان، 

سـال چهاردهم، شـماره 1، پاییز 1393.
14. بیتهـای آسـیب دیدة ویراسـِت تـازة دیـوان مسـعود 
سـعد، وحیـد عیدگاه طرقبـه ای، آینه میـراث، ضمیمه 36، 

سـال دوازدهم، سـال 1393.
15. پاسـکال کازانـووا، جمهـوری جهانـی ادبیـات، آبتیـن 
گلـکار، ادبیـات تطبیقی، پیاپـی 9، بهار و تابسـتان 1393.

16. تاثیـر ادبیـات فارسـی در ادبیـات انگلیسـی، مصطفی 
حسـینی، ادبیـات تطبیقـی، پیاپـی 10، پاییـز و زمسـتان 

.1393
نامـه  شـکوهی،  یلـدا  فارسـی،  ادبیـات  تاریـخ   .17
فرهنگسـتان، سـال سـیزدهم، شـماره 4، تابسـتان 1393.

18. تاریـخ گرایـی نو: بررسـی کتـاب تاریخ بیقـی در بوته 
نقـد جدیـد، قدسـیه رضوانیـان، فصلنامـه تخصصـی نقـد 

ادبـی، سـال هفتم، شـماره 25، بهـار 1393.
19. تحلیـل و نقـد کتـاب ادبیـات معاصـر ایـران )نثـر(، 
محمـود بشـیری، پژوهشـنامة متـون و برنامه هـای علـوم 

انسـانی، سـال چهاردهـم، شـمارة 1، بهـار 1393.
نامـه  کریمـی،  شـجاع  عـذرا  آزاد،  سـرو  تذکـره   .20
فرهنگسـتان، سـال چهاردهـم، شـماره 1، پاییـز 1393.



32

ب
کتا

قد 
ره ن

نوا
ش

ن ج
می

ده
واز

ش د
زار

گ

سیسـتانی،  فرخـی  دیـوان  در  خطـا  چنـد  تصحیـح   .21
محمـود ندیمـی هرنـدی، تهمینـه عطائـی کچوئـی، ادب 
فارسـی، سـال چهـارم، شـماره 1 بهـار و تابسـتان 1393.

22. جلوه هـای مـدارا در آثـار سـخنوران بـزرگ فارسـی: 
فردوسـی، مولـوی، سـعدی و حافظ، عذرا شـجاع کریمی، 
نامـه فرهنگسـتان، سـال چهاردهـم، شـماره 2، زمسـتان 

.1393
23. چنـد نکتـه دربارة کتاب تاریخ نخسـتین فرهنگسـتان 
ایـران، محمدرضـا ایروانـی، گزارش میراث سـال هشـتم، 

شـماره 3 و 4، مـرداد و آبان 1393.
24. چهـره مثالـی مـرگ، عنایـت سـمیعی، جهـان کتاب، 
سـال نوزدهـم، شـماره 1 و 2، فروردیـن و  اردیبهشـت 

.1393
25. حاشـیه ای بر زرین کوب و نقد ادبی، مرتضی هاشـمی 

پور، نگاه نو، شـماره 102، تابستان 1393.
26. خانـه ملـک الشـعرای بهـار، افشـین معاصـر، جهـان 
کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 8-10، آبـان و دی 1393.

شـیراز  )بخـش  األفـکار  زبـده  و  األشـعار  خالصـه   .27
ونواحـی آن(، مصطفـی ذاکـری، گـزارش میـراث سـال 

آبـان 1393. و  و 4، مـرداد  هشـتم، شـماره 3 
سـال  آیدنلـو،  سـجاد  سـهراب،  و  رسـتم  داسـتان   .28

.1393 اسـفند  و  بهمـن   ،12-11 شـماره  نوزدهـم، 
29. در حاشـیه خالصـه األشـعار و زبـده األفـکار )بخـش 
قـم و سـاوه(، فرزاد ضیایـی حبیب آبادی، گـزارش میراث، 

سـال هشـتم، شـماره 3 و 4، مرداد و آبان 1393.
30. روایتـی تـازه بـر لـوح کهن، الهـام دولت آبـادی، نامه 
فرهنگسـتان، سـال چهاردهم، شـماره 2، زمستان 1393.

31. ریشـه های ماکیاولیسـم در کلیلـه و دمنـه، مسـعود 
نوزدهـم، شـماره  جعفـری جـزی، جهـان کتـاب، سـال 

.1393 دی  و  آبـان   ،10-8
32. زندگـی زنـان گیـالن، مهسـا مجـّدر لنگـرودی، نامه 
فرهنگسـتان، سـال سـیزدهم، شـماره 4، تابسـتان 1393.

بـر خالصـه  نقـدی   !  .  . 33. سـخندانّی و خوشـخوانی. 
االشـعار، بخـِش شـیراز، فرزاد ضیایـی حبیب آبـادی، آینه 
پژوهش، سـال بیسـت و پنجم، شـماره 5-6، آذر و اسـفند 

.1393
34. سـعدِی موّحـد، محمـد رحیـم اخـوت، جهـان کتاب، 

سـال نوزدهـم، شـماره 6و 7، شـهریور و مهـر 1393.
35. سـعدی و لبخند؟!، سـید اکبر میرجعفـری، کتاب طنز، 

شماره 7، 1393.
36. سـلطان کوهسـتان، مصطفـی نـوری، جهـان کتـاب، 

سـال نوزدهـم، شـماره 6و 7، شـهریور و مهـر 1393.
37. شـادی آبـادی و شـرح او بر دیوان انـوری، محمدرضا 
فرهنگسـتان،  نامـة  اسـکندری،  اصغـر  علـی  و  ترکـی 

ویژه نامـة شـبه قـاره، 1393.
38. شـاهنامه خوانـی یـا شـاهنامه دانـی: مـرور و معرفـی 
بازخوانـی، نغمـه دادور، گـزارش  کتـاب شـاهنامه در دو 
میراث، سـال هشـتم، شـماره 3 و 4، مـرداد و آبان 1393.

39. شـرح شـکن زلف، تیمـور مالمیـر، نامه فرهنگسـتان، 
سـال سـیزدهم، شـماره 3، بهار 1393.

40.  صویلـه همین جاسـت؛ دربـاره کتاب »بی مترسـک«، 
نوشـته علی ُغبیشـاوی، محمد رودگر، آفرینه، شـماره 12،  

.1393 سال 
اهلل  قـدرت  شـد،  سـاله  دویسـت  تعصـب  و  غـرور   .41
مهتـدی، جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 1 و 2، 

.1393 اردیبهشـت  و   فروردیـن 
42. فرامـرز، پهلـوان سیسـتانی، ابوالفضـل خطیبـی، نامه 
فرهنگسـتان، سـال چهاردهم، شـماره 2، زمسـتان 1393.

43. فهرسـت پایان نامه هـای حـوزه شـاهنامه پژوهی، زهرا 
اسـتاد زاده، نامه فرهنگسـتان، سـال سـیزدهم، شـماره 3، 

.1393 بهار 
سـلیمانیه،  کتابخانـه  خطـی  نسـخه ها ی  فهرسـت   .44
بهمـن نزهت، نامه فرهنگسـتان، سـال چهاردهم، شـماره 

1، پاییـز 1393.
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45. کاری نـه خـوراِی نـاِم سـعدی!، جویـا جهانبخـش، 
آینـه پژوهـش، سـال بیسـت و پنجـم، شـماره 3، مـرداد 

.1393 شـهریور  و 
46. کتـاب مدفـون: گم شـدن و بازیابی حماسـه مشـهور 
گیلگمـش، مصطفـی حسـینی،ادبیات تطبیقـی، پیاپـی 9، 

بهـار و تابسـتان 1393.
47. کنـار آمـدن با خـود و زندگی، حسـین محیـی، جهان 
کتاب، سـال نوزدهم، شـماره 6و 7، شـهریور و مهر 1393.

48. گرشاسـپنامه بـه تصحیـح حبیـب یغمایـی، محمـود 
امیدسـاالر، جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 10-8، 

آبـان و دی 1393.
49. گفـت و گـو بـا رمـان، مرتضی هاشـمی پـور، جهـان 
کتاب، سـال نوزدهم، شـماره 6و 7، شـهریور و مهر 1393.

شـناختی:  اسـطوره  نقـد  روش شناسـی  در  گفتـاری   .50
نقـدی بـر آفریـن سـیاوش، فردیـن حسـین پناهـی، ادب 

پاییـز 1393. پژوهـی، شـماره 27، 
جهـان  سـلیمانی،  فرشـته  درهـم،  میوه هـای  مثـل   .51
و   فروردیـن   ،2 و   1 شـماره  نوزدهـم،  سـال  کتـاب، 

.1393 اردیبهشـت 
52. مجلـة موالنـا رومـی 5، مجدالدیـن کیوانـی، گزارش 
میراث، سـال هشتم، شـماره 1 و 2، فروردین و تیر 1393.

کتـاب  مـوردی  مطالعـه  تقابالتـش؛  و  مدرنیسـم   .53
مدرنیسـم اثـر کریـس رودریگـز و کریـس کارات، مهدی 
احمدیـان شـیجانی، تندیـس، شـماره 279، مـرداد 1393.

54. معـدن المعانـی، ملفوظـات احمـد بن یحیـی منیری، 
مسـعود جعفـری جـزی و لیال شـوقی، نامة فرهنگسـتان، 

ویژه نامـة شـبه قـاره، 1393.
55. مقایسـة دو چـاپ از دیـوان عنصری، راضیـه آبادیان، 

آینـه میـراث، ضمیمه 36، سـال دوازدهم، سـال 1393.
56. نافرمـان نامـی برای بـی نام، یزدان منصوریان، سـال 

نوزدهم، شـماره 11-12، بهمن و اسـفند 1393.
57. نامـة نامـی کتابی »شایسـتة تقدیـر«!، فـرزاد ضیایی 

حبیـب آبـادی، گزارش میراث، سـال هشـتم، شـماره 1 و 
2، فروردیـن و تیـر 1393.

عبدالرسـول  جاللـی،  اخـالق  بـر  اجمالـی  نظـری   .58
 ،198 پیاپـی   ،84 شـماره  ادبیـات،  مـاه  کتـاب  فروتـن، 

.1393 فروردیـن 
59. نقـد اثـر، توصیف اسـت یـا ارزیابـی؟ ؛ مطالعه موردی 
کتـاب دربـارة نقـد، مهـدی احمدیـان شـیجانی، تندیس، 

شـماره 283، مهر 1393.
60. نقـد تصحیح خمسـة نظامی به کوشـش بصیرمژدهی، 
در مقایسـه بـا نسـخه های مصححـح وحید دسـتگردی و 
مسـکو، حمیدرضا شـایگان فر، متن شناسـی ادب فارسـی، 

سال ششـم، شـماره 21، بهار 1393.
بـرای  مصداقـی  العاشـقین،  عرفـات  چـاپ  نقـد   .61
بایسـته های تصحیـح تذکره هـای ادبـی فارسـی، سـعید 
شـفعیون، متن شناسـی ادب فارسـی، سـال ششـم، شماره 

.1393 زمسـتان   ،24
ابـن حسـام  نامـه  خـاوران  در  حماسـی  زبـان  نقـد   .62
ثابـت،  ملـک  مهـدی  و  شـهبازی  اصغـر  خوسـفی، 

.1393 تابسـتان   ،185 شـماره  ادبـی،  جسـتارهای 
63. نقـد کتـاب آییـن  نـگارش مقالـه علمـیـ  پژوهشـی، 
ناصـر نیکوبخـت، پژوهشـنامة متـون و برنامه هـای علوم 

انسـانی، سـال چهاردهـم، شـمارة 1، بهـار 1393.
64. نقـد کتـاب پسامدرنیسـم در ادبیـات داسـتانی ایـران، 
عطـااهلل کوپـال، پژوهشـنامة متـون و برنامه هـای علـوم 

انسـانی، سـال چهاردهـم، شـمارة 1، بهـار 1393.
65. نقـد کتـاب گزیـده تاریـخ بیهقـی، حکیمـه دبیـران، 
اعظـم برامکـی، پژوهشـنامة متـون و برنامه هـای علـوم 

انسـانی، سـال چهاردهـم، شـمارة 1، بهـار 1393.
66. نقـد و بررسـی کتاب از رمـان تا ضد رمـان: از مبادی 
رمـان تـا رمان نـو، طهمورث سـاجدی، پژوهشـنامة متون 
و برنامه هـای علـوم انسـانی، سـال چهاردهـم، شـمارة 3، 

.1393 پاییز 
67. نقـد و تحلیـل کتـاب نقـد تطبیقی ادیان و اسـاطیر در 
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شـاهنامه فردوسـی، خمسـه نظامـی و منطق الطیر، مهدی 
دشـتی، پژوهشـنامة متـون و برنامه هـای علـوم انسـانی، 

سـال چهاردهم، شـمارة 1، بهـار 1393.
68. نقـدی بر تصحیـح بهارسـتان جامی، هـادی اکبرزاده، 
نامـه فرهنگسـتان، سـال چهاردهـم، شـماره 2، زمسـتان 

.1393
69. نقـدی بـر تصحیـح دکتر رضـا انزابی نـژاد از مقامات 
حمیـدی، مختـار ابراهیمـی و علـی یـاری، متن شناسـی 

ادب فارسـی، سـال ششـم، شـماره 24، زمسـتان 1393.
70. نقـدی بـر فرهنـگ انجمـن آرای ناصری، ابوالقاسـم 
رادفـر و بهمـن افشـانی آقاجـری، کهن نامة ادب پارسـی، 

سـال پنجم، شـماره 1، بهـار 1393.
71. نقـدی بـر کتـاب بـا چـراغ و آینـه، احمـد رضایـی، 
سـال  انسـانی،  علـوم  برنامه هـای  و  متـون  پژوهشـنامة 

.1393 بهـار   ،1 شـمارة  چهاردهـم، 
72. نقـدی بـر متن چاپـی تاریـخ طبرسـتان، هادی درزی 
رامنـدی، متن شناسـی ادب فارسـی، سـال ششـم، شـماره 

23، پاییـز 1393.
73. نقِدیـک غفلـت یـا تغاُفـل در متن شناسـِی شـاهنامه، 
سـجاد آیدنلـو، جهـان کتاب، سـال نوزدهم، شـماره 6و 7، 

شـهریور و مهر 1393.
74. نگاهـی بـه کتـاب »این کوزه گـر دهـر «، محمدرضا 
ضیـا، بخـارا، سـال پانزدهـم، شـماره 100، خـرداد و تیـر 

.1393
دهلـوی،   امیرخسـرو  بهشـِت  هشـت   بـه  نگاهـی   .75
سـال   ،36 ضمیمـه  میـراث،  آینـه  پـور،  رزاق  مرتضـی 

.1393 سـال  دوازدهـم، 
76. نگرشـی روانشـناختی بـه رمـان »مـن او«، بهجـت 
السـادات حجـازی، مسـعود باقـری و ملیحـه محمـودی 
کهـن، ادبیـات پایـداری، سـال ششـم، شـماره 11، پاییـز 

.1393 زمسـتان  و 
77. نمادگشـای بخـاری از قـرن دهـم هجـری، نجیـب 
مایـل هروی، نامه فرهنگسـتان، سـال سـیزدهم، شـماره 

4، تابسـتان 1393.
78. وسوسـه خط نوشـته های سـیاه، محمد رحیـم اخوت، 
جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 1 و 2، فروردیـن و  

.1393 اردیبهشت 
79. یادداشـتی بـر یادداشـتهای حافـظ، مسـعود معتمدی، 

آینـه میـراث، ضمیمـه 36، سـال دوازدهم، سـال 1393.
80. یـادگار زریـران، یلـدا شـکوهی، نامـه فرهنگسـتان، 

سـال سـیزدهم، شـماره 4، تابسـتان 1393.
81. یادگارحبیـب یغمایـی: نگاهـی بـه دیـوان منوچهـری 
دامغانـی، تصحیـح یغمایـی، فرزادضیائـی حبیـب آبـادی، 
گزارش میراث سـال هشـتم، شـماره 3 و 4، مـرداد و آبان 

.1393

11. ادبیات داستانی
ابوالقاسـم  رود هلیـل،  افسـانه های مـردم کرانه هـای   .1
فقیـری، جهـان کتاب، سـال نوزدهم، شـماره 8-10، آبان 

و دی 1393.
2. انتشـار تـازه تریـن رمان میـالن کوندرا، نسـیم وهابی، 
جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 3 تـا 5، خـرداد و 

مـرداد 1393.
3. بـه انسـان عصـر فرامـدرن اعتمـاد نکنیـد؛ نگاهـی به 
داسـتان کوتـاه همبسـتگی نوشـته ایتالـو کالوینـو، عالمـه 

اردیبهشـت 1393. میرشفیعی،گلسـتانه، شـماره 130، 
4. زبان داسـتان، نظام سـاختاری متن؛ نگاهی به داسـتان 
کوتاه »عروسـک چینی من« نوشـته هوشـنگ گلشـیری، 

عالمه میرشـفیعی، گلستانه، شـماره 131، تیر 1393.
5. داسـتانهای پوشـکین، طلیعـه خادمیـان، جهـان کتاب، 

سـال نوزدهـم، شـماره 8-10، آبـان و دی 1393.
6. قصه هـای مـردم فـارس، امیـن فقیـری، جهـان کتاب، 

سـال نوزدهـم، شـماره 11-12، بهمن و اسـفند 1393.
7. بررسـی کتـاب زندگـی زیباسـت، رضـا کریمی، سـوره 

اندیشـه، شـماره 82 و 83، بهمـن و اسـفند 1393.
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8. بوطیقـای بی زبانی، فرشـید فرهمندنیا، روزنامه شـرق، 
سـال یازدهم، 30 آذر 1393.

9. جامعه شناسـی رفتـار در رمـان طناب کشـی بـر مبنای 
نظریـه داغ ننـگ، سـیدعلی قاسـم زاده، نقـد ادبی، سـال 

هفتم، شـماره 26، تابسـتان 1393.
10. چشـم هایش و ادبیـات زندان، مصطفی بیـان، روزنامه 

آرمان امـروز، 13 بهمن 1393.
11. دایره هـای زمـان، فرشـید فرهمندنیـا، روزنامه شـرق، 

سـال یازدهم، 22 مـرداد 1393.
رمـان  بررسـی  و  تحلیـل  و عشـق،  روایـت جنـگ   .12
سـوئیت فرانسـوی از نمیرفسـکی جنـگ و عشـق، بهنـاز 
علـی پورگسـگری، زنـان امروز، سـال اول، شـماره 2، تیر 

.1393
13. روایت هـای سـرگردان، ازآراء سـرگردان، نقـد رمـان 
سـاربان سـرگردان اثـر سـیمین دانشـور،  فرخنـده حـق 
پیاپـی 198،  ادبیـات، سـال هفدهـم،  شـنو، کتـاب مـاه 

.1393 فروردیـن 
14. روایتگـر اندوه سـه نسـل، الهامـه کاغذچـی، ماهنامه 

تجربـه، سـال چهـارم، شـماره 30، تیر1393.
15. زاویـه دیـد و تغییـرات راوی در تهران مخـوف، بهناز 
علـی پورگسـگری، زنـان امروز، سـال اول، شـماره 2، تیر 

.1393
16. سـیمای زن امـروز در ادبیات معاص، فرشـته نوبخت، 

روزان، 31 فروردین 1393.
17. شـهر تاریکـی، فرشـید فرهمندنیـا، روزنامـه شـرق، 

سـال یازدهـم،  5 خـرداد 1393.
18. فراداسـتان تاریـخ نگارانه؛ مطالعه مـوردی: مارمولکی 
کـه مـاه را بلعیـد، غالمرضـا پیـروز، قدسـیه رضوانیـان و 

سـروناز ملـک، ادب پژوهی، شـماره 27، بهـار 1393.
19. فرزنـد پنجم نوشـته دوریس لسـینگ، مصطفی بیان، 

روزنامه آرمان امـروز، 15 دی 1393.
20. کارکـرد عناصـر بنیادیـن در داسـتان های مختلـف، 

علـی پاینـده جهرمـی، ماهنامـه ادبیـات داسـتانی چـوک، 
شـماره 55، اسـفند 1393.

21. مضحکـه هیوالها، فرشـید فرهمندنیا، روزنامه شـرق، 
سـال یازدهم،  30 آذر 1393.

22. مقایسـه عنصـر زمـان در روایت پـردازی رمان هـای 
به هـادس خـوش آمدیـد و سـفر بـه گـرای 270 درجه بر 
مبنـای نظریـه ژرار ژنـت، سـید علـی قاسـم زاده، حمیـد 
جعفـری و عبـداهلل شـیخ حسـینی، ادبیات پارسـی معاصر، 

سـال چهـارم، شـماره 2، تابسـتان 1393.
براهنـی،  رضـا  کشـتگان«  »آواز  رمـان  بـر  نقـدی   .23
مصطفـی بیـان، روزنامـه آرمـان امـروز، 19 آبـان 1393.

24. نقـدی بر کتاب شـهر دروغ ها، سـیما سـلطانی، بخارا، 
سـال پانزدهم، شـماره 100، تیر 1393.

25. نگاهـی بـه رمـان »شوومان«نوشـته نازنیـن جـودت، 
مصطفـی بیـان، روزنامـه آرمان امـروز، 15 بهمـن 1393.

26. نگاهـی بـه کتـاب »مـن زنـده ام « نوشـته معصومه 
آبـاد، رمضانعلـی ابراهیـم زاده گرجـی، کیهـان فرهنگـی، 

شـماره 339، اسـفند 1393.
27. نگاهـی بـه مجموعـه داسـتان آواز پر جبرئیل نوشـته 
ابوتـراب خسـروی، علی پاینـده جهرمی، عصـر مردم، 14 

.1393 بهمن 
28. واکاوی مختصـری در چنگ و دندان، اسـداهلل امرایی، 

گلسـتانه، شماره 131، تیر 1393.

12. شعر
1. از طلـوع فجـر تا گلسـتان عشـق، محمد رحیـم اخوت، 
جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـمارة 8-10، آبـان و دی 

.1393
2. پیراهـن زنانـه شـعر بررسـی شـعر خانـم آرزو رضایـی 
مجـاز، ارمغـان بهدارونـد، روزنامـة آرمـان امـروز، 1 دی 

.1393
3. جهـان سـرد اسـت بـا مـن، آرش شـفاعی، روزنامـة 
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.1393 آبـان   15 قـدس، 
4. شکسـت در شـعر یـا بـه سـوی خودویرانگـری ادبیات، 
تیمـور آقـا محمدی، جهـان کتاب، سـال نوزدهم، شـمارة 

3-5، خـرداد تا مـرداد 1393.
5. قسـمت نشـد کـه پنجره هـا را تنم کنم، آرش شـفاعی، 

روزنامـة قـدس، 26 تیر 1393.
6. گنجشـکها و کالغهـا، امیـن فقیـری، جهـان کتـاب، 

سـال نوزدهـم، شـمارة 3-5، خـرداد تـا مـرداد 1393.
7. مثـل یـک قطـره غـزل، احمـد سـمیعی گیالنـی، نامه 

فرهنگسـتان، سـال سـیزدهم، شـماره 3، بهـار 1393.
8. مجـازات شـدم که شاعرباشـم، طلیعه خادمیـان، جهان 
کتاب، سـال نوزدهم، شـمارة 3-5، خرداد تـا مرداد 1393.

9. مـن کامـران رسـول زاده نیسـتم، حسـین رسـول زاده، 
جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـمارة 1و2، فروردیـن و 

اردیبهشـت1393.
10. نقـدی بـر کتاب بلوک باشـی اثـر اسـماعیل مهرانفر، 
آقـای شـهرام گراونـدی، مجلـه ادبـی پیـاده رو، مهرمـاه 

.1393
11. نقـدی بـر کتـاب گهـواره روی گسـل بابک ابـاذری، 
بهـروز آقاکنـدی، روزنامه آرمـان امروز، 29 مـرداد 1393.

فقیـری،  امیـن  طبیعـت،  جـاِن  بـا  شـدن  یکـی   .12
جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـمارة 1و2، فروردیـن و 

.1393 اردیبهشـت

13. ادبیات عربی 
پایـداری  ادبیـات  در  داسـتانی  اندیشـه های  بازنمایـی   .1
فلسـطین »بررسـی رمـان الصبـار «، کبـری روشـنفکر، 
نعیمـه پراندوجی، خلیـل پروینی و فرامـرز میرزایی، نعیمه 
پراندوجـی، کبـری روشـنفکر، خلیـل پروینـی و فرامـرز 
سـال  عربـی،  معاصـر  ادب  نقـد  فصلنامـة  دو  میرزایـی، 

چهـارم، شـماره 7، پیاپـی 9، 1393.
2. بررسـی اصـول و شـیوه های نقـد ادبـی نـزد ابوالقاسـم 

البسـتی بـا تکیـه بـر کتـاب رفـع الحجـب المسـتوره....، 
علـی باقـر طاهـری نیا، سـبحان کاووسـی و سـید مهدی 
مسـبوق، مجلـه زبـان و ادبیـات عربـی )مجلـة ادبیـات و 
علـوم انسـانی سـابق(، شـماره یازدهـم، پاییـز و زمسـتان 

.1393
3. بررسـی محتوایـی کتـاب اأُلْزهیـه فـی علـم الحروف، 
علـی صیادانـی، آینـه پژوهـش، سـال بیسـت و پنجـم، 

شـماره 1، فروردیـن و اردیبهشـت 1393.
4. پژوهشـی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسـی بررسـی و 
نقـد ادبیـات تطبیقی، فاطمه قادری و سـمیه پـور امینایی، 
دو فصلنامـة نقـد ادب معاصر عربی، سـال چهارم، شـماره 

7، پیاپی 9، 1393.
5.  تحلیـل انتقـادی ادبیـات تطبیقـی بـا تکیـه بـر مقارنة 
ملک الشـعرای بهار و امیرالشـعراء شـوقی، شـکوه السادات 
حسـینی، پژوهش نامـة انتقـادی متـون و برنامه های علوم 

انسـانی، سـال چهاردهم، شماره 4، زمسـتان 1393.
انتقـادی االتجاهـات والحـرکات فـی الشـعر  6. تحلیـل 
العربـی الحدیـث، فرامـرز میرزایـی و حسـین ابویسـانی، 
پژوهش نامـة انتقـادی متـون و برنامه هـای علوم انسـانی، 

سـال چهاردهـم، شـماره 4، زمسـتان 1393.
7. تحلیـل داسـتان »وسوسـه الشـیطان« جوده السـحار با 
توجـه بـه تکنیک های داسـتان نویسـی معاصـر، جهانگیر 
امیـری، علـی سـلیمی و مصیـب قبـادی، دو فصلنامة نقد 
ادب معاصـر عربـی، سـال چهـارم، پیاپـی 9، شـماره 7، 

.1393
8. تحلیل نشـانه شـناختی سـاخت روایی رمان »دم لفطیر 
صهیـون« اثر نجیب کیالنـی وکبری روشـنفکر، فصلنامة 

ادبیات پایداری، شـمارة 11، پاییز و زمسـتان 1393.
9. المرایـا المحدبـه )مـن البنیویـه إلـی التفکیـک(: نقـد و 
انتقـادی متـون و  دراسـه، شـاکر عامـری، پژوهش نامـة 
برنامه هـای علـوم انسـانی، سـال چهاردهـم، شـماره 4، 

.1393 زمسـتان 
10. نقـد تطبیقی اسـطورة سـندباد در شـعر خلیل حاوی و 
بدرشـاکر السـیاب، علـی نجفی ایوکـی و الهـام بوجاریان، 
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ادب عربی، سـال ششم، شـمارة 2، پاییز و زمستان 1393.
11. نقـد جامعـه شـناختی داسـتان »الـدار الکبیـره« اثـر 
محمـد دیـب، فاطمـه قـادری و  سـمیه پورامینایـی، دو 
فصلنامـة نقـد ادب معاصـر عربی، سـال چهـارم، پیاپی 9، 

شـماره 7، 1393.
نـگاه  از  الشـرق«  مـن  »عصفـور  رمـان  نقـد   .12
جامعه شناسـی مکتـب فرانکفـورت، روح اهلل صیـادی نژاد 
و راضیـه نظـری، مجلـه زبـان و ادبیـات عربـی )مجلـة 
ادبیـات و علـوم انسـانی سـابق(، شـماره یازدهـم، پاییز و 

.1393 زمسـتان 
13. نقـد و بررسـی االدب المقـارن، دراسـات تطبیقیه فی 
االدبیـن العربـی و الفارسـی، حجـت رسـولی، پژوهش نامة 
سـال  انسـانی،  علـوم  برنامه هـای  و  متـون  انتقـادی 

چهاردهـم، شـماره 4، زمسـتان 1393.
14. نقـد و بررسـی الفنـون األدبیه و أعالمها فـی النهضه 
پروینـی،  خلیـل  و  محمـدی  دانـش  الحدیثـه،  العربیـه 
پژوهش نامـة انتقـادی متـون و برنامه هـای علوم انسـانی، 

سـال چهاردهـم، شـماره 4، زمسـتان 1393.
15. نقـد و بررسـی المـدارس االدبیـه و مذاهبهـا نوشـته 
یوسـف عیـد، صـالح الدین عبـدی، پژوهش نامـة انتقادی 
چهاردهـم،  سـال  انسـانی،  علـوم  برنامه هـای  و  متـون 

شـماره 4، زمسـتان 1393.
16. نقـد و بررسـی ترجمـه غزلیـات حافظ به زبـان عربی، 
محمدرضـا عزیـزی، مجلـه زبـان و ادبیـات عربـی )مجلة 
ادبیـات و علـوم انسـانی سـابق(، شـماره یازدهـم، پاییز و 

.1393 زمستان 
17. نقد و بررسـی سـرفصل درس متون نظم و نثر رشـته 
زبـان و ادبیـات عربـی در مقطـع کارشناسـی و ضـرورت 
زاده، کبـری روشـنفکر  بازنگـری در آن، عیسـی متقـی 
و  متـون  انتقـادی  پژوهش نامـة  اسـماعیلی،  سـجاد  و 
برنامه هـای علـوم انسـانی، سـال چهاردهـم، شـماره 4، 

.1393 زمسـتان 
18. نقـد و بررسـی مناهـج النقـد األدبـّی الحدیـث: رؤیـه 
پژوهش نامـة  میرقـادری،  اهلل  فضـل  سـّید  إسـالمّیه، 

سـال  انسـانی،  علـوم  برنامه هـای  و  متـون  انتقـادی 
.1393 زمسـتان   ،4 شـماره  چهاردهـم، 

19. نقـدی بر تاریخ األدب العربی فـی العصرین المملوکی 
و العثمانـی، صادق عسـکری، پژوهش نامـة انتقادی متون 
و برنامه هـای علـوم انسـانی، سـال چهاردهـم، شـماره 4، 

.1393 زمستان 
20. نگاهـی پژوهشـی بـه نصوص حیه مـن األدب العربی 
المعاصـر، فرهـاد رجبـی، پژوهش نامـة انتقـادی متـون و 
برنامه هـای علـوم انسـانی، سـال چهاردهـم، شـماره 4، 

زمسـتان 1393.

14. ایران و اسالم 
1. احمـد دالل:  اسـالم، علـم و چالـش تاریـخ، امیرمحمد 
گمینـی، فصلنامـه نقـد کتـاب ایران و اسـالم، سـال اول، 

شـماره 1 و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
2. تأملـی بر مقولـه آزادی، زهـرا کولیوند، ماهنامـه زمانه، 

سـال سـیزدهم، شـماره 126 و 127، مهر و آبان 1393.
3. تصحیحـی نامرضـی نهایـه العقـول فخرالدیـن رازی، 
و  ایـران  کتـاب  نقـد  فصلنامـه  نظـری،  عطایـی  حمیـد 
اسـالم، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار و تابسـتان 1393.

4. ُسـلی شـاهوار، گاد گیلبار و بوریس مـوروزوف : بهائیان 
ایـران، جنـوب خـزر و قفقـاز، سـید مقـداد نبـوی رضوی، 
فصلنامـه نقـد کتاب ایران و اسـالم، سـال اول، شـماره 1 

و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
5. عـادل تئـودور خـوری: محمـد )ص(. پیامبـر و پیـام او، 
شـهرام تقـی زاده انصـاری، فصلنامـه نقـد کتـاب ایران و 
اسـالم، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهار و تابسـتان 1393.

6. عـوام گرایی یـا مـردم داری؟!، مهدی یزدانـی، ماهنامه 
زمانـه، سـال سـیزدهم، شـماره 128 و 129، دی و بهمـن 

.1393
7. فردوسـی مغولهـا و تاریخ ایران، محبوبه شمشـیرگرها، 
جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 11 و 12، بهمـن و 

.1393 اسفند 
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8. مارکـو موریجی: مجموعه کاسـه های سـفالین جادویی 
سـریانی. متـون جادویی سـریانی از بین النهریـن در اواخر 
نقـد  باوندپـور، فصلنامـه  امیـری  باسـتان، سـجاد  دوران 
کتـاب ایـران و اسـالم، سـال اول، شـماره 1 و 2، بهـار و 

تابسـتان 1393.
9. نجـم حیـدر: خاسـتگاه های شـیعه: هویـت، مناسـک و 
مکان هـای مقـدس در کوفـة قـرن دوم/ هشـتم، سـعید 
عدالـت نـژاد، فصلنامـه نقـد کتـاب ایران و اسـالم، سـال 

اول، شـماره 1 و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
10. نقـش امـام خمینـی در بیـداری زنـان جهان اسـالم، 
مریـم عرفانیـان، پیـام زن، سـال بیسـت و سـوم، شـماره 

267، خـرداد 1393.

15. تاریخ و جغرافیا
کتـاب، سـال  ربانـی، جهـان  آقااوغلـو، جعفـر  احمـد   .1
اردیبهشـت1393. و  فروردیـن  1و2،  شـماره  نوزدهـم، 

2. اربـاب اسـتالین: الگـوی خودکامگـی، علـی میرزائـی، 
نگاه نو، سـال بیسـت و چهارم، شـماره 103، پاییز 1393.

3. اعـالم معاصـران عـراق، مجیـد رهبانی، جهـان کتاب، 
سـال نوزدهـم، شـماره 6 و7، شـهریور و مهر 1393.

عسـکر  آن،  منابـع  و  اسـناد  و  اشـکانی  امپراتـوری   .4
بهرامـی، بخـارا، سـال شـانزدهم، شـماره 101، مـرداد و 

.1393 شـهریور 
5. ایـن سالسـل کـه تـو داری همـه را حیـران سـاخت، 
محمدابراهیـم ایـرج پـور، گـزارش میراث، سـال هشـتم، 

دورة دوم، شـماره 1و2، فروردیـن و تیـر 1393.
6. آسیب شناسـی انتقـادی شـیوه های خاطـره گوئـی آیت 
اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـا تأکید بـر کتـاب دوران مبارزه، 
سـهراب مقدمـی شـهیدانی و میثـم عبداللهـی چیرانـی، 
فصلنامـه پانزده خرداد، سـال یازدهم، دوره سـوم، شـماره 

40، تابسـتان 1393.
7. پاسـخ بـه یک نقد، نـوروز فوالدی، جهان کتاب، سـال 

نوزدهم، شـماره 1و2، فروردین و اردیبهشت1393.

8. پهلـوان نامـی بختیـاری بـه روایـت تاریـخ و ترانـه : 
نگاهـی بـه »تفنـگ نـه دال« در شـرح زندگـی آعلیـداد 
خـدر سـرخ، امین آریـان راد )تریـان(، فصلنامـه نقد کتاب 
تاریـخ، یونـس صادقـی، سـال اول، شـماره 1و2، بهـار و 

.1393 تابسـتان 
9. تاریـخ روزنامه نـگاری در ایـران، آزاده گلشـنی، نامـه 
فرهنگسـتان، سـال چهاردهـم، شـماره 1، پاییـز 1393.

10. تاریـخ قفقـاز، مسـعود جعفـری جـزی، جهـان کتاب، 
سـال نوزدهـم، شـماره 6 و7، شـهریور و مهـر 1393.

11. تاریـخ نویسـی عصـر قاجـار: تـداوم و تحـول، امیـن 
آریـان راد )تریـان(،، فصلنامـه نقد کتاب تاریخ، سـال اول، 

شـماره 3 و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
نوسـتالژیای عصـر  و  آکادمیـک  غیـر  تاریخنـگاری   .12
زریـن، محمـد غفـوری، فصلنامـه نقـد کتاب تاریخ، سـال 

اول، شـماره 3 و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
13. تجلّیـات روح ایرانـی، کاوه بیـات، جهان کتاب، سـال 

نوزدهـم، شـماره 6 و7، شـهریور و مهر 1393.
14. تحلیـل و نقـد کتـاب »الفتنـه«، محمـد حسـن الهی 
علـوم  برنامه هـای  و  متـون  انتقـادی  پژوهشـنامة  زاده، 

انسـانی، سـال پانزدهـم، شـماره2، تابسـتان 1394.
باسـتان،  دنیـای  عجایـب  از  یکـی  جمشـید  تخـت   .15
مهـدی موسـوی، بخـاراف سـال پانزدهـم، شـماره 100، 

خـرداد و تیـر 1393.
16. تروتسـکی در تبعیـد، جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، 

شـماره 3- 5، خـرداد و مـرداد 1393.
17. ثعالبـی راوی اخبـار ملـوک پارسـی، نقـد و بررسـی 
تاریـخ ثعالبـی یـا غـرر اخبـار ملـوک الفـرس و سـیرهم، 
نازنیـن تمـری، فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ، سـال اول، 

شـماره 1و2، بهـار و تابسـتان 1393.
18. جانشـینان سـّید علـی محمـد باب، کاوه بیـات، جهان 
کتاب، سـال نوزدهم، شـماره 3- 5، خرداد و مرداد 1393.

19. جهـان ایرانـی و آئیـن شـهریاری در سـپیده دمـان 
عصـر اسـالمی، سـید علـی حسـینی قمصری، کتـاب ماه 
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تاریـخ و جغرافیـا، شـمارة 191، فروردیـن 1393.
رجبعلـی  متفـاوت،  کتابـی  حمـام  شـازده  خاطـرات   .20
مختارپـور، جهـان کتـاب، سـال نوزدهم، شـماره 12-11، 

بهمـن و اسـفند ا1393.
21. خوشـا آن کـس کـه در پس هـر رویداد،فاجعـه را می 
بینـد!، جاوید سـرایی، جهان کتاب، سـال نوزدهم، شـماره 

6 و7، شـهریور و مهر 1393.
22. در پـی ناصرخسـرو، جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، 

شـماره 6 و7، شـهریور و مهـر 1393.
یـزدان  بـاران،  طـراوت  بـا  و  ارغـوان  سـایه  در   .23
منصوریـان، جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 6 و7، 

.1393 مهـر  و  شـهریور 
24. دفـاع از تاریخنـگاری سیاسـی در برابـر تاریخ نگاری 
اجتماعـی و فرهنگـی، یونس صادقی، فصلنامـه نقد کتاب 

تاریخ، سـال اول، شـماره 1و2، بهار و تابسـتان 1393.
25. سرگذشـت شـاپور بختیـار، زندگـی نامـه ای ناتمـام، 
مجیـد رهبانـی، جهـان کتـاب، سـال نوزدهم، شـماره 11 

و12، بهمـن و اسـفند 1393.
حسـینی  علـی  سـید  طبرسـتانی،  مـورخ  طبـری   .26
 ،192 شـمارة  جغرافیـا،  و  تاریـخ  مـاه  کتـاب  قمصـری، 

.1393 اردیبهشـت 
27. فروپاشـی و سـقوط، کاوه بیـات، جهـان کتاب، سـال 

نوزدهـم، شـماره 8-10، آبـان و دی 1393.
28. کاربـرد منابـع در کتـاب درسـی تاریـخ معاصـر ایران 
سـال سـوم دبیرسـتان، مطالعـه مـوردی درس 10 و 11، 
محمـد گـودرزی،، فصلنامـه نقد کتـاب تاریخ، سـال اول، 

شـماره 3 و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
29. کودتـا...، معصومـه علـی اکبـری، جهان کتاب، سـال 

نوزدهـم، شـماره 3- 5، خرداد و مـرداد 1393.
30. ُگل گشـتی در ایران 180 سـال پیش، فرخ امیرفریار، 
جهان کتاب، سـال نوزدهم، شـماره 6 و7، شـهریور و مهر 

.1393

31. معمـای میالنـی )نقـدی بـر مبانـی تاریـخ نـگاری و 
ادعائـی عبـاس میالنـی در کتـاب  تاریخـی  گزاره هـای 
فصلنامـه  مقدمـی شـهیدانی،  هویـدا(، سـهراب  معمـای 
پانـزده خرداد، سـال یازدهم، دوره سـوم، شـماره 39، بهار 

.1393
32. مکتوبـات ایـران، علـی کالیـراد، جهـان کتاب، سـال 

نوزدهـم، شـماره 8-10، آبـان و دی 1393.
33. منطـق عینـی ابن خلدون )جسـتاری در اندیشـه واقع 
گـرای ابـن خلدون از نـگاه دکتر علی الوردی(، سـید علی 
حسـینی قمصـری، فصلنامـه نقد کتـاب تاریخ، سـال اول، 

شـماره 1و2، بهار و تابسـتان 1393.
جهـان  منصوریـان،  یـزدان  اتریـش،  از  نامه هایـی   .34
کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 8-10، آبـان و دی 1393.

35. نقـد کتـاب اسـالم: تاریـخ و گنجینه های یـک تمدن 
کهـن، زهـرا عبداله و علی اصغر شـیرازی، آینـه پژوهش، 
سـال بیسـت و پنجم، شـماره 3، مرداد و شـهریور 1393.

36. نقـد و بررسـی وضعیـت سیاسـی خراسـان در دوره 
جانشـینان نـادر، محسـن رحمتـی، فصلنامـه نقـد کتـاب 
تاریـخ، سـال اول، شـماره 3 و4، پاییـز و زمسـتان 1393.

37. نقـد، بررسـی و تکمله هـای بـر مدخـل جهانشـاه قـر 
اقویونلـو، در دایر ه المعـارف بـزرگ اسـالمی ج 19، آینـه 
پژوهش، سـال بیسـت و پنجم، شـماره 5و 6، آذر تا اسفند 

.1393
38. وقایـع محاصـره قـارص، مسـعود عرفانیـان، جهـان 
کتـاب، سـال نوزدهـم، شـماره 11 و12، بهمـن و اسـفند 

.1393
زهـره  زندگـی،  و  انسـان  دیلتای:بیـان  هرمنوتیـِک   .39
روحـی، جهـان کتاب، سـال نوزدهم، شـماره 3- 5، خرداد 

و مـرداد 1393.

16. کودک و نوجوان
1. آبـی بـرای گنجشـک های کویـر: نگاهـی بـه دو کتاب 
داسـتانی از اسـماعیل همتی، روح اهلل مهدی پور عمرانی، 
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فصلنامـة نقـد کتـاب کودک و نوجوان، سـال اول، شـمارة 
1و 2، بهار و تابسـتان 1393.

2. آخریـن آرزویـم را صـرف تـو مـی کنـم!، سـارا نظری، 
فصلنامـة نقـد کتـاب کودک و نوجوان، سـال اول، شـمارة 

1و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
بررسـی  ضعـف؟:  یـا  قـوت  نقطـة  دیگـر،  ادبیاتـی   .3
مجموعـه قصه هـای بز زنگوله پـا )3 جلد(، ناهیـد رئوفی، 
فصلنامـة نقـد کتـاب کودک و نوجوان، سـال اول، شـمارة 

3و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
4. از روی جلـد تـا سـطر آخـر: نقـدی بر نکات ویرایشـی 
نقـد  فصلنامـة  انـواری،  آرزو  نیلـی،  پـری  ایـزی  کتـاب 
کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، بهـار 

تابسـتان 1393. و 
نیـره  کلیشـه ها،  از  رهایـی  راه  تـازه  افق هـای   .5
سادات هاشـمی، کتـاب مـاه کـودک و نوجـوان، شـماره 

.1393 اردیبهشـت   ،199
6. اقیانوسـی نـه برکـه ای: یادداشـتی بـر نـاروال، نهنـگ 
امـروز، عبـاس  نوجـوان  رمـان  از مجموعـة  تـک شـاخ 
عبـدی، فصلنامـة نقد کتـاب کودک و نوجوان، سـال اول، 

شـمارة 1و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
7. انگاره هایـی کـه داسـتان نشـده انـد، حسـن پارسـایی، 
فصلنامـة نقـد کتـاب کودک و نوجوان، سـال اول، شـمارة 

1و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
8. اولیـن کتاب های نظـری ادبیات کودک در ایران، سـید 
علـی کاشـفی خوانسـاری، فصلنامـة نقـد کتـاب کودک و 
نوجوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، بهار و تابسـتان 1393.

مریـم  زیسـت،  محیـط  برابـر  در  مسـئولیت  ایجـاد   .9
صفاهانـی، فصلنامـة نقـد کتـاب کـودک و نوجوان، سـال 

تابسـتان 1393. و  بهـار   ،2 اول، شـمارة 1و 
10. به ممنوعه ها وارد شـوید: نقد و بررسـی کنسـرو غول، 
فریبـا دینـدار، فصلنامة نقـد کتاب کودک و نوجوان، سـال 

اول، شـمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.
11. بـوک بـرد: مجله بیـن المللی ادبیات کـودکان، فاطمه 

زمانـی و  مینـا ذاکرشـهرک، فصلنامة نقد کتـاب کودک و 
نوجوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، بهار و تابسـتان 1393.

12. بـی مـادر با نامـادری، مهنـاز محمدی، جهـان کتاب، 
سـال نوزدهم، شـمارة 3-5، خرداد و مـرداد 1393.

13. پنجـره ای رو بـه کودکـی و شـعر، جعفـر ابراهیمـی 
شـاهد، فصلنامـة نقـد کتاب کـودک و نوجوان، سـال اول، 

شـمارة 1و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
14. پیونـد هنـر و ادبیـات، مریـم مهـرورز، فصلنامـة نقـد 
کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییـز 

و زمسـتان 1393.
15. تاریـک روشـن زمـان، انوشـه منـادی، فصلنامـة نقـد 
کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، بهـار 

و تابسـتان 1393.
16. تصویـر جنـگ و جانبـاز در شـعر کـودک و نوجـوان، 
بنفشـه رسـولیان بروجنـی، فصلنامـة نقد کتـاب کودک و 
نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، بهار و تابسـتان 1393.

مریـم  »دوریختنی هـا«،  بـا  نمادیـن  تصویرسـازی   .17
مهـرورز، فصلنامـة نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال 

تابسـتان 1393. بهـار و  اول، شـمارة 1و 2، 
18. تصویرگـری تألیفـی و تصویرسـازی کتابهـای مصور، 
مسـعود مجـاوری آگاه، فصلنامـة نقـد کتـاب کـودک و 
نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، بهار و تابسـتان 1393.

19. تـالش بـرای بـرون نمایـی ماهیـت کودکـی، فـروغ 
علـی شـاهرودی، فصلنامـة نقد کتـاب کـودک و نوجوان، 

سـال اول، شـمارة 1و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
20. تـوکا مـی خواهـد پـرواز کنـد...، فرشـته سـلیمانی، 
جهـان کتاب، سـال نوزدهم، شـمارة 3-5، خـرداد و مرداد 

.1393
21. جذابیـت تصویـری بـا انباشـتگی رنگهـا :  بررسـی 
تصویرگـری شـعر »مـرغ سـرخ پاکوتـاه «، ثریـا حبیبـی، 
فصلنامـة نقـد کتـاب کودک و نوجوان، سـال اول، شـمارة 

3و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
بنویسـیم؟: بررسـی کتـاب  بـرای کـودکان  22. چگونـه 
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داسـتان نویسـی برای کـودکان، میترا بیـات، فصلنامة نقد 
کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییز و 

زمسـتان 1393.
23. چـه کنـم چـه کار کنـم؟ : نقد مجموعة شـش جلدی 
»... چـه کار کنـم اگـر«، علیرضا مهدوی هـزاوه، فصلنامة 
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 3و4، 

پاییز و زمسـتان 1393.
الخـط  رسـم  بـر  تأملـی  عاشـقی:  رسـم  و  خـط   .24
قصه هـای عاشـقانة ایرانی، مهـدی شـعبانی، فصلنامة نقد 
کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییز و 

.1393 زمسـتان 
25. خواب هایـی برایـت دیـده ام، نـگار پـدرام، فصلنامـة 
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، 

بهـار و تابسـتان 1393.
سـعید  بهشـت،  تلفـن  شـماره  در  نهفتـه  خواننـده   .26
حسـام پـور و سـید فرشـید سـادات شـریفی، فصلنامة نقد 
کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، بهار و 

.1393 تابسـتان 
27. خیلـی وقتـه زندگـی نکردیـم، عبـاس تربـن، جهـان 
کتاب، سـال نوزدهم، شـمارة 1 و2، فروردین و اردیبهشت 

.1393
28. داداشـی های طنـاز : بررسـی عناصـر طنـز در کتـاب 
اسـمت چیـه؟ تربچـه، مریم خدابیـن، فصلنامـة نقد کتاب 
کودک و نوجوان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 

.1393
29. داسـتان بـه روایـت خاطـره، علـی مرسـلی، جهـان 
کتـاب، سـال نوزدهـم، شـمارة 11و12، بهمـن و اسـفند 

.1393
30. داسـتانهای تمثیلـی و روایت هـای روزگار مـا، بهـاره 
مهرجویـی، فصلنامـة نقـد کتاب کـودک و نوجوان، سـال 

اول، شـمارة 1و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
نیـره  بیابـان،  دفتـر  برگ هـای  بـر  درنگـی   .31
سادات هاشـمی، کتـاب مـاه کـودک و نوجـوان، شـماره 

.1393 خـرداد   ،200
سـحر  شـعر،  دوسـتدار  نوجوانـان  بـرای  دلخوشـی   .32
صابـری، فصلنامـة نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال 

تابسـتان 1393. و  بهـار   ،2 1و  اول، شـمارة 
33. دوسـتی از پـس سـیم های خـاردار: نگاهـی بـه رمان 
پسـرکی بـا پیژامـه راه راه، الهه باقری سـنجری، فصلنامة 
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، 

بهـار و تابسـتان 1393.
34. رنگهـا روایـت مـی کنند، عاطفـه فردمقـدم، فصلنامة 
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 3و4، 

پاییـز و زمسـتان 1393.
35. روانـی روایـت و بالتکلیفـی زبان: نقـد ویرایش رمان 
ایـوان منحصـر بـه فـرد، مـژگان اثنـی عشـری، فصلنامة 
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، 

بهـار و تابسـتان 1393.
36. زمانـی بـرای یافتـن زمـان، شـادی خوشـکار، جهان 
کتـاب، سـال نوزدهـم، شـمارة 11و12، بهمـن و اسـفند 

.1393
37. سـفرهای رؤیایـی: نگاهـی بـه نامه هـای فلیکـس، 
شـیدا رنجبـر، فصلنامة نقـد کتاب کودک و نوجوان، سـال 

اول، شـمارة 3و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
38. سـنگها و صخره هـای عجیـب،  نگاهـی بـه رمـان 
سـنگ سـالم، محمدجـواد جزینـی، فصلنامـة نقـد کتـاب 
کودک و نوجوان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 

.1393
39. سـیاهة مانـدگاران :  نقـد کتـاب برگهـای مانـدگار، 
پیمـان جلیـل پـور و مریـم عالیـی،، فصلنامـة نقـد کتاب 
کودک و نوجوان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 

.1393
40. شــعر هایی بــه ســبک زندگــی امــروز بــرای نوجوانان: 
ــر مجموعــه شــعر ســپید »دلتنگی هــای یــک  نگاهــی ب
آپارتمــان«، نیــره سادات هاشــمی، فصلنامــة نقــد کتــاب 
کــودک و نوجــوان، ســال اول، شــمارة 3و4، پاییــز و 
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ــتان 1393. زمس
41. فقـط بچه هـا بخواننـد، زری نعیمـی، جهـان کتـاب، 

سـال نوزدهـم، شـمارة 11و12، بهمـن و اسـفند 1393.
42. قلبـی از جنـس شیشـه، سـید سـروش طباطبایی پور، 
جهـان کتـاب، سـال نوزدهـم، شـمارة 11و12، بهمـن و 

اسـفند 1393.
43. گریـز از قواعـد پذیرفته شـده)مبارزه ای بـرای تغییر(، 
سـندی مؤمنـی، فصلنامـة نقـد کتـاب کـودک و نوجوان، 

سـال اول، شـمارة 1و 2، بهار و تابسـتان 1393.
44. معرفـی برترین هـای ادبیـات کـودک جهـان، سـحر 
ترهنـده، فصلنامـة نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال 

اول، شـمارة 1و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
45. معرفـی کتاب هـای تئـوری هنـر و ادبیـات کـودک و 
نوجوان در سـال 1392، آصفه سـادات بخارایـی، فصلنامة 
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، 

بهـار و تابسـتان 1393.
46. معنا و مفهوم در اسـارت لفظ : بررسـی داسـتان سـفر 
بـه سـیاره یخی، جـواد رحماندوسـت، فصلنامـة نقد کتاب 
کودک و نوجوان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 

.1393
47. مفاهیم قدسـی در داسـتان های کـودکان و نوجوانان، 
ابراهیـم حسـن بیگـی، فصلنامـة نقـد کتـاب کـودک و 
نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، بهار و تابسـتان 1393.

48. موقعیـت فانتاسـتیک در جهـان واقعـی :  نگاهـی بـه 
داسـتان بلند جنـگل ابـر از مجموعة خون آشـام ها، عالمه 
میرشـفیعی، فصلنامـة نقـد کتاب کـودک و نوجوان، سـال 

اول، شـمارة 3و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
49. نقـد داسـتانهای تاریخـی، محمود حکیمـی، فصلنامة 
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، 

بهـار و تابسـتان 1393.
50. نقـد و بررسـی »دایـره المعـارف قهرمانهـای ایرانی« 
مقـدم،  مریـم  قهرمانهـا،  سـرزمین  ایـران،  اول:  جلـد 
فصلنامـة نقـد کتـاب کودک و نوجوان، سـال اول، شـمارة 

3و4، پاییـز و زمسـتان 1393.
51. نـگارش بـه شـیوه کالژ ادبی: نقد و بررسـی داسـتان 
هورتـن،   اسـتوارت  ماجراهـای  مجموعـة  از  بـاز  شـعبده 
سـحر طالشـی، فصلنامـة نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، 

سـال اول، شـمارة 1و 2، بهـار و تابسـتان 1393.
52. نگاهـی بـه عملکـرد و تأثیـر جشـنواره نقـد کتاب در 
حـوزه نقـد کتـاب کـودک، مـژگان حقانـی، فصلنامـة نقد 
کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، بهـار 

و تابسـتان 1393.
53. نگاهـی بـه کتاب مسـتطاب مثنـوی االطفال، سـیده 
معصومـه کالنکـی، فصلنامة نقد کتاب کـودک و نوجوان، 

سـال اول، شـمارة 1و 2، بهار و تابسـتان 1393.
54. وقتـی از طـالق حـرف مـی زنیـم: تأملی بـر »از من 
نخواهیـد لبخنـد بزنم«، سـیده ربابـه میرغیاثـی، فصلنامة 
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 3و4، 

پاییـز و زمسـتان 1393.
55. وقتـی دخترهـا کارآگاه مـی شـوند : نگاهـی به کتاب 
راز صـدای پـا، محمدجـواد جزینـی، فصلنامـة نقـد کتاب 
کودک و نوجوان، سـال اول، شـمارة 3و4، پاییز و زمسـتان 

.1393
56. یـک اتفـاق خـوب، سوسـن طاقدیـس، فصلنامـة نقد 
کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، بهـار 

و تابسـتان 1393.
57. یک برداشـت اشـتباه، پیوند ترس و آگاهی در خدمت 
تغییـر، سـندی مؤمنـی، فصلنامـة نقـد کتـاب کـودک و 
نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، بهار و تابسـتان 1393.

نمایة مقاالت ارسالي
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نمایة مقاالت ارسالی تارنماها، وبالگها و ...

1. کلیات و اطالع رسانی
کتابـی کـه یک رئیس جمهـور را ویران کـرد،  صادق 

وفایـی، خبرگزاری مهـر، 25 بهمن 1393.

2. فلسفه، کالم و عرفان
نقـد کتـاب اخـالق دین شناسـی، مسـعود صادقـی، 

سـایت فرهنـگ امـروز، 1393.

3. دین
1. نقـدی بـر کتـاب »اخالق دین شناسـی«، مسـعود 
قاسـمی، سـایت تحریری فرهنگ امروز، 30 شهریور 

.1393
تفکـر  وبـالگ  کریمـی،  رضـا  عاشـوراپژوهی،   .2

.1393 دی   3 توحیـدی، 
3. عالمـه در نـگاه آیـت اهلل، رضـا کریمـی، سـایت 

اشـراق نیـوز، 26 شـهریور 1393.

4. زبان 
نقـدی بـر کتـاب »به رزوونامـه«: بـه تصحیـح جلیل 
آهنگرنـژاد و قامـت پرویـزی، وحیـد رنجبـر، سـایت 

راوی، 4 آبـان 1393.

5. هنر
از نقـد بـه تاریـخ، شـهروز مهاجـر، مجلـه اینترنتـی 

                           .1393 کارنمـا، 

6. ادبیات فارسی
یادداشـت هایی در حاشـیه ی غلـط ننویسـیم  تألیـف 
اسـتاد ابوالحسـن نجفـی، احمدرضـا بهرام پـور آزاد، 
روزنامه اطالعات، سـال هشـتاد و نهم، اسفند 1393.

7. ادبیات داستانی
1. طنـز و راوی طنـز، دو مولفـه مهـم در رمـان قلعه 
مرغـی، فرخنده حق شـنو، سـایت انتشـارات ققنوس، 

آبان 1393.  11
2. ادامـه حیـات جهانـی آغشـته بـه بـوی بـاران و 
خنـکای صبـح، فرشـته نوبخـت، خبرگـزاری کتـاب 

.1393 مهـر   6 ایران)ایبنـا(، 
ابعـاد درونـی  انگیـز دربـاره  3. پرسـش هایی تامـل 
هسـتی و مـرگ، فرشـته نوبخـت، خبرگـزاری کتاب 

ایران)ایبنـا(، 20 بهمـن 1393.
4. جهانـی متکثـر از نـگاه زنانـه، فرشـته نوبخـت، 
.1393 اسـفند   10 ایران)ایبنـا(،  کتـاب  خبرگـزاری 

5. روایتـی از رسـوایی هسـته ای آمریـکا، وقتـی قلـم 
گلولـه را می کشـد، صـادق وفایـی، خبرگـزاری مهر، 

سـال یازدهـم، 31 خـرداد 1393.
6. شـب تاریـک و بیـم مـوج در رمان هـای دریایـی 
جـوزف کنراد، صـادق وفایـی، خبرگزاری مهر، سـال 

یازدهـم، 31 خـرداد 1393.
7. کارآگاهـان جدیـدی کـه از میـان مـردم برمی آیند 
و گره گشـایی می کننـد، صـادق وفایـی، خبرگـزاری 

مهـر، سـال یازدهم، 5 مـرداد 1393.

8. شعر
رد پـا بـر لبـه تیـغ حمیـد رضـا شکارسـری، ارمغـان 

بهدارونـد، سـایت عصـر جدیـد، 20 اسـفند 1393.

9. تاریخ و جغرافیا
نقد کتاب بلبا، حسـین عبدی، سـایت حوزة گلسـتان، 

15 مرداد 1393.
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1. کلیات و اطالع رسانی

در  ابری  رایانش  حقوقی  ابعاد  و  فنی  استانداردهای   .1
ایران، علیرضا حجازی، فصلنامة نقد کتاب اطالع رسانی و 

ارتباطات، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

ونکوور،  استناد  سبک  پزشکی  علمی  منابع  در  استناد   .2
حامد علیپور حافظی و حسن بذرافشان، فصلنامة نقد کتاب 
زمستان  و  پاییز  3و4،  شمارة  ارتباطات،  و  رسانی  اطالع 

.1393

تألیفی:  کتاب  های  نگارش  در  مؤلف  سهم  بر  تأملی   .3
و  کتابداران  برای  ارتباطات  »مدیریت  کتاب  موردپژوهی 
متخصصان اطالع  رسانی«، مظفر چشمه سهرابی، فصلنامة 
و  بهار  1و2،  ارتباطات، شمارة  و  رسانی  اطالع  کتاب  نقد 

تابستان 1393.

4. تحلیل وب. ,2: هنر توانمند سازی برخط مشتری و علم 
مشتری مداری، فرامرز سهیلی، فصلنامة نقد کتاب اطالع 

رسانی و ارتباطات، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

کتابشناسی  تکریم  سایه  در  شهریار  تنزیل   .5
وایقان،  زاده  صادق  علی  شهریار،  )سیدمحمدحسین( 
فصلنامة نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات، شمارة 3و4، 

پاییز و زمستان 1393.

گلنسا  پژوهی(،  )اقدام  عملی  تحقیق  انجام  چگونگی   .6
گلینی مقدم، فصلنامة نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات، 

شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

7. خط غبار بر دفتر زرافشان، صالح طباطبایی، کتاب ماه 
هفدهم،  سال  دانش شناسی  و  ارتباطات  کلیات،اطالعات، 

شماره 4، فروردین 1393.

8. دایره المعارف ادبیات کودک یا کتابشناسی آثارمناسب؟ 
کدامیک ؟، فاطمه مرتضایی فرد، فصلنامة نقد کتاب اطالع 

رسانی و ارتباطات، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

9. دایره المعارف آستان قدس رضوی، محمد فرح زاد، جهان 
کتاب، سال نوزدهم، شماره 11 و 12، بهمن و اسفند 1393.

به  علمی  نگارش  شفاهی  ارائه  و  نگارش  راهنمای   .10
جمالی  حمیدرضا  زبان ها،  غیرانگلیسی  برای  انگلیسی 

ارتباطات،  و  رسانی  اطالع  کتاب  نقد  فصلنامة  مهموئی، 
شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

ابزارهای  11. روش تحقیق )مجموعه مفاهیم، روش ها و 
مورد نیاز(، نجال حریری، فصلنامة نقد کتاب اطالع رسانی 

و ارتباطات، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

12. سخنی در باب فرهنگ فرهنگ نویسی، آرش ظریف، 
اول،  سال  کاربردی،  و  محض  علوم  نقدکتاب  فصلنامة 

شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

13. ضرورت تحول در ساختار سالنامة آماری ایران نگاهی 
به ویرایش انگلیسی سالنامة آماری ایران 1390 به عنوان 
کتاب مرجع، دکتر محمد هدایی، فصلنامة نقد کتاب اطالع 

رسانی و ارتباطات، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

نقد  فصلنامة  پور،  ارسطو  شعله  مجازی،  فهرستگان   .14
و  بهار  1و2،  شمارة  ارتباطات،  و  رسانی  اطالع  کتاب 

تابستان 1393.

اساس  بر  کتابخانه  عملکرد  شاخص های  کاربرد   .15
نقد  فصلنامة  مسعودی،  فرامرز   ،11620 ایزو  استاندارد 
و  بهار  1و2،  شمارة  ارتباطات،  و  رسانی  اطالع  کتاب 

تابستان 1393.

16. کتابداری و اطالع رسانی در ایران نگاهی همه جانبه 
به رشته و حرفه، داریوش علیمحمدی، فصلنامة نقد کتاب 
زمستان  و  پاییز  3و4،  شمارة  ارتباطات،  و  رسانی  اطالع 

.1393

همایی،  بهروز  منطق،  تاریخ  و  منطق  کتاب  شناسی   .17
فصلنامة نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات، شمارة 1و2، 

بهار و تابستان 1393.

18. کلک و کتاب، کاوه بیات، جهان کتاب، سال نوزدهم، 
شماره 11 و 12، بهمن و اسفند 1393.

کتاب  بررسی  و  نقد  کتابخانه ها  خدمت  در  گوگول   .19
اطالعات«،  متخصصان  و  کتابداران  برای  »گوگل 
نقد  فصلنامة  طالب حقیقی،  فرزانه  و  شکاری  محمدرضا 
و  پاییز  3و4،  شمارة  ارتباطات،  و  رسانی  اطالع  کتاب 

زمستان 1393.
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ابوالفضل  پایدار،  توسعة  نیاز  پیش  فکری  مالکیت   .20
ارتباطات،  و  رسانی  اطالع  کتاب  نقد  فصلنامة  احمدزاده، 

شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

علمی، سید علی  نامة  زندگی  و  مقاله  نگارش  مبانی   .21
حزنی و  فاطمه عظمیان مقدم، فصلنامة نقد کتاب اطالع 

رسانی و ارتباطات، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

در  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری  مدیریت،  مدل های   .22
اطالع  کتاب  نقد  فصلنامة  مسعودی،  فرامرز  کتابخانه ها، 

رسانی و ارتباطات، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

کاربست،  تا  راهبرد  از  فرآیندگرا:  دانش  مدیریت   .23
ماه  کتاب  منش،  عرفان  محمدامین  و  حسینی  الهه 
هفدهم،  سال  دانش شناسی  و  ارتباطات  کلیات،اطالعات، 

شماره 6، خرداد 1393.

مدارک،  و  اسناد  سازی  رقومی  فرآیندهای  مدیریت   .24
مجید نبوی، فصلنامة نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات، 

شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

بازنمایی  در  نوین  رویکردی  اطالعات  مصورسازی   .25
و  رسانی  اطالع  کتاب  نقد  فصلنامة  درودی،  فریبرز  علم، 

ارتباطات، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

پژوهش،  روش های  و  تحقیق  طرح  موردی:  مطالعه   .26
و  رسانی  اطالع  کتاب  نقد  فصلنامة  مقدم،  گلینی  گلنسا 

ارتباطات، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

طالعی،  عبدالحسین  تفکیک،  کتابنامه  نقد  و  معرفی   .27
فصلنامة نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات، شمارة 1و2، 

بهار و تابستان 1393.

28. نظام حقوقی حاکم بر مدیریت جمعی مالکیت فکری، 
و  رسانی  اطالع  کتاب  نقد  فصلنامة  صادقی،  محس 

ارتباطات، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

29. نظریة علم نگاهی فرانظری به بنیادهای علم جدید، 
و  رسانی  اطالع  کتاب  نقد  فصلنامة  شقاقی،  مهدی 

ارتباطات، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

نیره خدادادشهری،  ورزش،  و  رسانه  پیوند  کتاب  نقد   .30
فصلنامة نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات، شمارة 1و2، 

بهار و تابستان 1393.

بر  نقدی  ایران  در  فکری  مالکیت  حقوق  واکاوی   .31
اطالع رسانی  نقد کتاب  کتاب، محسن صادقی، فصلنامة 

و ارتباطات، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

2. میراث پژوهی 

به  نگاهی  آن:  وچون  چند  و  ایرانی  پژوهی  ادریسی   .1
چاپ نسخه برگردان اثری با عنوان برساختة انس المهج 
و حدائق الفرج، یونس کرامتی، فصلنامه نقد کتاب میراث، 

سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

2. استدراکی بر فهرست نسخه های عربی و فارسی کتابخانه 
کتاب  نقد  فصلنامه  درایتی،  مصطفی  امورخارجه،  وزارت 

میراث، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

امامی،  نصراهلل  منوچهری،  دیوان  از  جدید  تصحیح   .3
فصلنامه نقد کتاب میراث، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و 

تابستان 1393.

محمد  کهن،  فرهنگی  گزیده  از  ارزشمند  تصحیحی   .4
حسین حیدریان، فصلنامه نقد کتاب میراث، شماره 1 و 2، 

بهار و تابستان 1393.

5. روضة تسلیم، حامد ناجی اصفهانی، فصلنامه نقد کتاب 
میراث، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

6. فهرست کتاب های چاپ سنگی ترکی کتابخانه دیجیتال 
بیاض، علی صادق زاده وایقان، فصلنامه نقد کتاب میراث، 

سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

7. مورد عجیب فهرست نگاری، محسن فرهمند، فصلنامه نقد 
کتاب میراث، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

نقد  فصلنامه  خبازها،  رضا  اصفهانی،  الفت  دیوان  نقد   .8
زمستان  و  پاییز   ،4 و   3 شماره  اول،  سال  میراث،  کتاب 

.1393

تازة خزانة  عامره، مهدی رحیم پور،  9. نقدی بر تصحیح 
فصلنامه نقد کتاب میراث، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز 

و زمستان 1393.
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10. نقدی بر تصحیح دو اثر از مرحوم عالمه سید نعمت اهلل 
جزایری، سید محمد مهدی جزایری شوشتری، فصلنامه نقد 
کتاب میراث، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

فّیاض  اإللهام  شوارق  ناصحیح  تصحیح  بر  نقدی   .11
الهیجی، حمید عطایی نظری، فصلنامه نقد کتاب میراث، 

سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

12. نقدی بر چاپ تازة التنویر فی الطب، علی صفری آق 
قلعه، گزارش میراث، سال هشتم، شماره 1 و2، فروردین 

و تیر 1393.

13. نقدی بر کتاب عجائب المخلوقات قزوینی در تصاویر 
چاپ سنگی علیقلی خویی، محمد جواد احمدی نیا، فصلنامه 

نقد کتاب میراث، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

14. نقدی بر یک تصحیح علمِي دیوان حافظ، محمد حسن 
شرفی، فصلنامه نقد کتاب میراث، سال اول، شماره 3 و 4، 

پاییز و زمستان 1393.

3.فلسفه، کالم و عرفان

1. از شمس الدین کشی تا ابن ُرشد شیعی!، بررسی کتاب 
دوازده  شیعه  اعتقادات  اصول  و  غربی  شناسان  »شیعه 
بیست  سال  پژوهش،  آینه  نظری،  عطائی  حمید  امامی«، 

و پنجم، شمارة 2، خرداد و تیر 1393.

2. از هرمنوتیک عرفانی ابن عربی تا ساختار شکنی دریدا، 
مالک شجاعی جشوقانی، نقدکتاب کالم، فلسفه و عرفان، 

سال اول، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

3. انسان، اجتماع و جهان در فلسفه کانت، محمد مهدی 
سال  عرفان،  و  فلسفه  کالم،  نقدکتاب  فصلنامة  اردبیلی، 

اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان1393.

شناختی،  علوم  بر  درآمدی  ذهن  ترجمه:  یک  بررسی   .4
مهدی امیریان، آینه پژوهش، سال بیست و پنجم، شمارة 

2، خرداد و تیر 1393.

سید  طیف،  یک  سر  دو  میان  شباهتی  نقد:  راه  بستن   .5
محسن اسالمی اردکانی، نقدکتاب کالم، فلسفه و عرفان، 

سال اول، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

حسن  میانه،  قرون  االهیاِت  و  فلسفه  تاریخنگاری   .6
عرفان،  و  فلسفه  کالم،  نقدکتاب  فصلنامة  زاده،  احمدی 

سال اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان1393.

الگوی  وآزمون  دینی  علم  نظریه های  تحلیل   .7
محمدتقی  سید  انسانی،  علوم  تولید  در  حکمی-اجتهادی 
موحدابطحی، نقدکتاب کالم، فلسفه و عرفان، سال اول، 

شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

بهنام  ابراهیمی،  ادیان  در  دین  فلسفه  خاستگاه های   .8
سال  عرفان،  و  فلسفه  کالم،  نقدکتاب  فصلنامة  اکبری، 

اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان1393.

و  فلسفه  کالم،  نقدکتاب  کاکایی،  قاسم  بالغ،  شرط   .9
عرفان، سال اول، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

لهراسبی،  احمد  ترازو،  در  تاریخ   انتقادی  فلسفه   .10
فصلنامة نقدکتاب کالم، فلسفه و عرفان، سال اول، شمارة 

3و4، پاییز و زمستان1393.

11. فلسفه تکنولوژی،تحلیلی کتابشناختی، مصطفی تقوی، 
1و2،  شمارة  اول،  سال  عرفان،  و  فلسفه  کالم،  نقدکتاب 

بهار و تابستان 1393.

12. فلسفه علم فقه در بوته نقد، محمد اسعدی، فصلنامة 
1و2،  شمارة  اول،  سال  عرفان،  و  فلسفه  کالم،  نقدکتاب 

بهار و تابستان 1393.

فصلنامة  مرادی،  مجید  زمان،  الطبیعه  مابعد  و  کانت   .13
3و4،  شمارة  اول،  سال  عرفان،  و  فلسفه  کالم،  نقدکتاب 

پاییز و زمستان1393.

14. متن عرفانی، ترجمه طنز نگاهی به ترجمه التحصین، 
علی اکبر صفری، آینه پژوهش، سال بیست و پنجم، شمارة 

3، مرداد و شهریور 1393.

15. معرفی، نقد، و بررسی کتاب فرهنگ فلسفه دکارت، 
متون  انتقادی  پژوهش نامة  شهرآیینی،  مصطفی  سّید 
سال  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  برنامه های  و 

چهاردهم، شمارة 2، تابستان 1393.

نمایه مقاالت راه یافته به مرحلة دوم داوری
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16. مقایسة دو ترجمة کتاب اقتدا به محّمد، سعید کریمی، 
آینه پژوهش، سال بیست و پنجم، شمارة 1، فروردین و 

اریبهشت 1393.

17. میراث روزنتال به زبان فارسی وصنعت ترجمه، یونس 
کرامتی، نقدکتاب کالم، فلسفه و عرفان، سال اول، شمارة 

1و2، بهار و تابستان 1393.

18. میراث معرفت شناسان مسلمان، قاسم اخوان، فصلنامة 
3و4،  شمارة  اول،  سال  عرفان،  و  فلسفه  کالم،  نقدکتاب 

پاییز و زمستان1393.

19. نقد مخرب و نقد سازنده: پاسخی به شرط بالغ، سعید 
رحیمیان، نقدکتاب کالم، فلسفه و عرفان، سال اول، شمارة 

1و2، بهار و تابستان 1393.

علم  به  مطهری  استاد  رویکرد  کتاب  بررسی  و  نقد   .20
و دین، عبدالرزاق حسامی فر، پژوهش نامة انتقادی متون 
سال  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  برنامه های  و 

چهاردهم، شمارة 2، تابستان 1393.

21. نقد و بررسی کتاب مقدمه ای بر فلسفة قرون وسطی، 
متون  انتقادی  پژوهش نامة  کاشی،  غالمرضا  عبداهلل 
سال  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  برنامه های  و 

چهاردهم، شمارة 2، تابستان 1393.

پدیدارشناسی  طریق  از  هیدگر،  کتاب  بررسی  و  نقد   .22
انتقادی  پژوهش نامة  صافیان،  محمدجواد  تفکر،  سوی  به 
متون و برنامه های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 

چهاردهم، شمارة 2، تابستان 1393.

حسین  والیتی،  دکتر  نوشته   » »حالج  بر  نقدی   .23
پنجم، شمارة 5و6،  و  بیست  پژوهش، سال  آینه  علیزاده، 

آذر تا اسفند 1393.

معتزله:پژوهشی  شیعه،کالم  کالم  کتاب  بر  نقدی   .24
پنجم،  و  چهارم  قرن های  متون  مبنای  بر  ای   مقایسه 
مهرداد میریان فر، نقدکتاب کالم، فلسفه و عرفان، سال 

اول، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

و  بررسی کتاب عرفان  و  نقد  به عرفان  نگاه طبیعی   .25
متون  انتقادی  پژوهش نامة  حسینی،  حسین  سّید  فلسفه، 

سال  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  برنامه های  و 
چهاردهم، شمارة 2، تابستان 1393.

26. نگاه عالمانه باورینگ به)سنت تستری(، هاجر خاتون 
قدمی جویباری، نقدکتاب کالم، فلسفه و عرفان، سال اول، 

شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

4. علوم تربیتی و روانشناسی

در این حوزه هیچ مقاله ای به مرحلة دوم داوری راه نیافت.

5. دین

الف( قرآن وحدیث 

در  منصور  صبحی  احمد  قرآنی  مبانی  نقد  و  بررسی   .1
کفی  و  القرآن  کتاب  بر  تأکید  با  قرآن  منبعیت  انحصار 
معارف،  مجید  و  مظفری  راضیه  االسالم،  التشریع  مصدر 

پژوهشنامة ثقلین، دورة اول، شمارة 1، بهار 1393.  

و  الصحاح  و  المناکیر  و  االباطیل  کتاب  و  َجْورقانی   .2
و  بیست  سال  پژوهش،  آینه  حیدرزاده،  ناصر  المشاهیر، 

پنجم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393.

ابراهیم  دهلوی،  اهلل  ولی  شاه  ترجمه ی  بررسی  و  نقد   .3
ادبیات عربی، سال  فالح، پژوهش های ترجمه در زبان و 

چهارم، شماره 10، بهار و تابستان 1393.

4. نقد و بررسی کتابهای دینی و قرآن، دبیرخانه کشوری 
راهبردی درس دینی و قرآن، رشد، شماره 43، بهار 1393.

کریم،  قرآن  از  بائوزانی  ترجمة  و  تفسیر  بر  نگرشی   .5
بصیری،  منسوب  ایمان  کیایی،  رمضان  محمدحسن 
و  انسانی  علوم  برنامه های  و  متون  انتقادی  پژوهش نامة 
پاییز  سوم،  شمارة  چهاردهم،  سال  فرهنگی،  مطالعات 

.1393

ب( کلیات اسالم :

1. بررسی کتاب اندیشه اسالمی 1، غالمرضا کسایی و جالل 

نمایه مقاالت راه یافته به مرحلة دوم داوری
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رحیمیان، اندیشة دینی، شماره 51، دورة 14، تابستان 1393.

توحیدی، 3  تفکر  2. عاشوراپژوهی، رضا کریمی، وبالگ 
دی 1393.

6. علوم اجتماعی 

الف( علوم اجتماعی:

به  خرد  سطح  از  هویت  تحلیل  ارتقای  هویت:  امنیت   .1
علوم  کتاب  نقد  فصلنامة  حاجیانی،  ابراهیم  کالن،  سطح 

اجتماعی، سال اول، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

2. بازنمایی جامعه شناسی عینیت گرا در کالبد جامعه شناسی 
نقد کتاب علوم  راد، فصلنامة  قانعی  امین  انتقادی، محمد 

اجتماعی، سال اول، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

عبداهلل  معاصر،  علمی  در جهان  تحول روش شناختی   .3
اول،  سال  اجتماعی،  علوم  کتاب  نقد  فصلنامة  گیویان، 

شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

4. تو در توی جعبه های نظری پارسونز، اسماعیل قدیمی، 
فصلنامة نقد کتاب علوم اجتماعی، سال اول، شمارة 1و2، 

بهار و تابستان 1393.

5. جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت، بهروز گرانپایه، 
فصلنامة نقد کتاب علوم اجتماعی، سال اول، شمارة 3و4، 

پاییز و زمستان 1393.

6. چارچوبی برای درک علل منازعات قومی، ابراهیم صالح 
آبادی، فصلنامة نقد کتاب علوم اجتماعی، سال اول، شمارة 

1و2، بهار و تابستان 1393.

علی  غرب،  و  شرق  شناسان  جامعه  آثار  در  خانواده   .7
اول،  سال  اجتماعی،  علوم  کتاب  نقد  فصلنامة  حاتمی، 

شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

دنیای  در  زیستن  و  مند  فضیلت  زندگی  دوگانه های   .8
علوم  کتاب  نقد  فصلنامة  قربانی،  مهدخت  سکوالر، 

اجتماعی، سال اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

9. دیرآمدگان در جست و جوی نظریه بومی توسعه، محمد 

اول،  سال  اجتماعی،  علوم  کتاب  نقد  فصلنامة  ساالری، 
شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

10. روزگار زنان در جامعه غرب، فروغ خبیری، فصلنامة نقد کتاب 
علوم اجتماعی، سال اول، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

11. زشت و زیبای تاریخ اجتماعی ایران از مشروطیت تا 
انقالب اسالمی، سید عبداله انوار، فصلنامة نقد کتاب علوم 

اجتماعی، سال اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

و  نظری  تحلیل  کمک  به  اجتماعی  پدیده های  فهم   .12
علوم  کتاب  نقد  فصلنامة  خازنی،  حسن  محمد  تطبیقی، 

اجتماعی، سال اول، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

می  وبر  و  دورکیم  مارکس،  روبنا؟  کدام  زیربنا،  کدام   .13
گویند...، مسعود اسدی نژاد جمالی، فصلنامة نقد کتاب علوم 

اجتماعی، سال اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

14. معرفی و نقد کتاب »انقالب اسالمی ایران از چشم انداز 
رشید  اسالمی،  انقالب  نگاری  تاریخ  نقد  کتاب  نظری«، 

جعفرپور، 1393.

15. نخبگان تأثیرگذار، معصومه علی اکبری، جهان کتاب، 
سال نوزدهم، شماره 6 و7، شهریور و مهر 1393.

16. نقد کتاب »غزه در بحران: تأمالتی در جنگ اسراییل 
فلسطین،  مطالعات  زاده،  کریم  عبداهلل  فلسطین«،  علیه 

شماره 25، تابستان 1393.

افقهی،  اسماعیل  هابرماس،  و  پوپر  معرفتی  نقد   .16
فصلنامة نقد کتاب علوم اجتماعی، سال اول، شمارة 3و4، 

پاییز و زمستان 1393.

ب( ارتباطات:

امیدعلی  عمومی ها،  روابط  در  نوشتاری  پیام های   .1
ارتباطات،  و  رسانی  اطالع  کتاب  نقد  فصلنامه  مسعودی، 

سال اول، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1393.

وبالگ نویسی  تا  خبرنویسی  از  عملی؛  روزنامه نگاری   .2
نقدی بر کتاب »روزنامه  نگاری عملی پژوهش در مدیریت 
رسانه«، یوسف خجیر، فصلنامه نقد کتاب اطالع رسانی و 

نمایه مقاالت راه یافته به مرحلة دوم داوری
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ارتباطات، سال اول، شماره 1 و2، بهار و تابستان 1393.

حیدری،  امیرهوشنگ  آینده  نگاری،  روش  شناسی   .3
اول،  سال  ارتباطات،  و  رسانی  اطالع  کتاب  نقد  فصلنامه 

شماره 1 و2، بهار و تابستان 1393.

4. ژئوپلوتیک، اطالعات و ارتباطات، افشین زرگر، فصلنامه 
نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات، سال اول، شماره 3 و4، 

پاییز و زمستان 1393.

نظریه  بر  نقدی  اطالعات  قدرت  یا  ارتباطات  قدرت   .5
دیوساالر،  عبدالرسول  کاستلز،  مانوئل  ای  شبکه  قدرت 
اول،  سال  ارتباطات،  و  رسانی  اطالع  کتاب  نقد  فصلنامه 

شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1393.

علیرضا  روزنامه نگاری،  جامعه شناسی  کتاب  به  نگاهی   .6
دهقان، فصلنامه نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات، سال 

اول، شماره 1 و2، بهار و تابستان 1393.

7. زبان 

الف( زبانشناسی

نقصان  کتاب  نقد  و  بررسی  گریزان:  معناهای  ِگِرمس   .1
معنا، رضا امینی، پژوهش نامة انتقادی متون و برنامه های 
انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، شمارة  علوم 

سوم، پاییز 1393.

و  اصطالح شناسی  ساختواژه:  کتاب  نقد  و  معرفی   .2
  ،10 شمارة  دستور،  مقدم،  زندی  زهرا  دانش،  مهندسی 

اسفند 1393.

ایرانی، محمد راسخ  3. نقد و معرفی رده شناسیزبان های  
نامة  ویژه نامة  گویش های ایرانی-  و  زبان ها  نشریه  مهند، 

فرهنگستان، شماره 4، پاییز 1393.

ب(زبان های  باستانی 

1. نقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زند وهومن یسن، 
سیمین دخت گودرزی، فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و 

سبک شناسی، شمارة 15، بهار 1393.

جلیل  تصحیح  به  »به رزوونامه«:  کتاب  بر  نقدی   .2
آهنگرنژاد و قامت پرویزی، وحید رنجبر، سایت راوی، 4 

آبان 1393.

ج(زبان های  دیگر

برای  »انگلیسی  کتاب های  محور  ـ  الگو  ارزش یابی   .1
محمد  محمودی،  محمدهادی   ،)ESP( خاص«  اهداف 
احمدی صفا، پژوهش نامة انتقادی متون و برنامه های علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، شمارة سوم، 

پاییز 1393.

2. ارزیابی تصاویر کتاب های زبان انگلیسی دوره متوسطه 
علی  جنسیتی،  تبعیض های  و  کارکرد  منظر  از  ایران 
روحانی، تهمینه آذری و فاطمه معافیان، پژوهش های زبان 
شناختی درزبان های  خارجی، دورة سوم، شمارة 1، بهار و 

تابستان 1393.

3. بررسی ترجمة دو کتاب روایت شناسی پرینس و روایت 
ترجمه،  نقد  نظریه های  منظر  از  کوری   اثر  راوی ها  و 
 ،1393 اردیبهشت  ادبیات،  ماه  کتاب  حری،  ابوالفضل 

شماره 85 پیاپی 199.

4. تاریخ ترجمه های به زبان فرانسه در قرن نوزدهم، نامة 
فرهنگستان، سال چهاردهم، شمارة 1، پاییز 1393.

5. مروارید، زهرا ساالری، فصلنامة مترجم، سال بیست و 
پنجم، شماره 55، زمستان 1393.

رضوانی،  سعید  فارسی،  آلمانی  فرهنگ  بررسی  و  نقد   .6
فرهنگ نویسی، شمارة 8، 1393.

7. نقد و بررسی ویراست جدید فرهنگ روسی به فارسی، 
آبتین گلکار، فرهنگ نویسی، شمارة 8، 1393.

8. نقدی بر فرهنگ امثال و حکم روسی ـ فارسی، حسن 
علوم  برنامه های  و  متون  انتقادی  پژوهش نامة  ایزانلو، 
انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، شمارة سوم، 

پاییز 1393.

نمایه مقاالت راه یافته به مرحلة دوم داوری
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9. نقدی بر کتاب کند و کاو در نظریه های ترجمه، علیرضا 
خان جان، فصلنامة مترجم، سال بیست و سوم، شماره 54، 

پاییز 1393.

8. علوم و فنون

1. آسیب ترجمه به ارزش های کتاب: نقدی برکتابهای بازیافت 
و  محض  علوم  کتاب  نقد  فصلنامه  ساالری،  حسن  مواد، 

کاربردی، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

عزیزه  دانیم،  نمی  پرندگان  جراحی  ی  درباره  آنچه   .2
بابایی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، سال 

اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

صادقیان،  مسلم  ای،  پنبه  کتابی  در  آهنین  پرندگان   .3
اول،  سال  کاربردی،  و  محض  علوم  کتاب  نقد  فصلنامه 

شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

4. تالش جوانان ایرانی برای معرفی شگفتی های سرزمین 
مادری، حسن ساالری، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و 

کاربردی، سال اول، شماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.

رضایی،  رضا  فضایی،  ی  مجله  یک  جذابیت های   .5
اول،  سال  کاربردی،  و  محض  علوم  کتاب  نقد  فصلنامه 

شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

6. چشم داشت محصولی بهتر از ناشری با سابقه، حسن 
ساالری، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، سال 

اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

7. دگردیسی وارونه، آرش ظریف، فصلنامه نقد کتاب علوم 
محض و کاربردی، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 

.1393

عصیانگر«،  علم  »بوم شناسی،  ناپیدای  ریشه های   .8
و  نقد کتاب علوم محض  سید محسن اسالمی، فصلنامه 

کاربردی، سال اول، شماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.

هنرمندان،  زبان  به  اندیشمندان  و  دانشمندان  زندگی   .9
حسن ساالری، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، 

سال اول، شماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.

عمادالدین  کربن،  مهربان  بال های  با  الکترون  سفر   .10
و  محض  علوم  کتاب  نقد  فصلنامه  عسگری،  شریف 

کاربردی، سال اول، شماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.

11. شبکه های عصبی موجک، سامانه های فازی-عصبی 
و من!، داریوش کرامتی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و 

کاربردی، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

12. عالیق شخصی در کتابی برای کودکان و نوجوانان، 
محبوبه یوسفیان ثانی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و 

کاربردی، سال اول، شماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.

کرامتی،  داریوش  دانشگاهی،  کتابی  فرود  و  فراز   .13
اول،  سال  کاربردی،  و  محض  علوم  کتاب  نقد  فصلنامه 

شماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.

با رد پایی از سرقت و شبه علم، مسلم  14. کتابی کامل 
صادقیان، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، سال 

اول، شماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.

15. کی گوش می کند به سروش پیام ما، یونس کرامتی، 
اول،  سال  کاربردی،  و  محض  علوم  کتاب  نقد  فصلنامه 

شماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.

ایران، نصیبه  16. نخستین گام ها در راه آشتی با طبیعت 
رحمیان، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، سال 

اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

17. نه چندان عاشقانه، نه چندان علمی: نگاهی به کتاب 
فارسی  ترجمه های  و  علمی  ای  عاشقانه  عاشق  انیشتین 
آن، احسان محمودپور، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و 

کاربردی، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

احسان  اینجاست،  مو  ز  باریکتر  ی  نکته  هزار   .18
کاربردی،  و  محض  علوم  کتاب  نقد  فصلنامه  محمودپور، 

سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

9. هنر

تا هنر،  حمیدرضا قلیچ خانی، گزارش میراث،  الفبا  از   .1
سال هشتم، شماره 1 و2، فروردین و تیر 1393.

نمایه مقاالت راه یافته به مرحلة دوم داوری
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مروری بر کتاب تاریخ  میان:  در  ما  تویی  آخر  و  اول   .2
پارچه و نساجی در ایران، پروین بابایی، فصلنامه نقد کتاب 

هنر، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

3. برخی مبانی نظری و زیرساخت های فکری در شناخت 
با تأ کید بر سلسلة صفوی و تحوالت قالی بافی،  فرش، 
عبداهلل میرزایی، فاطمه عارف پور، فصلنامه نقد کتاب هنر، 

سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

4. به موازات آسمان، نقدی بر کتاب کفسازی در بناها و 
محوط ههای تاریخی، نیلوفر رضوی، فصلنامه نقد کتاب 

هنر، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

5. پژوهشی جامع درباره فرش، معرفی و نقد کتاب افسانه 
نقد  فصلنامه  پیام،  احمدی  رضوان  جاویدان فرش ایران، 
کتاب هنر، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

معرفی و  گذشته:  هوای  و  حال  در  صنایع  و  پیشه ها   .6
مقدم،  بنفشه  صنایع کهن در دوره قاجار،  بررسی کتاب 
بهار و  اول، شماره 1 و 2،  نقد کتاب هنر، سال  فصلنامه 

تابستان 1393.

7. حسن مه رویان و خوبی اخالق: بررسی دیدگاه نُئل کُرل 
در هنر و اخالق، مهرداد پورعلم، فصلنامه نقد کتاب هنر، 

سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

دیزاین،  گرافیک  فرآیند  در  پژوهش  بر  مبتنی  رویکرد   .8
سودابه صالحی، سولماز حسینی اقدم، فصلنامه نقد کتاب 

هنر، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

نگاهی به کتاب  شاعرانه:  شواهد  با  آمیخته  فرهنگی   .9
علی  فرهن گنامه تخصصی نسخ هپردازی) زرافشان(، 
صفری آق قلعه، فصلنامه نقد کتاب هنر، سال اول، شماره 

1 و 2، بهار و تابستان 1393.

نقد و بررسی کتاب  دلها،  صیادی  و  دیدگان  نزهِت   .10
میرعلی هروی:  منتخبی از مرقعات ایران و هند در 
موزه های جهان، احسان اهلل شکراللهی، فصلنامه نقد کتاب 

هنر، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

11. نعمت در بیابان: نقدی بر کتاب تایپ، فرم و عملکرد، 
اول،  هنر، سال  کتاب  نقد  فصلنامه  مهاجر،  افشار  کامران 

شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

12. نگاره های شاهنامه طهماسبی: از هاروارد تا فرهنگستان 
هنر، محمدجواد احمدی نیا، فصلنامه نقد کتاب هنر، سال 

اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

13. هنر محیطی، سعید عظمتی، فصلنامه نقد کتاب هنر، 
سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

14. یادگاری که در این گنبد دّوار بماند: نظری به کتاب 
شاهکارهای هنری آستان قدس رضوی :کتیبه های مسجد 
گوهرشاد، بهمن فیزابی، فصلنامه نقد کتاب هنر، سال اول، 

شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

10. ادبیات فارسی

از  بیت هایی  واژه ها در تصحیح  از  برخی  تلفظ  اهمیت   .1
سال  میراث،  گزارش  ای،  طرقبه  عیدگاه  وحید  شاهنامه، 

هشتم، شماره1و2، فروردین و تیر 1393.

بر  رهبر  خطیب  شرح  بررسی  و  )نقد  سعدی  خوان  بر   .2
غزلیات او(، فرح نیازکار، نامه فرهنگستان، سال چهاردهم، 

شماره 1، پاییز 1389.

3. بررسی و نقد غزلهای سعدی، سعید لیان، آینه میراث، 
ضمیمه 36، سال دوازدهم، سال 1393.

لیان،  نقد هفت تصحیح دیوان حافظ، سعید  بررسی و   .4
نامه فرهنگستان، سال سیزدهم، شماره 3، بهار 1393.

5. بعد از نقد نو، حسن میرعابدینی، نامه فرهنگستان، سال 
چهاردهم، شماره 1، پاییز 1393.

سعد،  مسعود  دیوان  تازة  ویراسِت  آسیب دیدة  بیتهای   .6
سال   ،36 ضمیمه  میراث،  آینه  ای،  طرقبه  عیدگاه  وحید 

دوازدهم، سال 1393.

7. تاریخ گرایی نو: بررسی کتاب تاریخ بیقی در بوته نقد 
جدید، قدسیه رضوانیان، فصلنامه تخصصی نقد ادبی، سال 

هفتم، شماره 25، بهار 1393.

ایران )نثر(، محمود  ادبیات معاصر  8. تحلیل و نقد کتاب 

نمایه مقاالت راه یافته به مرحلة دوم داوری
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بشیری، پژوهشنامة متون و برنامه های علوم انسانی، سال 
چهاردهم، شمارة 1، بهار 1393.

نوزدهم،  سال  آیدنلو،  سجاد  سهراب،  و  رستم  داستان   .9
شماره 11-12، بهمن و اسفند 1393.

10. در حاشیه خالصه األشعار و زبده األفکار )بخش قم 
و ساوه(، فرزاد ضیایی حبیب آبادی، گزارش میراث، سال 

هشتم، شماره 3 و 4، مرداد و آبان 1393.

11. سخندانّی و خوشخوانی. . . ! نقدی بر خالصه االشعار، 
پژوهش،  آینه  آبادی،  حبیب  ضیایی  فرزاد  شیراز،  بخِش 

سال بیست و پنجم، شماره 5-6، آذر و اسفند 1393.

کتاب طنز،  میرجعفری،  اکبر  لبخند؟!، سید  و  12. سعدی 
شماره 7، 1393.

13. شرح شکن زلف، تیمور مالمیر، نامه فرهنگستان، سال 
سیزدهم، شماره 3، بهار 1393.

آینه  ناِم سعدی!، جویا جهانبخش،  14.  کاری نه خوراِی 
پژوهش، سال بیست و پنجم، شماره 3، مرداد و شهریور 

.1393

15. گفتاری در روش شناسی نقد اسطوره شناختی: نقدی بر 
آفرین سیاوش، فردین حسین پناهی، ادب پژوهی، شماره 

27، پاییز 1393.

16. مقایسة دو چاپ از دیوان عنصری، راضیه آبادیان، آینه 
میراث، ضمیمه 36، سال دوازدهم، سال 1393.

ضیایی  فرزاد  تقدیر«!،  »شایستة  کتابی  نامی  نامة   .17
حبیب آبادی، گزارش میراث، سال هشتم، شماره 1 و 2، 

فروردین و تیر 1393.

18. نقد تصحیح خمسة نظامی به کوشش بصیرمژدهی، در 
مقایسه با نسخه های مصححح وحید دستگردی و مسکو، 
حمیدرضا شایگان فر، متن شناسی ادب فارسی، سال ششم، 

شماره 21، بهار 1393.

19. نقد چاپ عرفات العاشقین، مصداقی برای بایسته های 
تصحیح تذکره های ادبی فارسی، سعید شفعیون، متن شناسی 

ادب فارسی، سال ششم، شماره 24، زمستان 1393.

20. نقد کتاب آیین  نگارش مقاله علمی ـ پژوهشی، ناصر 
انسانی،  علوم  برنامه های  و  متون  پژوهشنامة  نیکوبخت، 

سال چهاردهم، شمارة 1، بهار 1393.

ایران،  داستانی  ادبیات  در  پسامدرنیسم  کتاب  نقد   .21
علوم  برنامه های  و  متون  پژوهشنامة  کوپال،  عطااهلل 

انسانی، سال چهاردهم، شمارة 1، بهار 1393.

22. نقد کتاب گزیده تاریخ بیهقی، حکیمه دبیران، اعظم 
برامکی، پژوهشنامة متون و برنامه های علوم انسانی، سال 

چهاردهم، شمارة 1، بهار 1393.

مبادی  از  رمان:  تا ضد  رمان  از  کتاب  بررسی  و  نقد   .23
پژوهشنامة متون و  نو، طهمورث ساجدی،  رمان  تا  رمان 
پاییز   ،3 شمارة  چهاردهم،  سال  انسانی،  علوم  برنامه های 

.1393

در  اساطیر  و  ادیان  تطبیقی  نقد  کتاب  تحلیل  و  نقد   .24
مهدی  منطق الطیر،  و  نظامی  خمسه  فردوسی،  شاهنامه 
دشتی، پژوهشنامة متون و برنامه های علوم انسانی، سال 

چهاردهم، شمارة 1، بهار 1393.

اکبرزاده،  هادی  جامی،  بهارستان  تصحیح  بر  نقدی   .25
نامه فرهنگستان، سال چهاردهم، شماره 2، زمستان 1393.

مقامات  از  نژاد  انزابی  رضا  دکتر  تصحیح  بر  نقدی   .26
ادب  متن شناسی  یاری،  علی  و  ابراهیمی  مختار  حمیدی، 

فارسی، سال ششم، شماره 24، زمستان 1393.

27. نقدی بر فرهنگ انجمن آرای ناصری، ابوالقاسم رادفر 
و بهمن افشانی آقاجری، کهن نامة ادب پارسی، سال پنجم، 

شماره 1، بهار 1393.

28. نقدی بر کتاب با چراغ و آینه، احمد رضایی، پژوهشنامة 
متون و برنامه های علوم انسانی، سال چهاردهم، شمارة 1، 

بهار 1393.

درزی  هادی  طبرستان،  تاریخ  چاپی  متن  بر  نقدی   .29
رامندی، متن شناسی ادب فارسی، سال ششم، شماره 23، 

پاییز 1393.

30. نقِدیـک غفلـت یـا تغاُفـل در متن شناسـِی شـاهنامه، 
سـجاد آیدنلـو، جهـان کتاب، سـال نوزدهم، شـماره 6و 7، 

نمایه مقاالت راه یافته به مرحلة دوم داوری
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شـهریور و مهر 1393.

31. نگاهی به کتاب »این کوزه گر دهر «، محمدرضا ضیا، 
بخارا، سال پانزدهم، شماره 100، خرداد و تیر 1393.

اخوت،  رحیم  محمد  سیاه،  نوشته های  خط  وسوسه   .32
و   فروردین   ،2 و   1 شماره  نوزدهم،  سال  کتاب،  جهان 

اردیبهشت 1393.

33. یادداشتی بر یادداشتهای حافظ، مسعود معتمدی، آینه 
میراث، ضمیمه 36، سال دوازدهم، سال 1393.

11. ادبیات داستانی

1. روایت های سرگردان، ازآراء سرگردان، نقد رمان ساربان 
سرگردان اثر سیمین دانشور،  فرخنده حق شنو، کتاب ماه 

ادبیات، سال هفدهم، پیاپی 198، فروردین 1393.

2. فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعه موردی: مارمولکی که 
سروناز  و  رضوانیان  قدسیه  پیروز،  غالمرضا  بلعید،  را  ماه 

ملک، ادب پژوهی، شماره 27، بهار 1393.

12. شعر

در این حوزه هیچ مقاله ای به مرحلة دوم داوری راه نیافت.

13. ادبیات عربی 

در این حوزه هیچ مقاله ای به مرحلة دوم داوری راه نیافت.

14. ایران و اسالم 

1. تصحیحی نامرضی نهایه العقول فخرالدین رازی، حمید 
عطایی نظری، فصلنامه نقد کتاب ایران و اسالم، سال اول، 

شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

2. ُسـلی شـاهوار، گاد گیلبار و بوریس مـوروزوف : بهائیان 
ایـران، جنـوب خـزر و قفقـاز، سـید مقـداد نبـوی رضوی، 
فصلنامـه نقـد کتاب ایران و اسـالم، سـال اول، شـماره 1 

و 2، بهـار و تابسـتان 1393.

و  مناسک  هویت،  شیعه:  خاستگاه های  حیدر:  نجم   .3
مکان های مقدس در کوفة قرن دوم/ هشتم، سعید عدالت 
نژاد، فصلنامه نقد کتاب ایران و اسالم، سال اول، شماره 1 

و 2، بهار و تابستان 1393.

15. تاریخ و جغرافیا

1. امپراتوری اشکانی و اسناد و منابع آن، عسکر بهرامی، 
بخارا، سال شانزدهم، شماره 101، مرداد و شهریور 1393.

ساخت،  حیران  را  همه  داری  تو  که  سالسل  این   .2
محمدابراهیم ایرج پور، گزارش میراث، سال هشتم، دورة 

دوم، شماره 1و2، فروردین و تیر 1393.

زرین،  عصر  نوستالژیای  و  آکادمیک  غیر  تاریخنگاری   .3
محمد غفوری، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال اول، شماره 

3 و4، پاییز و زمستان 1393.

رجبعلـی  متفـاوت،  کتابـی  حمـام  شـازده  خاطـرات   .4
مختارپـور، جهـان کتـاب، سـال نوزدهم، شـماره 12-11، 

ا1393. اسـفند  و  بهمـن 

ایران سال  5. کاربرد منابع در کتاب درسی تاریخ معاصر 
محمد   ،11 و   10 درس  موردی  مطالعه  دبیرستان،  سوم 
 3 شماره  اول،  سال  تاریخ،  کتاب  نقد  فصلنامه  گودرزی،، 

و4، پاییز و زمستان 1393.

6. نقد و بررسی وضعیت سیاسی خراسان در دوره جانشینان 
نادر، محسن رحمتی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال اول، 

شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1393.

16. کودک و نوجوان

نظری،  سارا  کنم!،  می  تو  صرف  را  آرزویم  آخرین   .1
فصلنامة نقد کتاب کودک و نوجوان، سال اول، شمارة 1و 

2، بهار و تابستان 1393.

2. از روی جلد تا سطر آخر: نقدی بر نکات ویرایشی کتاب 

نمایه مقاالت راه یافته به مرحلة دوم داوری
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ایزی پری نیلی، آرزو انواری، فصلنامة نقد کتاب کودک و 
نوجوان، سال اول، شمارة 1و 2، بهار و تابستان 1393.

نهنگ تک  ناروال،  بر  یادداشتی  برکه ای:  نه  اقیانوسی   .3
عبدی،  عباس  امروز،  نوجوان  رمان  مجموعة  از  شاخ 
فصلنامة نقد کتاب کودک و نوجوان، سال اول، شمارة 1و 

2، بهار و تابستان 1393.

پارسایی،  حسن  اند،  نشده  داستان  که  انگاره هایی   .4
فصلنامة نقد کتاب کودک و نوجوان، سال اول، شمارة 1و 

2، بهار و تابستان 1393.

غول،  کنسرو  بررسی  و  نقد  شوید:  وارد  ممنوعه ها  به   .5
سال  نوجوان،  و  کودک  کتاب  نقد  فصلنامة  دیندار،  فریبا 

اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

6. چه کنم چه کار کنم؟ : نقد مجموعة شش جلدی »... 
نقد  فصلنامة  هزاوه،  مهدوی  علیرضا  اگر«،  کنم  کار  چه 
و  پاییز  3و4،  شمارة  اول،  سال  نوجوان،  و  کودک  کتاب 

زمستان 1393.

قصه های  الخط  رسم  بر  تأملی  عاشقی:  رسم  و  خط   .7
عاشقانة ایرانی، مهدی شعبانی، فصلنامة نقد کتاب کودک 

و نوجوان، سال اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

نیره سادات هاشمی،  بیابان،  بر برگ های دفتر  8. درنگی 
کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 200، خرداد 1393.

9. روانـی روایـت و بالتکلیفـی زبـان: نقـد ویرایـش رمان 
ایـوان منحصـر بـه فـرد، مـژگان اثنـی عشـری، فصلنامة 
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان، سـال اول، شـمارة 1و 2، 

بهـار و تابسـتان 1393.

10. سنگ ها و صخره های عجیب،  نگاهی به رمان سنگ 
و  کودک  کتاب  نقد  فصلنامة  جزینی،  محمدجواد  سالم، 

نوجوان، سال اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

تغییر(،  برای  ای  شده)مبارزه  پذیرفته  قواعد  از  گریز   .11
سندی مؤمنی، فصلنامة نقد کتاب کودک و نوجوان، سال 

اول، شمارة 1و 2، بهار و تابستان 1393.

12. معنا و مفهوم در اسارت لفظ : بررسی داستان سفر به 
سیاره یخی، جواد رحماندوست، فصلنامة نقد کتاب کودک 

و نوجوان، سال اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

نوجوانان،  و  کودکان  داستان های  در  قدسی  مفاهیم   .13
ابراهیم حسن بیگی، فصلنامة نقد کتاب کودک و نوجوان، 

سال اول، شمارة 1و 2، بهار و تابستان 1393.

به  نگاهی    : واقعی  جهان  در  فانتاستیک  موقعیت   .14
عالمه  آشام ها،  خون  مجموعة  از  ابر  جنگل  بلند  داستان 
میرشفیعی، فصلنامة نقد کتاب کودک و نوجوان، سال اول، 

شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

15. نقد و بررسی »دایره المعارف قهرمان های ایرانی« جلد 
اول: ایران، سرزمین قهرمان ها، مریم مقدم، فصلنامة نقد 
و  پاییز  3و4،  شمارة  اول،  سال  نوجوان،  و  کودک  کتاب 

زمستان 1393.

سیده  االطفال،  مثنوی  مستطاب  کتاب  به  نگاهی   .16
نوجوان،  و  کودک  کتاب  نقد  فصلنامة  کالنکی،  معصومه 

سال اول، شمارة 1و 2، بهار و تابستان 1393.

من  »از  بر  تأملی  زنیم:  می  حرف  طالق  از  وقتی   .17
نخواهید لبخند بزنم«، سیده ربابه میرغیاثی، فصلنامة نقد 
و  پاییز  3و4،  شمارة  اول،  سال  نوجوان،  و  کودک  کتاب 

زمستان 1393.

18. وقتی دخترها کارآگاه می شوند : نگاهی به کتاب راز 
کودک  کتاب  نقد  فصلنامة  جزینی،  محمدجواد  پا،  صدای 

و نوجوان، سال اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

نمایه مقاالت راه یافته به مرحلة دوم داوری
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جدول آماری مقاالت ارسالی و ...

آمار مقاالت ارسال شده گروه ردیف 
به دبیرخانه 

آمار مقاالت راه یافته به 
مرحلة دوم داوری 
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نمایة آثار برگزیده و شایستة قدردانی

1. کلیات و اطالع رسانی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

و  کتابداران  برای  ارتباطات  مدیریت  کتاب  موردپژوهی  تألیفی:  کتاب  های  نگارش  در  مؤلف  بر سهم  »تأملی 
متخصصان اطالع  رسانی«، مظفر چشمه سهرابی، فصلنامة نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات، شمارة 1و2، بهار 

و تابستان 1393.

2. میراث پژوهی
در این حوزه دو اثر به طور مشترک شایستة تقدیر شناخته شد:

1. »نقدی بر تصحیح تازة خزانة  عامره«، مهدی رحیم پور، فصلنامة نقد کتاب میراث، سال اول، شماره 3 و 4، 
پاییز و زمستان 1393.

التنویر فی الطب«، علی صفری آق قلعه، گزارش میراث، سال هشتم، شماره 1 و2،  2. »نقدی بر چاپ تازة 
فروردین و تیر 1393.

3. فلسفه، کالم و عرفان
الف( فلسفة اسالمی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: 
»تحلیل نظریه های علم دینی وآزمون الگوی حکمی- اجتهادی در تولید علوم انسانی«، سید محمدتقی موحدابطحی، 

فصلنامة نقدکتاب کالم، فلسفه و عرفان، سال اول، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

ب( کالم
در این حوزه دو اثر به طور مشترک شایستة تقدیر شناخته شد:

1. »از شمس الدین کشی تا ابن ُرشد شیعی!، بررسی کتاب شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده 
امامی«، حمید عطائی نظری، آینه پژوهش، سال بیست و پنجم، شمارة 2، خرداد و تیر 1393.

2. »خاستگاه های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی«، بهنام اکبری، فصلنامة نقدکتاب کالم، فلسفه و عرفان، سال 
اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان1393.

4. دین
الف( علوم قرآنی و حدیث

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد: 
»بررسی و نقد مبانی قرآنی احمد صبحی منصور در انحصار منبعیت قرآن با تأکید بر کتاب القرآن و کفی مصدر 

التشریع االسالم«، راضیه مظفری و مجید معارف، پژوهشنامة ثقلین، دورة اول، شمارة 1، بهار 1393.  

ب( کلیات اسالم
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

 ،14 دورة   ،51 دینی، شماره  اندیشة  رحیمیان،  و جالل  کسایی  اسالمی1«، غالمرضا  اندیشه  کتاب  »بررسی 
تابستان 1393.
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نمایة آثار برگزیده و شایستة قدردانی

5. علوم اجتماعی 
الف( جامعه شناسی

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد: 
»بازنمایی جامعه شناسی عینیت گرا در کالبد جامعه شناسی انتقادی«، محمد امین قانعی راد، فصلنامة نقد کتاب 

علوم اجتماعی، سال اول، شمارة 1و2، بهار و تابستان 1393.

ب( ارتباطات
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

دیوساالر،  عبدالرسول  کاستلز،  مانوئل  ای  قدرت شبکه  نظریه  بر  نقدی  اطالعات  قدرت  یا  ارتباطات  »قدرت 
فصلنامة نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات، سال اول، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1393.

6. زبان 
الف( زبانشناسی

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد: 
»نقد و معرفی رده شناسیزبان های  ایرانی«، محمد راسخ مهند، نشریه زبانها و گویشهای ایرانی- ویژه نامة نامة 

فرهنگستان، شماره 4، پاییز 1393.

ب(زبان های  باستانی
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

»نقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زند وهومن یسن«، سیمین دخت گودرزی، فصلنامه پژوهش های نقد 
ادبی و سبک شناسی، شمارة 15، بهار 1393.

7. علوم و فنون
الف( تاریخ علم

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: 
»کی گوش می کند به سروش پیام ما، یونس کرامتی، فصلنامة نقد کتاب علوم محض و کاربردی، سال اول، 

شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

ب( زیست شناسی
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

نقد کتاب علوم  برای معرفی شگفتی های سرزمین مادری«، حسن ساالری، فصلنامة  ایرانی  »تالش جوانان 
محض و کاربردی، سال اول، شماره 3و 4، پاییز و زمستان 1393.

8. هنر
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد: 

»اول و آخر تویی ما در میان: مروری بر کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران«، پروین بابایی، فصلنامه نقد کتاب هنر، 
سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.
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9. ادبیات فارسی
الف( متون کهن

در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد: 
1. »اهمیت تلفظ برخی از واژه ها در تصحیح بیت هایی از شاهنامه«، وحید عیدگاه طرقبه ای، گزارش میراث، سال 

هشتم، شماره 1 و 2، فروردین و تیر 1393.
2. »بررســی و نقــد هفــت تصحیــح دیــوان حافــظ«، ســعید لیــان، نامــه فرهنگســتان، ســال ســیزدهم، شــماره 

3، بهــار 1393.

ب( نقد ادبی 
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

»تاریخ گرایی نو: بررسی کتاب تاریخ بیقی در بوته نقد جدید«، قدسیه رضوانیان، فصلنامه تخصصی نقد ادبی، 
سال هفتم، شماره 25، بهار 1393.

10. ادبیات داستانی
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

»فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعه موردی: مارمولکی که ماه را بلعید«، غالمرضا پیروز، قدسیه رضوانیان و سروناز 
ملک، ادب پژوهی، شماره 27، بهار 1393.

11. ایران و اسالم
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

»ُسلی شاهوار، گاد گیلبار و بوریس موروزوف: بهائیان ایران، جنوب خزر و قفقاز«، سید مقداد نبوی رضوی، 
فصلنامه نقد کتاب ایران و اسالم، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

12. تاریخ و جغرافیا
در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد: 

1. »کاربرد منابع در کتاب درسی تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان، مطالعه موردی درس 10 و 11«، محمد 
گودرزی،، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال اول، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1393.

2.  »نقد و بررسی وضعیت سیاسی خراسان در دوره جانشینان نادر«، محسن رحمتی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، 
سال اول، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 1393.

13. کودک و نوجوان
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

»خط و رسم عاشقی: تأملی بر رسم الخط قصه های عاشقانة ایرانی«، مهدی شعبانی، فصلنامة نقد کتاب کودک 
و نوجوان، سال اول، شمارة 3و4، پاییز و زمستان 1393.

نمایة آثار برگزیده و شایستة قدردانی
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● تأملی بر سهم مؤلف در نگارش کتاب  های 
تألیفی: موردپژوهی کتاب مدیریت ارتباطات 

برای کتابداران و متخصصان اطالع  رسانی

کلیات و اطالع رسانی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
ــرای  ــاب مدیریــت ارتباطــات ب ــگارش کتاب  هــای تألیفــی: موردپژوهــی کت ــف در ن ــر ســهم مؤل ــی ب »تأمل
ــانی و  ــاب اطالع رس ــد کت ــه نق ــهرابی، فصلنام ــر چشمه س ــانی«، مظف ــان اطالع  رس ــداران و متخصص کتاب

ارتباطــات، ســال اول، شــماره 1 ـ 2، بهــار و تابســتان 1393.

چکیده
از جملــه مباحــث کلیــدی در نــگارش یــک اثــر تعییــن میــزان نقــش و یــا ســهم نویســنده در نــگارش آن 
اثــر اســت. ایــن نوشــته بــر آن اســت تــا نــه تنهــا بــه تحلیــل محتــوای کتــاب تألیفــی مدیریــت ارتباطــات 
ــتفاده از روش  ــا اس ــه ب ــردازد، بلک ــف بپ ــای مختل ــانی از زوای ــان اطالع رس ــداران و متخصص ــرای کتاب ب
تحلیــل محتــوا ســهم مشــارکت نویســندگان اثــر را در تألیــف آن نیــز مشــخص نمایــد. بــه همیــن منظــور، 
ابتــدا وضعیــت کلــی کتــاب توصیــف، ســپس مؤلفــان آن معرفــی، و در نهایــت کتــاب از نظــر ســاختاری و 
محتوایــی و از منظــر میــزان ســهم مشــارکت مؤلفــان در تألیــف اثــر تجزیــه و تحلیــل می شــود. نتایــج ایــن 
بررســی نشــان داد کــه بیــش از 97 درصــد محتــوای کتــاب متشــکل از پاراگراف هــای متوالــی برگرفتــه از 
آثــار نویســندگانی غیــر از مؤلفــان کتــاب حاضــر اســت. لــذا، ســهم مشــارکت نویســندگان کتــاب در تألیــف 
آن تقریبــا 2,5 درصــد اســت کــه در ایــن 2,5 درصــد نیــز مطلــب جدیــدی مشــاهده نشــد. بــه عبــارت دیگــر، 

بیشــتر مباحــث تکــراری و عــاری از نــوآوری اســت.
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برگزیده

■ چشمه سهرابی، مظفر )1351 ـ (
● دانش آموخته دکتري علوم اطالعات و 
ارتباطات، دانشگاه استاندال فرانسه.

کارنامک
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه اصفهان،

استاد راهنما و مشاور بیش از 100 پایان نامه تحصیلی،
دبیر علمی و مسئول برگزاری بیش از 5 همایش ملی،
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان،

دانشجوی نمونه کشوری در سال 1387،
رئیس انجمن کتابداری و اطالع رسانی کرمانشاه،

عضو شورای سیاست گذاری تأمین منابع علمی کشور.

گزیده آثار
کتاب شناسی  شهید و شهادت، تهران: نشر شاهد، 1378،

فهرست مطالب شهید و شهادت در مطبوعات فارسی )1368-1357(، تهران: نشر شاهد، 1378  1382،
علم اطالعات و جامعه اطالعاتی، با همکاري احمد شعباني، تهران: چاپار، 1386،

»فصل علم اطالعات: موضوع، ریشه شناسی، قلمرو و جریان های فکری«، علم اطالعات و جامعه اطالعاتی، 
نشر چاپار، 1386،

واژه نامه علوم اطالعات و ارتباطات )فارسی ـ فرانسه ـ انگلیسی( در دست چاپ،
  Culture Internet …و  Récents développements en sciences socials همکاری در تألیف کتاب های

به زبان  فرانسه،
شهال  همکاري  با  ملی«،  الگوی  یک  ارائه  منظور  به  یکپارچه  جست وجوی  سیستم های  ساختاری  »ارزیابی 

سجادی، دانش شناسی، سال 7، شماره 27، زمستان 1393،
»مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در ابزارهای کاوش اطالعات فازی و غیرفازی«، با همکاري فاطمه احمدی، 

نظام ها و خدمات اطالعاتی، سال 1، شماره 3،  « تابستان 1391،
»جامعه اطالعاتی و شکل گیری قدرت سایبر«، کتاب ماه کلیات، ش 151، تیر، ص 22- 29، 1389،

»نقشه علم نگاشتی مهندسی ایران بر مبنای نمایه استنادی علوم طی سال های 1990 ـ  2008«، با همکاري 
نفیسه دهقان پور، فریده عصاره و حسین مولوی، شماره 29، پاییز 1389.
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میراث پژوهی

در این حوزه دو اثر به طور مشترک شایسته قدرداني شناخته شد:
1.  »نقدی بر تصحیح تازه خزانه  عامره«، مهدی رحیم پور، فصلنامه نقد کتاب میراث، سال اول، شماره 3 ـ 4، 

پاییز و زمستان 1393.

چکیده
یکــی از تذکره هــای مهــم زبــان و ادب فارســی تذکــره خزانــه عامــره، تألیــف ادیــب و شــاعر برجســته 
شــبه قاره هنــد، میرغالمعلــی آزاد بلگرامــی اســت. او ایــن کتــاب را در ســال 1176 ق. در اورنگ آبــاد تألیــف 
ــاره، ســه  ــی یک ب ــار نبــوده، ول کــرد. به رغــم اهمیتــی کــه ایــن تذکــره دارد، تاکنــون چاپــی از آن در اختی
تصحیــح همزمــان از ایــن تذکــره صــورت گرفتــه اســت کــه دو تصحیــح از آنهــا چــاپ شــده و ســومی نیــز 
در دســت انتشــار اســت. یکــی از ایــن تصحیح هــا را منصــوره تدینــی انجــام داده و نشــر میتــرا آن را منتشــر 
کــرده اســت. ایــن تصحیــح ایــرادات و اشــکاالتی داشــته کــه نگارنــده در ایــن مقالــه بــه گزیــده ای از آنهــا 

پرداختــه اســت.

● نقدی بر تصحیح تازه خزانه  عامره



71

ب
کتا

قد 
ره ن

نوا
ش

ن ج
می

ده
واز

ش د
زار

گ

شایسته قدرداني

■ رحیم پور، مهدی )1359 ـ (
● کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، 
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.

کارنامک
عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی،

محقق و نویسنده درحوزه میراث پژوهی و متون کهن ادبی،
تألیف بیش از ده ها مقاله.

گزیده  آثار
تحقیق و مقدمه مثنوی کتیب معجزات، تهران: کتابخانه مجلس شورا، 1394،

فهرست مقاالت فارسی، اردو، انگلیسی در زمینه تحقیقات ایران شناسی در شبه قاره، تهران: فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی، 1392،

بر خوان آرزو )گفتارهایی در زمینه دیدگاه های ادبی و زبان شناختی سراج الدین علی خان آرزو(، قم: مجمع ذخایر 
اسالمی، 1391،

»زبان و مسائل زبان فارسی از نگاه سراج الدین علی خان آرزو«، جشن نامه استاد دکتر فتح اهلل مجتبایی، تهران: 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1394،

»تذکره آفتاب عالم تاب و نقد ادبی«، مجموعه مقاالت بزرگداشت آزرمیدخت صفوی، تهران: انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی، 1394،

»مهم ترین دیدگاه های سراج الدین علیخان آرزو در زمینه نقد ادبی«، ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت، شماره 
109، اردیبهشت 1394،

»اشعار نویافته به نام ناصرخسرو در منابع کهن«، نامه فرهنگستان، دوره 13، شماره 4، پیاپی 51، 1393،
»نویافته ای از سراج الدین علی خان آرزو«، نامه فرهنگستان، ویژه نامه شبه قاره، شماره دوم، بهار و تابستان 

،1393
»چند نسخه به خط تقی الدین محمد کاشانی«، اوراق عتیق، به کوشش محمدحسین حکیم، تهران: کتابخانه 

مجلس شورا، 1393،
»اشعار باقی مانده شهاب الدین مهمره بداونی«، نامه فرهنگستان ویژه نامه شبه قاره، شماره اول، فروردین 1392.
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2. »نقدی بر چاپ تازه التنویر فی الطب«، علی صفری آق قلعه، گزارش میراث، سال هشتم، شماره 1 ـ 2،
 فروردین و تیر 1393.

چکیده
ــای دوره  ــن فرهنگنامه ه ــری از کهن تری ــوح قم ــن ن ــن ب ــور حس ــته ابومنص ــب نوش ــی الط ــر ف الّتنوی
ــتادان  ــاب، از اس ــری نویســنده کت ــوزان اســت. قم ــرای نوآم ــات پزشــکی ب ــف اصطالح اســالمی در توصی
نامــور پزشــکی در ســده چهــارم اســت کــه مطابــق برخــی از منابــع، ابــن ســینا پزشــکی را نــزد وی آموختــه 
ــر  ــی پیش ت ــر عرب ــده اســت. تحری ــای مان ــر ج ــی ب ــان فارســی و عرب ــه زب ــر ب ــر دو تحری اســت. از التنوی
بــه ســال 1991 م بــه چــاپ رســیده اســت و از تحریــر فارســی، تاکنــون ســه چــاپ منتشــر شــده اســت. 
بــا توّجــه بــه برخــی از قرائــن زبانــی، می تــوان پــی بــرد کــه تحریــر فارســی التنویــر توّســط خــود قمــری 
ــن  ــد. ای ــه شــمار می آی ــان فارســی ب ــن نوشــته های زب ــن روی جــزء کهن تری نگاشــته شــده اســت و از ای
ــه ویــژه گویــش ماوراءالّنهــر ـ اســت و از ایــن روی، تصحیــح  تحریــر دارای ویژگی هــای کهــِن زبانــی ـ ب
آن نیازمنــد آشــنایی بــا زبــان و تعبیــرات آن دوره و منطقــه اســت. در مقالــه »نقــدی بــر چــاپ تــازه التنویــر 

ــه شــده اســت. ــر پرداخت ــن اث ــن چــاپ ای ــه یادکــرد کاســتی ها و نادرســتی های جدیدتری ــی الطــب« ب ف

میراث پژوهی

● نقدی بر چاپ تازه التنویر فی الطب
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■ صفری آق قلعه، علی )1357 ـ (
● پژوهشگر حوزه  میراث کهن و نسخه شناسی.

کارنامک
همکاری با مرکز پژوهشی میراث مکتوب،

شایسته تقدیر کتاب سال جمهوري اسالمي ایران، 1387،
برگزیده بخش جوان جشنواره فارابي،

برگزیده نهمین دوره همایش حامیان نسخ خّطي، 1388،
قلم هاي  از  نمونه  معّرفي دو  با  قلم هاي اسالمي  براي طبقه بندي  پیشنهادي  باعنوان: »راهکارهاي  سخنراني 

مورداستفاده در نسخه هاي خّطي فارسي«، سمینار نسخه شناسي فارسي، اتریش، )1387(.

گزیده آثار
پژوهش و نگارش نسخه شناخت )پژوهشنامه نسخه شناسي نسخ خّطي فارسي(، تهران: مرکز پژوهشي میراث 

مکتوب، 1390،
تصحیح کیهان شناخت، حسن بن علي بن محّمد قّطان مروزي، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 

شوراي اسالمي، 1390،
تصحیح رساله جلدسازي )طّیاري جلد(، سروده سّیدیوسف حسین، تهران: مرکز پژوهشي میراث مکتوب، 1390،

مقّدمه کلمات قصار امام علي )ع( )چاپ عکسي دو مجموعه(، تهران: مرکز پژوهشي میراث مکتوب و مؤّسسه 
کتابخانه و موزه ملّي ملک، 1389،

تصحیح تحفة  العراقین، خاقاني شرواني، تهران: مرکز پژوهشي میراث مکتوب، 1387،
تصحیح »الرسالة في المطايبة«، ناشناس، گزارش میراث، پیاپی 37، بهمن و اسفند 1388،

پایان کار سلطان محّمد خدابنده«، گزارش میراث،  نگارش و تصحیح رساله »ابتداي دولت خوارزمشاهیان و 
پیاپی 34، مرداد و شهریور 1388،

تصحیح رساله »وصّیت نامه خواجه نظام الملک طوسي«، گزارش میراث، پیاپي 27 ـ 28، آذر و دي 1387،
»اغراض  الّسیاسة في اعراض الریاسة و ارتباط آن با قراضه طبیعّیات«، گزارش میراث، پیاپی 10 ـ 11، تیر و 

مرداد 1386،
»اسم َعـلَـم«، گزارش میراث، مسلسل 13 و 14، مهر و آبان 1386،

»نسخه اي کهن تر از کهن ترین ترجمه نهج البالغه«، گزارش میراث، پیاپی13 ـ 14، مهر و آبان 1386.

شایسته قدرداني
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فلسفه، کالم و عرفان

3. فلسفه، کالم و عرفان
الف( فلسفه اسالمی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: 
ــوم انســانی«، ســید  ــد عل ــادی در تولی ــون الگــوی حکمــی ـ اجته ــی وآزم ــم دین ــای عل ــل نظریه ه »تحلی
محمدتقــی موحدابطحــی، فصلنامــه نقــد کتــاب کالم، فلســفه و عرفــان، ســال اول، شــماره 1 ـ 2، بهــار و 

تابســتان 1393.

چکیده
امــروزه ایــده علــم دینــی نــه تنهــا در جهــان اســالم، بلکــه حتــی در غــرب هــم ایــده ای شــناخته شــده 
ــف،  ــی های مختل ــام بررس ــا انج ــته ب ــه گذش ــد ده ــی در چن ــم دین ــده عل ــان ای ــان و مخالف ــت. موافق اس
ــم  ــن عل ــردازان امروزی ــه نظریه پ ــه ای ک ــه گون ــیده اند. ب ــق بخش ــترش و تعمی ــث را گس ــن بح ــات ای ادبی
دینــی نمی تواننــد بــدون بررســی تاریخچــه ایــن بحــث و آراء مطــرح شــده در ایــن زمینــه، بــه نظریــه ای 
جدیــدی دســت یابنــد. حجــت االســالم دکتــر عبدالحســین خســروپناه نیــز پــس از بررســی آراء مخالفــان و 
موافقــان علــم دینــی، نظریــه جدیــدی در ایــن زمینــه ارائــه کرده انــد. کتــاب در جســتجوی علــوم انســانی 
ــا  ــد ب ــر می کوش ــه حاض ــت. مقال ــه اس ــن زمین ــان در ای ــاله ایش ــای چندس ــده تالش ه ــالمی دربردارن اس
بررســی و نقــد ایــن اثــر، زمینه ســاز تعمیــق هرچــه بیشــتر گفتمــان علــم دینــی در جامعــه علمــی گــردد. 

● تحلیل نظریه های علم دینی وآزمون الگوی حکمی ـ 
اجتهادی در تولید علوم انسانی
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برگزیده

■ موحد ابطحی، سّید محمد تقی )1352 ـ  (
● دانش آموخته دکتری فلسفه علم و فناوری از پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی

کارنامک
قائم مقام فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی،

عضو گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مجمع عالی حکمت اسالمي،
عضو کارگروه روش شناسی علوم انسانی اسالمی شورای بررسی متون،

عضو گروه فلسفه علوم انسانی اسالمی مؤسسه آموزش عالی حوزوی حکمت،
مدرس دروس فلسفه علم، فلسفه علوم انسانی، فلسفه فیزیک، علم دینی،

فناوری،  و  علم  سیاست  ذهن،  اسالمی  دانشگاه  فرهنگ،  راهبرد  پژوهشی  علمی  نشریات  با  علمی  همکاری 
جستارهای فلسفه دین، پژوهش های علم و دین، تربیت اسالمی.

گزیده آثار
»ارزیابی راه کارهای سه گانه تولید علم دینی در دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی«، فصلنامه کتاب نقد، شماره 70، 1393.

»بازخوانی تحول علوم انسانی و تولید علم دینی در نظام فکری فرهنگستان علوم اسالمی، بر مبنای الگوی 
جنگ تمدن ها«، مجموعه مقاالت همایش تحول علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1391،

»ادله مخالفین علم دینی«، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 20، زمستان 1391،
»انحالل مسأله علم دینی، از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی«، فصلنامه ذهن، 1391 و مجموعه مقاالت کنگره 

بین المللی علوم انسانی اسالمی، اردیبهشت 1391،
»تکنولوژی و فرهنگ، بررسی تطبیقی دیدگاه پایا و میرباقری«، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، زمستان 1391،

»دفاعی از رویکرد تهذیب و تکمیل علوم موجود«، فصلنامه پژوهش های علم و دین، شماره 5، بهار 1391،
»ارزیابی مدل تأسیسی علم دینی دکتر باقری«، فصلنامه مطالعات معرفتی، شماره 53، زمستان 1391،

امام خمینی،  آموزشی و پژوهشی  برای علم دینی«، مجموعه مقاالت همایش، موسسه  مبنایی  »اراده گرایی، 
1390 و معرفت کالمی، شماره 4، زمستان 1389،

»برنامه توسعه به مثابه تکنولوژی اجتماعی، رویکردی فلسفی«، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 65، 
پاییز و زمستان 1389،

ایران«،  در  دینی  به علم و عدم شکل گیری علم  پوزیتویستی  رویکرد  تداوم  از علت  »تحلیلی جامعه شناختی 
فصلنامه اسالم و علوم اجتماعی، شماره 2، پاییز و زمستان 1388.
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ب( کالم
در این حوزه دو اثر به طور مشترک شایسته قدرداني شناخته شد:

1.  »از شــمس الدین کشــی تــا ابــن ُرشــد شــیعی!، بررســی کتــاب شیعه شناســان غربــی و اصــول اعتقــادات 
شــیعه دوازده امامــی«، حمیــد عطائــی نظــری، آینــه پژوهــش، ســال بیســت و پنجــم، شــماره 2، خــرداد و 

تیــر 1393.

چکیده
ــات  ــی از موضوع ــیعه یک ــادی ش ــای اعتق ــاب آموزه ه ــای مستشــرقان در ب ــی دیدگاه ه ــن و ارزیاب تبیی
ــیعه دوازده  ــادات ش ــی و اصــول اعتق ــان غرب ــاب شیعه شناس ــیعی اســت. کت ــات ش ــت در مطالع ــز اهّمّی حائ
ــد آراء  ــی و نق ــد بررس ــه قص ــه ب ــت ک ــازه ای اس ــار ت ــه آث ــور از جمل ــم صانع پ ــم مری ــته خان ــی نگاش امام
مستشــرقان در خصــوص اصــول اعتقــادی شــیعه بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. در نوشــتار حاضــر، کتــاب 
یادشــده بــه اختصــار معّرفــی شــده و ســپس در معــرض ســنجش نّقادانــه قــرار گرفتــه اســت. گفتــار پیــش رو 
ــه رغــم اینکــه عهــده داِر بررســی موضــوع بســیار مهــّم »اعتقــادات  ــر پیش گفتــه ب نشــان می دهــد کــه اث
شــیعی از منظــر شــیعه پژوهــان غربــی« شــده اســت، از کمتریــن اســتانداردهای الزم بــرای یــک تحقیــق 
ــط  ــزش در ضب ــه ای دارد. لغ ــه و چندگون ــتی های چندگان ــتی ها و نادرس ــوده و کاس ــوردار نب ــمی برخ رس
اَســماِء اَعــالم، اشــتباه در ضبــط اســامی کتاب هــا، نقــل نادرســت آیــات و ِروایــات، اســتدال ل های ضعیــف 
و ناتمــام، ایــراد دعــاوی غریــب، ترَجمه هــای غلــط از منابــع عربــی و انگلیســی، انتحــال در ارجاعــات، درج 
ــات،  ــات و اصطالح ــت کلم ــتعمال نادرس ــخ، اس ــط تواری ــامحه در ضب ــا، مس ــم و گاه بی معن ــارات مبه عب
ــاب  ــرادات و نابســامانی های کت ــتباهات نگارشــی و ویرایشــی بخشــی از ای ــی، و اش ــی و زبان ــالط امالئ اغ
شیعه شناســان غربــی و اصــول اعتقــادات شــیعه دوازده امامــی اســت کــه در ســال 1393 از ســوی انتشــارات 

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه طبــع رســیده اســت.

● از شمس الدین کشی تا ابن ُرشد شیعی!، بررسی 
کتاب شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه 

دوازده امامی

فلسفه، کالم و عرفان
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■ عطائی نظری، حمید )1362 ـ (
● دانش آموخته حوزه علمیه اصفهان و دکتری فلسفه اسالمی، 
دانشگاه شهید بهشتی. 

شایسته قدرداني

کارنامک
استادیار و عضو هیئت علمی فلسفه و کالم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،        

عضو شورای نشر پژوهشکده مطالعات اسالمی اصفهان،
سرپرست و ویراستار مجموعه »مطالعات ایرانی ـ اسالمی« در انتشارات پژوهشکده مطالعات اسالمی اصفهان،

تدریس در حوزه و دانشگاه.

گزیده آثار
فّیاض الهیجی و اندیشه های کالمی او، قم: انتشارات دانشگاه معارف، 1392،

تصحیح انتقادی رساله الکلمة الطیّبة تألیف فّیاض الهیجی، تهران: انتشارات انجمن حکمت و فلسفه، 1391،
فرهنگ اصطالحات فلسفه و کالم اسالمی، بر بنیاد آثار فّیاض الهیجی، تهران: انتشارات انجمن حکمت و 

فلسفه، 1391،
قم:  عاملی،  بیاضی  زین الدین  الروح، عالمه  و  النفس  فی  قیل  ما  إلی  المفتوح  الباب  رساله  تعلیق  و  تصحیح 

انتشارات کتابخانه عاّلمه مجلسی، 1389،
شناخت،  مجله  کاشی«،  نصیرالدین  تا  طوسی  نصیرالدین  از  امامّیه  فلسفی  کالم  در  صّدیقین  برهان  »تطّور 

دانشگاه شهید بهشتی، شماره 1، پیاپی 72، بهار و تابستان 1394،
»نقدی بر ویراست نااستوار رساله اثبات العقل المجّرد نصیرالدین طوسی و برخی از شروح آن«، فصلنامه نقد 

کتاب میراث، شماره 5، بهار 1394،
»نقدی بر تصحیحی نامرضی از نهاية العقول فخرالدین رازی«، فصلنامه نقد کتاب ایران و اسالم، ش 1 ـ 2، 

بهار و تابستان 1393،
»لزوم توّجه به نقش هم خانوادگی متون در تصحیح آثار کالمی )نظری بر طبعی نامطبوع از کتاِب الذخیرة َسّید 

مرتَضی(«، گزارش میراث، شماره 61 ـ 62، آذر و اسفند 1392. 
دانشگاه شیراز، دوره دوازدهم،  اندیشه دینی،  فلسفی در شیعه«، مجله  »مالک ها و ویژگی های مکتب کالم 

شماره 3، پاییز 1391،
»نقش فّیاض الهیجی در فلسفی شدن کالم شیعه«، مجله اندیشه نوین دینی، دانشگاه معارف، 1390.
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2.  »خاستگاه های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی«، بهنام اکبری، فصلنامه نقد کتاب کالم، فلسفه و عرفان، سال 
اول، شماره 3 ـ 4، پاییز و زمستان 1393.

چکیده 
نگاهی که در کشور ما به مقاله انتقادی وجود دارد عموماً این نگاه است که چنین مقاله ای باید صرفاً انگشت 
بر ضعف های اثر بگذارد و فقط یادآور هر کژی و خطایی شود که در آن می بیند. اما نقد و نقادی این نیست و 
این رأی به صواب نزدیک تر است که نقادی کاوشی است دوسویه؛ از سویی کندوکاوی در باب فهم اثر و درک و 
دریافت و گوارش آن است که به گمانم این وجِه پررنگ تر نقادی است و به طور معمول آن را نادیده می گیرند و 
فقط به جنبه دوم نقد می پردازند؛ از سوی دیگر، یافتِن لغزش ها و ارائه بینشی است که ممکن است با بینش نگارنده 
متِن مورد بحث متفاوت باشد؛ گو اینکه باید گفت نقِد متنی فلسفی نقد از ایستار و نگره ای متفاوت است، نه بدین 
معنا که ایستاری که نقد می شود خطا است، بلکه صرفاً ذکر این نکته است که آن نگرش تفاوت هایی گاه جزئی 
و گاه بنیادین با نگرش فرد منتقد دارد. از این جهت، شاید این سخن گزاف نباشد که نقادی امری نسبی است و 
مبتنی بر نگرش منتقد از یک سو و دیدگاه مؤلف متن از دیگر سو است. بدین رو چه بسا نقاط ایجابی و مورد تأیید 
منتقدی همان نقاط ضعفی باشد که منتقد دیگری بر آن انگشت می نهد و آنچه را وی در آن مداقه می کند و آن 
را بر مذاق اندیشه اش خوش نمی یابد از منظر منتقدی دیگر دقیقاً همان نکتة نیکو و قابل تأیید و تأکید اثر باشد. 
بدین جهت است که باب نقد و نقادی همیشه مفتوح است و افزون بر آنکه خود نویسنده متن از ایستار خود در 
برابر نقادی ها دفاع می کند، هر نقدی می تواند سلسله ای مکرر و کثیر از نقدهای دیگر را نیز پدید آورد که محصول 
نگرش های دیگری هستند و این گفت وگوی نقادانه اگر به درستی و روش مند صورت گیرد با همه تضارب آرا و 
اختالف نگرش هایی که ممکن است پدیدار سازد، موجب رونق دانش هایی همانند دانش های انسانی، از جمله فلسفه 
می شود، که اصواًل دانش افزایی در آن ها از طریق همین سلسله نقادی ها و سیر دیالکتیکِی گفتار صورت می پذیرد 

و در غیر این صورت جز ایستایی و سکون و رکود ثمری دیگر به بار نخواهد نشست.
در این مقاله نگارنده می کوشد این دوسویه نقادی را مد نظر قرار دهد؛ یعنی نخست مطالبی مختصر با هدف 
نشان دادن روش اثر و صورت آن و شرح کوتاهی از آن می آورد و نیز درک و استنباط خود را از این اثر ارائه می کند و 
سپس در بخش دوم نقاط قوت آن را نشان خواهد داد. در پایان، در بخش سوم، نکاتی را، برخاسته از سویه سلبی کار 

نقادی یادآور می شود.

● خاستگاه های فلسفه دین در 
ادیان ابراهیمی

فلسفه، کالم و عرفان
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■ اکبري، بهنام )1357 ـ (
● دانش آموخته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی و 
کارشناسی ارشد فلسفه غرب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي.

کارنامک
مدّرس دانشگاه پیام نور گیالن، 

منتخب چهارمین دوره جشنواره سراسری نشریات دانشجویی )1380( در بخش مقاالت  ادبی،
ترجمه آثار متعدد و تألیف ده ها مقاله.

گزیده آثار
تاریخ فلسفه غرب، جلد 3، فلسفه قرون وسطی، ویراستار: جان مارنبن، تهران: حکمت، 1393،
فلسفه و الهیات در سده های میانه، گیلیان رزماری اوانز، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1392،

در باب دوستی )الیلیوس(، سیسرو، تهران: ققنوس، 1389،
درباره وحدت عقل در رّد ابن رشدیان، توماس آکویناس، تهران: حکمت، 1389،

درباره آکویناس، جان اینگلیس، تهران: حکمت، 1388،
»خاســتگاه های فلســفه دیــن در ادیــان ابراهیمــی«، نقــدی بــر کتــاب فیلــون اســکندرانی مؤّســس فلســفه 

دینــی، فصلنامــه نقــد کتــاب، ســال اول، شــماره 3 ـ 4، پاییــز و زمســتان 1393.
»دربــاره وحــدت عقــل آکوینــاس، رویارویــی دو قرائــت از فلســفه ارســطو«، کتــاب مــاه فلســفه، شــماره 33، 

خــرداد 1389،
»در باب وجود و ماهیت«، روزنامه شرق، 19 فروردین 1383،

»پسامدرنیسم و ادبیات«، نگاه تازه، شماره 1+18، پاییز 1380.

شایسته قدرداني
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4.  دین
الف( علوم قرآنی و حدیث

در این حوزه یک اثر شایسته قدرداني شناخته شد: 
ــاب  ــر کت ــد ب ــا تأکی ــرآن ب ــت ق ــی احمــد صبحــی منصــور در انحصــار منبعی ــی قرآن ــد مبان »بررســی و نق
القــرآن و کفــی مصــدرا للتشــریع االســالمي«، راضیــه مظفــری و مجیــد معــارف، پژوهشــنامه ثقلیــن، دوره 

ــار 1393.   اول، شــماره 1، به

چکیده 
صبحــی منصــور در کتــاب القــرآن و کفــی مصــدرا للتشــریع االســالمي، ســعی دارد تــا بــا اســتناد بــه 
قــرآن، کتــاب خــدا را بــه عنــوان تنهــا منبــع تشــریع اســالم معرفــی نمــوده و عــدم حجیــت ســنت را نیــز 
ــی کامــل و جامــع حقایــق  ــرآن کتاب ــرآن اســتفاده می شــود کــه ق ــات ق ــه ادعــای او از آی ــد. ب ــات نمای اثب
ــته  ــود بازداش ــر خ ــه غی ــه ب ــردم را از مراجع ــرده و م ــالم ک ــی اع ــود را کاف ــت خ ــر هدای ــه در ام ــوده ک ب
اســت. بــه نظــر صبحــی منصــور ظنــی الصــدور بــودن احادیــث و سیاســت نهــی از کتابــت حدیــث توســط 
ــه  ــا ب ــر قرآن بســندگی در تشــریع و نفــی حجیــت ســنت اســت. ام ــه دیگــری ب ــر اســالم )ص( قرین پیامب
ــیرهای  ــات و تفس ــورد گزینشــی آی ــه برخ ــندگی؛ ب ــه قرآن بس ــد نظری ــق و تأیی ــد وی در تحق ــر می رس نظ
نامناســب بــا ســیاق و نیــز تغافــل از نصــوص دال بــر حجیــت ســنت و احیانــا توجیهــات غیــر متعــارف آنهــا 

اقــدام کــرده اســت.

● بررسی و نقد مبانی قرآنی احمد صبحی منصور در 
انحصار منبعیت قرآن با تأکید بر کتاب القرآن و کفی 

مصدرا للتشریع االسالمي
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■ مظفری، راضیه )1361 ـ (
● دانش آموخته دکتری الهیات گرایش علوم قرآن و 
حدیث، دانشگاه تهران.

شایسته قدرداني

کارنامک
دارای مجـوز تدریـس دروس تفسـیر موضوعـی قـرآن و نهج البالغه از معاونت آموزشـی و پژوهشـی اسـتادان 

و دروس معـارف اسـالمی نهـاد نمایندگـی مقام معظـم رهبری در دانشـگاه ها،
تدریس درس تفسیر موضوعی قرآن کریم در دانشگاه فرهنگیان استان تهران،

 تدریس در دانشگاه فرهنگیان قم پردیس حضرت معصومه )س(،
تألیف ده ها مقاله در حوزه علوم و معارف اسالمی.

گزیده آثار
حدیث آرزومندی در آیینه قرآن و روایات، قم: دفتر نشر معارف، 1392،

ــم، )در  ــرآن کری ــی در عصــر ظهــور از منظــر ق ــر مختصــات نظــام جهان ــد ب ــا تأکی آرمانشــهر پارســایان ب
دســت چــاپ(،

»بازخوانـی آرزوهـای بازدارنـده از فرهنـگ متعالی در قـرآن کریم«، فصلنامه فرهنگ در دانشـگاه اسـالمی، با 
همکاری رضـی بهابادی،

»نظـام الگودهـی و راهکارهـای دسـتیابی بـه آرزوهـا از منظر قـرآن کریـم«، فصلنامـه مطالعات تفسـیری، با 
همـکاری حسـین مظفری،

»آرزوهـای بازدارنـده از نظـر قـرآن و عرفان هـای نوظهـور«، فصلنامـه پژوهش هـای اجتماعـی اسـالمی، بـا 
همـکاری حسـین مظفری و سـجاد سـالمت،

»تأثیـر تمایـالت و آرزوهـای سـازنده بر تعلیـم و تربیت از منظر قـرآن و روایات«، همایش کشـوری علم دینی 
و دیـن علمـی به صورت پوسـتر، با همکاری صـادق اکبری،

»نقـش اسـتاد در نهادینه سـازی و تحـول نظـام ارزشـی دانش آمـوزان و دانشـجویان«، همایش کشـوری علم 
دینـی و دیـن علمـی به صـورت پوسـتر، با همـکاری صـادق اکبری،

»تحلیـل انتقـادي ضوابـط وضـع شناسـي از دیـدگاه عمرفالتـه در حـوزه نـص بـر والیـت« بـا راهنمایـی 
عبدالهـادی فقهـی زاده، )در دسـت چـاپ(،

»اثبات معاد به مقتضای فطرت« )در دست چاپ(.
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شایسته قدرداني

■ معارف، مجید )1332 ـ (
● دانش آموخته دکتري علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس.

کارنامک
عضو هیئت علمي دانشکده الهیات دانشگاه تهران،

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران،
داور جایزه کتاب سال و کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،

داور جایزه گام اول،
معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه تهران،

سردبیر مجله  پژوهش دینی،
سردبیر مجله مطالعات قرآني و روایي. 

گزیده آثار
حدیث و حدیث پژوهي، با همکاري محمدعلي مهدوي راد و محسن معیني، کتاب مرجع، 1389،

شناخت حدیث )مباني فهم متن ـ اصول نقد سند(، انتشارات نبأ، 1389،
مباحثي در تاریخ حدیث )سیر تدوین ـ شناخت منابع(، انتشارات نبأ، 1389،

محدث صادق )مروري بر زندگي و آثار شیخ صدوق(، همشهري، 1389،
تاریخ عمومي حدیث با رویکرد تحلیلي، انتشارات کویر، 1388،

جوامع حدیثي اهل سنت، سازمان  مطالعه  و تدوین  کتب  علوم  انساني  دانشگاهها )سمت(، دانشکده علوم 
حدیث، 1388،

مباحثي در تاریخ و علوم قرآني، انتشارات نبأ، 1383،
درآمدي بر تاریخ قرآن، انتشارات نبأ، 1383،

حیات سیاسي امام علي )ع(: عصر پیامبر اسالم )ص(، انتشارات نبأ، 1379،
پرسش و پاسخ هایي در شناخت تاریخ و علوم قرآني، انتشارات کویر، 1376،

پژوهشي در تاریخ حدیث شیعه، انتشارات ضریح، 1376.
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در این حوزه یک اثر شایسته قدرداني شناخته شد:

»بررســی کتــاب اندیشــه اســالمی1«، غالمرضــا کســایی و جــالل رحیمیــان، اندیشــه دینــی، شــماره 51، 
ــتان 1393. دوره 14، تابس

چکیده 
ایــن مقالــه در صــدد اســت بــه تحلیــل انتقــادی متــن کتــاب اندیشــه اســالمی 1 پرداختــه، مشــّخص 
ــا خیــر. بدیــن منظــور،  ــد ی ــه مطالــب رعایــت کرده ان ــا نویســندگان اصــل بی طرفــی را در ارائ کنــد کــه آی
ــاب )بخــش  ــدگان دو بخــش از کت ــه اســت. نگارن ــرار گرفت چارچــوب ون دایــک )2003( مــورد اســتفاده ق
2، تحــت عنــوان وجــود خــدا و بخــش 4 مســأله َشــر( را بــراي پژوهــش انتخــاب کرده انــد. نتایــج تحقیــق 
نشــان می دهــد کــه مشــکالتی از قبیــل ارائــه اســتدالل ناقــص، اســتفاده از روش هــای ناصحیــح اســتدالل، 
ــا  بهره جویــی از مثال هــای نامربــوط، تــالش در راســتای برتــر نشــان دادن ایده هــای موافــق در مقایســه ب
ایده هــای مخالــف، عــدم معرفــی نظرهــای ناهمســو، بهــره گرفتــن از کلمــات و یــا عبــارات دارای بــار منفــی 
جهــت کوچــک جلــوه دادن منتقــدان و اســتفاده از اغــراق، در متــن کتــاب بــه چشــم می   خــورد و بایســته 

اســت کــه نویســندگان در ویرایش هــای بعــد، نســبت بــه برطــرف نمــودن ایــن ایرادهــا اقــدام نماینــد.

● بررسی کتاب اندیشه اسالمی1
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■ کسائی، غالمرضا )1364 ـ (
● دانش آموخته دکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه اصفهان.

کارنامک
تحصیل در مرکز استعدادهای درخشان شیراز در مقاطع راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی،

رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد در سال 1388 در مجموعه زبان شناسی،
مــدرس زبــان انگلیســی و مســئول گــروه طراحــی ســؤاالت امتحانــی تمــام ســطوح بزرگســاالن در مؤسســه 

نویــد و مجتمــع دیباگــران شــیراز .

گزیده آثار
»زن در ضــرب المثل هــای فرهنــگ فارســی: رویکــرد تحلیــل گفتمــان انتقــادی«، بــا همــکاری آوا ایمانــی 

و عبــاس اســالمی راســخ، نشــریه علمــی پژوهشــی پژوهشــنامه زنــان، ســال 6، شــماره 13، 1394،
ــی،  ــکاری آوا ایمان ــا هم ــی«، ب ــی مورای ــاس واج شناس ــر اس ــی ب ــان فارس ــش در زب ــش کش ــی نق »بررس
پذیــرش چکیــده بــرای ســخنرانی در ســومین همایــش ملــی زبان شناســی و آمــوزش زبــان فارســی، مشــهد، 
ــی  ــالت علم ــی از مج ــل در یک ــخه کام ــاپ نس ــفند 1394، و چ ــهد، 11 و 12 اس ــی مش ــگاه فردوس دانش

ــا در مجموعــه مقــاالت همایــش. پژوهشــی دانشــگاه فردوســی مشــهد و ی
 Imani, Ava and Kassaei, Gholamreza (2015). A Morpho-semantic study of the
 Diminutive Suffix –ak in Persian. Presented at the 3rd Global Conference on
 linguistics and language teaching, linelt 2015, Istanbul, Turkey, November 16
 – 18. To be published by Elsevier Procedia, Social and Behavioral Sciences

Journal (ISSN: 1877-0428).
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■ رحیمیان، جالل )1335 ـ (
● دانش آموخته دکتری زبان شناسی، دانشگاه کویینزلند استرالیا.

شایسته قدرداني

کارنامک
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز،

معاون آموزشی و پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز،
رئیس بخشزبان های  خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز،

رئیس روابط بین الملل دانشگاه شیراز،
راهنمایی ده ها پایان نامه دانشجویی،
تألیف ده ها مقاله علمی ـ پژوهشی.

گزیده آثار
جهان اروپایي1800 ـ 1500، درآمدي بر اوایل تاریخ مدرن، با همکاری فضلی نژاد، شیراز: مرکز نشر دانشگاه 

شیراز، 1393،
توصیف گویش شیرازي، با همکاری راستی عمادآبادی و حاجی محمدی، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز، 1391،

زبان شناسي، گذشته، حال، آینده، با همکاری شریفی پورشیرازی، تهران: انتشارات رهنما، 1390،
ساخت زبان فارسي، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1389،

مباني زبان شناسي 1، با همکاری رزمجو، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1389،
واژه شناسي، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1389،

کتابخانه مدرسه و نقش آموزشي متخصص رسانه، با همکاری جوکار، چاپار ایران، 1385،
دستور زبان فارسي، صورت، نقش و معنا، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1381،

خرید کتاب براي کتابخانه، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1379،
»تحلیل گروه اسمي فارسي بر پایه نحو ایکس تیره«، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انساني، دانشگاه شهید 

باهنر، شماره 23، پیاپي 20، 1387، 
»جنبه هاي صوري و معنایي ساخت جاري در فارسي امروز«، مجله علوم اجتماعي و انساني، دانشگاه شیراز، 

دوره 26، شماره 4، پیاپي 53، 1386،
»آموزش زبان فارسي در برزیل: مشکالت و راهکارها«، گوهر گویا، سال اول، شماره 2، 1386،

»تحلیل نحوي و معنایي ادات در زبان فارسي«. ویژه نامه نامه فرهنگستان، جلد 2، شماره پیاپي 2، 1385.
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علوم اجتماعی

5.  علوم اجتماعی 
الف( جامعه شناسی

در این حوزه یک اثر شایسته قدرداني شناخته شد: 
»بازنمایــی جامعه شناســی عینیت گــرا در کالبــد جامعه شناســی انتقــادی«، محمــد امیــن قانعــی راد، 

ــتان 1393. ــار و تابس ــماره 1 ـ 2، به ــال اول، ش ــی، س ــوم اجتماع ــاب عل ــد کت ــه نق فصلنام

چکیده 
ــر برگــر را معرفــی و  ــه جامعه شناســی: نگاهــی انســان  گرایانه، نوشــته پیت ــاب دعــوت ب ــه کت ــن مقال ای
ــه و  ــوان »ترجم ــه به عن ــن ترجم ــد. اولی ــد می کن ــال های 1357 و 1393 را نق ــر در س ــن اث ــه ای دو ترجم
تألیــف شــهره مهــدوي« منتشــر شــده اســت و مترجــم هرجــا کــه الزم دانســته، بــا افــزودن جمالتــی بــه 
متــن اصلــی ترجمــه را طوالنــی و گاه، اثــر را تحریــف کــرده اســت؛ ترجمــه فاضــل امــا بــا وفــاداری بیشــتر 
بــه مقولــه ترجمــه و برخــورداری از نمایه هــای اســامی و موضوعــی بــر ترجمــه اول رجحــان دارد؛ بــا وجــود 
ــه طــوری  ــه کاربســته می شــود؛ ب ــه ای نابســامان ب ــه گون ــن، در ترجمــه فاضــل، معادل هــای فارســی ب ای
ــون نظــری  ــد. ترجمــه مت ــوان می مان ــن معادل هــا نات ــای دقیــق برخــی از ای ــده از درک معن کــه گاه خوانن
بایــد بــا در نظرگرفتــن الزامــات و داللت هــای مفهومــی انجــام شــود؛ امــا در پــاره ای از مــوارد گرایش هــای 
ــود  ــاری خ ــرد هنج ــر رویک ــت تأثی ــان تح ــذارد و آن ــر می گ ــان تأثی ــرکار آن ــم ب ــن دو مترج ــاری ای هنج
ــی  ــن اصل ــای مت ــی و داللت ه ــی معان ــه واژگون ــه گاه ب ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس ــا معادل های ــر ی از تعابی
می انجامــد. در ایــن دو ترجمــه بــه طــور خــاص جامعه شناســی عینیت گــرا و مبتنــی بــر بی طرفــی ارزشــی 

ــی می شــود. ــادی بازنمای ــرا و انتق ــک جامعه شناســی هنجارگ ــه ی ــه مثاب ــر ب برگ

● بازنمایی جامعه شناسی عینیت گرا در کالبد 
جامعه شناسی انتقادی
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■ سّیدمحمدامین، قانعی راد )1334 ـ (
● دانش آموخته دکتری جامعه شناسي، دانشگاه تهران.

شایسته قدرداني

کارنامک
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور،

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران،
مشاور عالی رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور،

استاد مدعو دوره های دکتری دانشگاه های تهران، عالمه طباطبائي، تربیت مدرس و الزهرا،
عضو هیئت تحریریه مجله هاي علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، مطالعات اجتماعي ایران؛ آموزش عالي ایران، 

سیاست علم و فناوري،
عضو اسبق هیئت مدیرة جمعیت توسعه علمی ایران و انجمن آموزش عالی ایران،

عضو شورای سیاست گذاری و راهبردی همایش ملی اعتدال. 

گزیده آثار
به سوی اقتصاد سیاسی فرهنگی، باب جسوپ و نایلینگ سووم، انجمن جامعه شناسی ایران، 1393 )ترجمه و تدوین(،

گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری، سید فرید العطاس، با همکاری 
ابوالفضل مرشدی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1393 )ترجمه و تدوین(،

جامعه شناسی علم در ایران، با همکاري اردشیر انتظاری و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، 1391،
جامعه شناسي کنشگران علمي در ایران، با همکاري فرهاد خسروخاور، نشر علم،1390،

مشارکت اجتماعي و سیاسي نخبگان، نشر راه دان، 1389،
تحلیل فرهنگی صنعت، پروهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات، 1388،

تعامالت و ارتباطات در جامعه علمی )بررسي موردي رشته علوم اجتماعي(، پروهشکده مطالعات فرهنگی و 
اجتماعي، 1385،

جامعه شناسي رشد و افول علم در ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور، 1384،
ناهمزماني دانش: روابط علم با نظام هاي اجتماعيـ  اقتصادي در ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور، 1382،

نظام علمي کشور در برنامه سوم توسعه، مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور، 1381،
ساختار مدیریت در نظام علمي کشور، مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور، 1381،

تبارشناسي عقالنیت مدرن، نقد فرهنگ، 1381.
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در این حوزه یک اثر شایسته قدرداني شناخته شد:

»قــدرت ارتباطــات یــا قــدرت اطالعــات نقــدی بــر نظریــه قــدرت شــبکه ای مانوئــل کاســتلز«، عبدالرســول 
ــتان  ــز و زمس ــماره 3 ـ 4، پایی ــال اول، ش ــات، س ــانی و ارتباط ــاب اطالع رس ــد کت ــه نق ــاالر، فصلنام دیوس

.1393

چکیده 
قــدرت ارتباطــات، ازجملــه مهم تریــن آثــار مانوئــل کاســتلز، تالشــی اســت به منظــور تبییــن روابــط قــدرت 
در جامعــه شــبکه ای و پاســخ بــه ایــن پرســش کــه قــدرت در کجــای جامعــه شــبکه ای قــرار دارد. کاســتلز 
در ایــن کتــاب ایــن فرضیــه را مطــرح می کنــد کــه قــدرت در جامعــه شــبکه ای در ارتباطــات نهفتــه اســت 
ــان ارتباطــات ـ کــه او آنهــا را در دو گــروه ســوییچرها و برنامه نویســان دســته بندی  و کنترل کننــدگان جری
ــه دیدگاه هــای کاســتلز از ســه منظــر مــورد نقــد جــدی  ــان قــدرت هســتند. در ایــن مقال ــد ـ صاحب می کن
ــار و روایــی مــدل کاســتلز از قــدرت ارتباطــات  ــه نظــر می رســد اعتب ــه اســت؛ نقدهایــی کــه ب ــرار گرفت ق
ــند.  ــش می کش ــه چال ــی را ب ــی و سیاس ــائل اجتماع ــن مس ــرای تبیی ــدل ب ــن م ــدی ای ــن کارآم و همچنی
محورهــای اصلــی نقــد ایــن مقالــه عبارتنــد از: »نقــد اصالــت ارتباطــات و بی توجهــی بــه فلســفه اطالعــات«، 

»نقــد ســاختارگرایی شــبکه ای« و »نقــد اصــرار بــر مفاهیــم تکــراری«.

● قدرت ارتباطات یا قدرت اطالعات نقدی بر نظریه 
قدرت شبکه ای مانوئل کاستلز

علوم اجتماعی
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■ دیوساالر، عبدالرسول )1361 ـ (
● کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی و 
کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی، دانشگاه آکسفورد انگلستان.

کارنامک
پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک،

مدیر کارگروه توسعه و منابع ملی در مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره،
کارشناس مطالعات استراتژیک، توسعه ملی و مسائل روسیه،

پژوهشگر در عرصة روابط ساخت قدرت و توسعه و بررسی الگوهای اثرگذاری منابع بر توسعه متمرکز،
پژوهشگر پژوهشکدة مطالعات استراتژیک خاورمیانه،

مجری 27 طرح تحقیقاتی در عرصة مطالعات سیاسی،
پژوهشگر موسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،

مشاور ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور.

گزیده آثار
رویکردی نوین در ماهیت شناسی قدرت اطالعات، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1388،

مقدمه ای بر محیط شناسی نظامی و جنگ اطالعات، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 1386،
راهبردها و معماری کالن فرماندهی و کنترل، جلد 1: فرماندهی و کنترل و جلد 2: جنگ اطالعات،  تهران: 

مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی 1385،
قدرت اطالعات: تأثیر اطالعات بر نظریه توسعه، تهران: انتشارات تیسا، 1391،

مطالعات توسعه و مؤلفه منابع، تهران: روزنه، 1392،
ترجمه منطق استراتژیک و عقالنیت سیاسی، براد فوردلی و کارل وانینگ، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(، 1392،

معنا و تحول مفاهیم در پیشرفت و توسعه )در دست انتشار(،
رویکرد ایرانی به توسعه: گفتگو با اندیشمندان ایرانی توسعه )در دست انتشار(،

»روابط ایران و شوروی و تأثیر آن بر توسعه ایران«، مطالعات اوراسیای مرکزی، 1394،
»بررســی نقــش منابــع ملــی بــا رویکــرد نظریــه کارل مارکــز«، پژوهشــنامه علــوم اجتماعــی، ســال ششــم، 

شــماره 1،1391،
»نقــش دکتریــن نظامــی در تحقــق اهــداف دکتریــن سیاســت خارجــی روســیه«، فصلنامــه راهبــرد دفاعــی، 

شــماره 22، 1387.

شایسته قدرداني



90

ب
کتا

قد 
ره ن

نوا
ش

ن ج
می

ده
واز

ش د
زار

گ

زبان

6. زبان 
الف( زبان شناسی

در این حوزه یک اثر شایسته قدرداني شناخته شد: 
»نقد و معرفی رده شناسیزبان های  ایرانی«، محمد راسخ مهند، نشریه زبان ها و گویش های ایرانیـ  ویژه نامه نامه 

فرهنگستان، شماره 4، پاییز 1393.

چکیده 
بر  تأکید ویژه  با  نام »برخی همگانی های دستور  با  از زمانی که جوزف گرین  برگ مقاله ای  نیم قرن  اکنون 
توالی عناصر معنی دار« )1963؛ که به سال 1966 تجدید چاپ شده است( را منتشر کرد، می گذرد. زبان شناسان 
از این مقاله به عنوان نقطه شروع مطالعه همگانی ها در رده شناسی زبان یاد می کنند. مقاله گرین برگ باعث 
شد رهیافت تازه ای در مطالعات زبان شناسی، به ویژه همگانی های زبان ایجاد شود، که می توان آن را دستور 
همگانی رده  شناختی نامید )هاوکینز XI : 1983(. همگانی های زبانی ویژگی های ساختاری هستند که در اکثر 
زبان ها مشترکند. این همگانی ها از طریق بررسی و مقایسه زبان ها با یکدیگر شناخته می شوند، به همین دلیل 
در مطالعات رده شناسی، بررسی های بین زبانی بسیار اهمیت دارد. رده شناسی در این 50 سال رشد بسیاری داشته 
است، تا آنجاکه زبان شناسان در کنار رویکردهای غالبی مانند صورت گرایی و زبان شناسی شناختی، از رویکرد 
باید گفت  البته  یاد می کنند.  )دبیرمقدم 1383؛ کرافت 2003(  زبان شناسی نقشی ـ رده شناختی  نام  با  سومی 
تاریخی خود، و  از مراحل مختلف  تاریخ مشخص و منابع مکتوب  به دلیل داشتن  ایرانی،  اینکهزبان های   با 
تنوع منحصر به فرد، از موارد نادر در میان خانواده های زبانی دنیا محسوب می شوند، تاکنون جایگاه خود را در 
مطالعات رده شناختی پیدا نکرده اند. حتمًا توجه بهزبان های  ایرانی و مطالعه دقیق آنها می تواند تصویر مطالعات 
ایرانی محمد  یا، دسـت کم، کامـل کند؛ در چنین فضایی، کتاب رده شناسیزبان های   رده شناختی را دگرگون 
دبیر مقّدم متولد شده است. این کتاب از پانزده فصل تشکیل شده است. فصل های اّول و دوم به رده شناسی و 
جایگاه آن در علم زبان وزبان های  ایرانی اختصاص دارد. در فصل های سوم تا چهاردهم به بررسی دوازده زبان 
ایرانی پرداخته شده است که عبارتند از: بلوچی، َدوانی، الرستانی، تالشی، َوفسی، کردی، اورامی، لَکی، ِدلواری، 

نائینی، شهمیرزادی، و تاتی. فصل پانزدهم »یافته ها و پیامدها«ست. این مقاله معرفی و نقد این کتاب است.

● نقد و معرفی رده شناسیزبان های  ایرانی
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■ راسخ مهند، محمد )1352 ـ (
● دانش آموخته دکتری زبان شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی

شایسته قدرداني

کارنامک
استاد زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان،

عضو هیئت تحریریه مجالت پژوهش های زبانی و پژوهش های زبان شناسی تطبیقی،
دبیر علمی همایش زبان شناسی نقش گرا،

سخنرانی در بیش از سی همایش علمی ملی و بین المللی،
اخذ بورس تحقیقاتی از موسسه فون هومبولت آلمان در دانشگاه هامبورگ،

مدیر گروه زبان شناسی و معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا،
تألیف بیش از 30 مقاله و 40 نقد و معرفی کتاب در مجالت داخلی و خارجی.

گزیده آثار
فرهنگ توصیفی نحو، تهران: علمی، 1393،

فرهنگ توصیفی مکاتب زبان شناسی، تهران: انتشارات علمی، 1393،
زبان شناسی شناختی، نظریه ها و مفاهیم، تهران: سازمان سمت، 1389، 

گفتارهایی در نحو، تهران: مرکز، 1388،
»بررسی ویژگی های تمیز در زبان فارسی«، نامه فرهنگستان، شماره 27، 

»توصیف افعال مرکب پی بستی و شیوه ضبط آنها در فرهنگ های فارسی«، نشریه فرهنگ نویسی، شماره 1،
»ساخت ناگذرا در فارسی«، زبان و زبان شناسی، شماره 5، 

»مفعول نمایی افتراقی درزبان های  ایرانی«، گویش شناسی، ویژه نامه نامه فرهنگستان، شماره 6، 
»معرفگی و نکرگی در زبان فارسی«، مجله دستور، شماره 5.
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ب(زبان های  باستانی
در این حوزه یک اثر شایسته قدرداني شناخته شد:

ــه  ــودرزی، فصلنام ــیمین دخت گ ــن«، س ــن یس ــد وهوم ــت از زن ــادق هدای ــه ص ــی ترجم ــد و بررس »نق
پژوهش هــای نقــد ادبــی و سبک شناســی، شــماره 15، بهــار 1393.

چکیده 
ــه  ــاری ک ــا آث ــتانی ب ــات داس ــرو در ادبی ــت پیش ــنده ای اس ــادآور نویس ــًا ی ــت عموم ــادق هدای ــام ص ن
ــتانی و  ــار داس ــون آث ــی پیرام ــات فراوان ــون تحقیق ــن رو تاکن ــیاری دارد؛ از ای ــان بس ــداران و مخالف طرف
ــای او از  ــی و ترجمه ه ــای تحقیق ــا کاره ــیده، ام ــام رس ــه انج ــه ب ــان فرانس ــژه از زب ــش به وی ترجمه های
متــون پهلــوی کمتــر مــورد توجــه و تحقیــق قــرار گرفتــه اســت. هدایــت در ایــن زمینــه نیــز پیشــرو بــوده 
و آثــار زیــادی برجــای گذاشــته کــه در ایــن تحقیــق یکــی از آنهــا بــا نــام زنــد وهومــن یســن در بوتــه نقــد 
و بررســی قــرار گرفتــه و بــا تنهــا ترجمــه ای کــه پــس از او بــه قلــم محمدتقــی راشــد محصــل بــه انجــام 
رســیده، مقایســه می شــود. ایــن متــن بــا محتوایــی اعتقــادی، بــه باورهــای زرتشــتیان دربــاره پایــان جهــان 
و چگونگــی پیــروزی نیکــی بــر بــدی مربــوط می شــود. بررســی و قیــاس ســطر بــه ســطر ترجمه هــا نشــان 
ــم  ــال مفاهی ــتوری در انتق ــکات دس ــت ن ــا و رعای ــزان در معادل گزینی ه ــه می ــا چ ــت ت ــه هدای ــد ک می ده

موفــق عمــل کــرده اســت.

● نقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زند 
وهومن یسن
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■ گودرزی، سیمین دخت )1353 ـ (
● دانش آموخته کارشناسی ارشد فرهنگ وزبان های  باستانی، 
دانشگاه عالمه طباطبایی.

شایسته قدرداني

کارنامک
نویسنده و مترجم در مجله ادبی آزما و نشریه پارسه )متعلق به میراث فرهنگی ایران(،

نویسنده و تهیه کننده ویدئوهای آموزشی در زمینه فرهنگ وزبان های  باستانی در سایت ادبی سخن،
تدریس زبان و ادبیات فارسی در مقطع دبیرستان،

همکاری با بخش فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی،
مترجم روزنامه همشهری در صفحه میراث فرهنگی و گردشگری جهان،

همکاری با پژوهشگاه دکتر رواقی وابسته به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی،
همکاری با بنیاد صادق هدایت برای برگزاری مسابقات داستان نویسی.

گزیده آثار
پژوهشگری به نام صادق هدایت، نشر الکترونیک مانا کتاب، 1394،

»دو راهــی فرهنــگ ایــران باســتان وزبان هــای  باســتانی«، مجموعــه مقــاالت نخســتین هم اندیشــیزبان های  
کهــن ایرانی، مهــر 1392،

»نقــد و بررســی تطبیقــی ترجمه هــای کارنامــه اردشــیر بــر پایــه ترجمــه صــادق هدایــت«، مجلــه مطالعــات 
ایرانــی، شــماره 24، پاییــز و زمســتان 1392.

»درباره ایران شناسی«، کتاب ماه ادبیات، پاییز 1390،
ترجمه »آخرین دیدار با گابو«، مجله آزما، شماره 105،

ترجمه »مطالعه در خطر«، مجله آزما، شماره 106،
ترجمه »پاز، خدای فرهنگی مکزیک«، مجله آزما، شماره 107،

ترجمه »مکان و بی مکانی در ادبیات داستانی«، مجله آزما، شماره 110،
گفتگــو بــا دکتــر مهــدی ســمایی بــا عنــوان »زبــان مخفــی، افــکار پنهــان در پشــت واژه هــا«، مجلــه آزمــا، 

شــماره 111،
ترجمه »ژان کوکتو، در یک پوزیتو«، مجله آزما، شماره 111،

ترجمه انگلیسی نقشه گردشگری تهران، سازمان فرهنگی شهرداری.
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علوم و فنون

7.  علوم و فنون
الف( تاریخ علم

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد: 
»کی  گوش می کند به سروش پیام ما«، یونس کرامتی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، سال اول، 

شماره 3 ـ 4، پاییز و زمستان 1393.

چکیده 
ترجمه فارسی بیت الحکمه را می توان نمونه ای شایسته برای کتابی دانست که از هر لحاظ اشکاالتی چشم ناپوشیدنی 
دارد. کیفیت نازل ترجمه، دستبردهای مترجم و ناشر در اصل کتاب و کیفیت نازل چاپ همگی دست به دست هم داده اند که 
کتابی سخت نادلپسند پدید آید. مقدمه مترجم در واقع آمیزه ای مختصر اما مغلوط و مخدوش از مقدمه نویسنده است؛ یادداشتی 
دو صفحه ای از مؤلف با عنوان Notes to readers )در ترجمه حذف شده( که در »لبه برگردان روکش جلد متن اصلی« 
به همراه چند نکته از مطالب متن کتاب با نثری بسیار ضعیف و آشفته و البته »زیاده روی در اغراق« نوشته شده است. گزارش 
نویسنده از محتوای کتاب گاه چنان با محتوای آن در تناقض است که خواننده می پندارد نویسنده مقدمه، کتاب را به درستی 
نخوانده است. دعوی مترجم در خصوص »ترجمه دقیق کلمه به کلمه« و »حفظ امانت« کاماًل بی اساس است. زیرا »یادداشتی 
برای خوانندگان« در ظاهر حذف شده اما ترجمه کمابیش نادرست آن در »مقدمه مترجم« آمده، چندان که گویی سخن خود 
اوست. از این گذشته در موارد پرشمار عبارات، جمله ها و تصاویر متن اصلی حذف یا افزوده شده اند. نکات افزوده مترجم در 
بسیاری موارد نادرست و ناشی از اشتباه او در درک متن اصلی است. تصاویر نیز غالباً بی ارتباط، بی کیفیت و زیرنویس هایشان 
نیز نادرست یا نارسا است. مترجم از »دقت بسیار« خود و صرف وقت بسیار برای »مراجعه به منابع اصلی«، بهره گیری از 
منابع برخط )آنالین( و... یاد می کند اما حاصل کار او نشان از »بدخوانی های پرشمار« ناشی از »شتاب بسیار«، و عدم مراجعه 
به دست یاب ترین منابع )حتی ویکی پدیای انگلیسی و فارسی( دارد. ترجمه کتاب بیت الحکمه نیازمند آگاهی کافی و چه بسا 
تسلط به تاریخ سیاسی و فرهنگی و تاریخ علم دوره اسالمی و سده های میانه )به ویژه در رشته های ریاضیات، اخترشناسی و 
اختربینی( است. بهره مترجم از این لوازم سخت ناچیز است در نتیجه بسیاری از اصطالحات علمی نادرست و نام های خاص 
)اشخاص و کتاب ها(، چندگونه ضبط شده اند. مترجم حتی شرایط الزم برای ترجمه متنی ساده را نیز چنان که باید و شاید دارا 
نیست. اشتباهات دستوری، یادکرد نابه جای اجزای جمله، دایره واژگانی بسیار محدود و آشنایی ناکافی با ساختارهای زبانی، چه 
در زبان مبدأ چه در زبان مقصد، اتکا به فرهنگ های ناکارآمد انگلیسیـ  فارسی همگی دست به دست هم داده اند تا او حتی در 
ترجمه بسیاری جمالت ساده و نوشتن چند جمله روان پیاپی ناتوان باشد. همه این »کاستی ها« به لطف انتشارات سروش به 
وجه احسن »تکمیل« شده است. ویراستاران دوگانه این کتاب نه تنها این اشکاالت را رفع نکرده اند بلکه سالیق دوگانه آنان 
به هرچه »رنگارنگ تر شدن« این اشکاالت انجامیده است. ناشر برای »تتمیم فایده« کار نمایه سازی را نیز به فردی ناآشنا، 
بی دقت و پراشتباه سپرده و کتاب را نیز با کیفیتی نازل چاپ کرده تا در »کم و کاست« هیچ »کم و کاستی« نگذاشته باشد. 

● کی  گوش می کند به سروش پیام ما
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برگزیده

■ کرامتی، یونس )1349 ـ (
● دانش آموختة دکتری تاریخ علم دورة اسالمی، 
پژوهشگاه علوم انسانی.

کارنامک
سردبیر کتاب ماه علوم و فنون 1391-1390،

سردبیر فصل نامة نقد کتاب علوم محض و کاربردی )1393- (،
مشاور علمی مجلة تاریخ علم پژوهشکدة تاریخ علم دانشگاه تهران،

عضو انجمن بین المللی تاریخ علم و فلسفة عربی ـ اسالمی )پاریس(،
تألیف ده ها مقاله در عرصة علوم و فنون و نقد کتاب،

عضــو هیئــت تحریریــه و ویراســتار علمــی مجلــة میــراث علمــی اســالم و ایــران )مرکــز پژوهشــی میــراث 
مکتــوب(.

گزیدة آثار
کارنامة ایرانیان، تهران: انتشارات اهل قلم، 1380،

نخستین گام های جبر: بررسی جبر و مقابلة خوارزمی، تهران: انتشارات اهل قلم، 1380،
هواشناخت: بررسی سه رسالة کهن فارسی در آثار علوی، تهران: انتشارات اهل قلم، 1381،

در قلمرو ریاضیات : بررسی مفتاح الحساب کاشانی، تهران: انتشارات اهل قلم، 1381،
ابوریحان بیرونی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1385،

نگاهی به تاریخ ریاضیات و نجوم در ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1385،
چــاپ تصویــری الرســاله المحیطیــه غیــاث الدیــن جمشــید کاشــانی، همــراه بــا مقدمــه و شــرح مســائل بــه 

زبــان ریاضــی امــروز، تهــران: مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب، 1392،
شیفتة هندسة زندگی: زندگی و کارنامة ابوالوفای بوزجانی، تهران: انتشارات همشهری، پاییز 1392.
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ب( زیست شناسی
در این حوزه یک اثر شایسته قدرداني شناخته شد:

»تــالش جوانــان ایرانــی بــرای معرفــی شــگفتی های ســرزمین مــادری«، حســن ســاالری، فصلنامــه نقــد 
کتــاب علــوم محــض و کاربــردی، ســال اول، شــماره 3 ـ 4، پاییــز و زمســتان 1393.

چکیده 
ــدگان  ــران، خزن ــای ای ــاره پروانه ه ــی درب ــای میدان ــه راهنم ــد س ــا تولی ــی ب ــارات ایران شناس انتش
ــرمایه ها و  ــی س ــزرگ در راه معرف ــی ب ــران، گام ــان ای ــن گیاه ــی از رایج تری ــران و برخ ــتان ای و دوزیس
ــگران و  ــی از پژوهش ــی گروه ــا همراه ــزرگ ب ــن کار ب ــت. ای ــته اس ــران برداش ــی ای ــگفتی های طبیع ش
عکاســان جــوان ایرانــی بــه بــار نشســته و مــورد توجــه پژوهشــگران خارجــی قــرار گرفتــه اســت. در کتــاب 
راهنمــای میدانــی پروانه هــای ایــران، 200 گونــه از 406 گونــه پروانــه شناسایی شــده در ایــران و در 
راهنمــای میدانــی خزنــدگان و دوزیســتان ایــران، همــه گونه هــای ایرانــی ایــن دو رده از جانــوران معرفــی 
ــی از  ــی و برخ ــای بوم ــس از گونه ه ــران، 700 عک ــان ای ــا گیاه ــردی ب ــاب طبیعت گ ــت. در کت ــده  اس ش
گونه هــای وارداتــی گنجانــده شــده اســت تــا طبیعت دوســتان ایرانــی بــا آگاهــی بیشــتر در طبیعــت ایــران 
ــای  ــتگاه های جای ج ــی زیس ــی و معرف ــوری و گیاه ــای جان ــاندن گونه ه ــان شناس ــد. بی گم گام بگذارن
ــرا  ــت، زی ــتی اس ــوع زیس ــن تن ــظ ای ــرای حف ــکار ب ــن راه ــران، اثربخش تری ــردم ای ــوم م ــه عم ــران ب ای
»دانــش، درک و نگرانــی را بــا خــود مــی آورد«. تولیــد کتاب هــای مرجــع دربــاره جانــوران و گیاهــان ایــران 
ــمار آورد. ــه ش ــتا ب ــن راس ــزرگ در همی ــی ب ــوان گام ــی را می ت ــای میدان ــاب راهنم ــه کت ــن س ــژه ای به وی

● تالش جوانان ایرانی برای معرفی 
شگفتی های سرزمین مادری

علوم و فنون
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■ ساالری، حسن )1355ـ (
● دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از دانشگاه تهران.

کارنامک
مدیر داخلی مجله  رشد آموزش زیست شناسی،

عضو شورای برنامه ریزی مجله  رشد نوجوان و رشد آموزش راهنمایی،
داور پنجمین جشنواره کتاب های آموزشی رشد و جشنوارة کتاب های کودک و نوجوان کانون پرورش فکری، 

مدیر گروه علوم انتشارات مدرسه،
عضو شورای غیرداستانی و شورای بررسی کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 

عضو گروه داوری غیرداستان کمیته ی جوایز شورای کتاب کودک، 
عضور وابسته ی مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی، 

برگزاری کارگاه های نگارش علمی-آموزشی ویژه نویسندگان کتاب های درسی ایران و افغانستان و ...،
برگزیدة ده ها جشنواره از جمله جوایز جشنوارة کتاب  سال دانشجویی، سه دوره کتاب سال جمهوری اسالمی، 
سه دوره جایزة کتاب فصل، جایزة قلم پرنده  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چند دوره جشنوارة  

کتاب های آموزشی رشد.

گزیدة آثار
آشنایی با خزندگان ایران و جهان )پژوهش و نگارش(، تهران: انتشارات مدرسه، 1394،

درباره ی انرژی بحث کنیم )انرژی خورشید، انرژی باد(، تهران:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،،1393
مجموعة30 جلدی دانشوران دیروز و امروز )ترجمه و نگارش(، محراب قلم،  1392- 1394،

در کالس درس کاشانی )نگارش زیر نظر یونس کرامتی(، تهران:انتشارات مدرسه،1392،
مجموعه ی آشنایی با منظومه ی خورشیدی )ترجمه(، تهران:انتشارات مدرسه،1392،

در کالس درس خوارزمی )نگارش زیر نظر یونس کرامتی(، تهران:انتشارات مدرسه، 1391،
صدویک پرسش  و پاسخ دربارة پزشکان بزرگ )زیر نظر یونس کرامتی(، تهران:محراب قلم، 1391،
صد دانشمند ایران و اسالم )پژوهش و نگارش زیر نظر یونس کرامتی(، تهران:محراب قلم، 1390،

دانشنامة تصویری نوآموز )ترجمه و بازپرداخت(، تهران:نشر افق، 1388،
مجموعة تاریخ علم برای نوجوانان )علم در یونان باستان، چین باستان، روم باستان، بین النهرین، مصر باستان 

و در اسالم(، تهران: محراب قلم، 1388.
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8.  هنر
در این حوزه یک اثر شایسته قدرداني شناخته شد: 

»اول و آخــر تویــی مــا در میــان: مــروری بــر کتــاب تاریــخ پارچــه و نســاجی در ایــران«، پرویــن بابایــی، 
فصلنامــه نقــد کتــاب هنــر، ســال اول، شــماره 3 ـ 4، پاییــز و زمســتان 1393.

چکیده 
ــا وجــود  ــه ب ــر اســت ک ــروه هن ــاس یکــی از رشــته های دانشــگاهی در گ رشــته طراحــی پارچــه و لب
ــی کســب  ــان ســایر رشــته هاي تحصیل ــگاه شایســته ای در می ــوز نتوانســته اســت جای گذشــت ســال ها هن
کنــد. هنــوز هــم اصحــاب هنــر ایــن رشــته را همچــون یــک گرایــش فرعــي از ســایر رشــته های هنــری 
ــر،  ــن ام ــع ای ــه تب ــتند. ب ــل هس ــر قائ ــاخه های هن ــر ش ــر از دیگ ــی پایین ت ــرای آن جایگاه ــد و ب می دانن
ــد  ــاس می رون ــه و لب ــی پارچ ــته طراح ــاب در رش ــراغ انتشــار کت ــه س ــر ب ــز کمت ــان نی نویســندگان و مؤلف
ــدان  ــدان اســت. فق ــه دانشــجویان و عالقه من ــراي مراجع ــه ب ــن زمین ــاب در ای ــود کت ــه نتیجــه آن کمب ک
نیروهــای آمــوزش دیــده متخصــص در ســطح تحصیــالت تکمیلــی در ایــن رشــته نیــز مزیــد بــر علــت شــده 
ــه کتاب هــای  ــد ارائ ــد رون ــن حــوزه باشــیم؛ هرچن ــِل کتاب هــای منتشرشــده در ای اســت کــه شــاهد حداق
ــم انداز  ــه و چش ــود گرفت ــه خ ــم گیری ب ــتاب چش ــر ش ــال های اخی ــته در س ــن رش ــه ای ــوط ب ــف مرب مختل
ــن رشــته در هــر ســطحی از تحصیــالت ترســیم نمــوده اســت. در  ــدان ای ــرای عالقه من ــده ای ب امیدوارکنن
ایــن میــان الزم بــه ذکــر اســت آثــار منتشــر شــده در شــاخه تاریــخ پوشــاک و طراحــي لبــاس از نظــر تعــداد 
عنــوان بــه مراتــب بیشــتر از پارچــه اســت. بــه ایــن ترتیــب هــر کتابــی کــه در شــاخه طراحــی پارچــه تألیــف 
می شــود حکــم کیمیــا دارد و کتــاب تاریــخ پارچــه و نســاجي در ایــران، نوشــته دکتــر فریــده طالب پــور، از 
ایــن دســته آثــار اســت. نگارنــده در ایــن مقالــه ضمــن معرفــی ایــن کتــاب ارزشــمند، بــه نقــد و بررســي آن 

نیــز پرداختــه اســت.

● اول و آخر تویی ما در میان: مروری بر کتاب 
تاریخ پارچه و نساجی در ایران
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■ بابایی، پروین )1359ـ (
● دانش آموختة دکتری هنر اسالمی دانشگاه هنر تبریز.

کارنامک
شرکت در بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، بهمن 1386،

شرکت در جشنواره بین المللی تئاتر روهر آلمان- شهریور 1387،
شرکت در سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و محصوالت نساجی و چرم در یزد- خرداد 1387،

شرکت در نوزدهمین جشنواره تئاتر مناطق کشور در شهرکرد- آذر 1386،
همکاری با سازمان صدا و سیمای تبریز،

تألیف ده ها مقاله در عرصة هنر.

گزیدة آثار
»خوانش اسطوره ای- آیینی ُمد«، کتاب ماه هنر، اردیبهشت 1393،

»مفاهیم تطبیقی چشم در اساطیر، ادبیات و فرهنگ عامه ایران«، کتاب ماه هنر،  فروردین 1393،
»ترامتنیت در رمان سفیدبرفی نوشته دونالد بارتلمی«،  سایت انسان شناسی و فرهنگ- 6 مهر 1393،
»رویکردهای نقاشی معاصر در کردستان عراق«،  سایت انسان شناسی و فرهنگ، 29 مهر 1393،

ــیون  ــاری و دکوراس ــی معم ــش مل ــومین همای ــران«،  س ــنتی ای ــی س ــاری داخل ــا در معم ــگاه آبنم »جای
ــفند 1392، ــی- اس داخل

»معرفی و نقد کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران«،  فصلنامه نقد کتاب هنر، شماره و43، پاییز 1393،
ــر شــکل گیری ســبک پوشــاک ایرانــی«، فصلنامــه فرهنــگ مــردم، شــماره  »بررســی عوامــل تأثیرگــذار ب

ــتان 1393. 38و39، زمس
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9. ادبیات فارسی
الف( متون کهن

در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد: 
ــه ای،  ــدگاه طرقب ــد عی ــاهنامه«، وحی ــی از ش ــح بیت های ــا در تصحی ــی از واژه ه ــظ برخ ــت تلف 1.  »اهمی

ــر 1393. ــن و تی ــماره 1 ـ 2، فروردی ــتم، ش ــال هش ــراث، س ــزارش می گ

چکیده 
در ایــن پژوهــش کوشــش در آن اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن پــاره اي از آگاهي هــاي آوایــي مربــوط 
بــه تاریــخ زبــان فارســي و کنــار هــم نهــادن آنهــا بــه منظــور تعییــن چگونگــي تلفــظ برخــي از واژه هــا در 
ــا در بررســي  ــن پیش  فرض ه ــه شــود و درســتي و نادرســتي ای ــي دســت یافت ــه پیش فرض های شــاهنامه، ب
ــي  ــاي آوای ــي قانون مندي ه ــان فردوس ــه در زب ــان داد ک ــي ها نش ــود. بررس ــوده ش ــاهنامه آزم ــن ش مت
ــد بوده  اســت.  ــا پاي بن ــه ناچــار بدان ه ــدي ســخن خــود ب ــه او در قافیه بن ــه چشــم مي خــورد ک آشــکاري ب
ــه   اســت باعــث شــده  اســت  ــود یافت ــاهنامه نم ــدي ش ــه در قافیه بن ــا ک ــن قانون مندي ه ــه ای ــي ب بي توجه
کــه شــماري نــه چنــدان انــدک از بیت هــاي شــاهنامه در چاپ هــاي گوناگــون آن حتــي چــاپ معتبــر دکتــر 
ــده شــود کــه در اصــل  جــالل خالقــي مطلــق دچــار تصحیــف و دگرگشــتگي شــود و قافیه بندي هایــي دی
ســخن فردوســي چنــان نبــوده  اســت. در ایــن مقالــه پــس از اثبــات چگونگــي تلفــظ هــر واژه، بــه اصــالح و 

ــه شده اســت. ــن چــاپ پرداخت ــح بخشــي از بیت هــاي نادرســت ای تصحی

● اهمیت تلفظ برخی از واژه ها در تصحیح 
بیت هایی از شاهنامه
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■ عیدگاه طرقبه ای، وحید )1363ـ (
● دانش آموختة دکتري زبان و ادبیات فارسي از دانشگاه تهران.

برگزیده

کارنامک
مدّرس زبان و ادبیات فارسي در دانشگاه تهران،

پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ویراستار ادبي فرهنگ جامع زبان فارسي، 
دارای مدال طالي المپیاد ادبي دانش آموزي کشور، 1381،

رتبة یکم آزمون دکتري زبان و ادبیات دانشگاه تهران، 1388،
رتبة یکم آزمون دکتري زبان و ابیات فارسي دانشگاه فردوسي، 1388،

رتبة یکم دانش آموختگان کارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي دانشگاه عاّلمه طباطبایي، 1388،
رتبة چهارم المپیاد ادبي دانشجویي کشور، 1386،

رتبة پنجم آزمون کارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي کشور، 1386،
عضو کمیتة علمي المپیاد ادبي دانش آموزي کشور.

گزیدة آثار
»شناخت صورت های آوایی خاص به کمک قافیه در قصیده های ناصرخسرو«، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 

دانشگاه تهران، سال 1387،
»بررس انتقادي کلیات سلمان ساوجي«، آینة میراث، ش 49، سال 1390،

»تصحیح بیت هایي از شاهنامه به یاري قافیه«، آینة میراث، ش 52، سال 1392،
»تصحیح بیت هایي از دیوان ناصرخسرو«، فرهنگ نویسي)فرهنگستان زبان و ادب فارسي(،  ش 5 و 6، سال 

،1392
»آشنایی زدایی وزنی در قصیده های ناصرخسرو«، زبان و ادبیات فارسي دانشگاه خوارزمي، ش 69، سال  

،1389
»عناصر زباني سبک ساز در غزل  بیدل«، شبه قاره )فرهنگستان زبان و ادب فارسي(، ش 1، سال 1392،

»بیت هاي آسیب دیدة ویراست تازة دیوان مسعود سعد سلمان«، آینة میراث، ضمیمة 36، سال 1393،
نگارش مدخل هاي »سبک خراساني«،  »زحاف در شعر فارسی«، »ردیف در شعر فارسی«،  »سیف فرغانی« 

و ... در دانشنامة جهان اسالم.
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ــیزدهم،  ــال س ــتان، س ــه فرهنگس ــان، نام ــعید لی ــظ«، س ــوان حاف ــح دی ــت تصحی ــد هف ــی و نق 2.  »بررس
ــار 1393. ــماره3، به ش

چکیده 
ــون نوشــته می شــوند، معمــواًل شــامل دو  ــّدد مت ــر اســاس مقایســه تصحیح هــاي متع ــی کــه ب نقدهای
بخش انــد: بخشــی کوتاه تــر دربــاره شــیوه کار مصّحــح و مســائل کلّــی کار او، و بخشــی بلندتــر وگاه بســیار 
ــا  ــر ســر ضبط ه ــه حاضــر،  اساســًا بحــث ب ــالف. در مقال ــًا محــِلّ اخت ــی عموم ــد ضبط های ــی در نق طوالن
نیســت و آن محــدود شــده اســت بــه چنــد مــوردی، آن هــم بیشــتر از جهــت ذکــر نمونــه و مثالــی بــرای 
روش تصحیــح. منتقــد کوشــیده اســت بــه روش و معیارهــای مصّححــان بپــردازد و اینکــه تــا چــه حــد بــه 
ــس  ــا حاصــل ب ــوده اّم ــا مشــترک ب ــا در تصحیح ه ــرا، بیشــتر مالک ه ــد؛ زی ــد بوده ان ــا پای بن ــن معیاره ای

متفــاوت از کار درآمــده اســت.

ادبیات فارسی

● بررسی و نقد هفت تصحیح دیوان حافظ
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■ لیان، سعید )1357ـ (
● دانش آموختة دکتری زبان و ادبیات 
فارسی از دانشگاه خوارزمی.

کارنامک
پژوهشگر متون کهن و مؤلف مقاالت متعدد در عرصة ادبیات،

همکاری با گروه »فرهنگ فارسی« مرکز نشر دانشگاهی، 1380- 1383،
ویراستار مجله »نامه ی بهارستان«، 1388 - 1392،

عضو گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
برگزیده جشنواره نقد کتاب در بخش علوم و فنون، 1389.

گزیدة آثار
»ضرورت توجه به صورت های شکسته در فرهنگ های فارسی«، فرهنگ نویسی، شمارة 1، 1386،

»نــکال یــا زگال؟: نقــد نظــر دکتــر علــی رواقــی در تصحیــح بیتــی از حافــظ«، کتــاب مــاه ادبیــات، شــمارة 
،1387 ،132

»تقریبًا تاریخچه  همه چیز«، جهان کتاب، ش 258 ـ 259، 
»بررسی و نقد غزل های سعدی«، آینه میراث، ضمیمه  36، 1393.

برگزیده
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ب( نقد ادبی 
در این حوزه یک اثر شایسته قدرداني شناخته شد:

»تاریخ گرایی نو: بررسی کتاب تاریخ بیهقی در بوته نقد جدید«، قدسیه رضوانیان، فصلنامه تخصصی نقد ادبی، 
سال هفتم، شماره 25، بهار 1393.

چکیده 
یکی از رخدادهای ارزشمند دهه اخیر در عرصه ادبیات ایران، گسترش نقد ادبی به حوزه هایی فراتر از نقد 
بالغی و توصیف کلی محتوایی است. صرف نظر از اینکه زمینه ها و دالیل این رخداد چیست و فاصله آن با 
نقد اصیل چه میزان است، نفس این رخداد، غنیمتی مهم است؛ زیرا خود این اندیشه که آثار ادبی، صرفًا آثاری 
باستانی نیستند که تنها به کار آموزش های اخالقی و پدرساالرانه بیایند یا در مواقع ناگزیر در شکلی انتزاعی، 
همچون اشیاء عتیقه به کار به رخ کشیدن هویت ملی، بلکه سرشتی دینامیک دارند و همواره می توانند از نو به 
سخن درآیند، با مخاطب و آثار دیگر به مکالمه بپردازند و ظرفیت های متنوع خویش را بروز دهند، دستاوردی 
ارجمند است. یکی از آثاری که از این رویکرد از توانش کم نظیری برخوردار است، تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل 
بیهقی است که از دیدگاه تاریخی گرایی نو در کتاب تاریخ بیهقی در بوته نقد جدید مورد بررسی قرار گرفته است.

اصلی اش،  نظریه پردازان  از  یکی  اذعان  به  است،  پساساختارگرایی  گفتمان  از  برآمده  که  نو  تاریخ گرایی 
گرینبلت، به سهولت تعریف پذیر نیست و ازآنجاکه بسان نظریه های مدون از چارچوب متمایزی برخوردار نیست، 
طبیعی است که نقد عملی متون به صورت جزء به جزء، بر اساس آن  ممکن نیست اما آنچه بدیهی است، درک 
ماهیت فلسفی این رویکرد در ناقدی است که به پشتیبانی این نگرش به بررسی و بازخوانی متنی می پردازد؛ 
تأکید  با وجود  این مقاله،  اثر مورد بحث  اما در  ندارد و متن تفسیرپذیر است.  برای معنا وجود  یعنی قطعیتی 
بر این مؤلفه در بخش نظری، نقد عملی، هم به دلیل فاصله رویکرد تاریخ گرایی نو از یک نظریه منسجم، و 
هم به دلیل رخ نمودن گاه به گاه نقد سنت گرایانه تاریخ توسط مؤلف کتاب، پیوند منطقی آن با مبانی نظری 
مختل می شود. ضعف پیوند برخی از مباحث مطرح در نقد عملی با رویکرد نظری، غفلت از نقش زبان در این 
نگرش، ارتباط ناروشن نظریه فراتاریخ با این رویکرد، سست پیوندی گزاره های علمی نوشتار و برخی نکته های 

ویراستاری نیازمند بازنگری است.

ادبیات فارسی

● تاریخ گرایی نو: بررسی کتاب تاریخ بیهقی در 
بوته نقد جدید
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شایسته قدرداني

■ رضوانیان، قدسیه )1347 ـ (
● دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، 
دانشگاه تهران.

کارنامک
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران،

 مدیر پژوهشی دانشگاه مازندران،
 عضو هیئت مدیره انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، 1388 تاکنون،

 دبیر علمی ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مازندران.

گزیده آثار
ساختار داستانی حکایت های عرفانی، تهران: سخن، 1389،

از سرگذشت نویسی به داستان نویسی، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران، 1389،
فرهنگ بزرگ سخن، زیر نظر حسن انوري، همکاری در تألیف، تهران: سخن، 

فرهنگ روز سخن، زیر نظر حسن انوري، همکاری در تألیف، تهران: سخن،
فرهنگ کنایات سخن، زیر نظر حسن انوري، همکاری در تألیف، تهران: سخن،

»گفتمان شناسی شعر پست مدرن ایران«، فصلنامه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 1394،
»بررسی تطبیقی شعر فروغ فرخزاد با سینمای موج نو فرانسه«، فصلنامه ادبیات تطبیقی، 1394،

»بررسی هویت زنان در ده رمان معاصر«، فصلنامه ادب پژوهی، 1394،
»بررسی انطباقی نظریه باختین و نیما«، فصلنامه ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی، 1393،

»بررسی کارکرد تقدیر در تاریخ بیهقی«، فصلنامه متن پژوهی ادبی، دانشگاه عالمه طباطبایی، 1392،
 »بررسی لحن در تاریخ بیهقی«، کهن نامه ادب فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی، 1392،

»رمانتیسیسم اجتماعی در شعر پروین اعتصامی«، فصلنامه ادب فارسی، دانشگاه تهران، 1392،
»بررسی تأثیر جنسیت بر زبان زنان شاعر معاصر«، دانشگاه شیراز، بوستان ادب، 1392،

»تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه«، گوهر گویا، دانشگاه اصفهان، 1391،
»وجوه نمایشی تاریخ بیهقی« مجله تاریخ ادبیات، دانشگاه شهید بهشتي، تابستان 1389.
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ادبیات داستانی

ادبیات داستانی  .10
در این حوزه یک اثر شایسته قدرداني شناخته شد:

ــیه  ــروز، قدس ــا پی ــد«، غالمرض ــاه را بلعی ــه م ــی ک ــوردی: مارمولک ــه م ــه؛ مطالع ــتان تاریخ نگاران »فراداس
ــار 1393. ــماره 27، به ــی، ش ــک، ادب پژوه ــروناز مل ــان و س رضوانی

چکیده 
ــی را  ــای تاریخ ــه گاه رویداده ــت ک ــتی اس ــتان های پسامدرنیس ــواع داس ــن ان ــتان از رایج تری فراداس
آگاهانــه تحریــف می کنــد تــا در امــکان کشــف حقیقــت تاریخــی تردیــد کنــد. در فراداســتان تاریخ نگارانــه، 
ــت و نگرشــی  ــا روای ــخ، می کوشــد ب ــف تاری ــا آشــکارکردن شــگردهای داستان نویســی و تحری نویســنده ب
متفــاوت، تاریــخ را نیــز یــک داســتان نشــان دهــد . روش هایــی همچــون جعــل تاریــخ، آیرونــی، بینامتنیــت، 
زمــان پریشــی، و ... در رمــان مارمولکــی کــه مــاه را بلعیــد نشــان می دهــد کــه ایــن رمــان، یــک فراداســتان 
تاریخ نگارانــه ایرانــی اســت. ایــن پژوهــش در نظــر دارد تــا شــگردهای فراداســتان تاریخ نگارانــه را در ایــن 
رمــان بــر اســاس نظریــه لینــدا هاچــن بررســی نمایــد. نتیجــه تحقیــق نشــان دهنده ســاختار پسامدرنیســتی 
ــوی را تحریــف و نقــد و بازنگــری  ــخ دوران قاجــار و پهل ــز تاری ــه شــکلی طنزآمی ایــن رمــان اســت کــه ب

ــد. ــوه می ده ــبهه برانگیز جل ــی را ش ــده تاریخ ــلم انگاشته ش ــق مس ــد و حقای می کن

● فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعه موردی:
مارمولکی که ماه را بلعید
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■ پیروز، غالمرضا )1340 ـ (
● دانش آموخته دکتري زبان و ادبیات فارسي، 
دانشگاه شیراز.

کارنامک
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ـ بابلسر، 1370 تاکنون، 

راهنمایی ده ها پایان نامه،
تألیف مقاالت متعدد علمی و پژوهشی،   

گزیده آثار
حمید ورپریده )شعر کودک(، تهران: اندیشه برتر، 1390،

غزل هایی سپید مرا سروده اند )مجموعه شعر(، تهران: چاپار و دبیزش، 1390،
واژگانی چشم به راه اضطراب اند )مجموعه شعر(، تهران: چاپار و دبیزش، 1390،

خلوت مهتاب )مجموعه شعر(، تهران: اسطوره، 1388،
فرهنگ امثال و حکم روسی به فارسی، با همکاری مصطفی اسدی، نشر نتیجه، 1385،

پرنیان فارسی، همراه با اعضای گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، نشر نتیجه، 1383،
کاوشی در آثار، افکار و سبک نوشتار جالل آل احمد، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، 1372،

»نوسان زاویه دید در روایت رمان کولی کنار آتش«، مجله بوستان ادب، 1390،
»تحلیل شعر پروین اعتصامی بر اساس نظریه زیباشناسی انتقادی«، مجله دانشگاه کرمان، 1388،

»ایدئولوژی گرایی در زمان عصر پهلوی«، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی، شماره 14، بهار 1388،
»نقد نو در بوته نقد با تکیه بر نگرش سیستمی«، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره 16، 1387،

»درون مایه های داستان های صادق چوبک با تکیه بر رمان سنگ صبور«، پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی، 
،1386

»مازندران در دنیای اساطیر«، مجله علمی ـ پژوهشی فصلنامه مطالعات ملی، شماره 4، 1385،
»انسان، اومانیسم و عرفان اسالمی«، مجله دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 4، 

،1385
»سهراب سپهری در ترازوی نقد منتقدان«، مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی، شماره 

.1384 ،5
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■ ملک، سروناز )1355 ـ (
● دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، 

دانشگاه مازندران.

گزیده آثار
»بررســی شــگرد بازی هــای شــکلی و چاپــی در رمان هــای پســامدرن فارســی دهــه هشــتاد«، دوفصلنامــه 
ــارم، شــماره  ــران، ســال چه ــات فرهنگــی ته ــوم انســانی و مطالع ــات پارســی معاصــر، پژوهشــگاه عل ادبی

ســوم، پاییــز 1393 ]مقالــه مشــترک[،
ــات فارســی  ــان و ادبی ــه تخصصــی زب ــان شــب ممکــن«، فصلنام ــتان در رم »بررســی شــگردهای فراداس

ــه مشــترک[، ــز 1393 ]مقال ــماره 39، پایی ــال 9، ش دانشــگاه آزاد مشــهد، س
ــه ادب پژوهــی  ــد«، فصلنام ــاه را بلعی ــان مارمولکــی کــه م ــه مــوردی، رم ــه؛ مطالع »فراداســتان تاریخ نگاران

دانشــگاه گیــالن، ســال هشــتم، شــماره 27، بهــار 1393 ]مقالــه مشــترک[،
»بررســی تأثیــر جنســیت بــر زبــان زنــان شــاعر معاصــر«، مجلــه بوســتان ادب، ســال پنجــم، شــماره ســوم، 

پاییــز 1392 ]مقالــه مشــترک[،
ــان و  ــان شــاعر معاصــر«، فصلنامــه زب ــرد تشــبیه و اســتعاره در شــعر زن ــر کارب »بررســی تأثیــر جنســیت ب

ــه مشــترک[. ــات فارســی دانشــگاه خوارزمــی، ســال بیســت و یکــم، شــماره 74، بهــار 1392 ]مقال ادبی
ــر  ــتاد دکت ــن نامه اس ــازی«، جش ــان ب ــتان در رم ــگردهای فراداس ــی ش ــتان: بررس ــتِن داس ــتاِن نوش »داس

ــترک[، ــه مش ــماعیل پور، ]مقال ــم اس ابوالقاس
ــازواری«، دومیــن همایــش ملــی  ــر پ ــوان امی »بررســی ســاختارهای معرفتــی، اجتماعــی و فرهنگــی در دی

ــه مشــترک[، ــدران ]مقال ــازواری، اســفند 1389، دانشــگاه مازن ــر پ امی
ــر اســاس نظریــه زیبایی شناســی انتقــادی«، ششــمین همایــش انجمــن  »بررســی شــعر میــرزاده عشــقی ب

ترویــج زبــان و ادبیــات فارســی، خــرداد1390، دانشــگاه مازنــدران ]مقالــه مشــترک[،
»جایــگاه زن در طوطی نامــه ثغــری«، هفتمیــن همایــش انجمــن ترویــج زبــان و ادبیــات فارســی، شــهریور 

1391، دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ]مقالــه مشــترک[،
»بازتــاب آموزه هــای دینــی در شــعر پرویــن اعتصامــی«، همایــش ملــی دیــن، دانشــگاه و علــوم انســانی، 

اســفند 1390، دانشــگاه مازنــدران ]مقالــه مشــترک[.

شایسته قدرداني
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■ رضوانیان، قدسیه )1347 ـ (
● دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، 
دانشگاه تهران.

کارنامک
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران،

 مدیر پژوهشی دانشگاه مازندران،
 عضو هیئت مدیره انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، 1388 تاکنون،

 دبیر علمی ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مازندران.

گزیده آثار
ساختار داستانی حکایت های عرفانی، تهران: سخن، 1389،

از سرگذشت نویسی به داستان نویسی، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران، 1389،
فرهنگ بزرگ سخن، زیر نظر حسن انوري، همکاری در تألیف، تهران: سخن، 

فرهنگ روز سخن، زیر نظر حسن انوري، همکاری در تألیف، تهران: سخن،
فرهنگ کنایات سخن، زیر نظر حسن انوري، همکاری در تألیف، تهران: سخن،

»گفتمان شناسی شعر پست مدرن ایران«، فصلنامه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 1394،
»بررسی تطبیقی شعر فروغ فرخزاد با سینمای موج نو فرانسه«، فصلنامه ادبیات تطبیقی، 1394،

»بررسی هویت زنان در ده رمان معاصر«، فصلنامه ادب پژوهی، 1394،
»بررسی انطباقی نظریه باختین و نیما«، فصلنامه ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی، 1393،

»بررسی کارکرد تقدیر در تاریخ بیهقی«، فصلنامه متن پژوهی ادبی، دانشگاه عالمه طباطبایی، 1392،
 »بررسی لحن در تاریخ بیهقی«، کهن نامه ادب فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی، 1392،

»رمانتیسیسم اجتماعی در شعر پروین اعتصامی«، فصلنامه ادب فارسی، دانشگاه تهران، 1392،
»بررسی تأثیر جنسیت بر زبان زنان شاعر معاصر«، دانشگاه شیراز، بوستان ادب، 1392،

»تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه«، گوهر گویا، دانشگاه اصفهان، 1391،
»وجوه نمایشی تاریخ بیهقی« مجله تاریخ ادبیات، دانشگاه شهید بهشتي، تابستان 1389.
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ایران و اسالم

ایران و اسالم  .11
در این حوزه یک اثر شایسته قدرداني شناخته شد:

نبوی رضوی،  قفقاز«، سیدمقداد  و  ایران، جنوب خزر  بهائیان  بوریس موروزوف:  و  گیلبار  »ُسلی شاهوار، گاد 
فصلنامه نقد کتاب ایران و اسالم، سال اول، شماره 1 ـ 2، بهار و تابستان 1393.

چکیده 
تاریخ ایران در قرن های 13 و 14 هجري  با جنبش بابیان و سپس دو گروه بابیان )ازلیان( و بهائیان گره 
خورده است، به طوری که بدون توجه به تکاپوهای فکری و سیاسی ایشان به تحلیلی کامل از این دوره نمی توان 
رسید. تکاپوهای گسترده بابیان در زمان دعوت شش ساله سّید علی محّمد باب )1260 ـ 1266 هـ(، سوء قصد 
نافرجام ایشان به ناصرالدین شاه قاجار )1268 هـ(، سّنت نهان زیستی و کتمان عقیده ازلیان، همکاری ایشان 
با فعاالنی چون میرزا ملکم خان ارمنی، سّیدجمال الدین افغانی )اسدآبادی( و حتی شاهزاده مسعودمیرزا ظالل 
سلطان بر ضّد سلطنت ناصرالدین شاه و سرانجام نقش آفرینی اصلی در کشتن آن پادشاه، دخالت اساسی آنان 
در تکوین و پیشبرد جنبش مشروطیت ایران و فعالیت های تبلیغی جدی بهائیان در عصر قاجار و به ویژه عصر 
پهلوی دوم، رویدادهایی مهم و اثرگذارند که باید با روشی علمی و بی طرفانه به تحلیل آنها پرداخت.  نگاه به 
جنبش بابیان و نتایج آن از دو رویکرد قابل انجام است؛ نخست، تحلیل اعتقادی است که از منظر ادیان گوناگون 
ـ که در رویارویی با دعوت سّیدعلی محّمد باب و میرزا حسینعلی بهاءاهلل قرار گرفتند ـ به شکل های مختلف 
عرضه شده، و گاه با پاسخ های معتقدان آن دو نیز مواجه شده است.  در این مسیر کارهای زیادی ـ به ویژه از 
سوی عالمان شیعی مذهب ـ انجام شده که دارای قوت و ضعف های مخصوص به خود بوده است. این مقاله 
در این حوزه به آثار شیخ احمد مجتهد شاهرودی )1282 ـ 1350 هـ( به عنوان نگاهی عالمانه به تعالیم باب 
و بهاءاهلل ـ از منظر شیعی ـ می نگرد. این امر از آن روست که او ـ که در زمان خود در میان عالمان تراز اول 
شیعه جای داشت و در خراسان از نفوذ بسیار باالیی برخوردار بود ـ هم با قوت استدالل به میان آمده، و هم با 
داعیان بهائی که به شاهرود تردد داشتند، بیشتر با مدارا برخورد می کرده و با ایشان به بحث و گفتگوهای فراوان 
می پرداخته است. یکی از آثار مهم او که الحق المبین نام دارد و به تازگی از سوی انتشارات امیرکبیر به شکلی 
تحقیقی تجدید چاپ شده، نشان گر وسعت اطالع او از زوایای گوناگون تعالیم باب و بهاءاهلل و نیز سنجش علمی 

آنها با مبانی مذهب شیعه است.

● ُسلی شاهوار، گاد گیلبار و بوریس موروزوف:
بهائیان ایران، جنوب خزر و قفقاز
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■ نبوی رضوی، سّیدمقداد )1359 ـ (
● دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسالم،
دانشگاه شهید بهشتی )1391(.

کارنامک
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  از سوی  تاریخ  ارشد  کارشناسی  برتر  پایان نامه  براي  پژوهش  هفته  برگزیده 

دانشگاه شهید بهشتی، 1391،
عضو هیئت مشاوران پروژه »دنیای زنان در عصر قاجار«، به سرپرستی پروفسور افسانه نجم آبادی، استاد تاریخ 

دانشگاه هاروارد،
همکاري پژوهشي با بنیاد دائرة المعارف اسالمی،
همکاري با مؤسسه مطالعات امامیه در بروکسل.

گزیده آثار
تاریخ مکتوم: نگاهی به تکاپوهای فعاالن ازلی در مخالفت با حکومت قاجار و تدارک انقالب مشروطه، تهران: 

پردیس دانش با همکاری نشر و پژوهش شیرازه کتاب، 1393،
فهرست نسخه های خطی کتابخانه آرامگاه حاج شیخ هادی نجم آبادی، قم: مجمع ذخائر اسالمی، 1393،

»روابط سّیدجمال الدین افغانی )اسدآبادی( و میرزای شیرازی در سال های تحریم تنباکو و جنبش اتحاد اسالم«، 
پژوهش های ایران شناسی، ج 22، به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود 

افشار یزدی، 1393،
»دولت آبادی، هادی«، دانشنامه جهان اسالم، تهران: بنیاد دائرة المعارف اسالمی، ج 18، 1392،

»نقش و جایگاه شیخ هادی نجم آبادی در تکوین جنبش مشروطیت ایران«، با همکاری داریوش رحمانیان، 
فصلنامه مطالعات تاریخ اسالم، شماره 17، تابستان 1392،

»جایگاه حوزه علمیه سامراء در تاریخ شیعه«، کنگره ملی امام حسن عسکری علیه السالم، دانشگاه امام صادق 
علیه السالم، بهار 1391،

»نقش وقایع نگاران بابی در گزارش گری جنبش مشروطیت ایران«، فصلنامه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ش 
61 ـ 62، بهار 1390،

»نگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شریعت سنگلجی«، فصلنامه امامت پژوهی، شماره 4، زمستان 1390،
»تاریخ مکتوم )بررسی و تحلیل روش تاریخ نگاری کتاب روزگاری که گذشت( «، فصلنامه گفتگو، شماره 59، 

زمستان 1390.
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در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد: 

1.  »کاربــرد منابــع در کتــاب درســی تاریــخ معاصــر ایــران ســال ســوم دبیرســتان، مطالعــه مــوردی درس 10 
و 11«، محمــد گــودرزی،، فصلنامــه نقــد کتــاب تاریــخ، ســال اول، شــماره 3 ـ 4، پاییــز و زمســتان 1393.

چکیده 
ــی  ــام آموزش ــی در نظ ــای درس ــدود کتاب ه ــد 253/2( از مع ــران )ک ــر ای ــخ معاص ــی تاری ــاب درس کت
ایــران اســت کــه تمــام دانش آمــوزان و هنرجویــان در مقطــع متوســطه بایــد آن را بخواننــد. ایــن موضــوع 
و نیــز تأثیــری کــه مطالعــه حــوادث و رویدادهــای دوران معاصــر بــر »شــناخت« و شــکل گیری شــخصیت 
فکــری و هویــت ملـّـی جوانــان دارد ســبب شــده کــه مؤلفــان ایــن کتــاب بکوشــند کــه بــه گفتــه خــود »بــا 
اســتفاده از شــیوه تاریخ نــگاری علمــی و تحلیلــی« و »بــا بهره گیــری از اســناد و مــدارک« اثــری متفــاوت 
پدیــد آورنــد. از ایــن رو منابــع و مآخــذ متــن کتــاب درســی در پاورقی هــا معرفــی شــده اند تــا بــر ارزش و 
اعتبــار آن افــزوده شــود. امــا پرســش مهــم ایــن اســت کــه مؤلفــان کتــاب درســی تاریــخ معاصــر ایــران تــا 

چــه انــدازه بــه منابــع و مآخــذ مــورد اســتفادة خــود وفــادار مانده انــد؟  
ــع  ــا 41 منب ــن آن ب ــه مت ــی و مقایس ــاب درس ــم از کت ــم و یازده ــوردی دو درس ده ــه م     مطالع
ــات  ــه و تحقیق ــای اولی ــخصی، تألیف ه ــرات ش ــا و خاط ــناد، دیدگاه ه ــه اس ــامل مجموع ــاع، ش ــورد ارج م
ــار پژوهشــی معرفــی شــده کمتریــن  و پژوهش هــای بعــدی، حاکــی از آن اســت کــه اســناد، مــدارک و آث
ــوزه  ــا ح ــط ب ــر مرتب ــای غی ــی دیدگاه ه ــل، برخ ــته اند و در مقاب ــن دو درس داش ــف ای ــش را در تألی نق
تاریــخ پژوهــی، از جملــه دیدگاه هــای طرح شــده در آثــاری ماننــد گذشــته چــراغ راه آینــده اســت و تاریــخ 
ــع و  ــه از مناب ــانی هایی ک ــیاری از نش ــر، بس ــته اند. از آن مهم ت ــر را داش ــترین تأثی ــران بیش ــاله ای بیست س
ــی  ــوارد، کم دقت ــی از م ــن در برخ ــدارد. همچنی ــی ن ــا همخوان ــن درس ه ــا مت ــده ب ــا آم ــذ در پاورقی ه مآخ
ــده  ــت داری« نادی ــل »امان ــته و گاه اص ــال داش ــه دنب ــواب را ب ــت ناص ــی برداش ــع، نوع ــتفاده از منب در اس
گرفتــه شــده اســت. مؤلفــان کتــاب درســی در تألیــف ایــن دو درس، بــا فاصله گرفتــن از روش هــای علمــِی 
تاریخ نــگاری و تاریخ پژوهــی، بدیهی تریــن اصــول در اســتفاده مناســب و ُدرســت از منابــع را بــه کار 

نبســته اند.

تاریخ و جغرافیا

● کاربرد منابع در کتاب درسی تاریخ معاصر ایران سال 
سوم دبیرستان، مطالعه موردی درس 10 و 11
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■ گودرزی، محمد )1344ـ (
● دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی، 
دانشگاه لرستان.

برگزیده

کارنامک
مدیر خبر در کمیته جنگ روانی قرارگاه رمضان )مرکز جنگ های نامنظم سپاه پاسداران انقالب اسالمی(، 1365،

خبرنگار و کارشناس امور خبری در خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 1371،
نویسنده و تهیه کننده برنامه های رادیویی در صدا و سیمای مرکز لرستان، 1371 ـ 1373،

سرگروه تاریخ آموزش و پرورش بروجرد، 1375 ـ 1377 و 1382 ـ 1385،
مدیر امور اجرایی فصلنامه صدای زاگرس در بروجرد، 1381 ـ 1388،

مدیرعامل انجمن خّیرین کتابخانه ساز شهرستان بروجرد، از دی 1392،
کارشناس فرهنگی و عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد، از تیر 1393،
کارشناس فرهنگی و عضو کمیته نهضت مطالعات مفید شهرستان بروجرد، از تیر 1393.

گزیده آثار
ویراستاری، نگارِش مقدمه و همکاری در تألیف گشت و گذاری در گلشن شعر فارسی، تهران: اساطیر، 1392،

پژوهش و تحقیق: مطالعاتی در تاریخ سیاسی، اجتماعی بروجرد با تکیه بر فعالیت های روزنامه نگاری از آغاز تا 
کودتای 28 مرداد 1332 )در دست چاپ(،

تصحیح، تبویب، نگارش مقدمه: دفتر شعر  و خاطرات احسان بروجردی )در دست چاپ(.
»رقابت های انتخاباتی مجلس هفدهم و روزنامه نگاری سیاسی ـ مطالعه موردی: بروجرد«، )با همکاری روح اله 
بهرامی(، مجموعه مقاالت چهارمین نشست تخصصی تاریخ مجلس، کتابخانه مجلس شورای اسالمی، پاییز 

،1394
»سقاخانه های بروجرد«، فصلنامه برای فردا، پاییز 1393،

»کاربرد منابع در کتاب درسی تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان، مطالعه موردی درس دهم و یازدهم«، 
فصلنامه نقد کتاب تاریخ، پاییز و زمستان 1393،

»روزنامه بیضاء«، فصلنامه تخصصی مطبوعات ایران، شماره 2 ـ 3، بهار و تابستان 1392،
»نمایندگان مشروطه خواه، مقایسه آماری نمایندگان مجلس شورای ملّی در دوره های 14 تا 17 با دوران های 
پیش و بعد آن«، با همکاری روح اله بهرامی، مجموعه مقاالت سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس، کتابخانه 

مجلس شورای اسالمی، تابستان 1392.
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2. »نقـد و بررسـی وضعیـت سیاسـی خراسـان در دوره جانشـینان نادر«، محسـن رحمتـی، فصلنامـه نقد کتاب 
تاریـخ، سـال اول، شـماره 3  ـ 4، پاییز و زمسـتان 1393.

چکیده
کتـاب وضعیـت سیاسـی خراسـان در دوره جانشـینان نـادر یکـی از کتاب هـای چاپ شـده در حـوزه تاریخ 
اسـت کـه بـه عنـوان یـک اثـر پژوهشـی در بـاب تاریـخ نواحـی شـرقی ایـران، در عهـد فتـرت بین نادرشـاه 
و قاجاریـه، تألیـف شـده اسـت. بـا وجـود اهمیـت موضـوع و ضـرورت پژوهـش در ایـن  بـاب، و بـا توجـه بـه 
ویژگی هایـی کـه الزمـه یک اثر پژوهشـی اسـت، برخـی از نارسـایی ها در متن دیده می شـود کـه از جمله آن 
می تـوان بـه ناهماهنگـی عنـوان و محتـوا، ابهـام در مسـئله، عدم توجـه به روش هـای ویژه تحقیـق تاریخی، 

عـدم رعایـت موازیـن علمـی در تدویـن کتـاب و وجـود اغـالط ویرایشـی و محتوایـی در متن اشـاره کرد.

تاریخ و جغرافیا

● نقد و بررسی وضعیت سیاسی خراسان در
 دوره جانشینان نادر
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برگزیده

■ رحمتی، محسن )1351 ـ (
● دانش آموخته دکتري تاریخ، گرایش ایران در دوره 
اسالمي، دانشگاه تهران )1383(.

کارنامک
عضو هیئت علمي گروه تاریخ دانشگاه لرستان،
همکاري با بنیاد دائرة المعارف بزرگ اسالمي، 

برگزیده نهمین و یازدهمین جشنواره نقد کتاب.
رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد سال 1375

رتبه اول آزمون دکتری تاریخ دانشگاه تهران، شهریور 1377،
دو دوره استاد مشاور برگزیده دانشگاه لرستان در جشنواره حرکت.

گزیده آثار
تاریخ هفت آب، بارتولد، شیراز: نوید شیراز، 1392،

تصحیح سفرنامه حمزه میرزا، تهران: دفتر نشر تاریخ ایران، 1387،
فتوحات اعراب در آسیای مرکزی، هامیلتون گیب )در دست انتشار(،

»سلیمان شاه ایوه و حمله مغول«، فصلنامه مطالعات تاریخ اسالم، شماره 22، پاییز 1393
»نقـش سـادات علـوی در تحوالت سیاسـی و اجتماعی ماوراء النهر در قرن ششـم«، مطالعـات تاریخ فرهنگی، 

شماره 21، پاییز 1393،
»تأثیـر سـلجوقیان بـر اوضاع تجاریـ  بازرگانی نیشـابور«، مجله تاریخ اسـالم، دانشـگاه باقرالعلوم)ع(، شـماره 

55، پاییز 1392،
»کمیجیـان و نقـش آنهـا در تحوالت سیاسـی ماوراء النهـر«، پژوهش های تاریخی دانشـگاه اصفهان، شـماره 

20، زمستان 1392،
»گسـترش اسـالم در قلمـرو قرلق هـا«، فصلنامـه پژوهش های علـوم تاریخی دانشـگاه تهران، دوره 5، شـماره 

1، بهار و تابسـتان 1392،
»پیامدهـای اجتماعـی و اقتصـادی تاخت و تـاز نگودریان در قلمـرو ایلخانی«، تحقیقات تاریخ اجتماعی، سـال 

2، شـماره 1، بهار و تابستان 1391،
»گسـترش اسـالم در گیـالن و دیلمـان بـا تأکیـد بـر مذاهـب اهـل سـّنت«، فصلنامـه تاریـخ اسـالم و ایران 

دانشـگاه الزهـراء، شـماره 99، بهـار 1391.
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 کودک و نوجوان

13. کودک و نوجوان
در این حوزه یک اثر شایسته قدرداني شناخته شد:

ــه  ــی«، مهــدی شــعبانی، فصلنام ــر رســم الخط قصه هــای عاشــقانه ایران ــی ب »خــط و رســم عاشــقی: تأمل
نقــد کتــاب کــودک و نوجــوان، ســال اول، شــماره 3 ـ 4، پاییــز و زمســتان 1393.

چکیده 
آنچــه در ایــن نوشــتار مــّد نظــر اســت، تأمــل کوتاهــی در شــیوه نــگارش عاشــقانه های ایرانــی اســت 
کــه در 4 جلــد از ســوی نشــر افــق، روانــه بــازار شــده اســت؛ تأملــی از لحــاظ به کارگیــری واژگان و بررســی 
ــتن و  ــدف ویراس ــا ه ــًا ب ــی صرف ــن بررس ــا. ای ــم الخط آنه ــدت رس ــر وح ــی ب ــز نگاه ــالت و نی ــو جم نح
پیراســتن بخش هایــی از ایــن مجموعــه انجــام گرفتــه اســت، در ایــن مجموعــه کــه در آن، در برخــورد بــا 
ــم الخط  ــتق، رس ــب و مش ــات مرک ــی کلم ــی و جدانویس ــل پیوسته نویس ــتوری از قبی ــاس دس ــائل حس مس
ــژه را رد  ــم الخط وی ــتن رس ــز داش ــتان نی ــه فرهنگس ــا ک ــت، از آنج ــه اس ــه کار رفت ــی ب ــلیقه ای و ذوق س
ــا رســم الخط دســتور فرهنگســتان، مخلــوط گــردد و از ایــن دو، بایــد  نمی کنــد، نبایــد آن شــیوه نــگارش ب
یکــی گزینــش شــود؛ امــا در ایــن آثــار کــه ویراســتاری هــر چهــار اثــر آن، توســط یــک نفــر انجــام شــده 
اســت، رســم الخط واحــدی بــه کار نرفتــه اســت. از لحــاظ به کارگیــری واژگان در داســتان کالســیک بــا در 
نظرگرفتــن اینکــه مخاطــب، کــودک یــا نوجــوان اســت، شایســته اســت در بازنویســی حکایــات کهــن، در 
ــا مخاطــب کم ســن و ســال تر نیــازی  به گزینــی واژه هــا، ســاده فهم بــودن آنهــا را بیشــتر مدنظــر داشــت ت
بــه رجــوع بــه فرهنــگ لغــت نداشــته باشــد؛ نیــز در نــگارش صحیــح کلمــات بایــد دقیق تــر عمــل کــرد، 
ــوع  ــل شــود. رج ــرای مخاطــب تبدی ــتباهی ب ــه الگــوی اش ــته ب ــد ناخواس ــی می توان ــه اغــالط امالی چراک
ــه  ــه ب ــن مقال ــه در ای ــتانی ک ــخصیت های داس ــی ش ــت اصل ــایی هوی ــت در شناس ــر و دق ــع معتب ــه مناب ب
یــک مــورد اشــاره شــده اســت )تشــابه اســمی رابعــه قــزداری بــا رابعــه عدویــه( نیــز از مــواردی اســت کــه 

نویســندگان ایــن حــوزه بایــد رعایــت کننــد.

● خط و رسم عاشقی: 
تأملی بر رسم الخط قصه های عاشقانه ایرانی
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شایسته قدرداني

■ شعبانی، محمد )1364 ـ (
● دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، 
دانشگاه پیام نور کرج.

کارنامک
رئیس کانون قرآن دانشجویی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، 1384 ـ 1388،

همکاری با انجمن ادبی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، 1384 ـ 1388،
ســردبیر و مدیرمســئول نشــریه دانشــجویی فرهنگــی و قرآنــی بــاران در دانشــگاه اراک و کســب رتبه هــای 

اســتانی و کشــوری بــرای ایــن نشــریه 1384 ـ 1388)شــماره 16 ـ 24(،
ویراستار انتشارات بوتیمار، 1393،

مدیر داخلی فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان،
همکاری با انتشارات حوا.

گزیده آثار
»بررســی اوزان شــبه دوری«، مجلــه علمــی ـ پژوهشــی ادب و زبــان دانشــگاه کرمــان، شــماره 37، بهــار و 

تابســتان 1394،
ــگاه  ــی دانش ــون ادب ــی فن ــی ـ پژوهش ــه علم ــی«، مجل ــعر فارس ــکین در ش ــار تس ــس اختی ــی عک »بررس

ــار(، ــت انتش ــان )در دس اصفه
»نقد جلد اول کتاب شرح غزلیات بیدل، کامران زمانی«، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، بهار 1394،

ــودک و  ــاب ک ــد کت ــه نق ــی«، فصلنام ــقانه های ایران ــدی عاش ــه 4 جل ــم الخط مجموع ــر رس ــی ب »تأمل
ــتان 1393، ــز و زمس ــماره 3 ـ 4، پایی ــوان، ش نوج

ــاب کــودک و  ــد کت ــه نق ــر«، فصلنام ــرد ل ــت م ــح حکای ــر تصحی ــه ب ــا تکی ــی« ب ــر »بچه خوان »توجهــی ب
ــار 1394، ــوان، شــماره 5، به نوج

»نقد شفاهی رمان میوه در غالف محمدرضا قدسی«، در دانشگاه اراک، جهاد دانشگاهی، 1387.
همکاري با انتشارات بوتیمار براي نمونه خواني کتاب هاي زیر:

شعر پست مدرن، پل هوور، ترجمه علی قنبری، تهران: بوتیمار، 1394،
تاریخ تحلیلی ترانه فارسی، مهدی موسوی میرکالیی، تهران: بوتیمار، 1394،

مســئله مــردم؛ بررســی زمینه هــای جامعه گرایــی در شــعر امــروز ایــران، داریــوش معمــار، تهــران: بوتیمــار، 
.1394
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گزیده نقدها
)»نیما:  است  من  خانه  دنیا  و  همسرش  به  نیما  نامه هاي 

طاغي و شهید«، روزنامه آیندگان، 4 خرداد 1351(،
و  فرهنگ  )مجله  پاینده  ابوالقاسم  برگزیده،  داستان هاي 

زندگي، ش 9، مهر 1351(،
اردشیر  )»راز  محصص  اردشیر  صورتک ها،  و  کاکتوس  

بودن«، روزنامه آیندگان، 10 آبان 1350(.
شهر خدا، م. ا. به آذین )»نه ُعذري، نه افتخاري«، روزنامه 

آیندگان، 31 فروردین 1349(،
به  ظالمانه اي  )»فتواي  ترقي  گلي  هستم،  چه گوارا  هم  من 

ناگزیري تصلیب«، روزنامه آیندگان، 10 اردیبهشت 1349(،
از روز آخر، مهشید امیرشاهي )»نقطه آغازي دیگر«،  بعد 

روزنامه آیندگان، 82 اردیبهشت 9431(،
درازناي شب، جمال میرصادقي )»بافتي کهنه براي حقیقتي 

جوان«، روزنامه آیندگان، 5 مرداد 1349(،
زمان  و  زندگي  )»زمان  فصیح  اسماعیل  آشنا،  خاک 

داستاني«، روزنامه آیندگان، 23 شهریور 1349(،
شازده احتجاب، هوشنگ گلشیري )»اثري به وسوسگي و 

سرشاري«، مجله فردوسي، اردیبهشت 1348(،
مثل همیشه، هوشنگ گلشیري )»مردي برکناره زاینده رود 
به رودخانه زمان چشم دوخته است«، روزنامه آیندگان، 16 

اردیبهشت 1348(،
مرگ«،  با  )»مغازله  حقوقي  محمد  رباب،  براي  مرثیه اي 

روزنامه آیندگان، 26 خرداد 1348(،
عشق  نمي توان  اقساط  )»به  بیضایي  بهرام  بلخ،  دیوان 

ورزید«، روزنامه آیندگان، 22 خرداد 1348(،
داستانگوي  )»ساعدي،  ساعدي  غالمحسین  لرز،  و  ترس 

ناموفق«، مجله فردوسي، تیر 1348(،

اثري  و  فرهنگ  )»جامعیت  براهني  رضا  قصه نویسي، 
محدود«، روزنامه آیندگان، 2 تیر 1348(،

آن  و  شب ها  )»آن  گلستان  ابراهیم  پاییز،  آخر  ماه  آذر، 
شورها«، روزنامه آیندگان، 17 مهر 1348(،

در  حماسه  و  )»سودا  تقوایي  ناصر  همانسال،  تابستان 
جنوب«، روزنامه آیندگان، 22 آبان 1348(،

روزنامه  رمان؟«،  فصل  )»آغاز  دانشور  سیمین  سووشون، 
آیندگان، 26 آبان 1348(،

مقدمه اي بر رستم و اسفندیار، شاهرخ مسکوب )»از انسان، این 
حماسه خام«، روزنامه آیندگان، 27 آذر 1348(،

گزیده آثار
بوته بر بوته: آثار معاصران در بوته نقد، تهران: هرمس، 1392،

سیبی و دو آینه: در مقامات و مناقب عارفان فره مند، تهران: 
مرکز، 1391،

دفتر  از  روایی  گزیده   201 عرفانی:  حکایت های 
معرفت پیشگان، تهران: حقیقت، 1389،

تهران:  طبقه بندی،  تبیین،  تعریف،  عرفانی:  قصه های 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1388،

او  محنت های  و  ایوب  آالم  منظومه  ایوب:  کتاب  ترجمه 
در عهد عتیق و مقایسه تطبیقی با پنج متن کهن فارسی، 

تهران: هرمس، 1386،
در ورق صوفیان: سه مقاله در حوزه عرفان، تهران: ساحت، 

،1384
خیرالنساء )1270 ـ 1367(: یک سرگذشت، تهران: کتاب 

ایران، 1372،
ترجمه توی زیبایی راه می روم: 26 شعر از بر و بچه های 

چی مایو، تهران: مرکز )کتاب مریم(، 1370،

■ قاسم هاشمی نژاد )1319 ـ (
● نویسنده، منتقد، مصحح و مترجم. 

 منتقد پیشكسوت
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■ راستی پور، مسعود )1365 ـ (
● دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.

منتقد جوان

گزیده نقدها
نقد  فصلنامه  سهراب«،  و  رستم  داستان  بر  »نقدي 

کتاب ادبیات، سال 1، شماره 2، تابستان 1394،
»باده سپندانی«. فرهنگ نویسی، شماره 8، 1393،

ماه  کتاب  ترمذی«،  منجیک  دیوان  نقد  و  »معّرفی 
ادبیات، شماره 68 )پیاپی 182(، آذر 1391،

»بررسی انتقادی غزل های سنایی«، کتاب ماه ادبیات، 
شماره 69 )پیاپی 183(، دی 1391،

»بررسـی انتقـادی دیـوان اشـعار شـهاب الدین عمعق 
بخارایـی«، کتـاب مـاه ادبیـات، شـماره 70 )پیاپـی 

بهمـن 1391،  ،)184
»بررسـی متن شناسـی دست نوشـت کلّیـات سـنایی، 
متعلّـق بـه کتابخانـه عمومی کابـل«. در: اوراق عتیق 
و  نسخه شناسـی  متن پژوهـی،  مطالعـات  )مجموعـه 
محّمدحسـین  سـّید  کوشـش  بـه  فهرسـت نگاری(، 
اسـناد  مرکـز  و  مـوزه  کتابخانـه،  تهـران:  حکیـم، 

مجلـس شـورای اسـالمی، 1394،
شهرام  همکاري  با  راوندی،  ادبی  انتحاالت  بررسی 
آزادیان، ادب فارسی، شماره 2، پاییز و زمستان 1388،

اللفاظ،  المفهرس  المعجم  روش  به  فهرست نگاری 
معارف، شماره 69، آذر و اسفند 1388،

گزیده آثار
نویدی  علی  با  )مشترکًا  »داکا«  مدخل هاي  نگارش 
و  السالطین«  »روضة  الخوانین«،  »ذخیرة  مالطی(، 

در  فارسی  ادب  و  زبان  دانشنامه  صدیقی«،  »زبیده 
شبه قاّره، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  برای  تعریف نگاری 
دکتر  نظر  )زیر  فارسی  زبان  جامع  فرهنگ  بجهت  و 

علی اشرف صادقی(،
»آرام«، »آرزو«،  نـگارش مدخل هـای: »آذرخـش«، 
»آزادی«، »آزادی چه چیز اسـت؟«، »آزادی شـرق«، 
اسـالم«،  »آئیـن  »آمـوزگار«،  »آشـور«،  »آشـفته«، 
»اطالعـات  امـروزه«،  مهـّم  »اخبـار  روز«،  »اخبـار 
بین المللـی«، و ...، دانشـنامه مطبوعات، به سرپرسـتی 

محمدجعفـر محمـدزاده،
ویراستاري تاریخ اوالد تیمور از تواریخ ملوک و انبیاء، 
تصحیح  و  مقدمه  حسینی،  حسن  محمدبن  جعفربن 

عباس زریاب خوئی. قم: موّرخ، 1393،
ابن شهاب یزدی،  آثار  ویراستاري تحقیق در احوال و 

مهدی بیانی، قم: موّرخ، 1393،
محّمدعلی  به  قزوینی  محّمد  نامه های  ویراستاري 
فروغی و عباس اقبال آشتیانی، با مقدمه احمد مهدوی 
دامغانی، به کوشش ایرج افشار، نادر مّطلبی کاشانی، 

تهران: طهوری، 1394،
القافیة«،  و  الصنعة  و  العروض  فی  »الکافیة  تحقیق 
نگاشته نجاتی نیشابوری )سده 7 ـ 8(، تحقیق مسعود 
عارف  دکتر  )جشن نامه  عارف  نذر  در:  راستی پور. 
نوشاهی(، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 

شورای اسالمی، 1391.
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■ فصلنامه نگاه نو

نــگاه نــو نشــریه اي اســت آزاد و مســتقل در حــوزه اجتماعــي، فرهنگــي و هنــري. نخســتین شــماره آن 
در مهــر 1370 منتشــر شــد. طراحــي جلــد و یونیفــورم مجلــه از آغازیــن شــماره بــه عهــده شــادروان مرتضــي 

ممیــز بــود و وی تــا زمــان حیــات بــا نــگاه نــو همــکاري مي کــرد.
ــس  ــی پ ــن مال ــل دشــواری تأمی ــه دلی ــا ب ــه منتشــر مي شــد، ام ــه صــورت ماهان ــدا ب ــن نشــریه ابت ای
ــان  ــدي می ــو پیون ــگاه ن ــدة ن ــاالت منتشرش ــده اســت. در مق ــه ش ــم فصلنام ــون ه ــه و اکن از آن دوماهنام
ــث  ــر باع ــن ام ــود. ای ــده مي ش ــگاهي دی ــط دانش ــارج از محی ــاي خ ــگاهي و پژوهش ه ــاي دانش پژوهش ه
شــده اســت کــه خواننــدة ایــن نشــریه مطالــب را در ســطح عالــي امــا بــه دور از خصوصیــات پژوهش  هــاي 

دشــواریاب و کامــاًل تخصصــي بخواننــد.
در شــماره هاي منتشــر شــده در بیســت و پنــج ســال نــگاه نــو مباحــث مهمــي در حــوزه فلســفه، ادبیــات 
و ایــران و جهــان، امــور اجتماعــي، اقتصــاد، تاریــخ و تاریخ نــگاري، هنــر و معرفــي و نقــد کتــاب و گــزارش 
ــي،  ــز دوای ــوش آشــوري، پروی ــم گروهــي از نویســندگان و مترجمــان سرشــناس کشــور چــون داری ــه قل ب
ــي  ــي، محمدعل ــادر انتخاب ــور، ن ــز همایون پ ــي، هرم ــگ، رضــا رضای ــد، عبدالحســین آذرن عــزت اهلل فوالدون

موحــد، حســن کامشــاد، محمــد دهقانــي و دیگــران نوشــته شــده اســت.
نقــد و بررســي کتــاب همــواره در نــگاه نــو جایــگاه مهــم داشــته اســت. بــه همیــن دلیــل از شــماره 86 
ــام انتقــاد کتــاب نــگاه نــو بــه همــراه آن منتشــر شــد، ایــن توجــه جدي تــر  ــا ن کــه ضمیمــه اي رایــگان ب
شــده و گروهــي از فرهیختــگان بــا ایــن ضمیمــه همــکاري ثمربخــش داشــتند. گفتنــي اســت ایــن ضمیمــه 
بــا مشــارکت مســتقیم ناشــران منتشــر مي شــد و مــورد توجــه همــکاران و خواننــدگان آن بــود و اکنــون در 
ــا  ــد ب ــه من ــان عالق ــام و جوان ــدان صاحب ن ــی از منتق ــه منتشــر می شــود و جمع ــن فصلنام ــر شــمارة ای ه

آن همــکاری دارنــد. 
ــو حــاوی بخش هــای نقــد و نظــر، اندیشــه ها و دیدگاه هــا، گفتگــو و مســائل اجتماعــی اســت  ــگاه ن ن

و در هــر شــماره دارای بخــش ویــژه ای بــا موضــوع روز اســت.
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■ صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه نگاه نو
میرزائي، علي )1327 ـ (
● دانش آموخته کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطالع رساني

کارنامک
تدریس علوم کتابداري و اطالع رساني مدیریت براي دانشجویان کارشناسي ارشد دانشگاه تهران

مدیرمسئول  و سردبیر ماهنامه علمي ـ فني دانشمند، 1364 ـ 1372،
سردبیر ماهنامه هماهنگ،

سردبیر هفته نامه ورزشي ـ فرهنگي پرسپولیس،
سردبیر نشریه علمي، فرهنگي، اقتصادي فراز،

صاحب امتیاز و مدیرمسئول موسسه انتشاراتی نگاره آفتاب،
صاحب امتیاز و مدیرمسئول موسسه فرهنگی ـ هنری نگاره آفتاب،

سرویراستار و عضو شورای دانشنامه کاشان.

گزیده آثار
گفتن واقعیت به صاحبان قدرت، تهران: نگاره آفتاب، 1394،

روشني ها و سایه ها، تهران: نگاه آفتاب، 1394،
مارکسیسم و نقد ادبي، تهران: نگاره آفتاب، 1392،

ظهور و سقوط سپهبد رزم آرا، تهران: نگاره آفتاب  ، 1389،
فرهنگ، مردم ساالری، توسعه، تهران: نگاره آفتاب، زمستان 1388،

دموکراسی و اقتصاد: مقاله هایی در قلمرو جامعه، اقتصاد، توسعه، مدیریت، تهران: نگاره آفتاب، 1388،
»پـس از 46 سـال )نقـدی بـر چـاپ جدید ظهور و سـقوط رایش سـوم(«، ضمیمه انتقـاد کتاب نگاه نو، شـماره 

87، پاییز 1389،
»متاب )نقدی بر جشن بُزبز(«، ضمیمه انتقاد کتاب نگاه نو، شماره 90، تابستان 1390،

»داسـتاِن داسـتان ها )نقـدی بـر هـزار و یک شـب چـاِپ نشـر مرکـز(«، ضمیمه نـگاه نو، شـماره 92، زمسـتان 
،1390

»نوشـیدن جـام زندگـی تـا آخرین قطـره )نقدی بـر کتـاب آنگونه که مـن زیسـتم(«، ضمیمه نگاه نو، شـماره 
پاییز 1390،  ،91

»ما کجا ایستاده ایم؟ )نقدی بر نشر و انقالبی در راه(«، ضمیمه نگاه نو، شماره 88، زمستان 1389.
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کارنامة دبیر علمی و داوران

کلیات و اطالع رسانی  .1
دکتر حاجي زین العابدیني، محسن
دکتر حافظیان رضوي، سیدکاظم

دکتر مرادي، نوراهلل

میراث پژوهی  .2
دکتر ایماني، بهروز

مسرت، حسین

فلسفه، کالم و عرفان  .3
دکتر پازوکي، بهمن

دکتر حبیبي، نجفقلي
دکتر سعیدي مهر، محمد

دین  .4
دکتر رحمان ستایش، محمدکاظم

دکتر مرادي، محمد
دکتر مهدوي راد، محمدعلي

علوم اجتماعی  .5
دکتر منتظر القائم، مهدي

دکتر نقیب زاده، احمد
دکتر نوري نیا، حسین

 
زبان  .6

دکتر اسماعیل پور، ابوالقاسم 
دکتر زرین کوب، روزبه

دکتر محمودي بختیاري، بهروز
دکتر منشي زاده، مجتبي

دکتر نصراهلل زاده، سیروس
دکتر وثوقي، حسین

علوم و فنون  .7
دکتر بصیره، عبدالحسن

دکتر ذاکر، محمد ابراهیم

هنر  .8
دکتر بني اردالن، اسماعیل

دکتر عادل، سیدشهاب الدین

ادبیات فارسی  .9
دکتر ایران زاده، نعمت اهلل 

دکتر حسیني، مریم
دکتر موسوي، مصطفي

ادبیات داستانی  .10
دکتر بشیري، محمود
جاللي زنوزي، فیروز

شعر   .11
امیني، اسماعیل

نادمي، سّید احمد

ادبیات عربی  .12
دکتر فاتحي نژاد، عنایت اهلل

دکتر گنجیان، علي

ایران و اسالم   .13
بهرامیان، علي

دکتر حبیبي، نجفقلي
دکتر زرین کوب، روزبه

دکتر سجادی، سّید صادق
دکتر سعیدي مهر، محمد

دکتر مهدوي راد، محمدعلي

تاریخ و جغرافیا  .14
دکتر اسماعیل پور، ابوالقاسم

دکتر زرین کوب، روزبه
دکتر سجادي، سیدصادق

دکتر یکتا، حسین

کودک و نوجوان   .15
دکتر بوذري، علي

رفیعي، سیدعلي محمد
شعباني، اسداهلل

ناصري دریایي، مسعود

داوران دوازدهمین جشنواره نقد کتاب
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■ اسالمی اردکانی، سیدحسن )1339 ـ (
● دانش آموخته دکتري فلسفه دین، دانشگاه قم.

دبیر علمي 

کارنامک
عضو هیئت علمي و مدیر گروه فلسفه اخالق دانشگاه ادیان و مذاهب،

سردبیر فصلنامه نقد کتاب اخالق، علوم تربیتی و روان شناسی،
داور جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران،

برگزیده چهارمین جشنواره فارابی،
تقدیر شده در کتاب سال جمهوری اسالمی، 

برگزیده کتاب فصل جمهوری اسالمی،
برگزیده چهار دوره جشنواره نقد کتاب،

برگزیده سه دوره دبیرخانه دین پژوهان، 
برگزیده پایان نامه سال و کتاب سال دانشجویی.

گزیده آثار 
نوشتن در جزایر پراکنده: جستارهایی در اخالق پژوهش، قم: انتشارات نور مطاف، 1391،

اخالق و آیین نقد کتاب، تهران: خانه کتاب، 1391،
شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسالم، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1386،

دروغ مصلحت آمیز: بحثی در مفهوم و گستره آن، قم: بوستان کتاب قم، چ 3، 1387،
اندیشه نامه عالمه بالغی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، 1386،

اخالق نقد، نشر معارف، 1383،
محمد پیامبر رحمت، انتشارات خرم، 1375،

»تقابل پرنویسی و خوب نویسی در علم: تحلیل انتقادی«، راهبرد فرهنگ، ش 25، بهار 1393،
»ابرهای تهی: فقر ساختار و محتوا در کتاب های روش تحقیق«، آینه پژوهش، دوره 24، ش 142، پاییز 

،1392
»فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقاالت )نا(علمی ـ پژوهشی در علوم انسانی«، روش شناسی علوم انسانی، 

ش 74 ـ 75، س 19، بهار و تابستان 1392،
»اخالق زیست محیطی: زمینه ها، دیدگاه ها و چشم انداز آینده«، فصلنامه اخالق وحیانی، 1392،
»دو استدالل اخالقی بر ضد مصرف گوشت صنعتی«، پژوهش هاي اخالقي، ش 1 ـ 2، 1391،

»منزلت اخالق پژوهش در کتاب های روش تحقیق به زبان فارسی: بررسی انتقادی«، روش شناسی علوم 
انسانی، س 17، ش 69، زمستان 1390. 
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■ ابوالقاسم اسماعیل پور )1333(
● دانش آموخته دکتری فرهنگ وزبان های  باستانی،

 دانشگاه تهران. 

تاریخ و جغرافیا و زبان

کارنامک
عضو هیئت علمي و مدیر گروه زبان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران،

استاد مدعو در دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای،
رئیس مرکز ایران شناسی انستیتو مطالعات خاورمیانه شانگهای،

رئیس پژوهشکدٔه زبان شناسی، کتیبه ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی،
برگزیده کتاب سال جمهوري اسالمي ایران،

عضو هیئت تحریریه مجله انسان شناسی ایران دانشگاه تهران و مجله نقدزبان های  خارجی دانشگاه شهید 
بهشتی،

،)IAMS( و انجمن بین المللی مطالعات مانوی )SIE( عضو انجمن ایران شناسی اروپا
استاد مدعو در دانشگاه دولتی مسکو، بخش ایران شناسی.

گزیده آثار
اسطوره آفرینش در آیین مانی، ویراست سوم، تهران: هیرمند، چاپ پنجم، 1393،

اسطوره، بیان نمادین، تهران: سروش، چ 3، 1391،
زیر آسمانه های نور، ویراست دوم، تهران: قطره، 1390،

اساطیر مصر، جي. ویو، تهران: قطره، 1389،
دانشنامه اساطیر جهان، زیر نظر: رکس وارنر، تهران: اسطوره، چ 4، 1389،

ادبیات گنوسي، استوارت هالروید، تهران: اسطوره، 1388،
تا کنار درخت گیالس )مجموعه اشعار(، تهران: اسطوره، 1388،

اسطوره، کنت نولز روتون، تهران: مرکز، چ 4، 1387،
سرودهای روشنایی )جستاری در شعر ایران باستان و میانه و سرودهای مانوی(، تهران: اسطوره، 1386،

بر سنگفرش بی بازگشت )مجموعه اشعار(، تهران: اسطوره، 1387،
هر دانه شن )مجموعه اشعار(، تهران: اسطوره، 1387،

اسطوره آفرینش در آیین ماني با گفتاري در عرفان مانوي، تهران: کاروان، چ 2، 1383،
آیین گنوسي و مانوي، ویراستار: میرچا الیاده، تهران: فکر روز، 1373.



129

ب
کتا

قد 
ره ن

نوا
ش

ن ج
می

ده
واز

ش د
زار

گ

■ امینی، اسماعیل )1342 ـ (
● دانشجوی دکتری زبان و  ادبیات فارسی، دانشگاه قم.

شعر

کارنامک
شاعر و مدرس دانشگاه،

عضو هیئت علمی بنیاد دعبل،
عضو هیئت علمی گروه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،

عضو هیئت امنا و هیئت مدیره بنیاد شعر و ادبیات ایرانیان،
عضو هیئت علمی و دبیر جشنواره شعر فجر،

عضو شورای عالی شعر و شورای عالی موسیقی صدا و سیما.

گزیده آثار
نشر اکاذیب )شعر طنز(، تهران: سروش، 1393،

دکتر بازی )شعر طنز(، تهران: سپیده باوران، 1393،
دلقک و شاعر دربار )شعر طنز(، تهران: شهرستان ادب، 1393،

فستیوال خنجر: مجموعه اشعار طنز سیدحسن حسیني، سوره مهر، 1393 )گردآوری(،
جلسه شعر، سوره مهر، شهرستان ادب، 1392،

لبخند غیرمجاز )نثر طنز(، سوره مهر، 1391،
لبخند سعدی) طنز در غزل سعدی(، سوره مهر، 1391،

چگونه هنرمند شویم )نثر طنز(، سوره مهر، 1390،
چگونه مدیر فرهنگی شویم، سوره مهر، 1390،

چگونه نقاش شویم، سوره مهر، 1390،
چگونه نویسنده شویم، سوره مهر، 1390،

خندمین تر از افسانه )طنز در مثنوی معنوی(، سوره مهر، 1385،
گزیده شعر طنز، کتاب همراه، 1382.
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■ ایران زاده، نعمت اهلل )1347 ـ (
● دانش آموخته دکتري زبان و ادبیات فارسی )گرایش 

متون غنایی(، دانشگاه تربیت مدرس.

ادبیات فارسي

کارنامک
دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی، 

مدیر دوره های دانش افزایی و دوره های آموزشی مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1375 ـ 1379،
مدیر اجرایی چندین دوره دانش افزایی و ادبیات فارسی دانشجویان و استادان دانشگاه های خارجی،

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی وزبان های  خارجی دانشگاه ادبیات فارسی وزبان های  خارجی دانشگاه 
عالمه طباطبایی، 1385 ـ 1387،

مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه دانش، اسالم آباد پاکستان، ش 72 ـ 85، 1382 ـ 1385،
رئیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1382 ـ 1385،

داور کتاب سال و کتاب فصل جمهوری اسالمی ایران،
داور جشنواره جایزه جالل آل احمد،

داور جشنواره بین المللی فارابی.

گزیده مقاالت
کتاب شناسی توصیفی ادبیات تطبیقی در ایران، با همکاری محمد امامی و  مجتبی عابدی، تهران: علم و دانش، 1393،

مجموعه مقاله های هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، به کوشش نعمت اهلل ایران زاده، 
تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی، با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، 1391،

مهارت نوشتن، با همکاری مریم شریف نسب، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390،
همزاد عاشقان جهان )برگزیده آثار و نقد اشعار قیصر امین پور(، تهران: انتشارات بین المللی الهدی، 1389،

نگین خاتم )مجموعه مقاله های همایش نگین خاتم)ص((، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی، 1388،
جزیره مثنوی، تهران: انتشارات علم و دانش، 1388،

دگرگونی های آوایی در فارسی گفتاری امروز )ویژه دانشجویان خارجی(،
با همکاری عبداهلل  ادبی«،  با رهیافت نوع شناسی  »تاریخ جهانگشای جوینی و بررسی جنبه های تراژیک آن 
حکیم و سّیدعلی دسپ، کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 3، ش 2، پاییز 

و زمستان 1391،
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■ ایمانی، بهروز ) 1350 ـ (
● دانشجوی دکتری زبان و ادبیات  فارسی، دانشگاه تربیت 
معلم آذربایجان.

میراث پژوهي

کارنامک
مدیر مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي،

داور جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران،
داور جایزه کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،

داور آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطي،
محقق متون ادبی، نویسنده مقاالت در حوزه متن پژوهی و نسخه شناسی.

گزیده آثار
دیوان حافظ شیرازي )کهن ترین نسخه شناخته شده کامل( کتابت 801 هجري، با مقدمه محمد گلندام؛ 

تهران: مرکز نشر میراث  مکتوب، 1394،
اشعار بازیافته کافي ظفر همداني )سده 5 ـ 6 ق(، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي، 

،1392
نذر عارف )جشن نامه دکتر عارف نوشاهي(، با همکاري سعید شفیعیون، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 

مجلس شوراي اسالمي، 1391،
شرح آیات، اخبار و امثال کلیله و دمنه، تهران: انتشارات سخن، چ 2، 1389،

دستور الملوک، گنجي پارسیانه از روزگار غزنوي: اوراق عتیق، دفتر چهارم، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 
مجلس شوراي اسالمي، 1394،

»خاندان ملکان تبریز«، با همکاري احمد گلي، پژوهش هاي ایران شناسي، سال چهارم، ش 1، 1393،
»ملتمسات انگوري«، آینه میراث، 1392،

»همام طبیب، برادر نظام الدین شامی«، آینه میراث، دوره جدید، ش 27، زمستان 1383،
»متن پژوهی: شعرهای مجدالدین محمد تبریزی در سفینه تبریز«، پیام بهارستان، ش 42، آذر 1383، 

»در جستجوی نسخ خطی: شروح شعرهای خاقانی شروانی )1(«، آینه میراث، دوره جدید، ش 23، زمستان 
 ،1382

»در جستجوی نسخ خطی: شروح شعرهای خاقانی شروانی )2(«، آینه میراث، دوره جدید، ش 24، بهار 1383.
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■ بشیری، محمود )1337 ـ (
● دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه 

تربیت مدرس.

ادبیات داستاني

کارنامک
مدیر اداره آموزش دانشکده ادبیات وزبان های  خارجی دانشگاه عالمه  طباطبایی،

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات وزبان های  خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی،
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی،

مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی،
سردبیر نشریه فصلنامه تخصصی )علوم ادبی( دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم،

عضو هیئت تحریریه نشریه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز.
 

گزیده آثار
جالل پژوهي، مؤسسه خانه کتاب، 1390 )به اهتمام(،

ــه )پیرامــون احمــد شــاملو، فــروغ فرخــزاد ســیمین بهبهانــی، صــادق هدایــت، میــرزا فتحعلــی  هفــت مقال
ــران(، ج 1، انتشــارات مرجــع، 1388، ــات انقــالب اســالمی ای ــرزا ملکــم خــان ارمنــی، ادبی ــد زاده، می آخون

نقد و تعلیقات بر کتاب ادبیات ملل مسلمان، کنگره، 1370،
»مراکز انتقال فرهنگ اروپایی در ادبیات معاصر ایران«، آشنا، بنیاد اندیشه اسالمی، ش 21، 1373،

»درآمدی بر ادبیات معاصر ایران )1(«، آشنا، بنیاد اندیشه اسالمی، ش 27، 1374،.
»درآمدی بر ادبیات معاصر ایران )2(«، آشنا، بنیاد اندیشه اسالمی، ش 28، 1374،

ــاد اندیشــه اســالمی، ش  ــه )رساله نویســی(«، آشــنا، بنی ــه دوره  قاجاری ــوط ب ــوع ادبــی مرب »معرفــی یــک ن
،1376 ،34

»مالحظاتــی پیرامــون مفهــوم غــم در مثنــوی مولــوی«، مجلــه ادبیــات و علــوم انســانی، دانشــگاه تبریــز، 
ش 164، 1376،

ــه  ــگاه عالم ــان و ادب، دانش ــة زب ــی«، مجل ــرو قبادیان ــر خس ــادی ناص ــی ـ انتق ــکار سیاس ــی اف »بررس
طباطبایــی، ش 3، 1379،

»جایگاه عالمه دهخدا در شعر معاصر«، مجله زبان و ادب دانشگاه عالمه طباطبایی، ش 11، 1379،
»مالحظاتی در زمینه رسالت حکیم طوس در تدوین شاهنامه«، نامه پارسی، ش 2، 1379.
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■ بصیره، عبدالحسین )1324(
● دانش آموخته کارشناسي ارشد فیزیک، دانشگاه شیراز.

علوم و فنون

کارنامک
عضو هیئت علمي دانشگاه شهید چمران اهواز،

عضو هیئت علمي گروه فیزیک دانشگاه کردستان،
مدیر گروه فیزیک دانشگاه کردستان، 

رئیس دانشکده علوم دانشگاه کردستان،
شایسته تقدیر ششمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،

مدیر کارخانه و پاالیشگاه شرکت روغن موتور ایران

گزیده آثار
تشریح کامل مسائل فیزیک: )نورشناسي(، دیوید هالیدي، رابرت رزنیک و کنت کرین، دانش  نگار، ج 4، 1388،
نورشناسی و مبانی فیزیک کوانتومی، دیوید هالیدی و دیگران، ترجمه با همکاري ابراهیم کریمی، دانش نگار، 

،1387
مباني فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس، دیوید هالیدي، رابرت رزنیک و جرل واکر، دانش  نگار، 1386،

روش هاي ریاضي در فیزیک، جورج براون آرفکن، با همکاري داود ثانوي خشنود و مترجم:سارنگ زیني زاده، 
،1384

فیزیک نوین: از a تا z، جیمزویلیام رولف؛ با همکاري آرش سروري و دانش  نگار، 1383،
فناوري نان مسطح، جالل قاروني، مرکز نشر دانشگاهي، 1382،

اصول فیزیک، ماکس فوجیل، دانشگاه کردستان، 1380،
تولید گندم و صنعت آرد و نان، جالل قاروني، مرکز نشردانشگاهي، 1378،

»مکان اقلیدسي در فلسفه«، فصلنامه دانشگاه شیراز، ش 10، 1385،
»مکان نااقلیدسي در فلسفه«، فصلنامه دانشگاه شیراز، ش 8، 1384،

»فیزیک المپ هاي روشنایي«، مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه کردستان، ش 2، 1378.
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■ بنی اردالن، اسماعیل )1336 ـ (
● دانش آموخته دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهران. 

هنر

کارنامک
عضو هیئت علمي گروه سینماي دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر،

عضو فرهنگستان هنر،
داور جایزه کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،
داور جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران،

داور جشنواره بین المللي فارابی،
پژوهشگر برتر سازمان میراث فرهنگی، 

عضو دبیرخانه نشست مشترک اهل ادب و اندیشه فرهنگستان هنر.

گزیده آثار
دین در قاب تلویزیون، با همکاري دیگران، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 1392،

مجال آه )مجموعه مقاالت(، سوره مهر، 1391،
معرفت شناسی آثار صناعی: جستجویی در مفهوم فن و هنر، سوره مهر، 1389،

سرفرسنگ های تحول در مسیر نگارگری، دانشگاه هنر، 1388،
»تراژدی در رساله جمهوری افالطون«، با همکاري سعید شاپوری و حسن بلخاری قهی، کیمیای هنر، ش 9، 

زمستان 1392،
»هنر مصحف سازی«، نشریه حوزه هنری، 1390،

»نظری به شیوه آموزش هنر قدمایی«، نشریه حوزه هنری، 1390،
جستاری در سنت نقد در ایران، مجله آیین، ش 28 ـ 29، خرداد و تیر 1389،

»مصاحبت نور با نور«، نشریه بیناب، ش 17، 1389،
»هنر بی خرد بررسی معنای زیبایی در دوران مدرن«، سوره اندیشه، ش 48 ـ 49، بهمن و اسفند 1389،

»بازشناسی مقام و مفهوم هنر، مجله جاویدان خرد«، ش 1، زمستان 1388،
»تخیل هنری و نسبت آن با رمانتیسم«، نشریه فرهنگستان هنر، 1385.
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■ بوذری، علی )1357 ـ (
● دانشجوی دوره دکتری هنر در دانشگاه هنر اصفهان.

کودک و نوجوان

کارنامک
برنده جایزه افق های جدید، نمایشگاه کتاب بولونیا، 2012،

برنده جایزه دوم نمایشگاه تصویرگری زاگرب، 2014،
برنده جایزه سوم پایان نامه های قرآنی،

نگارش سی  مقاله در مجالت هنری و ادبیات کودک،
سردبیر مهمان فصلنامه فرهنگ مردم، ویژنامه آموزش و پرورش در دوره قاجار،

سردبیر مهمان فصلنامة نامه بهارستان، ویژنامه صنیع الملک،
برگزاری نمایشگاه تصویرسازی و گرافیک در کشورهای ایران، اسلواکی، ایتالیا، ژاپن، کره، دانمارک، آلمان، 

صربستان، کرواسی و ... .
 

گزیده آثار
ماخذشناسی کتاب های چاپ سنگی و سربی، تهران: کتابدار، 1390،

چهل طوفان، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1390،
قضای بی زوال، تهران: دستان، 1389.

»نسـخه هزارویک شـب کتابخانه کاخ گلسـتان در فهرسـت شـیخ المشـایخ معزی«، گزارش میراث، ش 62،  
فروردیـن ـ تیرماه 1393،

»بهرام خائف؛ تصویرگر مؤلف«، مجله تندیس، ش 266، 25 دی 1392،
»نشـان قشـون رسـاله مصـور در معرفی البسـه قشـون دوره قاجـار«، پیـام بهارسـتان، دوره 2، س 4، ش 16، 

،1391 تابستان 
»نگاهی به شاهنامه های مصور کودکانه«، کتاب ماه کودک و نوجوان، ش 170، آذر 1390،

»نخسـتین کتـاب چـاپ سـنگی در ایـران )قـرآن، تبریـز 1249 ق(«، نامـه بهارسـتان، س 12، ش 18 ـ 19، 
بهـار و تابسـتان 1390،

»شـمایل پیامبـر )ص( در کتاب هـای چاپ سـنگی دوره قاجار«، فرهنـگ مردم، ش 35 ـ 36، پاییز و زمسـتان 
.1389
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■ بهرامیان، علي )1347 ـ(
● دانش آموخته کارشناسي ارشد تاریخ.

ایران و اسالم

کارنامک
پژوهشگر تاریخ صدر اسالم،

عضو هیئت علمی دایرةالمعارف بزرگ اسالمی،
معاون بخش تاریخ دایرةالمعارف بزرگ اسالمی،
داور جایزه کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،

مدیر بخش فهرستواره کتاب های فارسی دایرةالمعارف بزرگ اسالمي،
مدیر گروه تاریخ دانشنامه ایران،

ویراستار دانشنامه شبه قاره در فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
مقاله نویس برتر، هجدهمین دوره تجلیل از خادمان نشر، 1389.

گزیده آثار
ــت اهلل  ــي آی ــه عموم ــش اول، کتابخان ــن(: بخ ــیه )لنی ــي روس ــه دولت ــي کتابخان ــخه هاي خط ــت نس فهرس

ــي، 1379. ــي نجف ــي مرعش العظم
دیوان حافظ: براساس نسخه نویافته بسیار کهن، همکاري با سیدصادق سجادي فکر روز، 1380.

حدیث،  جغرافیا،  تراجم،  و  تاریخ  )اخالق،  موریتاني  شخصي  کتابخانه هاي  خطي  نسخه هاي  فهرست  مراجع 
ریاضیات ...(، با همکاري سیدعلي موجاني، کتابخانه بزرگ حضرت آیت اهلل العظمي مرعشي نجفي، 1390،

با همکاري  مراجع فهرست نسخه هاي خطي کتابخانه شخصي موریتاني: سیره نبوي)ص(، تفسیر و بالغت، 
سیدعلي موجاني، کتابخانه بزرگ حضرت آیت اهلل العظمي مرعشي نجفي، 1391،

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  پاکتچي،  احمد  و  آذرنوش  آذرتاش  با همکاري  فرهنگي،  و  تاریخي  پژوهشي  اسالم: 
اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمي، 1383.

سغدیان: پژوهشي در تاریخ، فرهنگ و وضعیت اجتماعي، آلبرت  لئونیدویچ خروموف؛ وزارت امور خارجه، مرکز 
چاپ و انتشارات، 1381.
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■ پازوکی، بهمن )1333 ـ (
● دانش آموخته دکتری فلسفه، دانشگاه آلبرت لودویگز 
شهر فرایبورگ آلمان.

فلسفه، کالم و عرفان

کارنامک
عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران،

داور جایزه کتاب سال، کتاب فصل و جایزه جهانی کتاب سال جمهوري اسالمي ایران،
دبیر بخش موضوعی نشریه پژوهشنامه فرهنگستان هنر،

ارزیاب کتاب های علمی ـ پژوهشی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، 
 مدرسه اسالمی هنر، سازمان سمت و نشر مرکز،

عضو هیئت ویراستاران )تحریریه( مجله نامه مفید، نشریه علمی ـ پژوهشی فلسفه دانشگاه مفید،

گزیده آثار
فرهنگ نامه تاریخي مفاهیم فلسفه: الهیات، یوآخیم ریتر، کارلفرید گروندر، گتفرید گابریل، همکاري در ترجمه، 

تهران: موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ایران، موسسه فرهنگي پژوهشي نو ارغنون، ج 2، 1391،
فرهنگ نامه تاریخي مفاهیم فلسفه: فلسفه هنر، یوآخیم ریتر، کارلفرید گروندر، گتفرید گابریل، همکاري در 

ترجمه، تهران: موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ایران، ج 1، 1389،
»هیدگر و پژوهش ششم از پژوهش های منطقی هوسرل«، مجله فلسفه، س 41، ش 2، پاییز و زمستان 

،1392
»پدیدارشناسی هوسرل و نقاشی معاصر«، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، ش 6، آذر و دی 1386،

»تفسیر هیدگر از مفهوم  phronesis ارسطو«، کنگره بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه، 1389، در 
دست انتشار،

»هیدگر و پژوهش های منطقی هوسرل«، ارج نامه دکتر اعوانی، در دست انتشار،
 ویرایش و بازنگری ترجمه لغتنامه تاریخی فلسفه، از زبان آلمانی به فارسی، 3 جلد، جلد سوم در دست اجرا،

ویرایِش ترجمه کتاب مسائل بنیادین پدیدارشناسی، اثر مارتین هیدگر، جلد 24 از مجموعه آثار، در دست 
 انتشار،

 ویرایش و بازنگری ترجمه کتاب تحول بنیادی فلسفه یونانی در پرتو شیوه اندیشه اسالمی، اثر محمد جواد 
فالطوری، ترجمه محمد باقر تلغریزاده، در دست انتشار.
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■ جاللی زنوزی، فیروز )1329 ـ (
● صاحب معادل دکتری ادبیات فارسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

ادبیات داستاني

کارنامک
کارشناس و منتقد ادبیات داستانی،

داور جایزه های کتاب سال، کتاب فصل، گام اول، پروین اعتصامی و کبوتر حرم،
برگزیده جشنواره های کتاب سال، جالل آل احمد، کتاب فصل و قلم زرین،

عضو شورای سینمای اقتباسی فارابی،
مدرس کارگاه هاي ادبیات داستاني در سراي اهل قلم،

عضو شورای ادبیات داستانی بسیج.

گزیده آثار
دل آدم سیب است، تهران: انتشارات سوره مهر، چ 2، 1391.
ساعت لعنتي، تهران: تکا )توسعه کتاب ایران(، چ 4، 1389.

رمان های مخلوق، تهران: حوزه هنری، 1387.
باران بر زمین سوخته: تحلیل و نقد رمان های احمد محمود، تهران: نشر تندیس، 1387.

توپ پاشنه سمت ساعت دو، تهران: انتشارات سوره مهر، 1387.
قاعدة بازی، تهران: علم، 1386.

آینه و مرداب، تهران: ادب و هنر مقاومت حوزه هنری، 1378.
سیاه بمبک، تهران: حوزه هنری، 1377.

حضور، قم: دالور، 1375.
مردی با کفش های قهوه ای، تهران: حوزه هنری، 1373.

اسکاد روی ماز 543، تهران: کیهان، 1371.
روزی که خورشید سوخت، تهران: برگ، 1370.
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■ حاجی زین العابدینی، محسن )1352 ـ (
● دانش آموخته  دکتری کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه 
شهید چمران اهواز.

کلیات و اطالع رساني

کارنامک
فهرست نویس بخش پردازش اطالعات کتابخانه ملی ایران )ساختمان نیاوران( 1375 ـ 1376،

معاون امور مراکز اسناد و مدارک علمی مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی، 1382 ـ 1384، 
معاون تحقیق و توسعه مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی 1388 ـ 1393،

عضو هیئت علمي گروه اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی. 

گزیده آثار
 FRBR, FRAD,( و الگوهای وابسته: فراد و فرساد )ملزومات کارکردي پیشینه هاي کتاب شناختي )اف.آر. بی.آر

FRSAD(، مریم آذرگون، و زینب فری زاده، ویراستار: محسن حاجی زین العابدین، تهران: چاپار  ،   1391.
نــرم افزارهــاي کتابخانــه اي در ایــران، بــا همــکاري فاطمــه پازوکــی، ســیروس داودزداده سالســتانی، تهــران: 

کتابــدار، 1390،
سازماندهی اطالعات: رویکردها و راهکارهای نوین: مجموعه  مقاالت اولین همایش ساالنه انجمن کتابداري و 
اطالع رساني ایران 16 و 17 اسفند 1385، با همکاري داریوش علیمحمدي، تهران: کتابدار، انجمن کتابداري 

و اطالع رساني ایران، 1389،
همایش نامه: مجموعه مقاالت همایش هاي انجمن کتابداري و اطالع رساني ایران: جلد سوم: 1383 ـ 1385، 

تهران: انجمن کتابداري و اطالع رساني ایران؛ نشر چاپار، 1389،
از کتاب سنجی تا وب سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه ها، قواعد و شاخص ها، »فصل وب سنجی«، با همکاري 

فریده عصاره، فریده و غالمرضا حیدری، و فیروزه زارع فراشبندی، تهران: کتابدار، 1388،
نظریه های رفتارهای اطالعاتی، فیشر، کرین، ترجمه با همکاري فیروزه زارع فراشبندی، غالم حیدری و لیال 

مکتبی فرد، تهران: کتابدار، 1387، 
مجموعه مقاالت همایش هاي انجمن کتابداري و اطالع رساني ایران: جلد اول: 1379 – 1381، تهران: سازمان 

اسناد و کتابخانه ملي ایران؛ انجمن کتابداري و اطالع رساني ایران، 1384،
مجموعه مقاالت همایش هاي انجمن کتابداري و اطالع رساني ایران: جلد دوم: 1382، تهران: سازمان اسناد و 

کتابخانه ملي ایران؛ انجمن کتابداري و اطالع رساني ایران، 1384.
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■ حافظیان رضوی، سیدکاظم )1332 ـ (
● دانش آموخته کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطالع رساني.

کلیات و اطالع رساني

کارنامک
معاون مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،
مدیرکل مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی،

عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علمي کتابداري و اطالع رساني ایران،
داور جایزه کتاب سال و کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران.

گزیده آثار
»اهتمامی جانانه در ماندگاری قبیله ای حکمت آموز قبیله چاپ«، کتاب ماه کلیات، س 17،  ش 1 ، دی 1392،

»آن مرد آمد آن مرد ماند خودش انتخاب کرده بود«، گزارش میراث ، ش 49، اسفند 1390،
»بررسی وضعیت کتاب و کتابخوانی در جهان«، کتاب ماه کلیات ،  ش 160 ، فروردین 1390،

»نگاهی به کتاب مرجع نشر ایران«، کتاب ماه کلیات ،  ش 157، دی 1389،
»دیدگاه: خواندن برای خوب بودن«، کتاب ماه کلیات ، ش 143، آبان 1388،

»ارزیابی خدمات مرجع در عصر تحوالت شتابان کتابخانه ها«، با همکاري مصطفي احمدی، کتاب ماه کلیات، 
ش 142، مهر 1388،

»نقد و بررسی کتاب های فارسی: کتاب و کتابخوانی در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری«، کتاب ماه کلیات، 
ش 136، فروردین 1388،

»نشر آثار کتابداری و اطالع رسانی در کتابخانه ملی ایران تا سال 1387«، با همکاري ملیحه کرباسیان و پوریا  
شیبانی راد، کتاب ماه کلیات، دی 1387،

»نکاتی چند درباره کتابخانه های تخصصی در ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران«، کتاب ماه کلیات، 
ش 134، بهمن 1387،

»شناخت جامعه فرهنگی کشور از مفهوم اطالعات و اطالع رسانی«، با همکاري مهدي تقوی و مازیار امیرحسینی، 
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، س 7، ش 4، زمستان 1375.
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■ حبیبی، نجفقلی )1320 ـ (
● دانش آموخته دکتري فلسفه و حکمت اسالمي، 
دانشگاه الهیات تهران.

فلسفه، کالم، عرفان و ایران و اسالم

کارنامک
عضو هیئت  علمي  گروه  فلسفه  و کالم  اسالمي  دانشکده  الهیات،

دبیر علمي جایزه کتاب سال،
داور جایزه کتاب سال و کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،

برگزیده بیست ودومین و بیست وپنجمین دوره جایزه کتاب سال،
رئیس دانشگاه الزهراء،

رئیس دانشکده علوم قضایي و خدمات دادگستري، 
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران،

رئیس پژوهشکده امام خمیني)ره( و انقالب اسالمي )تاسیس و راه اندازي و اداره(،
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایي، 

نمایندگي مجلس شوراي اسالمي از حوزه انتخابیه تهران در دوره سوم،

گزیده آثار
حکمة االشراق: الهیات و منطق، یحیي بن حبش سهروردي، شرح محمود بن  مسعود قطب الدین  شیرازي؛ تهران: 

بنیاد حکمت اسالمي صدرا، 1392،
تهران: مرکز نشر  ابن کمونه،  االلهیات، سعدبن منصور  الطبیعیات،  المنطق،  العرشیة:  و  اللوحیة  التلویحات  شرح 

میراث مکتوب، 1388،
مفاتیح الغیب، محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازي، تهران: بنیاد حکمت اسالمي صدرا، 1386،

موسسه  تهران:  حبیبي،  نجفقلي  به اهتمام:  ؛  مصلح  جواد  الشواهد،  کتاب  معضالت  حل  في  المقاصد  ایضاح 
پژوهشي حکمت و فلسفه ایران، 1385،

رسائل الشجرة االلهیة في علوم الحقائق الربانیة: في العلوم االلهیة و االسرار الربانیة، محمدبن محمود شهرزوري، 
تهران: مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ایران، 1385،

شرح االربعین، محمدسعیدبن محمدمفید قاضي سعیدقمي، تهران: مرکز نشر میراث مکتوب، چ 2، 1380،
االربعینیات لکشف انوار القدسیات، محمدسعیدبن محمدمفید قاضی سعید قمی، تهران: مرکز نشر میراث مکتوب،  1381،

شرح و تعلیقه صدر المتالهین بر الهیات شفا، محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، بنیاد حکمت اسالمی صدرا،  1382.
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■ حسینی، مریم )1341 ـ (
● دانش آموخته دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.

ادبیات فارسي

کارنامک
عضو هیئت علمي گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه الزهراء،

سردبیر نشریه ادبیات عرفانی علمی ـ پژوهشی دانشگاه الزهراء،
عضو هیئت تحریریه مجالت علميـ  پژوهشي دانشگاه الزهراء و نقد ادبی و  نشریات جامعه شناسی هنر و ادبیات 

دانشگاه تهران، متن پژوهی دانشگاه عالمه طباطبائی و کلک خیال انگیز بیرجند،
عضو هیئت ممیزه دانشگاه الزهراء و کرسی های نظریه پردازی زبان و ادب فارسی،

داور جایزه ادبي جالل آل احمد و جایزه ادبي پروین اعتصامي،
داور جایزه کتاب سال و کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،

داور جشنواره بین المللي فارابي،
دبیر علمی همایش کارنامه صد سال شعر زنان فارسی سرا و همایش بین المللی حکیم سنایی در دانشگاه الزهراء،

ویراستار علمی مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه الزهراء و ویژه نامه های ادبی.

گزیده آثار
سنایی، مؤسسه خانه کتاب، 1392،

ریشه های زن ستیزی در ادبیات کالسیک فارسی، نشر چشمه، 1388،
نخستین زنان صوفي، به همراه ترجمه کتاب ذکر النسوة المتعبدات سلمي، نشر علم، 1385،

پیر پرده نشین در شرح احوال و آثار جنید بغدادي، انتشارات دانشگاه الزهراء، 1380،
کشف االسرار روزبهان بقلی شیرازی، انتشارات سخن )زیر چاپ (، )تصحیح و ترجمه(،

»آرمانشهر زنان«، مجله پژوهش زنان، ش 3، 1385،
»شعر زنان عارف«، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه کرمان، ش 18، 1384،

جهاد  اجتماعي  و  انساني  علوم  پژوهشکده  دوفصلنامه  مدعي«،  با  سعدي  جدال  حکایت  ساختاري  »تحلیل 
دانشگاهي، ش3، 1383،

حديقة الحقیقة و شريعة الطريقة سنایي غزنوي، انتشارات نشر دانشگاهي، 1382 )تصحیح(،
»شعوانه پارسا زن عارف شاعر ایراني قرن دوم هجري«، فصلنامه انجمن زبان و ادبیات فارسي، ش 5، 1383، 

»حدیقه احیایي در شعر فارسي«، فصلنامه دانشگاه الزهراء، ش7،  1376.
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■ ذاکر، محمدابراهیم )1335 ـ (
● دانش آموخته دندان پزشکی، دانشگاه تهران.

علوم و فنون

کارنامک
طبابت در زمینه دندانپزشکي از 1370 تا کنون،

پژوهش در زمینة تاریخ پزشکی و گردآوری داده ها، 1378 ـ 1380،
تحقیق و برگردان متون پزشکی کهن ایران زمین، از 1380 تا کنون.

گزیده آثار
حاوي في الطب، في امراض االمعاء، بیماری های روده ای، رازي)251-313ق(، پژوهش و برگردان به پارسي، 
مرکز تحقیقات طب سنتي و مفردات پزشکي و دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي، معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری و ستاد توسعه علوم و فناوری ریاست جمهوری، 1393،
کتاب یکم عیون االنباء فی طبقات االطبا، جامعه گیاه درمانی ایران؛ انتشارات زعیم، 1393،

سیری در سده دانش دندان پزشکي، گردآوري و پژوهش و برگردان بیش از بیست کتاب چاپي و خطي به زبان 
و عربي و پارسي آن دوران )236 تا 531 ق(، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن دندان پزشکی ایران 

و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، 1389،
حاوي في الطب، في امراض الریه، بیماری های شش، رازي )251 - 313ق(، کتاب چهارم، پژوهش و برگردان 

به پارسي، مرکز تحقیقات طب سنتي و مفردات پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي، 1389، 
به  برگردان  و  پژوهش  - 428ق(،  ابن رسینا )370  بیماری ها  از  پیشگیری  و  تندرستی  پاییدن  الخطا،  تدارک 
پارسي، مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکي و دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي و بنیاد علمي فرهنگي 

بوعلي سینا، 1388،
طب منصوري، رازي، پژوهش و برگردان به پارسي، مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و 
خدمات بهداشتي درماني تهران و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران، 1387،

کتاب القولنج، رازي )251 ـ 313 ق( و رساله القولنج، ابن سینا )370 ـ 428 ق(، پژوهش و برگردان به پارسي، 
انتشار مرکز تحقیقات طب سنتي و مفردات پزشکي و دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي، 1385،

مرشد او الفصول، محمد فرزند زکریاي رازي )251 - 313ق(، پژوهش و برگردان به پارسي، مرکز تحقیقات 
اخالق و تاریخ پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران و معاونت پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران، 1384.
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■ رحمان ستایش، محمدکاظم )1344 ـ (
● دانش آموخته سطح 4 تحصیالت حوزوی، دکتري تخصصي معارف، 

حوزه علمیه قم.

دین

کارنامک
عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسالمي،

همکاری با معاونت اندیشه اسالمی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1371 ـ 1375،
مشارکت در راه اندازی پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسالمی در قالب مدیریت گروه پژوهشی،

تأسیس و مدیریت کتابخانه تخصصی فقه وحقوق، 1374 ـ 1380،
مدیر گروه پژوهشی رجال مرکز تحقیقات دار الحدیث، 1377 ـ 1384،
معاون پژوهشی و آموزشی مرکز تحقیقات دار الحدیث، 1378 تا کنون.

گزیده آثار
  ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا )ع(، نگارش گروهی، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(، 1393،

آشنایی با کتب رجالی شیعه، تهران: سازمان سمت، 1389،
  رسائل فی والية الفقیه، با همکاری مهدی مهریزی، قم:  بوستان کتاب قم، 1384،

آشنایی با کلیات علم رجال، قم: دانشکده علوم حدیث، 1383،
بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، با همکاری محمدرضا جدیدی نژاد، قم: دارالحدیث، 1383،

الفوائد الرجالیه، با همکاری محمدمهدی کجوری شیرازی، قم: دارالحدیث، 1383،
القوامیس )مالآقا فاضل دربندی(، تحقیق، قم: دارالحدیث، 1382،

 مستند تحریر الوسیله، نگارش گروهی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمنی)ره(، 1382،
االصول فی علم االصول )علی ایروانی(، تحقیق، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، 1379،

 قاموس الفاظ فقه شیعه، نگارش گروهی، قم: پژوهشکده فقه و حقوق، 1379،
کتب رجال اهل سنت، قم: دار الحدیث، 1378،

 حکومت اسالمی در اندیشه فقیهان شیعه، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1376،
قانون دیات و مقتضیات زمان، با همکاری ابراهیم شفیعی سروستانی و جالل الدین قیاسی، تهران: مرکز 

تحقیقات استراتژیک، 1376.
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■ رفیعی، سّیدعلی محّمد )1337 ـ (
● دانش آموخته کارشناسي ارشد الهیات، دانشگاه آزاد اسالمي تهران.

کودک و نوجوان

کارنامک
معاون سردبیر و مسئول برنامه ریزی ماهنامه های بنیاد و جانباز،

دبیر بخش فرهنگی و هنری، معاونت سردبیر و مسئول برنامه ریزی نشریه آتیه،
دبیر بخش دین نشریه کتاب هفته،

داور جایزه کتاب سال و کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،
داور جایزه کتاب سال والیت، 

داور جشنواره کتاب و جشنواره مطبوعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
داور جشنواره گام اول،

کارشناس برتر روابط عمومی در پنجمین دوره انتخاب روابط عمومی های برتر در سال 1376، 
خبرنگار برتر کتاب در حوزه  نقد در دومین دوره جشنواره رسانه و خبرنگاران برگزیده کتاب، 1382،

منتقد برگزیده حوزه دین کودک و نوجوان در هفتمین و نهمین  دوره جشنواره نقد کتاب، 1389/ 1392.

گزیده آثار
بیدارگری در علم و هنر: شناختنامة طاهره صفارزاده، نشر هنر بیداری، 1386،

ــرا،  ــر قصیده س ــع، نش ــعودالملک برق الم ــط، مس ــک و متوس ــرکت های کوچ ــرا 2000 در ش ــت ف مدیری
ــف(، ــکاري در تألی 1382 )هم

عین  الحیات، مالمحمد باقر مجلسی، انتشارات قدیانی، 1382 )تصحیح، مقدمه و یادداشت ها(،
مجلسی، مال محمد باقر: زندگی، زمانه، نگاه ها، نقدها، انتشارات قدیانی، 1381،

مدیریت و رهبری در تشکل های اسالمی، نشر قطره، 1380 )ترجمه(،
قصه های جامی، نشر دانش  آموز، 1377 )گزینش و بازنویسي(،

قصه های شیخ بهائی، نشر دانش آموز، 1377 )گزینش و بازنویسي(،
ماه بازگشت، انتشارات روابط عمومی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی، 1376.

ماه اندوه، انتشارات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی، 1376،
دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، انتشارات قدیانی، 1371 )تصحیح(.
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■ زرین کوب، روزبه )1346 ـ (
● دانش آموخته دکتری تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران.

زبان، تاریخ و جغرافیا و ایران و اسالم

کارنامک
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران.

عضو هیئت علمی مشاوران مجله باستانشناسی و تاریخ )مرکز نشر دانشگاهی(.
برنده جایزه سعی مشکور، برای نگارش بهترین رساله دکتری در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران، .1388

گزیده آثار
تاریـخ ایـران باسـتان: تاریخ سیاسـی ساسـانیان، با همکاری عبدالحسـین زرین کوب، تهران: سـازمان سـمت، 

چ 10، 1394.
سـقوط ساسـانیان، فاتحـان خارجـی، مقاومـت داخلـی و تصویـر پایـان جهـان، با همـکاری منصـوره اتحادیه، 

فرحنـاز امیرخانـی، تـورج دریایـی، تهـران: تاریخ ایـران، 1383.
ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر، با همکاری دیگران، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1390.

دو رسـاله دربـاره انقـالب مشـروطیت ایـران از ابوالقاسـم خـان ناصرالملـک و محمدآقـا ایرواني، بـا همکاري 
عبدالحسـین زرین کـوب، تهـران: سـازمان اسـناد ملي ایـران، 1380.

»تحقیقـات ایران شناسـی: آناهیتـا و آیین هـای سـتایش آتـش«، با همـکاري آرزو رسـولی، نامه فرهنگسـتان، 
ش 53، تابسـتان 1394.

»واکاوی دورة نظـام اشـتراکی ابتدایـی تاریـخ جامعـه ایرانـی در نـگاه و رویکـرد ایرانشناسـان شـوروی«، بـا 
همـکاري علیرضـا سـلیمان زاده، پژوهش هـای ایران شناسـی، س 3، ش 2، پاییـز و زمسـتان 1392.

»بسـوس یـا اردشـیر چهارم هخامنشـی«، بـا همـکاري نعمـت اهلل علی محمـدی، پژوهش های علـوم تاریخی، 
ش 6، پاییز و زمسـتان 1391.

نام های ایرانی دریاهای جنوب ایران، تاریخ اسالم و ایران، ش 13، س 22، بهار 1391.
»نقـش حکومت هـای محلـی ایرانـی نـژاد شـرق آسـیای صغیر در شـکل گیـری اندیشـه بازیابـی امپراطوری 
هخامنشـی نـزد اشـکانیان«، بـا همـکاري محمدتقي ایمان پـور و شـهناز حجتی نجف آبـادی، مطالعـات تاریخ 

فرهنگـی، س 3، ش 11، بهـار 1391.
»تدابیـر روحانیـان زردشـتی بـرای مقابلـه بـا تغییـر دین بـه دینانـ  از سـقوط شاهنشـاهی ساسـانی تـا پایان 

سـده چهـارم هجـری«، بـا همـکاري علي یزدانـی راد، جسـتارهای تاریخـی، ش 3، بهـار و تابسـتان 1390.
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■ سجادي، سیدصادق )1333 ـ (
● دانش آموخته دکتري تاریخ، دانشگاه تهران.

تاریخ و جغرافیا و ایران و اسالم

کارنامک
مدیر بخش تاریخ و عضو شورای عالی علمی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، 

دبیر شورای عالی علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی،
معاون پژوهشی دایرة المعارف بزرگ اسالمی از 1381،

عضو و مدیر دانشنامة شبه قارة هند در فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
،Encyclopaedia Islamic  عضو برد علمی

عضو شورای علمی دانشنامة اسالم معاصر و مدیر بخش خاورمیانة این دانشنامه،
برگزیده بیست وپنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران.

گزیده آثار
بزم آوردی دیگر )مجموعه مقاالت دکتر زریاب خویی(، تهران 1387 )گردآوري(،

تاریخ برمکیان و رساله اخبار برامکه، تهران، 1384،
سفر برزوی به هند و منشأ کلیله و دمنه، فرانسوا دو بلوا، تهران، 1382 )ترجمه(،

دیوان حافظ شیرازی، با همکاري علي بهرامیان، فکر روز، 1379 )تصحیح(،
جغرافیای حافظ ابرو، تهران، 1378)تصحیح(،

تاریخ نگاری در اسالم، تهران، 1375،
شناخت در قرآن کریم، تهران، 1364)ترجمه(،

پیامبر و پیامبری، محمدباقر صدر تهران، 1364)ترجمه(،
مفاهیم اخالقی و عقیدتی قرآن، محمد البهی تهران، 1362 )ترجمه(،
رساله یک کلمه، رسائل سیاسی عصر قاجار، تهران، 1363 )تصحیح(،

اتحاد اسالم، شیخ الرئیس قاجار، تهران 1363 )تصحیح(،
طبایع االستبداد، عبدالرحمن کواکبی، تهران، 1363 )تصحیح(،

رؤیای صادقه، سیدجمال اصفهانی، تهران، 1363 )تصحیح(،
تاریخ دولت های اسالمی و خاندان های حکومت گر، ج 2 1370 )ترجمه(،
تاریخ دولت های اسالمی و خاندان های حکومت گر، ج 1 1363 )ترجمه(.
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■ سعیدي مهر، محمد )1342 ـ  (
● دانش آموخته دکتري فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس. 

فلسفه، کالم، عرفان و ایران و اسالم

کارنامک
مدیر گروه مباحث پایه معاونت اندیشه اسالمی، مرکز تحقیقات استراتژیک

مدیر گروه منطق مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی،
داور جایزه کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،

ــم و  ــدرس ق ــت م ــران، تربی ــی، ته ــه طباطبای ــادق )ع(، عالم ــام ص ــد، ام ــگاه های مفی ــو دانش ــتاد مدع اس
ــی )ره(، ــام خمین مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی ام

عضو هیئت علمي گروه فلسفه در دانشگاه تربیت مدرس،
مدیر گروه فلسفه دین و الهیات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی و دانشگاه تربیت مدرس،

معاون آموزشي دانشکده علوم انساني دانشگاه تربیت مدرس،
برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی در سال 1375.

گزیده آثار
ضرورت، داللت و جهان هاي ممکن، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1394.

گوتلوب فرگه، انتشارات علمي و فرهنگي، 1388.
کارل پوپر، انتشارات رویش نو، ایران، 1386،

مبانی فلسفه دین، پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی، بوستان کتاب، 1383،
جستارهایی در کالم جدید،، سازمان سمت و معاونت پژوهشی دانشگاه قم، ایران، 1381،

نگرش هاي نوین در فلسفه، دانشگاه قم و مؤسسه فرهنگي طه، 1380،
معارف اسالمي، انتشارات معارف، 1379،

شرح جلد هشتم اسفار )2 ج(، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني )ره(، ایران، 1379،
آموزش کالم اسالمي)2 ج(، مؤسسه فرهنگي طه، 1378،

علم پیشین الهي و اختیار انسان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي، 1375،
فلسفه دین؛ خدا، اختیار و شر، مؤسسه فرهنگي طه، 1376،

»نظریه بساطت ذات الهي: برخورد دو پارادایم فلسفي«، پژوهشهاي فلسفي کالمي، ش 3 ـ 4، 1386،
»ابن سینا و مسأله اتحاد عاقل با معقول؛ یک معماي تاریخي«، فصلنامه انجمن معارف اسالمي، ش 2، 1385.
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■ شعبانی، اسداهلل )1337 ـ (
● دانش آموخته کارشناسي زبان و ادبیات فارسي.

کودک و نوجوان

کارنامک
صاحب نشان درجه یک هنری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،

کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکري کودکان،
داور کتاب سال جمهوري اسالمي ایران،

برگزیده جشنواره انجمن فرهنگي ناشران ایران، 1388،
برگزیده نوماي ژاپن و جشنواره هاي ملي و بین المللي دیگر از جمله شوراي کتاب کودک، 1373،

برگزیده جشنواره کانون پرورش فکري کودکان، 1376،

گزیده آثار
ای میهن من، ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1394،

ــون پــرورش فکــری کــودکان و  ــران: مباحــث نظــری، تهــران: کان جســتاری پیرامــون شــعر کــودک در ای
ــان، 1393، نوجوان

ما همه رنگارنگیم، تهران: نشر توکا، 1389،
یک نفر رد شد از کنار دلم، تهران: توکا، 1388،

ــراي  ــاه ب ــا ششــصد شــعر کوت ــران همــراه ب خرمــن شــعر خردســاالن: نقــد و بررســي شــعر کــودک در ای
ــوکا، 1386، ــران: نشــر ت ــش از دبســتان، ته ــز پی مراک

ــا همــکاری گروهــی از کارشناســان آمــوزش پیــش دبســتان، تهــران:  فعالیت هــاي یاددهــي ـ یادگیــري، ب
تــوکا، 1385،

شکار دست های تو با من، تهران: توکا، 1384،
ترانه هاي شاد، تهران: نشر توکا، 1382،

عصا و اسب چوبي: برگزیده اي از شعرهاي کودکان خودم، تهران: نشر توکا، 1379،
آواز توکا: گزینه شعرهاي نوجوانان از میان کتاب هاي قبلي خودم، تهران: نشر توکا، 1376،

ساز من ساز جیرجیرک، تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1373،
جشن جوانه ها، تهران: انتشارات مدرسه، 1370،

پرسه های شبانه، تهران: پیوند، 1368.
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■ عادل، شهاب الدین )1333 ـ  (
● دانش آموخته دکتری پژوهش هنر با گرایش هنرهای نمایشی،

دانشگاه هنر.

هنر

کارنامک
عضو هیئت علمی گروه سینما دانشگاه هنر،
ریاست دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر،

عضو شورای انتشارات دانشگاه هنر، 
عضو شورای راهبردی آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمي،

استاد مدعو دانشکده علوم و تحقیقات، هنر و معماری الزهرا و سوره، 
عضو کمیته علمی و آموزشی سازمان سینمایی وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی، 

عضو کمیته علمی و آموزشی بینال دوساالنه عکاسی و ده روز با عکاسان، انجمن عکاسان ایران،
عکاس و  مستندساز صنعت سینما.

گزیده آثار
نمایشنامه اثبات، دیوید اوبرن؛ مترجم، انتشارات بیدگل، 1392،

تحوالت معاصر در زمان سینمایی، انتشارات دانشگاه هنر، 1390،
عکاسی فیلم )درباره تعاریف و فنون عکاسی صحنه فیلم(، نشر آن، 1382،

سینمای قوم پژوهی )درباره سینمای قوم نگاری(، نشر سروش، 1380،
مجموعه مقاالت سینمایی )سینمای آینه زمان 1 ـ 2(،

پژوهشی در باب عکاسی تئاتر ویژه نامه جشنواره تئاتر فجر،
سینما آینه زمان، با همکاري احمد صالح پور، انتشارات هدف، 1364،

فاشیسم در سینما )درباره سینمای نازی آلمان(، نشر هدف، 1362،
عکاسی فیلم های باشو غریبه کوچک،

عکاسی فیلم های دختری با کفش های کتانی،
عکاسی فیلم های شوکران،

عکاسی فیلم های گاو خونی.
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■ فاتحي نژاد، عنایت اهلل )1340 ـ (
● دانش آموخته دکتري زبان و ادبیات عربي، دانشگاه آزاد 
اسالمي، واحد علوم و تحقیقات تهران.

ادبیات عربي

■ عادل، شهاب الدین )1333 ـ  (
● دانش آموخته دکتری پژوهش هنر با گرایش هنرهای نمایشی،

دانشگاه هنر.

کارنامک
عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي

عضو هیئت علمي دایرةالمعارف بزرگ اسالمي
برگزیده جایزه کتاب فصل در سال 1387،

برگزیده کتاب سال در سال 1388،
تدریس زبان فارسی )برای استادان و دانشجویان دانشگاه قازان(، دانشکده خاورشناسی دانشگاه قازان، 

جمهوری تاتارستان )اکتبر تا دسامبر 1999م(.

گزیده آثار
فرهنگ معاصر ) فارسی ـ عربی( فرهنگ معاصر، 1387،

رادوبیس دلداده فرعون، نجیب محفوظ، نشر ماهی، 1383،
فهرست نسخه های خطی دانشگاه قازان )تاتارستان(، کتابخانه آیت اهلل مرعشی، 1383،

درآمدی بر مبانی ترجمه، )با همکاری دکتر بابک فرزانه(، انتشارات آیه، تهران، پاییز 1380،
امهات المصادر العربیة، سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی )سمت(، 1377

آیین ترجمه، )با همکاری دکتر بابک فرزانه(، انتشارات محبوب، 1377،
اطلس تاریخ اسالم، ترجمه از عربی )همکاری با دکتر آذرتاش آذرنوش(، سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، 

تهران، 1375، 
»نگرشی نو به ادبیات جاهلی و ارتباط آن با فرهنگ ایرانی«، فصلنامه پژوهش ادبی ش 10،

»بدیع الزمان همدانی«، دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، ج 11، 1381،
»راه های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی«، نامه فرهنگستان، ش 3، 1375 ش.
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■ گنجیان خناري، علي )1347 ـ (
● دکتري زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خارطوم سودان.

ادبیات عربي

کارنامک
عضو هیئت علمي گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه عالمه طباطبائي،

مدیر گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه عالمه طباطبائي،
مدیر مسؤول مجله پژوهش های نقد و ترجمه زبان وادبیات عربی،

معاون اداری مالی دانشکده ادبیات دانشگاه عالمه طباطبائي،
سرپرست کمیته زبان وادبیات عربی دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی.

گزیده آثار
ترجمه کتاب انقالبی اسالمی در غرب )به زبان عربی(، مؤسسه فرهنگی مصباح الخیر، 1393،

ادبیـات معاصـر عربـي: داسـتان کوتاه، رمان، نمایشـنامه، شـعر و نقد، جورج عطیه و محمود شـریح، انتشـارات 
،1391 سخن، 

خداونـد خـرد: گزیـده دیـوان لـزوم ماالیلـزم ابوالعـالء معـري، بـا همـکاري محمدحسـن حسـن زاده نیـري، 
انتشـارات علـم و دانـش، 1389،

ترجمه تفسیر روائي البرهان، عالمه سیدهاشم بحراني، با همکاري رضا ناظمیان و صادق خورشا، 9 ج، 1389،
مصادر ثقافة أبي العالء المعری، مصر القاهرة الدار الثقافیة للنشر، 2001،

»لغة الماغوط الشعرية«، با همکاري خدیجه براتی کاشانی، التراث األدبی، ش 21، بهار 1393،
»بررسـی گزاره هـای رئالیسـم جادویـی در رمان هـای عـزاداران بیـل غالمحسـین سـاعدی و شـبهای هزار و 
یـک شـب نجیـب محفوظ«، بـا همکاري رضـا ناظمیان، داوود اسـپرهم و یسـرا شـادمان، ادب عربـي، س 6، 

ش 2، پاییـز و زمسـتان 1393،
»تضـاد طبقاتـی و پیامدهـای آن در مقامـات بدیـع الزمـان همدانـی«، بـا همکاري سـمیه سـادات طباطبایی، 

ادب عربـی، ش 1، بهـار 1391،
السـرد و اللغـة فـی روايـة التلصـص لصنـع اهلل إبراهیم«، زهـرا پاک نهـاد، إضـاءات نقدية فی األدبیـن العربی 

و الفارسـی«، ش 3، پاییز 1390.
»نقـد نارسـایی های تقسـیم ادوار تاریـخ ادبیـات عربـی و نامگـذاری آن«، پژوهش نامـه نقـد و ادب عربی، ش 

.1390 ،3
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■ بهروز محمودی بختیاری )1352 ـ (
● دانش آموخته دکتری زبان شناسی همگانی،
دانشگاه عالمه طباطبایی.

زبان

کارنامک
عضو هیئت علمي پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران،

عضو گروه ایران شناسی و زبان شناسی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی،
ــزر  ــگاه راتگ ــه دانش ــات خاورمیان ــز مطالع ــا 2013( و مرک ــیدنی )ت ــگاه س ــی دانش ــروه زبان شناس ــو گ عض

ــا 2012(. ــی )ت نیوجرس

گزیده آثار
منظومه عاشقانه گلستان ارم، رضاقلی بن محمدهادی هدایت، تهران: عطایی، 1381،

زنان مقتدر و نام آور جهان، مری. ال. دیویس، تهران: انتشارات آثار، 1375،
قوانیــن تجــاوز، نــوام چامســکی و دیگــران، بــا همــکاري محمدعلــی دین محمــدی، تهــران: جــان و خــرد، 

،1378
فارسی بیاموزیم، 8 ج، با همکاري حسن ذوالفقاری و مهبد غفاری، تهران: مدرسه، 1383،

ــس  ــروی و نرگ ــرز خس ــن فریب ــی(، تدوی ــی ـ عرب ــی ـ انگلیس ــه زبانه )فارس ــی س ــه فرهنگ اصطالح نام
ــي[ ــش زبان شناس ــکاري در بخ ــران، 1385، ]هم ــی ای ــه مل ــناد و کتاب خان ــازمان اس ــران: س ــی. ته قدیم

ــا همــکاري الدن  ــوی«، ب ــر ســوفکل و آنتیگــون نوشــته ژان آن »بررســی تطبیقــی نمایشــنامه آنتیگــون اث
ــر، ش 51، زمســتان 1391، ــه تئات شــیرمرد، مجل

»رابطــه جنســیت و قطــع گفتــار: بررســی جامعه شــناختی زبــان«، بــا همــکاري بهــزاد رهبــر و گیتــي کریــم 
خانلویــي، جســتارهای زبانــی، ش 12، زمســتان 1391،

ــا همــکاري حســین پورســتار،  ــی«، ب ــب تضادگرای ــر اســاس مکت ــات نمایشــی ب ــد جامعه شــناختی ادبی »نق
ــار 1391، ــه، ش 4، به صحن
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■ مرادی، محمد )1337 ـ  (
● دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی، دانشگاه قرآن و حدیث.

دین

کارنامک
معاون علمی موسوعة االمامة فی نصوص اهل السنّة در کتابخانة آیت اهلل العظمي مرعشی،

مدیر گروه ترجمه مؤسسه علمی پژوهشی دارالحدیث به مدت ده سال،
مدیر علمی دانشنامه امام خمینی در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،

مدیر گروه ترجمه کتاب سال حوزه علمیه قم،
داور جایزه کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،

داور کتاب سال حوزه علمیه قم،
استاد مدعو دانشگاه های مفید، دانشگاه قم، و جامعة المصطفی العالمیة،

عضو هیئت علمي گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث،
معاون گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث،

برگزیده کتاب سال حوزه براي ترجمه دانشنامه امام حسین)ع(،
معاون پژوهشکده تفسیر پژوهشگاه قرآن و حدیث.

گزیده آثار
دانشــنامه امــام حســین )ع(: بــر پایــه قــرآن، حدیــث و تاریــخ )فارســي ـ عربــي(، 15 ج، محمــد 
ــث، چ 7، 1393،  ــم: دار الحدی ــیدطبائي، ق ــیدروح اهلل س ــژاد، س ــیدمحمود طباطبایي ن ــهري، س محمدي ري ش

ــه[، ــکاري در ترجم ]هم
موســوعة االمامــه فــي نصــوص اهــل الســنة: اهــل البیــت )ع( فــي القــرآن، به اهتمــام محمــود مرعشــي  و 

محمــد اســفندیاري،  محقــق: محمــد مــرادي، قــم: صحیفــه خــرد، چ 3، 1386،
تفســیر راهنمــا: روشــي نــو در ارائــه مفاهیــم و موضوعــات قــرآن، حــوزه علمیــه قــم، دفتــر تبلیغات اســالمي، 

مرکــز انتشــارات، چ 1، 1374، ]همــکاري در تحقیــق و تألیف[. 
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■ نوراهلل مرادی )1321 ـ  (
● دانش آموخته دکتری کتابداری، دانشگاه پتیسبورگ )آمریکا( و 
دیپلم نمایه سازی پرسی، دانشگاه دالهوزی )کانادا(.

کلیات و اطالع رساني

کارنامک
رئیس انتشارات مرکز مدارک علمی ایران، 

مدیرکل کتابخانه ها و آرشیوهای صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران،
رئیس کتابخانه تخصصی وزارت امورخارجه، 

مشاور رئیس کتابخانه ملی ایران و رئیس بخش ایران در دانشنامه اسالم معاصر، 
مدرس علم کتابداری و اطالع رسانی در دانشکده های کتابداری کشور، 

عضو کمیته واژه گزینی کتابداری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
سردبیر فصلنامه کتاب،

نایب رئیس انجمن کتابداران ایران، 
مشاور برنامه ریزی کتابخانه مجلس،

سردبیر مجله پیام بهارستان،
داور کتاب سال و کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،

گزیده آثار
یادنامــه حــري: مجموعــه مقــاالت علــم اطالعــات و دانش شناســي، بــا همــکاري ابراهیــم افشــار و محمــد 

خنــدان، تهــران: ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــي جمهــوري اســالمي ایــران، 1394،
ــه شــرکت  ــدار وابســته ب ــور، تهــران: کتاب ــد طهراني پ ــا همــکاري وحی ــداري ـ شــنیداري، ب آرشــیوداري دی

ــه، چ 3، 1391، ــدار فرزان ــاني کتاب ــات اطالع رس خدم
مرجع شناسي: شناخت خدمات و کتاب هاي مرجع، تهران: فرهنگ معاصر، چ 10، 1390،

ارتباط شناسي و کتابداري، جان باد، با همکاري محبوبه مهاجر، تهران: سروش، چ 2، 1389،
»پرونده فرهنگ نگاری: سیر فرهنگ نویسی در ایران«، کتاب ماه کلیات، ش 189، شهریور 1392،

»آرشیو ملی ایران«، گنجینه اسناد، ش 74، تابستان 1388،
»نقد و معرفی کتاب: دایرةالمعارف دموکراسی«، بخارا، ش 18، خرداد 1380.
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■ مسّرت، حسین )1339 ـ (
● دانشجوی کارشناسی ارشد نسخه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

میراث پژوهي

کارنامک
پژوهشگر نمونه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان یزد،

کتابدار نمونه کشوري، 1382،
پژوهشگر نمونه آستان قدس رضوي، 1384، 1385، 1386،

مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماري دانشگاه یزد، 1370 ـ 1377،
مدیر بنیاد ریحانة  الرسول )س(، 1379 ـ 1382،

عضو هیئت منصفه مطبوعات استان یزد، 1373 ـ 1384،
مدیرعامل کانون یزدي تباران، 1380 ـ 1384،

همــکاري بــا نشــریات اطالعــات، نــداي یــزد، آینــده، هســتي، کیهــان فرهنگــي، گوهــران، شــوکران، پــاژ، 
دانــش پاکســتان، ادبســتان، فرهنــگ یــزد، آشــنا، آینــه پژوهــش و نشــر دانــش.

گزیده آثار
تصحیح دیوان غیاث الدین نقش بند یزدي، یزد: اندیشمندان یزد، 1394،

آذر یزدي شیفته کتاب، یزد: اندیشمندان یزد، 1394،
ــراث  ــران: می ــري، ته ــي امی ــم: مصطف ــه(، مترج ــزل و قطع ــد غ ــراه چن ــه هم ــزدي )ب ــات مومن ی رباعی

 مکتــوب، 1394،
کتاب شناسي وحشي بافقي، یزد: توز و قلم، 1392،

مسجد جامع کبیر یزد، زیرنظر: بهرام رضایي چراتي و سیدمحمد موسوي، یزد: اندیشمندان یزد، 1392،
دیباچه ها، محمدعلي اسالمي ندوشن، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1392،

دیوان فرخي یزدي »همراه با اشعار نویافته«، تهران: مولي، 1391،
گنج کویر: پیشینه و کارنامه کتابخانه وزیري یزد، یزد: اندیشمندان یزد، 1389،

در آئینه خشت خام: خشت از دیدگاه معماري و مردم شناسي، یزد: بقیة العتره، اندیشمندان یزد، 1384،
تصحیح تذکره میکده، محّمد علي وامق، ویرایش دوم، 1381،
کتاب شناسي فرخي یزدي، یزد: موسسه  انتشارات  یزد، 1379.
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■ منتظر القائم، مهدي )1345 ـ (
● دانش آموخته پژوهش در رسانه هاي جمعي،
 دانشگاه لستر انگلستان.

ارتباطات

کارنامک
عضو هیئت علمي گروه ارتباطات اجتماعي دانشگاه تهران، 

شرکت و ارائه مقاله در سمینارهاي علمي در کشورهایي انگلستان، آلمان، آمریکا، ترکیه و فرانسه،
و  تعاریف  بر  مروري  الکترونیکي:  حکومت  هویت،  و  جمعي  رسانه هاي  چون  موضوع هایي  با  سخنراني  ده ها 
پیامدهاي  اینترنت،  فرهنگي  پیامدهاي  فرصت ها،  و  آسیب ها  آن:  آینده  چشم انداز  و  اینترنت  موجود،  تجارب 

سیاسي اینترنت و آینده علوم ارتباطات.

گزیده آثار
اثرات رسانه ها، الیزابت ام. پرس، تهران: انتشارات صدا و سیما، 1393،

تکدي گري در ایران، تهران: سلمان، 1386،
مخاطب شناسي، دنیس مک کوایل، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، چ 4، 1387،
کتاب پژوهشي )تحلیل ثانویه( ج 1: ضرب و جرح در ایران، ج 2: روسپیگري در ایران و ج 3: تکدي گري در ایران، 1386،

آثار رواج اینترنت بر دانشگاه های ایران: با تأکید بر سرمایه فکری، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1389، 
انتشار بیش از 30 مقاله علمي ـ پژوهشي و علمی ترویجی منتشرشده در نشریات علمي در حوزه هاي ارتباطي 

ـ رسانه اي و علوم اجتماعي در محورها و موضوع هایي مانند:
،»)ICTs( حکومت الکترونیکی و دمکراسی دیجیتالی: سیاست و حکومت در عصر تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی«

»بررسی و نقد سیاست ماهواره ای ایران با تکیه بر تجربه کشورهای آسیایی«،
»سنخ شناسی رادیو در دوران معاصر: با تاکید بر دو مفهوم مالکیت سازمانی و هویت مخاطبان«،

و  جهانی  تجربه های  بر  مروری  جوانان:  اشتغال  در   )ICTS( ارتباطی  و  اطالعاتی  تکنولوژی های  »نقش 
رهیافت هایی برای ایران«،

»سیاست های دریافت برنامه های تلویزیونی ماهواره ای کشورهای آسیایی: درس های مقابله و بهره وری برای ایران«،
»اینترنت سرمایه اجتماعی و گروه های خاموش«،

،»)Y ،X و M نسل های رسانه ای )انقالب ارتباطات و تحول نسلی؛ مروری بر ویژگی های نسل های«
»ضوابط شفاف و غیرشفاف در تولید برنامه های دینی تلویزیون ایران«.
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■ منشی زاده، مجتبی )1331 ـ (
● دانش آموخته دکتري فرهنگ وزبان های  باستانی، دانشگاه تهران.

زبان

کارنامک
استاد زبان شناسی در دانشگاه های عالمه طباطبایی و شهید بهشتی و پیام نور،

مؤسس گروه زبان شناسی در دانشگاه شهید بهشتی،
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات فارسی وزبان های  خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی،

مدیر برنامه ریزی و مدیر گروه زبان شناسی دانشگاه شهید بهشتی،
استاد اعزامی به دانشگاه ورشو لهستان برای آموزش زبان فارسی،

سردبیر نشریه زبان شناسی مرکز نشر دانشگاهی،
دانشیار گروه زبان شناسی و فرهنگ وزبان های  باستانی و آموزش زبان فارسی،

عضو هیئت تحریریه مجله های علمی ـ پژوهشی تاریخ ادبیات، زبان شناسی تاریخی، مجله معارف، زبان علم،
پژوهشگر حوزه تاریخ زبان فارسی،زبان های  ایرانی و دستور زبان فارسی،

داور جایزه کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،

گزیده آثار
ادبیات ملل مسلمان، زیر نظر جان. ال اسپوزیتو، نشر کنگره، 1380 )ترجمه(،

مدرسه کارا: راهنمایی برای مدیران و آموزگاران مدارس، راجر اسمیت، ترجمه با همکاري ریحانه حرم پناهي، 
انتشارات ماه نو، 1387 )ترجمه(،

زبان، بافت و متن: جنبه هایي از زبان درچشم اندازي اجتماعي ـ نشانه شناختي، مایکل الگزاندرکرک وود هلیدي، 
ترجمه با همکاری رقیه حسن نشر علم، 1393 )ترجمه(،

معنی شناسی زبانی، در دست چاپ،
»بررسي ریشه شناختي دو واژه برزن و روزگار«، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتي،

»مشکل عدد یک و یاي نکره در زبان فارسي و انگلیسي«، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتي،
»تکواژ ماضي ساز و گونه هاي آن«، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتي،

»روایت سغدي متن دانیال پیامبر،« مجله آثار مفاخر علمي،
»بازسازي تکواژ مجهول ساز در گذشته زبان فارسي«، مجله زبان و ادب دانشکده ادبیات فارسي و زبان هاي 

خارجي دانشگاه عالمه طباطبایي.
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■ موسوي، مصطفي )1343 ـ (
● دانش آموخته دکتري زبان و ادبیات فارسي، دانشگاه تهران.

ادبیات فارسي

کارنامک
عضو هیئت علمي گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تهران،

عضو هیئت مؤلفان لغت نامه دهخدا، 1377 ـ 1379،
همکاري با گروه واژه گزیني فرهنگستان زبان و ادب فارسي تیر تا اسفند 1374،

عضو شوراي برنامه ریزي و نظارت بخش فارسي کانون زبان ایران، 1380 ـ 1382،
دبیر مجموعه زبان و ادبیات انتشارات علمي و فرهنگي، 1381 ـ 1382،

عضو کمیته ادبی باشگاه دانش پژوهان جوان،  1378 ـ 1380؛ 1387 ـ 1389، 
سردبیر مجله معارف )نشر دانشگاهی(،  1386 ـ 1389،

سرپرسـت بخـش ترجمه و ویرایش مؤسسـه  فهرسـتگان در طرح ترجمه  فهرسـتگان جهاني دسـت نویس هاي 
اسالمي، 1374 ـ 1377. 

گزیده آثار
بیژن و منیژه، )مقدمه، تصحیح و تعلیقات(، تهران: سروش، 1375،

نحو جدید )ترجمه تجدید النحو(، شوقي ضیف، تهران: سازمان سمت، چ 2، 1387،
منظومـه نقـش بدیـع غزالـي مشـهدي )مقدمـه، تصحیـح و تعلیقـات(، بـا همـکاري حسـین قربان پـور آراني، 

تهـران: نشـر زبـان و فرهنـگ، 1381،
فرهنگ تصویری زبان فارسی، تهران: کانون زبان ایران، 1385،

بازنویسی داستان دژ هوش ربا )برای غیر فارسی زبانان(، تهران: کانون زبان ایران، 1385،
بازنویسی داستان بیژن و منیژه  )برای غیر فارسی زبانان(، تهران: کانون زبان ایران، 1385،

گزیـده مخـزن االسـرار نظامـی )مقدمـه، تصحیـح و تعلیقـات(، با همـکاری تقـی پورنامداریان، تهـران: علمی 
و فرهنگـی، 1389،

آشنا،  کیان،  فارسي،  ادب  رشد  دانش،   نشر  انتشار چندین مقاله در زمینه هاي نقد، ترجمه، زبان و ادب فارسي،  
المشرق  تهران،  دانشگاه  معلم،  تربیت  طباطبایي،  عالمه  دانشگاه هاي  ادبیات  دانشکده  مجله  پارسی،  نامه 

)بیروت(، نامه بهارستان، نقد ادبی، مطالعات عرفانی، ادب فارسی، ادب عربی. 
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■ مهدوی راد، محمدعلی )1334 ـ (
● دانش آموخته حوزوی تا مرحله اجتهاد و دکتری علوم قرآن و حدیث.

دین و ایران و اسالم

کارنامک
سردبیر مجله آینه پژوهش،

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران )پردیس فارابی(،
دبیر علمي جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران،

سردبیر مجله حوزه از  شماره 16 تا 36،
سردبیر فصلنامه نقد کتاب علوم قرآن و حدیث،
داور جایزه کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،

مدیرمسئول مجله بینات از شماره 1 تا 12.

گزیده آثار
تراث الشیعه القرآنی، با همکاری گروهی از محققان، مکتبة التفسیر و علوم القرآن المختصة، 1393،

جریان شناسی تفاسیر فقهی، با همکاری دیگران، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 1390،
سیر نگارش های علوم قرآنی، انتشارات هستی نما، 1389،

تدوین  الحدیث عند الشیعة األمامیة، انتشارات هستی نما، 1389،
حدیث و حدیث پژوهی، با همکاری دیگران، کتاب مرجع، 1389،

پژوهش گونه ای درباره مصحف فاطمه)س(، مؤسسه فرهنگی هنری مشعر، 1386،
غبار راه طلب، انتشارات هستی نما، 1384،

مشعل جاوید، نشر دبیرخانه کتاب والیت، 1380،
موسوعه امام علی )ع(، با همکاري دیگران، دارالحدیث، 1380،

سیاست نامه امام علی )ع(، با همکاري دیگران، دارالحدیث، 1380،
نظام دفاعی اسالم، 1380،

راهنمای آینه پژوهش، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 1380،
آفاق تفسیر، انتشارات هستی نما، 1382،

تحفة  االخوان، 1375 )تحقیق و تصحیح(،
با کاروان عشق، با همکاری رسول جعفریان، نشر مشعر، 1374
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■ نادمی، سّیداحمد )1343 ـ (
● دانش آموخته مهندسي مخابرات، دانشگاه هوا و فضا.

شعر

کارنامک
شاعر، نویسنده و مترجم حوزه ادبیات،

دبیر تحریریة مجلة تخصصي شعر در حوزة هنري،
داور جایزه کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،

داور جایزه گام اول، 
داور جشنواره شعر فجر،

داور کتاب سال دفاع مقدس،
همکاری با رادیوهای فرهنگ، جوان و تهران.

گزیده آثار
شمشیر باستاني شرق )درباره شعرهای زنده یاد سید حسن حسینی(، هنر رسانه اردیبهشت، 1387،

اشعار امیری باراکا شاعر مسلمان آمریکایی، )در دست چاپ(، )ترجمه(.
»اجرا این است؛ نگاهی به فصلی از منظومه مرداب ها و آب ها«، سوره اندیشه، ش 66 ـ 67،  1391،

»آدمی گرگ آدمی است«، آزما، ش 89، 1391،
»سربازی با گلوله برفی«، کتاب ماه ادبیات، ش 1389،160 ،

»دادخواهان شعر اعتراض در ایران و جهان«، زمانه، ش 96،  1389.
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■ ناصري دریایي،  مسعود )1349 ـ  (
● دانش آموخته کارشناسي ارشد روان شناسی و آموزش کودکان 

استثنایی، دانشگاه تهران.

کودک و نوجوان

کارنامک
کارشناس ادبیات کودک و نوجوان در شوراي کتاب کودک، 

داور جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران،
مدرس دانشگاه هاي آزاد اسالمي واحد گرمسار، علوم پزشکي ایران، دانشکده کتابداري و اطالع رساني و بنیاد 

ایران شناسي وابسته به دانشگاه شهید بهشتي،
عضو هیئت مدیره شورای کتاب کودک،

مدیر موزه عروسک های ملل،
مشاور ادبي و هنري دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 

مدرس در کارگاه هاي یونیسف. 

گزیده آثار
بیش از 100 کتاب فارسی منتخب برای کودکان و نوجوانان، با همکاری شهره کائدی و حسین شیخ رضایی، 

خانه ترجمه، 1379
کتاب شناسی 100 کتاب منتخب برای کودکان پیش دبستان، با همکاری علی گلشن، نشر کتابدار،  1385،

کتاب شناسی 100 کتاب منتخب برای کودکان دبستان، با همکاری علی گلشن، نشر کتابدار  1385،
کتاب شناسی 100 کتاب منتخب برای نوجوانان، با همکاری علی گلشن، نشر کتابدار، 1385،

»نقد فیلم: یادداشتي بر فیلم افسانه دو خواهر«، مجله سینما تئاتر، ش 6،  1374،
نمایشگاه عکس »اولین سنگ را چه کسی پرتاب خواهد کرد ؟«، پنجمین نمایشگاه بین المللی هنر معاصر، 

تفلیس، گرجستان، 1391،
تفلیس،  معاصر،  هنر  بین المللی  نمایشگاه  چهارمین  تاریکی«،  غلیظ  تجربه  »چشمهایت،  عکس  نمایشگاه 

گرجستان، 1390،
نمایشگاه عکس »زنان بزفروش میناب«، موزه زنان، مرانو، ایتالیا، 1388،

نمایشگاه عکس »زنان بزفروش میناب«، موزه زنان، بن، آلمان، 1388.
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■ نصراهلل زاده، سیروس )1347 ـ (
● دانش آموخته دکتري فرهنگ و زبان هاي باستاني، 
دانشگاه تهران. 

زبان

کارنامک
عضو هیئت علمی پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مدیر گروه زبان هاي باستاني و متون کهن پژوهشکده زبان و گویش پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگي.
عضو کمیته تدوین شناسنامه میراث معنوي.

عضو کمیته تدوین دایرة المعارف دفاع مقدس.

گزیده آثار
تاریــخ ادبیــات فارســی: ادبیــات ایــران پیــش از اســالم، ج 17 )پیوســت 1(، تألیــف گروهــی از ایران شناســان، 

ترجمــه با همــکاري دیگــران، تهــران: ســخن، 1393.
ــکده  ــران: پژوهش ــدر، ته ــي ص ــد رضای ــکاري حمی ــا هم ــي، ب ــي وانیران ــه ایران ــات کتیب ــاي ادبی راهنم

1386. متــون،  و  کتیبه هــا  زبان شناســي، 
کتیبه های پهلوی کازرون، تهران: نشر کازرونیه، .1385

چهــار ســپاهبد ساســانی بــر اســاس شــواهد مهرشناســی، تألیــف ریــکا گیزلــن، تهــران: پژوهشــکده زبــان و 
گویــش ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری، .1384

ــام(،  ــه اهتم ــی )ب ــکر بهرام ــکاري عس ــا هم ــمی، ب ــن ابوالقاس ــر محس ــن نامه دکت ــی: جش ــت فرزانگ یش
ــس، 1384. ــر هرم ــران: نش ته

»کــوروش عیالمــی انشــانی یــا کــوروش پارســی؟ نگاهــی دوربــاره بــه بحث هــای پیرامــون هویــت عیالمــی 
انشــانی کــوروش دوم«، بــا همــکاري محمدتقــي ایمان پــور و کیومــرث علــی زاده، جســتارهای تاریخــی، ش 

1، بهــار و تابســتان 1392.
ــر، ش 51 ـ 52، آذر و  ــاه هن ــاب م ــی«، کت ــون گاهان ــازه ای از مت ــازه در فهــم گذشــته، تفســیر ت »راهــی ت

دی 1381.
ــرداد و  ــا، ش 58 ـ 59، م ــخ و جغرافی ــاه تاری ــاب م ــدس«، کت ــاب مق ــاس کت ــر اس ــی ب ــخ هخامنش »تاری

ــهریور 1381. ش
»کتیبه های یادبود و سنگ مزار پهلوی ساسانی، 2«، نامه پارسی، ش 23، زمستان 1380.

»نقد و بررسی کتاب شایست ناشایست«، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش 21، تیر 1378.
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■ نقیب زاده، احمد )1332 ـ (
● دانش آموخته دکتری مطالعات سیاسی، دانشگاه نان تر 

پاریس )1364(.

علوم اجتماعي

کارنامک
عضو هیئت علمي و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران،

مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس،
مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها،

اســتاد مدعــو در دانشــگاه های امــام صــادق)ع(، امــام حســین)ع(، آزاد اســالمی، تولــوز فرانســه و پاریــس 8 
فرانســه و انســتیتو مطالعــات سیاســی پاریــس،

داور جایزه کتاب سال و کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران.

گزیده آثار
تاریخ دیپلماسي و روابط بین الملل، نشر قومس، 1390،

ــي  ــت پژوهش ــا، معاون ــیب ها و راهکاره ــا، آس ــران: چالش ه ــي ای ــت خارج ــري در سیاس ــد تصمیم گی فراین
دانشــگاه آزاد اســالمي، 1388،

احزاب سیاسي و گروه هاي ذي نفوذ، نشر قومس، 1388،
اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز، نشر قومس، 1383،

جامعه شناســي بیطرفــي و روان شناســي در تاریــخ دیپلماســي، مرکــز اســناد و خدمــات پژوهشــي وزارت امــور 
خارجــه، 1383،

نقش روحانیت شیعه در انقالب اسالمي ایران، مرکز اسناد انقالب اسالمي ایران، 1380،
درآمدي بر جامعه شناسي سیاسي، سازمان سمت، 1379،

دولت رضاشاه و نظام ایلي، مرکز اسناد انقالب اسالمي، 1379،
احزاب سیاسي و عملکرد آن در جوامع امروز، نشر دادگستر، 1378،

سیاست و حکومت در اروپا، سازمان سمت، 1372، 
نگاهی به تاریخ روابط بین الملل از 1870 تا 1945، انتشارات دانشگاه تهران، 1369،

تأثیر فرهنگ ملي بر سیاست خارجي ایران، دفتر مطالعات سیاسي وزارت امور خارجه، 1979،
نظریه هاي کالن در روابط بین الملل، نشر قومس، 1972.
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■ نوري نیا، حسین )1344 ـ (
● دانش آموخته کارشناسي ارشد جامعه شناسي،
دانشگاه عالمه طباطبایي.

علوم اجتماعي

کارنامک
عضو هیئت علمي و مدیر شاخه جامعه شناسي جهاد دانشگاهي،

معاون سردبیر و ویراستار فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات شهر ایراني ـ اسالمي،
عضو انجمن جامعه شناسي ایران،

عضو انجمن صنفي روزنامه نگاران ایران،
دبیر سرویس اجتماعي ماهنامه ایران فردا،

مدرس مدعو دانشگاه بین المللي امام خمیني، 1381 ـ 1388،
عضو گروه مطالعات اجتماعي مهار آب هاي مرزي غرب کشور، 1385-1386

گزیده آثار
ارزش ها و نگرش هاي جوانان ایران، تهران: سازمان ملي جوانان، 1374،

توسعه تئاتر؛ ضرورت ها و راه کارها، با همکاري علي منتظري و محمد علي خبري، 1384،
میزان رضایت مندي دریافت کنندگان خدمات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، با همکاري داریوش یعقوبي، 

تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و اطالعات، 1390،
سالمت اداري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، با همکاري داریوش یعقوبي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر 

و اطالعات، 1391، 
تحلیل محتواي مطالب هنري روزنامه هاي سراسري کشور، با همکاري محمدعلي خبري و رضا عسکري مقدم، 

تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و اطالعات، 1391،
دستورالعمل پیمایش محله اي، با همکاري دیگران، تهران: دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، 1392،
راهنماي پیمایش محله اي، با همکاري دیگران، تهران: دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، 1393،

»دیدگاه مقایسه اي شهروندان تهراني درباره همسایگان ایران«، همشهري دیپلماتیک، 1389،
»کشورهاي همسایه از دیدگاه شهروندان تهراني«، همشهري دیپلماتیک، 1389، 

با همکاري محمدرضا جاللي و منوچهر حسیني،  بازتاب خشونت ورزشي در مطبوعات ورزشي«،  »چگونگي 
فصلنامه رسانه، 1385،

»نگرش و رفتار روزنامه نگاران استان تهران در مورد بخش مسابقه جشنواره مطبوعات«، فصلنامه رسانه، 1385.
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■ وثوقی، حسین )1321 ـ (
● دانش آموخته دکتري زبان شناسی همگانی، دانشگاه تهران و 

فوق دکتری زبان شناسی کاربردی، دانشگاه کالیفرنیا لوس آنجلس آمریکا.

زبان

کارنامک
عضو هیئت علمی و مدیر گروهزبان های  خارجی دانشگاه  تربیت معلم و دانشگاه آزاد اسالمی،

عضو هیئت علمی مجله علوم انسانی دانشگاه تهران و مجله زبان شناسی انجمن زبان شناسان ایران،
سردبیر و مدیرمسئول مجالت انگلیسی زبان دانشگاه آزاد اسالمی،

مسئول کمیته تخصصی برنامه ریزیزبان های  خارجی و عضو شورای برنامه ریزی علوم انسانی در وزارت علوم،
عضو هیئت علمی کتاب هاي درسی سازمان سمت،

تألیف ده ها مقاله علمی پژوهشی و ارائه در کنفرانس های بین المللی.

گزیده آثار
واژه سازي و فرهنگ نگاري در زبان فارسي، نشر باز، 1383،

فرهنگ اصطالحات آکسفورد و کاربرد آنها، سایدل و مک موردي، انتشارات رهنما، 1382 )ترجمه(،
درآمدي بر واژه سازي انگلیسي نوین، والري ادمز، نشر آتیه، 1381 )ترجمه(،

An Encyclopedic Dictionary of Teaching English as a Foreign Language، انتشــارات 
رهنمــا، 2002،

آزمون هاي سراسري زبان انگلیسي با پاسخ تشریحي، علوي، 1377،
زبان شناسي همگاني، جین ا جسون، علوي، 1376 )ترجمه(،

غني سازي واژگان، انتشارات رهنما، 1375،
بررسي زبان، مبحثي در زبان شناسي همگاني، جورج یول، مرکز نشر و ترجمه، 1374 )ترجمه(،

تهیه پرسش هاي چندگزینه اي، ام. جي. مورفي، یکان، 1373، )ترجمه(،
بازي هاي زباني )و یک لحظه تأمل کن(، انتشارات رهنما، 1373، )تألیف و ترجمه(،

آموزش و سنجش زبان انگلیسي، انتشارات علوي، 1372،
مقاالت زبان شناسي، انتشارات رهنما، 1371،

ــه،  ــر و ترجم ــز نش ــران، مرک ــاردز و دیگ ــن، جک ریچ ــردي النگم ــي کارب ــي زبان شناس ــگ توضیح فرهن
ــه(، 1371 )ترجم

تئوري ترجمه از دیدگاه زبان شناسي، جي. سي.کتفورد، انتشارات ابن سینا، 1346 )ترجمه(.
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■ یكتا، حسین )1341 ـ (
● دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه تهران.

تاریخ و جغرافیا

کارنامک
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،

عضو هیئت علمی پژوهشگاه دفاع مقدس،
دبیر علمی دانشنامه خلیج فارس،

داور جایزه کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران،
مدیر گروه سیاسی، حقوقی و اقتصادی دانشنامه دفاع مقدس،

سردبیر فصلنامه تاریخ جنگ،
مدیر داخلی فصلنامه های علمی پژوهشی سیاست و حقوق.

 
گزیده آثار

اجرای تاریخ شفاهی، دونالد ای. ریشیه، مجمع رزمندگان لشگر 10 سید الشهدا،1393 )ترجمه(،
روش شناسی سازه انگاری، ریچ فردمن، دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران، 1392 )ترجمه(،

جنگ های مدرن )2 ج(، انتشارات مرز و بوم، 1391 )ترجمه(
روزشمار جنگ ایران و عراق: هجوم سر اسری، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، مرکز مطالعات و تحقیقات 

جنگ، 1390
ایران و همسایگان، شیرین هانتر، دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران، 1390 )ترجمه(،

بحران در خوزستان، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1380،
انقالب اسالمی از نگاه دیگران، با همکاري احمد امیدوار، دفتر سیاسي نیروي انتظامي، 1377،

پیدایش نظام جدید و تولد نیروهای مسلح انقالب، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، مرکز مطالعات و تحقیقات 
جنگ، 1375،

دانشنامه خلیج فارس )در دست چاپ(، بنیاد دانشنامه نگاري، )دبیر پروژه(.
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معرفي نسخه جدید تارنماي جشنواره نقد کتاب  
www.naghdeketab.ir

با نویسندگان عرصة نقد کتاب و با هدف  ارتباط دوسویه  نسخة جدید تارنمای جشنوارة نقد کتاب به منظور 
اخبار  ارائة اطالعات و  و  فرایند داوری  افزایش سرعت و دقت در  مشارکت جمعی شرکت کنندگاِن جشنواره، 

مرتبط با موضوع نقد طراحی شده و دارای امکانات فراوانی است که مهم ترین آنها بدین شرح است:
● ثبت نام کاربران و ثبت اطالعات ایشان در بانک اطالعاتی کاربران، 

● ارسال مقاله از سوی نویسندگان،  
● ویرایش مقاالت،

● بررسی چند جانبة مقاالت از سوی دبیران اجرایی و علمی جشنواره  و سرداوران و داوران ،
● امکان داوری الکترونیکی مقاالت و اعالم نتایج داوری،

● قابلیت بارگذاری اطالعات گوناگون در حوزة جشنواره و افزودن و ویرایش صفحات،
● امکان مدیریت صفحات و مطالب و انجام تنظیمات متعدد و گزارش گیری،

● امکان ارسال پیام به کاربران توسط پست الکترونیکی،
● ارسال پیام کوتاه،

● پرسش و پاسخ میان کاربران و مدیران سایت،
● تنظیمات صفحه شخصی و صدور گواهی داوری برای داوران،

● انتخاب داور از سوی دبیران جشنواره و سرگروه های داوری،
●معرفی دبیران علمی، سرداوران و داوران به پایگاه و تهیه بانک اطالعاتی از آن ها،
● امکان پرداخت الکترونیک برای مراحل مختلف جشنواره برای نمونه حق الزحمه داوری ها،

● امکان بحث و گفتگو.
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مقدمه
نقـد بـه عنـوان خالقیـت و آفرینشـگری علمـی، در 
کنـار دیگـر آفرینش هـای علمـی و ادبی قـرار دارد و 
توجـه بـه آن، زمینه سـاز اعتـال و ارتقـای کیفـی آثار 
انتشـار یافتـه اسـت. معاونـت امـور فرهنگـی توسـط 
مؤسسـه خانـه کتـاب به منظـور ارتقای سـطح کیفی 
نقـد و نیـز تشـویق منتقـدان، هـر سـاله مقـارن بـا 
هفتـه پژوهـش و براسـاس ایـن آیین نامـه، اقـدام به 
انتخـاب »نقد برتـر« و »معرفی و تشـویق« منتقدان 

و فعـاالن ایـن حـوزه می کنـد.

 ماده 1. هدف
ایجـاد فضـای سـالم  بالندگـی فـن نقـد و  رشـد و 
و سـازنده در فضـای نقـد علمـی و ارتقـا و توسـعة 
کیفـی آثـار انتشـار یافتـه و اعتـالی اندیشـه از جمله 

مهم تریـن اهـداف ایـن جشـنواره اسـت.

ماده 2. موضوع
حوزه هـای مـورد ارزیابـی ایـن جشـنواره عبارتنـد از: 
کلیـات و اطالع رسـانی، میراث پژوهی، فلسـفه، کالم 
و عرفـان، علـوم تربیتـی و روان شناسـی، دیـن، علوم 
اجتماعـی، زبان، علـوم وفنون، هنر، تاریـخ و جغرافیا، 
ادبیـات، ایـران و اسـالم و کـودک و نوجـوان کـه در 
نشـریات داخلی کشـور، اعم از کاغـذی و الکترونیک 

منتشـر شـده باشد.
تبصـره1: در صـورت ضـرورت هیأت هـای داوری 
نوجـوان  و  کـودک  و  ادبیـات  حـوزة  در  می تواننـد 
حداکثـر 4 اثـر، در حـوزة علـوم اجتماعـی حداکثـر 3 
را در گرایش هـای  اثـر  اثـر و در دیگـر حوزه هـا 2 

متفـاوت انتخـاب کننـد.

ماده 3. ارکان جشنواره
مؤسسـه خانـه کتاب از سـوی معاونت امـور فرهنگی 
مجـری برگـزاری جشـنواره نقـد کتـاب اسـت. دبیـر 
علمـی، دبیرخانـه و هیأت هـای 3 نفـرة داوری هـر 

رشـته، ارکان ایـن جشـنواره محسـوب می شـوند.
تبصـره 2: دبیرعلمی به پیشـنهاد معـاون فرهنگی 
خانـه کتـاب و بـا حکـم مدیرعامـل مؤسسـه تعییـن 

می شـود.

مـاده 4. وظایـف و اختیـارات دبیـر علمـی 
جشـنواره

1. پیشـنهاد انتخـاب هیأت هـای سـه نفـرة داوری و 
داوران هریـک از موضوعات جشـنواره به مدیرعامل.

2. نظـارت بـر تفکیـک و طبقه بندی مقاالت رسـیده 
بـه دبیرخانه.

3. شرکت در جلسات داوری و نظارت بر روند آن.
4. جمع بنـدی و ارائـه گـزارش نهایـی بـه صـورت 

آیین نامه جشنواره نقد کتاب
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مکتـوب بـه وزیـر و معـاون امـور فرهنگـی.

ماده 5. روند داوری
داوری و انتخاب مقاالت در سه مرحله انجام می شود:

بـه  ارسـالی  مقـاالت  کلیـة  نخسـت:  مرحلـه 
بررسـی  داوری  هیأت هـای  توسـط  دبیرخانـه، 
می شـوند و مقاالتی کـه دارای دو رأی مثبت باشـند، 
بـه مرحلـه دوم راه می یابنـد. نتایـج ایـن بررسـی در 
صورت جلسـه ثبـت و بـه امضـای اعضـا می رسـد.

مرحله دوم: مقاالت راه یافته به مرحلة دوم داوری 
حداقل باید از سوی 3 داور مورد مطالعه قرار گیرند و 
نتایج ارزیابی در فرم های مربوط درج گردد. مقاالتی 
که از 100 امتیاز، 85 امتیاز یا بیشتر را کسب کنند، به 

مرحلة نهایی راه می یابند.

مرحلـه نهایی: ایـن مرحله بـا حضور دبیـر علمی 
و کلیـة اعضـای هیأت هـای داوری 3 نفـره در هـر 
رشـته، برگزار می شـود. پس از بررسـی نتایج داوری، 
اثـری کـه 90 یـا بیـش از آن امتیـاز کسـب کـرده 
باشـد مقالـة برگزیـده و اثـری کـه بیـن 85 تـا 90 
امتیـاز را کسـب کـرده باشـد مقالـة شایسـته تقدیـر 
صورت جلسـه  در  جلسـه  نتیجـة  و  محسوب شـده 

ثبـت خواهد شـد. 
* بـرای ارائه بهتر و روشـن چگونگی داوری مقاالِت 
نقـد کتـاب، راهنمایـی در هشـت بنـد آماده می شـود 
کـه به همراه فـرم داوری برای داوران ارسـال خواهد 

شد.
تبصـره 3: در صورتـی کـه پدیدآورنـدگان مقالـة 

برگزیـده یـا تقدیـری بیش از یـک نفر باشـند، جوایز 
بیـن افـراد بـه صـورت مسـاوی توزیع می شـود.

ماده 6. بخش ویژه
هیأتـی متشـکل از دبیـر علمـی و سـه داور، پـس از 
مشـورت بـا هیأت هـای داوری بـا بررسـی کارنامـه 
و کارکـرد پیشکسـوتان، نهادهـا، نشـریات و ... و بـا 
توجـه بـه تنـوع و تعـداد کار نقد، نسـبت بـه نامزدی 
انتخـاب  بـا  تقدیـر  شایسـته  یـا  برگزیـده  شـخص 

مدیرعامـل مؤسسـه اقـدام خواهـد کـرد.

ماده 7. زمان بندی
نقـد  جشـنواره  دبیرخانـه  سـال  هـر  نخسـت  نیمـة 
کتـاب، بـا تهیـه آثار مربـوط به نقـد و بـا درج آگهی 
فراخـوان در روزنامه های کثیراالنتشـار و رسـانه های 
جمعـی، از تمـام منتقدان دعـوت می کند تـا آثار خود 
را تـا ابتدای شـهریور مـاه به دبیرخانه ارسـال نمایند.

بررسـی و ارزیابـی توسـط هیـأت داوران از نیمة دوم 
شـهریور ماه آغاز شـده، سـپس طی مراسـمی مقارن 
بـا هفتـة پژوهش بـه برگزیـدگان، جوایز تعیین شـده 

در ایـن آیین نامـه اهدا خواهد شـد.

ماده 8. جوایز
بـه اشـخاص برگزیـده در هـر حـوزه، تندیـس زرین 
بـه  آزادی و  بهـار  بـا 5 سـکة تمـام  و سـپاس نامه 
اشـخاص شایسـتة تقدیـر تندیـس سـیمین، سـپاس 
نامـه بـا 3 سـکة تمـام بهـار آزادی اهـدا می شـود. 
سـپاس نامه بـه امضای معـاون امور فرهنگـی وزارت 

فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی خواهـد بـود.
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به نام خدای سخن آفرین

سپاس نامه
ً وقولوا قواًل سدیدا
استوار سخن بگویید 
) احزاب، آیه 70( 

حضـور فرهنـگ نقـادی و رواج نقـد آثـار علمـی، ادبـی، و هنـری از آشـکارترین جلوه هـای 
سـرزندگی و پویایـی جامعـه علمـی اسـت. ناقـدان هم زمـان آثار ارجمنـد را بـه جامعه علمی 
معرفـی می کننـد، در برابر ناسـرگی و سـترونی علمـی و ادبی می ایسـتند و از آن که خزف به 
جـای صدف بنشـیند و ناسـره جای سـره را بگیـرد، پیشـگیری می کنند. این هـدف هنگامی 
شـدنی اسـت که آنان از جایگاه مقبولی در جامعه برخوردار باشـند و کارشـان سـتایش شـود.

فرهیخته گرامی،
جناب آقای/ سرکار خانم...

هیئـت داوران دوازدهمیـن جشـنواره نقـد کتـاب، نوشـته شـما را بـا نـام .... مقالـه برگزیده/ 
شایسـته تقدیـر شـناخته اسـت و بابـت این کوشـش سـتودنی بـه شـما تبریک می گویـد. از 
ایـن رو، مؤسسـه خانـه کتاب در جهـت تقویت و ترویـج فرهنگ نقادی و بزرگداشـت ناقدان 
برتـر و تقدیـر از آثـار نقادانـه، بـا افتخـار ایـن سـپاس نامه را بـه شـما تقدیـم می کنـد و امید 

می بـرد کـه همچنـان در مسـیر اعتـالی فرهنگ نقـد و بهینه سـازی آن بکوشـید.
کامیابی شما را در مسیر ترویج حق از خداوند بزرگ خواستاریم.

سید حسن اسالمی اردکانی
دبیر علمی دوازدهمین جشنواره نقد کتاب

سید عباس صالحی 
معاون فرهنگی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دی ماه 1394

 پیوست ها 


