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مـقدمه

ترویج فرهنگ نقد و مهمتر از آن آموزش فرهنگ نقد ،ضرورت تحقق «توسعه فرهنگی» در هر جامعهای است؛
در این میان نقد آثار و تولیدات مکتوب یک جامعه ،موتور محرکه اندیشهورزی به شمار میآید؛ عنصری که
بدون آن ،فرهنگ چیزی نخواهد بود جز دشتی سترون که هر چند در آن رویشهایی رخ میدهد اما نتیجه این
رویشهای بدون هرس و نابارور ،سر سبزی و ث ََمری نخواهد بود؛
جشنواره نقد کتاب در سیزدهمین دوره برگزاری خود همچنان در اندیشه کمک به ترویج و آموزش فرهنگ نقد
آثار مکتوب است؛ این جشنواره که در دورههای گوناگون و البته متناسب با فضای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
جامعه ایران ،اُفت و خیزهای گوناگونی را تجربه کرده است ،در سیزدهمین دوره خود نسبت به دوازدهمین دوره
شاهد رشد کمی و کیفی بوده است؛ در سال  ،1394آثار دریافت شده در این جشنواره براساس فراخوان تعداد
 640مقاله بود ،که  559عنوان از آنها در فرآیند داوری قرار گرفت ،اما در سیزدهمین دوره برگزاری جشنواره ،
تعداد این آثار به  1061عنوان مقاله نقد کتاب افزایش یافت که از این تعداد 1006 ،اثر در مراحل داوری بررسی
شد و این روند مثبتی است که امیدواریم در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد.
از نظر کیفی نیز شاهد ارتقای سطح مقاالت نقد کتاب بودیم به نحوی که اگر چه در سال قبل ،تعداد  7مقاله
به عنوان مقاالت برگزیده ،انتخاب شد اما در سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب 14 ،عنوان مقاله به عنوان
مقاالت برگزیده انتخاب شده که نشاندهنده حضور مقاالت کیفیتر در این دوره از جشنواره بود .از سوی دیگر ،
برگزاری این جشنواره برای دومین سال در قالب فراخوان ،در جهت ارتقای جایگاه و شان جشنواره نقد کتاب،
به نحو قابل توجهی ،مثمر ثمر بودهاست.
در پایان موفقیتآمیز سیزدهمین جشنواره نقد کتاب ،برخود الزم میدانم از دبیر این جشنواره  ،جناب دکتر حسن
اسالمی اردکانی و همکاران خانه کتاب در بخش معاونت فرهنگی ،دبیرخانه جشنواره نقد کتاب ،سرکارخانم الهه
رجبیفر و نیز همکاران بخش روابط عمومی و انتشارات موسسه خانه کتاب که در برگزاری هر چه بهتر این
جشنواره ،از هیچ کوششی دریغ نکردند سپاسگزاری کنم.

مـقدمه
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سخن دبیر علمی

علمــی در برابــر تقلــب و کاســتیها میایســتند و از عرصــه علــم محافظــت میکننــد.
کار منتقــدان ،حتــی اگــر بســیار ظریــف و ســنجیده باشــد ،غالب ـ ًا رنجاننــده اســت .نویســندگان در بهتریــن
حالــت بــا ناقــدان کنــار میآینــد ،امــا معمــو ًال از آنهــا اســتقبال نمیکننــد .دشــواری کار نقــد و ناقــدان
همیــن اســت .در حالــی کــه همــه بــه اعتبــار و ارزش نقــد وقــوف دارنــد و آن را میســتایند ،در عمــل کمتــر
ســینه گشــادهای در برابــر نقــد دارنــد .بــه همیــن ســبب ،معمــو ًال بــا نقــد و ناقــدان دوگانــه رفتــار میشــود؛
بــه شــکل کلــی کارشــان ســتوده امــا  -و غالب ـ ًا بــا «اما»یــی درشــت – در ســطح فــردی اعتبارشــان بــه
چالــش گرفتــه و گاه انــکار میشــود.
جشــنوارههایی چــون جشــنواره نقــد کتــاب گامــی اســت کوتــاه در جهــت غلبــه بــر ایــن دوگانگــی و تقویــت
فرهنــگ نقــد و نقــادی و بــه کرســی نشــاندن اعتبــار آن در عمــل .هنگامــی کــه از منتقــدان مشــخص و بــه
دلیــل آثــار معیــن آنهــا تجلیــل میکنیــم ،ارزش کارشــان را بــه رســمیت شــناختهایم و از کوشــش قلمــی
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سخن دبیر علمی

شــکوفایی علــوم اســامی همــراه و همبســته نقــد و نقــادی بــوده اســت و عمدتـ ًا اگــر بــر کتــاب ارزنــده و
درخــوری انگشــت بگذاریــم ،یــا نقــدی بــه کتابهــای قبلــی بــوده یــا پاســخی بــوده بــه نقدهــای پیشــین
یــا زمینهســاز نقدهــای بعــدی شــده اســت .اگــر هــم اثــری نقــد شــده یــا دیدگاهــی نقــادی شــده اســت،
شــاهد پاسـخهای گوناگــون و مبــارزه فکــری نقــادان و مدافعــان بودهایــم .برآینــد ایــن مناقشــات نظــری و
قلمــی ،گســترش فرهنــگ کتابــت و تألیــف و بســط و ثبــت آثــار مانــدگار فکــری بــوده اســت .بدیــن ترتیــب،
ناقــدان مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه رشــد و گســترش علــم و معرفــت یــاری رســاندهاند .حــال آن کــه هــر
جــا نقــادان بــه حاشــیه رانــده شــدهاند ،شــاهد رخــوت و رکــود علــوم بودهایــم.
ناقــدان همزمــان چندیــن وظیفــه اساســی بــر دوش دارنــد .در نخســتین گام ،میــان مؤلفــان و نظریهپــردازان
و خواننــدگان و مخاطبــان قــرار میگیرنــد و ارتبــاط ایــن دو گــروه را آســان میســازند و مخاطبــان را بــا
قــوت و ضعــف فرآوردههــای فکــری آشــنا میکننــد .در گام بعــدی ،میکوشــند بــه پدیدآورنــدگان آثــار
بازخــوردی مناســب دهنــد و آنــان را بــا ابعــاد کارشــان آشــنا ســازند .در ســومین گام ،بــه نمایندگــی جامعــه

سخن دبیر علمی

آنهــا اندکــی سپاســگزاری کردهایــم.
در ســال جــاری ،برخــی مقــاالت انتقــادی از ســوی نویســندگان و مدیــران نشــریات بــرای جشــنواره ارســال
شــد و عمــده مقــاالت همــت دبیــر اجرایــی مقــاالت گــردآوری گردیــد .پــس از مــرور اولیــه ،آثــاری کــه
دارای ســاختار و محتــوای انتقــادی بودنــد ،بــه مرحلــه داوری رســید و در اختیــار داوران قــرار گرفــت .پــس
از ارزیابــی داوران آثــاری کــه بــه مرحلــه نهایــی داوری رســیده بــود ،یعنــی دســت کــم  85امتیــاز را کســب
کــرده بودنــد ،بــرای آخریــن مرحلــه داوری انتخــاب شــد .حاصــل داوری امســال بــه تفصیــل در ایــن کتابچــه
معرفــی شــده اســت .بــد نیســت نگاهــی بــه آمــار مقــاالت امســال بیفکنیــم.
در ایــن دوره  1061اثــر از طریــق تارنمــای جشــنوارة نقــد کتــاب بــه دبیرخانــه ارســال شــد کــه از آن میــان
 1006مقالــه ،انتقــادی و تألیــف شــده در ســال  1394بــود کــه بررســی اولیــه شــد .ســپس 249مقالــه بــه
مرحلــة دوم راه یافــت و بــا همــکاری دههــا گــروه تخصصــی ،داوری و ارزیابــی شــد و ســرانجام از ســوی
هیئــت داوران  23مقالــه منتخــب اعــام شــد.
اینــک مؤسســه خانــه کتــاب بــه لطــف خــدا و همــکاری عزیزانــی بیشــمار ،ســیزدهمین جشــنواره نقــد
کتــاب را برگــزار میکنــد تــا در آن از منتقــدان برتــر تجلیــل نمایــد .جشــنواره امســال حاصــل تالشهــای
صمیمانــه همــکاران و دوســتان فراوانــی اســت کــه برخــی همچنــان همــکار ایــن مجموعــه هســتند و برخــی
در بخشهــای دیگــری از جامعــه علمــی خدمــت میکننــد .الزم میدانــم کــه از همــه آنــان سپاســگزاری
ـید عبــاس صالحــی (معــاون فرهنگــی وزارت
کنــم و بــه خصــوص بایــد از ایــن عزیــزان یــاد کنــم :آقایــان سـ ّ
فرهنــگ و ارشــاد اســامی) ،مجیــد غالمــی جلیســه (مدیــر عامــل مؤسســه خانــه کتــاب) ،افشــین داورپنــاه
(معــاون امــور فرهنگــی خانــه کتــاب) ،علــی علــی محمــدی (مدیــر پیشــین جشــنوارهها) ،ســرکار خانــم
حمیــده نوروزیــان (مدیــر جشــنوارهها) و ســرکار خانــم الهــه رجبیفــر (دبیــر اجرایــی جشــنواره) .ســپاس
آن داوران گروههــای مختلفــی اســت کــه بــا دقــت آثــار انتقــادی را بررســی و نظــر خــود را شــفاف
ویــژه از ِ
و دقیــق بیــان کردهانــد .ســرانجام از همــه کســانی کــه در برگــزاری ایــن جشــنواره نقــش داشــتهاند ،چــه
در بخــش علمــی چــه اجرایــی سپاســگزاریم.
این همه گفتیم ،لیک اندر بسیچ
هیچیـم هیـچ
بیعـنایات خـدا
ْ
سید حسن اسالمی اردکانی
1395/9/14
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در سیزدهمین جشنوارة نقدکتاب بیش از800
نشریة فعال علمی پژوهشی ،کاربردی و ترویجی
بررسی شد؛ در این نمایه آنچه مندرج است نام
نشریاتی است که در سال  1394دارای مقالة
انتقادی در عرصة نقد کتاب بوده اند.

عنوان ..........

نمایه مجالت ،نشریات و جراید،
تارنماها و پایگاههای خبری

عنوان ..........
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نمایه مجالت...

● ادب پژوهی
● ادب عربی
● ادب فارسی
● ادب و زبان فارسی
● ادبیات انقالب اسالمی
● ادبیات پارسی معاصر
● ادبیات پایداری
● ادبیات تطبیقی
● ادبیات داستانی چوک
● ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین
● ادیان و عرفان
● آرمان
● آزما
● اسالم و پژوهشهای تربیتی
● آموزش قرآن
● آموزههای قرآنی
● انتظار موعود
● اندیشمندان حقوق
● اندیشه اصالح
● االهیات قرآنی
● آینه پژوهش
● آینه میراث
● آیینه
● باور فلسفی
● برگ هنر
● به نشر
● پاد
● پانزده خرداد
● پرنیان سخن
● پژوهش ادبیات معاصر جهان
● پژوهش زبان و ادبیات فارسی
● پژوهش نامه انتقادی متون و برنامههای
علوم انسانی

● پژوهشهای ادب و زبان فرانسه
● پژوهشهای ادبی قرآنی
● پژوهشهای ادبی و بالغی
● پژوهشهای ادبیات تطبیقی
● پژوهشهای اعتقادی کالمی
● پژوهشهای تاریخی
● پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی
● پژوهشهای زبان شناختی قرآن
● پژوهشهای زبان شناسی تطبیقی
● پژوهشهای سیاست اسالمی
● پژوهشهای علم و دین
● پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی
● پژوهشهای فلسفی
● پژوهشهای قرآن و حدیث
● پژوهشهای مهدوی
● پژوهشهای میان رشتهای قرآنکریم
● پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی
● پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
● پژوهشنامه ادب غنایی
● پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان
● پژوهشنامه کالم
● پژوهشنامه نقد ادبی
● پژوهشنامه نهج البالغه
● پیاده رو
● تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
● تاریخ و تمدن اسالمی
● تحقیقات سیاسی و بین المللی
● تندیس
● جامعه شناسی کاربردی
● جستارهای ادبی
● جستارهای تاریخی
● جستارهای فلسفه دین
● جهان کتاب

نمایه مجالت...

● حدیث پژوهی
● حکمت سینوی
● حلقه نقد
● دانش شناسی
● دانوش
● دستور
● دوات
● رشد آموزش تاریخ
● رشد آموزش تربیت بدنی
● رشد آموزش زبان و ادب فارسی
● رشد آموزش علوم اجتماعی
● رشد آموزش معارف اسالمی
● رهیافت تاریخی
● روزنامه ابتکار
● روزنامه ایران
● روزنامه توسعه جنوب
● روزنامه خراسان
● روزنامه ستاره صبح
● روزنامه صبا
● روزنامه عصر مردم
● روزنامه فرهنگ نو امروز
● روزنامه فرهیختگان
● روزنامه نسیم
● روزنه نیشابور
● زبان پژوهی دانشگاه الزهرا (س)
● زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز
● زبان و ادبیات عربی
● زبان و ادبیات فارسی
● زبانها و گویشهای ایرانی
● ژیوار
● سخن تاریخ
● سلفی پژوهی
● سوره
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● سیاست متعالیه
● شبه قاره
● شعر پژوهی
● شهر کتاب
● شهروند
● شیعه شناسی
● صفای سخن
● ضمیمه آینة میراث
● طب سنتی اسالم و ایران
● علوم ادبی
● علوم تربیتی و روانشناسی
● علوم حدیث
● فرهنگ مردم ایران
● فرهنگ نویسی
● فرهنگ و ادبیات عامه
● فلسفه وکودک
● فنون ادبی
● قرآن پژوهی خاورشناسان
● قرآن و علم
● کانون بازنشستگان نیروی انتظامی
● کاوش نامه ادبیات تطبیقی
● کتاب تگرگ
● کتاب سفر دیدار
● کتاب شیعه
● کتاب هفته خبر
● کهن نامه ادب پارسی
● کیهان فرهنگی
● گزارش میراث
● گنجینه اسناد
● لسان مبین
● متن پژوهی ادبی
● متن شناسی ادب فارسی
● مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی

گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب 15 /

نمایه مجالت...

● مدیریت رسانه
● مرجع دانش
● مردم ساالری
● مسائل اجتماعی ایران
● مطالعات ادبیات تطبیقی
● مطالعات ادبیات کودک
● مطالعات آموزش زبان فارسی
● مطالعات اندیشه معاصر مسلمین
● مطالعات انقالب اسالمی
● مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
● مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی
● مطالعات راهبردی جهان اسالم
● مطالعات روانشناسی بالینی
● مطالعات شبه قاره
● مطالعات قرآن و حدیث
● مطالعات قرآنی
● مطالعات ملی
● معارف منطقی
● معرفت ادیان
● منطق پژوهی
● میثاق
● میقات حج
● نامه فرهنگستان
● نشریه دهمین همایش انجمن ترویج زبان و
ادب فارسی
● نشريه هشتمین همایش پژوهشهای زبان
و ادبیات فارسی
● نشریه همایش جستارهای ادبی ،زبان و
ارتباطات فرهنگی
● نقد ادب معاصر عربی
● نقد ادبی
● نقد کتاب اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی
● نقد کتاب ادبیات

● نقد کتاب اطالع سانی و ارتباطات
● نقد کتاب تاریخ
● نقد کتاب علوم اجتماعی
● نقد کتاب علوم محض و کاربردی
● نقد کتاب فقه و حقوق
● نقد کتاب قرآن و حدیث
● نقد کتاب کالم ،فلسفه و عرفان
● نقد کتاب کودک و نوجوان
● نقد کتاب میراث
● نقد کتاب هنر
● نقد و بررسی کتاب تهران
● نگاه پنجشنبه ضمیمه خبر جنوب
● نگاه نو
● نمایش
● نورهان
● هفته نامه سیروان
● هفته نامه صدا
● هفته نامه فرصت
● هنرمند
● وبگاه نشر نی
● وبگاه خبرگزاری ایبنا
● وبگاه خبرگزاری ایسنا
● وبگاه خبرگزاری تسنیم
● وبگاه خبرگزاری کتابداری و اطالع رسانی ایران
● وبگاه شهرستان ادب
● وبگاه فرهنگی نیلوفر
● وقف میراث جاویدان

عنوان ..........
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نمايۀ مقاالت ارسالي

عنوان ..........
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 .1کلیات و اطالع رسانی
 .1ابهـام زدایی از اف.آر.بی.آر.به شـیوه ماکسـول ،ملیحه
درخـوش ،فصلنامه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش  ،5بهار .1394
 .2آمـوزش نشـر و نـگارش در علـم اطالعـات و
دانششناسـی (همـراه بـا نقـد اثـر آشـنایی بـا نشـر و
ویراسـتاری) ،حمید محسـنی ،فصلنامه نقـد کتاب اطالع
رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .3بـار دیگـر کتـاب شناسـی ماه ،مجیـد رهبانـی ،جهان
کتـاب ،س بیسـتم  ،ش 1و  ،2فروردیـن و اردیبهشـت
.1394

 .5پـر ،امـا ناپرداختـه! نقـدی بـر کتـاب روش تحقیـق
در علـم اطالعـات و دانـش شناسـی ،ابراهیـم افشـار،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش  ،6تابسـتان .1394
 .6پیشدرآمـدی بـر دیداریسـازی اطالعـات :مروری بر
کتـاب (مصورسـازی اطالعات:مبانـی و کاربردها) ،سـعید
اسـدی ،فصلنامـه نقـد کتاب اطلاع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
 .7تولیـد کتـاب (از ابتـدا تـا انتهـا) ،حمیـد محسـنی،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .8حلقـه نقـد ،حجـت اهلل سـلیمانی ،دانـش شناسـی،
.1394
 .9خوانـش کتـاب نوشـتهای حبیب یغمایی ،اسـماعیل
مهـدوی راد ،آینـه پژوهـش ،س بیسـت و ششـم ،ش،6
بهمن و اسـفند .1394
 .10دانشـنامه ای بـرای کتـاب و نشـر ،مجیـد رهبانـی،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش  ،5بهـار .1394

 .12روش تحقیـق :روش سـرقت علمـی و انحطـاط و
انـزوال تحقیـق ،علیرضـا نـوروزی ،فصلنامـه نقـد کتاب
اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان
.1394
 .13روشهـای کیفـی در پژوهـش علـم اطالعـات و
دانـش شناسـی ،معصومـه نیـک نیـا ،جهـان کتـاب ،س
بیسـتم ،ش .5-3
 .14سـنجش و مصورسـازی پراکندگـی جغرافیایـی
ثـروت علمـی :مفاهیـم و کاربردها ،محمدرضـا فرهادپور،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش  ،5بهـار .1394
 .15طراحـی و مدیریـت وب گاه کتابخانـه هـا و مراکـز
اطالع رسـانی ،شـیما مـرادی ،فصلنامه نقـد کتاب اطالع
رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .16فوکـوس گـروه بهمثابـه پژوهـش کیفـی ،نجلا 
حریـری ،فصلنامـه نقد کتـاب اطالع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .17کالبدشناسـی و اعتبارسـنجی کتابهای دانشـگاهی،
مظفـر چشـمه سـهرابی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع
رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان
.1394
 .18کتابشناسـی مجموعـه عبـری در کتابخانـه آسـتانه
مقدسـه حضـرت معصومـه (ع) ،حیـدر عیوضـی ،آینـه
پژوهـش ،س بیسـت و ششـم ،ش ،3مـرداد و شـهریور
.1394
 .19کوتـاه شـدن دیـوار نشـر ،مسـعود جعفـری جـزی،
فصلنامـه نقدکتـاب ادبیـات ،س اول ،ش  ،4-3پاییـز و
زمسـتان .1394
 .20کهنـه امـا هنـوز خواندنـی :نقـد کتـاب کتابـداری و
کتـاب پژوهـی در نوشـتههای نـوش آفریـن انصـاری،
آزادمهـر دانـش فاطمیـه ،فصلنامـة نقـد کتاب کـودک و
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .4بهتریـن حقایـق :اطالعـات در عصـر اطلاع رسـانی،
محمدرضـا فرهادپـور ،فصلنامـه نقد کتاب اطالع رسـانی
و ارتباطـات ،س دوم ،ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان .1394

 .11رفتـار اطالعاتـی  :یـک غریـزه تکاملـی ،شـعله
ارسـطوپور ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394

نوجـوان ،س ،2ش  ،8-7پاییـز و زمسـتان .1394
 .21گـذری و نظـری آئینـه ای بـر تحـوالت و
پیشـرفتهای کتابـداری و اطلاع رسـانی ایـران ،مهدی
محمـدی ،فصلنامـه نقد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .22مبانـی مدیریـت دانـش همافـزا ،مریم صـراف زاده،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .23مرجـع شناسـی و نیـاز بـه شـناخت منابـع مرجـع
التیـن :نقـد و بررسـی کتـاب مرجـع شناسـی التیـن،
سـولماز زرداری ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .24معمـاری اطالعات بـرای حرفهمندان اطالعرسـانی،
یعقـوب نـوروزی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطالع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
 .25نـزاع قدیـم و جدیـد ،محمـد اسـفندیاری ،آینـه
پژوهـش ،س بیسـت و ششـم ،ش ،1فروردیـن و
اردیبهشـت .1394
 .26نقـد کتاب بررسـی علـم اطالعات و دانش شناسـی،
مریم سـدهی ،حلقه نقـد.1394 ،
 .27نقـد مشـهورات ،محمـد اسـفندیاری ،آینـه پژوهش،
س بیسـت و ششـم ،ش ،5آذر و دی .1394

 .31نقدیبـر کتـاب کتابخانههایدیجیتـال :مبادلـه
اطالعـات ،حمیدرضـا رادفـر و سـولماز نـوری ،پژوهـش
نامـة انتقـادی متـون و برنامههـای علـوم انسـانی و
مطالعـات فرهنگـی ،س پانزدهم ،ش  ،4زمسـتان .1394
 .32نقـش نظـام حقوق مالکیت فکری در توسـعه اقتصاد
دانشمحـور ،ابوالفضـل احمـدزاده ،فصلنامـه نقـد کتـاب
اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهار .1394
 .33نگاهـی بـر پایان نامههـای ایرانی با موضـوع عراق،
نیـره خداداد شـهری ،آینه پژوهش ،س بیسـت و ششـم،
ش  ،3مرداد و شـهریور .1394
 .2میراث پژوهی
 .1اسـنادی از اتـاق بازرگانـی بوشـهر ،آزاده حسـنین،
فصلنامـه نقـد کتـاب میـراث ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز
.1394
 .2اولیـن کتـاب چـاپ شـده بـه زبـان عربی ،روجـا علی
نـژاد ،فصلنامـه نقـد کتـاب میـراث ،ش  ،5س دوم ،بهار
.1394
 .3بازشناسـی هویـت مـکان رویـداد حدیـث توحیـدی
حضـرت ثامـن الحجـج (ع) در نیشـابور کهـن ،امیـر
شـادمند ،روزنـه نیشـابور.1394 ،
 .4بررسـی التوسـل الـی الترسـل بهاءالدیـن بغـدادی و
معرفـی نسـخ نویافته ،سـهیال یوسـفی ،آینه میـراث ،س
سـیزدهم ،ش  ،57پاییـزو زمسـتان.1394

 .28نقـدی بـر کتـاب مدیریـت پـروژه در کتابخانـه هـا
 ،آرشـیوها و مـوزه هـا ،آیـدا مجـاور و فرشـید دانـش،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان .1394

 .5بررسـی انتقـادی تصحیـح کتـاب « احـوال و اخبـار
برمکیان» ،سـارا سـعیدی ،آینه میراث ،س سـیزدهم ،ش
 ،56بهـار و تابسـتان .1394

 .29نقـدی بـر نظریـه انتقـادی اطالعـات؛ رویکـرد
دیالکتیکـی در بومیسـازی دانـش ،علی جاللـی دیزجی،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش  ،6تابسـتان .1394

 .6بررسـی انتقـادی سـاقی نامـه در فهرسـتهای نسـخ
خطـی و منابـع تذکـره ای و کتـاب شناسـی ،هـادی
بیدکـی ،جسـتارهای ادبی ،ش  ،189س چهل و هشـتم،
تابسـتان .1394

 .30نقـدی برکتـاب دوجلـدی خاطـرات یـک روزنامـه
فـروش ،جعفـری خانقـاه ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع
رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان
.1394

 .7بررسـی نارسـایی هـا و کاسـتیهای تصحیـح رسـاله
تبصـره المبتـدی و تذکـره المنتهـی و لـزوم تصحیـح
مجـدد آن ،حمزه کفـاش ،آینه میراث ،س سـیزدهم ،ش
 ،57پاییـزو زمسـتان.1394
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 .8بررسـی نسـخه شناسـی و سبک شناسی اشـعار ترکی
موالنـا ،الهـام خلیلـی جهرمـی و ،..آینه میـراث ،ش ،56
س سـیزدهم ،بهار و تابسـتان .1394

 .18تقیـه در عمـل :سـفرهای بهـاء الدیـن عاملـی در
قلمـرو عثمانـی ،محمدکاظـم رحمتی ،کتاب شـیعه  ،ش
7و.1394 ،8

 .9بررسـی نسـخههای خطـی متـن پهلـوی نامههـای
منوچهـر ،محمـود جعفری دهقـی و عسـکر بهرامی ،آینه
میـراث ،س سـیزدهم ،ش  ،57پاییـزو زمسـتان.1394

 .19دربـارة مناظـرة روزه و عیـد از ادریـس بدلیسـی،
مهـدی رحیـم پور ،نامـة فرهنگسـتان ،ش  ،56تابسـتان
.1394

 .10بررسـی و نقـد انتسـاب رباعیـات مشـترک خیـام و
مجدهمگـر با اسـتناد به نسـخه  697ق مـوزه ی بریتانیا،
طـه صـادری ،معصومـه معدن کن و اسـداهلل واحـد ،آینه
میـراث ،ش  ،56س سـیزدهم ،بهـار و تابسـتان .1394

 .20درنگـی بـر کتـاب « المکاتبـات المکیـه » ،حسـین
واثقـی ،میقـات حـج ،ش ،91فروردیـن .1394

 .12پژوهشـی پیرامـون هویـت صاحـب کتـاب تدبیـر
االطفال ،حسـین نصیرباغبان و امین قزلباشـان ،فصلنامه
نقـد کتـاب میـراث ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز .1394
 .13پهلـوان محمـود پوریـای ولـی و قتالی نیسـت ،علی
صدرایـی خویـی ،فصلنامـه نقد کتـاب میـراث ،ش 6و،7
تابسـتان و پاییز .1394
 .14تاریـخ نسـخه پـردازی در نسـخه ای مرجـع ،محمد
جـواد احمدی نیـا ،فصلنامه نقد کتاب میـراث ،ش  ،5س
دوم ،بهار .1394
 .15تذکره ای کهنه در کنه فراموشـی :معرفی و بررسـی
انتقـادی نفایـس المآثر بـا تاکید بر ضـرورت تصحیح آن،
سعید شفیعیون ،شـبه قاره.1394 ،
 .16تزلزلـی پـر گزنـد در بـن کاخـی بلنـد :نقـدی بـر
ویراسـت رسـالة اثبات العقـل المجرد نصیرالدین طوسـی
و برخـی از شـروح آن ،حمیـد عطائـی نظـری ،فصلنامـة
نقـد کتـاب میـراث ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .17تصاویـری از میـراث مکتـوب  :نگاهـی بـه فهـرس
المخطوطـات المصـوره  ،...حسـین علیـزاده ،فصلنامه نقد
کتـاب میـراث ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز .1394

 .22دو اثـر فارسـی در مجموعـه  1511کتابخانـه ملـی
ملـک ،علـی صفـری آق قلعـه ،آینه میـراث ،ش  ،57س
سـیزدهم ،پاییـز و زمسـتان .1394
 .23دو تحریـر متفـاوت از جامع التمثیل ،شـهرام آزادیان
و محمدعلـی اجتهادیـان ،ادب فارسـی ،س پنجـم ،ش،2
پاییز و زمسـتان .1394
 .24دو رسـاله در حـج؛ رسـاله اول :حـج نامـه اهلل یـار
صوفـی نقشـبندی سـمرقندی ،رسـول جعفریـان ،میقات
حـج ،ش ،91فروردیـن .1394
 .25رسـاله ای نویافتـه از ابوبکـر و ّراق ترمـذی ،هـادی
بیدکـی و عبـداهلل رادمـرد ،فصلنامـه نقـد کتـاب میراث،
ش  ،8س دوم ،زمسـتان .1394
 .26روایـت و درایـت و کتابـت شـیخ کفعمـی در
دستنوشـتی از صحیفـة شـریفة سـجادیه ،آینـه پژوهش،
س بیسـت و ششـم ،ش  ،4مهـر و آبـان .1394
 .27ریشـه یابـی برخی از حکایـات کتاب احـوال و اخبار
برمکیـان و رفـع پـاره ای از کاسـتیهای آن بـا تکیـه بـر
منابـع جنبی ،سـارا سـعیدی ،آینـه میراث ،س سـیزدهم،
ش  ،57پاییـز و زمسـتان.1394
 .28سـخن نـو آر کـه نـو را حالوتـی دگـر اسـت ،علـی
بـوذری ،فصلنامـه نقـد کتاب میـراث ،ش 6و ،7تابسـتان
و پاییـز .1394
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .11برگـی ناشـناخته از میـراث عقلـی شـیعه در نیمـه
نخسـت قرن چهـارم هجری :مـروری بر کتـاب البرهان
فـی وجـوه البیـان از ابوالحسـین اسـحاق بـن ابراهیـم
کاتـب ،رسـول جعفریـان ،آینـه پژوهـش ،س بیسـت و
ششـم ،ش  ،2خـرداد و تیـر .1394

 .21دکتـر حسـین علـی محفـوظ و کتابخانـه اش ،جویا
جهانبخش ،آینه پژوهش ،ش  ،152س بیسـت و ششـم،
خـرداد و تیر .1394

 .29سـیاهی بـر سـپیدی :نقـد کتابشناسـی از سـواد تـا
بیـاض ،نـادر مطلبـی کاشـانی ،فصلنامـة نقـد کتـاب
میـراث ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394

از المخلـص فـی اصـول الدیـن شـریف مرتضـی ،حمید
عطائـی نظـری ،فصلنامة نقد کتاب میـراث ،س دوم ،ش
6و  ،7تابسـتان و پاییـز .1394

 .30ضـرورت تصحیـح مجـدد مجموعه رسـائل عزیزبن
محمـد نسـفی ،احسـان رئیسـی ،آینـه میـراث ،س
سـیزدهم ،ش  ،57پاییـزو زمسـتان.1394

 .41مأخذ شناسـی و بازشناسـی محتـوای کتاب االوصیاء
شـلمغانی ،محمـد غفـوری نـژاد و محمـد تقـی ذاکـری،
فصلنامـه انتظـار موعـود ،ش  ،50س پانزدهـم ،پاییـز
.1394

 .31عبداللطیـف عباسـی و تصحیـح مثنـوی معنـوی،
عبـاس بـگ جانـی ،شـبه قـاره.1394 ،
 .32فرهنـگ فرهنـگ  ،زهـرا نصـر اصفهانـی ،فنـون
ادبـی ،ش  ،12س هفتـم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .33فهرسـت دسـت خطهـای فارسـی کتابخانـه
سـید علـی موجانـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
قزاقسـتانّ ،
میـراث ،ش  ،5س دوم ،بهـار .1394
نمايۀ مقاالت ارسالي

 .34فهرسـت کتابهای سـنگی چاپ شـبه قـاره در مرکز
احیـای میـراث اسلامی قـم ،منوچهـر آراسـته ،فصلنامة
نقـد کتـاب میـراث ،س دوم ،ش  ،7-6تابسـتان و پاییـز
.1394
 .35فهرسـت نسـخههای خطـی کتابخانه مرکـزی ملی
تبریـز ،علـی صـادق زاده وایقـان ،فصلنامـة نقـد کتـاب
میـراث ،س دوم ،ش  ،7-6تابسـتان و پاییـز .1394
 .36کتابهـای تـازه در زمینـه ایـران شناسـی بـه زبـان
روسـی ،گودرز رشـتیانی ،فصلنامة نقد کتـاب میراث ،س
دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .37کوتـاه و بـی پـرده ،ا .مسـتعار ،فصلنامـه نقـد کتاب
میـراث ،ش  ،8س دوم ،زمسـتان .1394
 .38کهـن تریـن نسـخه خطـی گلـزار ابراهیـم در یـزد،
حسـین مسـرت ،فصلنامـه نقـد کتـاب میـراث ،ش 6و،7
تابسـتان و پاییـز .1394
 .39گنجـی از گنجینه آسـتان مقدس حضـرت ابوالفضل
العبـاس (ع) ،علـی صـادق زاده وایقـان و ...فصلنامـه نقد
کتـاب میراث ،ش  ،8س دوم ،زمسـتان .1394
 .40لـزوم توجـه بـه نقـش هـم خانوادگـی متـون در
تصحیـح آثـار کالمـی ( :)2ارزیابـی تصحیحـی شـتابزده
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 .42ماخذشناسـی کتابهـای چـاپ سـنگی و سـربی :از
ابتـدای زمسـتان  1389تـا پایان زمسـتان  ،1393سـیده
طرفـه ابطحـی نـژاد مقـدم ،فصلنامـه نقد کتـاب میراث،
ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز .1394
 .43متـن شناسـی ترجمههای فارسـی قصـص االنبیای
کسـایی،کاظم دزفولیـان و غالمرضـا رفیعـی ،متـن
شناسـی ادب پارسـی  ،ش ،28س ششم ،زمستان .1394
 .44متن شناسـی نسـخه خطی لطایف اشـرفی فی بیان
طوایـف صوفـی ،سـید امیـر جهـادی ،متن شناسـی ادب
فارسـی ،ش  ،27س هفتـم ،پاییز .1394
 .45مـروری بـر کتـاب مکاتبـات داخلـی و خارجـی عهد
مظفرالدیـن میـرزا ولیعهد ،فاطمـه قاضیهـا ،فصلنامه نقد
کتـاب میـراث ،ش  ،8س دوم ،زمسـتان .1394
 .46معرفـی مجموعـه مقـاالت امامـزادگان و حیـات
فرهنگـی ،سـید امیـر حسـین کامرانـی راد ،وقـف میراث
جاویـدان ،ش  ،89بهـار .1394
 .47معرفـی نسـخه خـط حدایـق الدقایـق ،ناصـر کریـم
پـور و ...پژوهشـهای ادب عرفانـی ،ش ،29س نهم ،پاییز
و زمسـتان .1394
 .48معرفـی و نقـد کتـاب نقد متـن پژوهی مـدرن ،آزاده
شـریفی ،فصلنامـة نقـد کتـاب میـراث ،س دوم ،ش ،8
زمسـتان .1394
 .49مفتـاح العلـوم ،حسـین مسـرت ،فصلنامه نقـد کتاب
میـراث ،ش  ،5س دوم ،بهـار .1394
 .50مقدمـه ای بـر نسـخه شناسـی ،بامـداد کتابچـی،
فصلنامـه نقـد کتـاب میـراث ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز
.1394

 .51مکتـب هنـری شـیراز در نسـخ خطـی ایـران ،علـی
صـادق زاده وایقـان ،فصلنامة نقد کتـاب میراث ،س دوم،
ش  ،5بهـار .1394
 .52میـراث مانـدگار :سـیری در حدیـث سلسـله الذهب،
امیـر شـادمند ،روزنه نیشـابور.1394 ،
 .53میـراث مشـترک ایـران و هند :کتابهـای چاپی کهن
فارسـی و عربی شـبه قاره در کتابخانه آیت اهلل مرعشـی
نجفـی ،منوچهـر آراسـته ،فصلنامه نقد کتـاب میراث ،ش
 ،8س دوم ،زمستان .1394
 .54نجـات االبدان نسـخه ای یگانـه درکتابخانة وزیری
یزد ،حسـین مسـرت ،فصلنامـه نقد کتاب میـراث ،ش ،8
س دوم ،زمستان .1394

 .56نقـد تصحیـح التدویـن فـی اخبـار قزویـن ،هـادی
درزی رامنـدی و محمـد منصور طباطبایی ،متن شناسـی
ادب فارسـی ،س هفتـم ،ش  ،27پاییـز .1394
 .57نقـد و بررسـی پنجـاه و دومیـن مجلـد فهرسـت
نسـخههای خطـی کتابخانـه مجلـس شـورای اسلامی،
پریسـا کـرم رضایـی ،فصلنامـة نقـد کتـاب میـراث ،س
دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .58نقد و بررسـی فهرسـت نسـخههای خطـی کتابخانه
آقـا سـیدکاظم میریحیـی ،سوسـن اصیلـی ،فصلنامة نقد
کتـاب میـراث ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .59نقـد و بررسـی کتـاب فرهنـگ نصیـری ،حسـین
بخشـی ،آینـه میـراث ،س سـیزدهم ،ش  ،57پاییـز و
زمسـتان.1394
 .60نقـد و بررسـی کتـاب :برگـی ناشـناخته از میـراث
عقلـی شـیعه در نیمـه نخسـت قـرن چهـارم هجـری،
مـروری بر کتـاب البرهان فـی وجوه البیان از ابوالحسـن
اسـحاق بـن ابراهیـم کاتـب ،رسـول جعفریـان ،آینـه
پژوهـش  ،ش ،152خـرداد و تیـر .1394
 .61نقـدی بـر نقـد مصبـاح االرواح ،مجتبـی نماینـده و

 .62نگاهـی بـه تصحیـح تازه بلبلسـتان و ترجمـه آن به
زبان بسـنیایی ،سـهیال صارمـی ،جهان کتـاب ،ش 1و،2
س بیسـتم ،فروردین و اردیبهشـت .1394
 .63نگاهـی بـه فهرسـت نامـه کتابشناسـیهای ایـران،
همـا افراسـیابی ،فصلنامة نقد کتاب میـراث ،س دوم ،ش
 ،8زمسـتان .1394
 .64نگاهـی بـه کتـاب شـرح دعای ندبـه ،عبدالحسـین
طالعـی ،فصلنامـة نقد کتاب میـراث ،س دوم ،ش  ،5بهار
.1394
 .65نگاهـی بـه گنجینـه مجموعـه مقـاالت معرفـی آثار
موزه ای آسـتان قـدس رضوی ،محمد تفرشـی ،فصلنامه
نقـد کتـاب میـراث ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییز .1394
 .66نیـم نگاهـی بـه فهرسـت نسـخههای خطـی
کتابخانـه ملـی ایران(ج ،)54حسـین متقـی ،فصلنامة نقد
کتـاب میـراث ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .67هفـت تماشـای قتیـل الهـوری و نسـخههای آن،
مرواریـد رفوگـران ،آینـه میـراث ،ش  ،57س سـیزدهم،
پاییـز و زمسـتان .1394
 .68یـزد در اسـناد مطبوعاتی ،حسـین مسـرت ،فصلنامة
نقـد کتـاب میـراث ،س دوم ،ش  ،7-6تابسـتان و پاییـز
.1394
 .3فلسفه ،کالم و عرفان
 .1ارمغانـی نفیـس بـرای سـهروردی پژوهـی معاصـر،
سـید عـرب ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و
حسـن ّ
عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهـار و تابسـتان .1394
 .2امر الوهی و دوگانة تعالی/حضورتأملی در دشـواریهای
یـک پارادوکـس (مـورد مطالعه؛ محمـد ارکـون و قرائت
علمـی فکـر اسلامی) ،مقصـود فراسـتخواه ،فصلنامـة
نقدکتاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،7-8پاییز
و زمسـتان .1394
 .3انتحـال و ابتـذال در اخلاق پژوهـی عرفانـی ،جویـا
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .55نسـخه ای معتبـر از دیـوان سیدحسـن غزنـوی،
عبـاس بـگ جانی ،آینـه میـراث ،ش  ،57س سـیزدهم،
پاییـز و زمسـتان .1394

جلال الدیـن افضـل ،فصلنامـة نقـد کتـاب میـراث ،س
دوم ،ش  ،5بهـار .1394

جهانبخـش ،آینـه پژوهـش ،س بیسـت و ششـم ،ش،1
فروردیـن و اردیبهشـت .1394
 .4اولریـش رودولف و کتاب ارزشـمند او دربارة ماتریدیه،
حمیـد عطائی نظری ،آینه پژوهش ،س بیسـت و ششـم،
ش ،6بهمن و اسفند.1394
 .5آخـر الزمـان پژوهـی در مطالعـات اسلام شناسـی
غـرب ،محمـد حسـین رفیعـی ،،آینه پژوهـش ،ش ،152
س بیسـت و ششـم ،خـرداد و تیـر.1394
 .6آرمـان آرمـان شـهر ،مهـدی بهنیافـر ،جسـتارهای
فلسـفه دین ،ش  ،10س چهارم ،پائیز و زمسـتان .1394
 .7بـاز صورتبنـدی رابطـة مترجـم ،منتقـد ،محمد مهدی
اردبیلـی ،روزنامـة فرهنگ نـو امـروز 7 ،تیر .1394
نمايۀ مقاالت ارسالي

 .8بررسـی ترجمههـای دانشـنامة فلسـفة اسـتنفورد در
سـال  ،1394فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفان،
س دوم ،ش ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .9بیگانگـی و انحـراف از انسـان :نقـد کتـاب دسـت
نوشـتههای اقتصـادی و فلسـفی  ،1844پریسـا
شـکورزاده ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان،
س دوم ،ش ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .10پاسـخ بـه نقـد کتاب فلسـفه تحـول تاریخ در شـرق
و غـرب تمـدن اسلامی ،موسـی نجفـی و علیرضـا
جـوادزاده ،فصلنامـة نقدکتاب کالم ،فلسـفه و عرفان ،س
دوم ،ش ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .11تحلیـل خوانـش مارتین هایدگر از نقـد اول ایمانوئل
کانت ،حمید اسـکندری و حسـین کلباسـی ،پژوهشهای
فلسـفی ،ش ،16س نهم ،بهار و تابسـتان .1394
 .12تحلیلـی بر جایـگاه «اصول ریاضی فلسـفة طبیعی»
در تاریـخ علم فسـلفة جدید ،بهنام شـیخ باقری ،فصلنامة
نقدکتاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،7-8پاییز
و زمستان .1394
 .13تعلیقاتـی بـر کتـاب پدیدارشـناخت تاریخ اسـتعالیی
فالسـفة اسلامی ،محمـد فنائـی اشـکوری ،فصلنامـة
نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهار
و تابسـتان .1394
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 .14جایـگاه کتـاب رسـائل الحکمـه نـزد دروزیـان و
رویکردهـا بـه آن ،علـی رضـا ایمانـی و وحیـده گلـزاده
یدکـی ،مطالعـات تقریبـی مذاهب اسلامی ،ش  ،42س
یازدهـم ،زمسـتان .1394
 .15جسـتاری در شـناخت مآخذ کتاب پند پیران ،مسـلم
خزلـی و وحید سـبزیان پور ،ادیـان و عرفان ،ش  ،11س
چهل و هشـتم ،بهار و تابسـتان .1394
 .16خـدای سـلفیه در تـرازوی نقـد ،محمـود زارعـی
بلشـتی ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س
دوم ،ش ،5-6بهـار و تابسـتان .1394
 .17خوانشـی دیگـر از حقائـق التفسـیر ،مینـا حفیظـی،
نامـه فرهنگسـتان ،ش  ،15پاییـز .1394
 .18داسـتان یـک قـرن ایدئالیسـم آلمانـی :نقـدی بـر
محتـوا و ترجمـة کتـاب فلسـفة آلمانـی()1760-1860
میـراث ایدئالیسـم ،محمـد مهـدی اردبیلـی ،فصلنامـة
نقدکتاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،7-8پاییز
و زمسـتان .1394
 .19دربـارة غـرب و پرسـش از وجـود ،محمدتقـی
طباطبایـی ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان،
س دوم ،ش ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .20دربـارة کتـاب ابـن عربـی پژوهـی ،هـادی وکیلـی،
فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم،
ش ،5-6بهـار و تابسـتان .1394
 .21درس گفتارهایـی انتقـادی در بـاب روش شناسـی
مطالعـات اسلامی ،رسـول نـوروزی فیـروز ،فصلنامـة
نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهار
و تابسـتان .1394
 .22دشـواری نقـد همدالنـة هایدگـر :نقـدی بـر کتـاب
مارتیـن هایدگـر اثـر پـل اسـتراترن ،مرضیه افراسـیابی،
فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم،
ش ،5-6بهـار و تابسـتان .1394
 .23دشـواریهای فرهنـگ نگاری منطق :نقد و بررسـی
کتـاب فرهنـگ نامـه منطـق ،اسـداهلل فالحـی ،فصلنامة
نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهار

و تابستان .1394
 .24روش شناسـی علـم کالم در بوتـة نقـد ،محمـود
هدایـت افـزا ،فصلنامة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفان،
س دوم ،ش ،5-6بهـار و تابسـتان .1394
 .25روش نادرسـت و پیـش فرضهـای کاذب در
لعنهـای نامقـدس :بررسـی کتـاب پژوهـش هایـی در
آثـار علمـی و فلسـفی بوعلی سـینا ،محمد امیـن هدایت
افـزا ،فصلنامـة نقدکتاب کالم ،فلسـفه و عرفان ،س دوم،
ش ،5-6بهـار و تابسـتان .1394
سـید محسـن
 .26شـروط امـکان تألیـف دربـارة کانتّ ،
اسلامی ،فصلنامـة نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتـی و
روان شناسـی ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394

 .28عـروس عرفـان :حجلـه نشـینی از چشـم نهـان،
محمـد ابراهیـم ایـرج پـور و سـهیال لطـف اللهـی ،شـبه
قـاره (ویـژه نامـه نامـه فرهنگسـتان).1394 ،
 .29علـم جدیـد و مبانـی نظری مابعدالطبیعـه در فیزیک
اسـحاق نیوتـن ،کریـم مجتهـدی ،فصلنامـة نقدکتـاب
کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،7-8پاییـز و
زمسـتان .1394
 .30فرهنـگ در اندیشـة فیلسـوف زمانـه ،فرزانـه
قدمیـاری ،فصلنامـة نقدکتاب کالم ،فلسـفه و عرفان ،س
دوم ،ش ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .31فضولـی در کالم شـیعه ،نقـد یـک ابتـذال ،نقد یک
انتحـال ،حمیـد عطائی نظـری ،آینه پژوهش ،س بیسـت
و ششـم ،ش ،6بهمن و اسـفند.1394
 .32کتـاب التعلیـق مقـری نیشـابوری در کالم و بحثـی
دربـاره الملخـص و الذخیـره تألیـف شـریف مرتضـی،
حسـن انصـاری ،آینـه پژوهـش ،ش  ،155س بیسـت و
ششـم ،آذر و دی .1394
 .33کتـاب تمهیـدی بـر پدیدارشناسـی اخلاق مقاالتی

 .34کتـاب علیـت از بـاال و زیسـت شناسـی عصـب
شـناختی اراده آزاد ،علـی شـهبازی ،بـاور فلسـفی ،ش ،4
فروردیـن .1394
 .35لکنـت هگل در ترجمة فارسـی فلسـفة دین :نگاهی
بـه درس گفتارهـای فلسـفة دیـن هـگل و ترجمـة آن،
فاطمـه دالوری پاریزی ،فصلنامة نقدکتاب کالم ،فلسـفه
و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهـار و تابسـتان .1394
 .36مـا بـه کجاییـم و امانـت کجاسـت؛ نقـد ترجمـه ی
فارسـی اللمـع فـی التصوف ،سـعید کریمی ،آینـه میراث،
ش  ،56س سـیزدهم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .37معرفـی و نقـد فلسـفة تحول تاریخ در شـرق و غرب
تمـدن اسلامی ،احمـد لهراسـبی ،فصلنامـة نقدکتـاب
کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،7-8پاییـز و
زمسـتان .1394
 .38معرفـی و نقـد کتـاب ادیـان و مذاهـب در ایـران
باسـتان ،ابوالفضـل سـپهری ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم،
فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،7-8پاییـز و زمسـتان
.1394
 .39معرفـی و نقـد کتـاب هایدگـر واپسـین ،مرضیـه
افراسـیابی ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان،
س دوم ،ش ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .40معرفـی و نقـد و بررسـی تصحیـح بخـش طبیعیـات
کتـاب المشـارع و المطارحات سـهروردی ،سـعید انواری،
فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم،
ش ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .41مالحظاتـی دربـارة برخـی مباحـث معرفت شناسـی
در فلسـفة اسلامی ،مجیـد مـرادی ،فصلنامـة نقدکتـاب
کالم ،فلسـفه و عرفان ،س دوم ،ش ،5-6بهار و تابسـتان
.1394
 .42مالحظاتـی علمـی -فرهنگـی دربـارة متافیزیـک،
سـید محسـن اسلامی ،فصلنامة نقدکتاب کالم ،فلسـفه
ّ
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .27صوفیـان و بوداییـان ،در جسـت و جـوی مفاهیـم
مشـابه دو سـ ّنت رهبانـی ،مصطفـی شـاکری ،فصلنامـة
نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهار
و تابسـتان .1394

دربـاره ی پدیدارشناسـی اخلاق در فلسـفه تحلیلـی
معاصـر ،مریـم خـدادای ،بـاور فلسـفی ،ش  ،4فروردیـن
.1394

و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهـار و تابسـتان .1394
 .43میـراث عرفانـی ایـران در گفتگـو بـا دکتـر مهـدی
محبتـی ،مهـدی محبتـی ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم،
فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهـار و تابسـتان
.1394
 .44میـراث علمـی و فلسـفی ابـن سـینا :بررسـی کتاب
پژوهـش هایـی در آثـار علمـی و فلسـفی بوعلـی سـینا،
حسـن احمـدی زاده ،فصلنامـة نقدکتاب کالم ،فلسـفه و
عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهـار و تابسـتان .1394
 .45نقـد فلسـفه در ایران ،رضـا داوری اردکانی ،فصلنامة
نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهار
و تابستان .1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .46نقـد نظـام تعریـف مشـایی در اندیشـه سـهروردی،
محمـد علی اسـماعیلی ،معارف منطقـی ،ش  ،1س دوم،
بهـار و تابسـتان .1394
 .47نقـد و بررسـی ارغنـون ارسـطو از منظـر رابیـن
اسـمیت ،غالمرضـا ذکیانـی و محمد امین بـرادران نیکو،
منطق پژوهی ،ش  ،1س ششـم ،بهار و تابسـتان .1394
 .48نقد و بررسـی اسـتداللهای ویلیام جیمز در جسـتار
سـید امین
پدیـدآورده «خواسـت بـاور» ،مهـدی اخوان و ّ
موسـوی زاده ،جسـتارهای فلسـفه دیـن ،ش  ،9س
چهـارم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .49نقـد و بررسـی دیـدگاه پروفسـور «پاول هـک » در
کتاب «زمینه مشـترک» ،جعفر مروارید و حسـن توسـلی،
پژوهشـنامه کالم ،ش ،2س دوم ،بهار و تابسـتان .1394
 .50نقـد و بررسـی شـش دیـدگاه دربـاره شـرایط انتـاج
قیـاس اسـتثنائی در منطـق سـینوی (با تاکید بر شـرطی
سـید محمـد علی حجتی و  ،...حکمت سـینوی،
متصل)ّ ،
ش ،53س نوزدهـم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .51نقـد و بررسـی کتـاب ادیـان و مکتبهـای فلسـفی
هند ،مریم صانع پور ،احسـان فرشـچی و کلر رابینسـون،
فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم،
ش ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .52نقـد و بررسـی کتـاب تاریـخ تصـوف  ،1حجـت اهلل
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جوانـی ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س
دوم ،ش ،5-6بهـار و تابسـتان .1394
سـید محسـن
 .53نقـد و بررسـی نظریه نقد عقل عربیّ ،
میـری و قاسـم ابراهیمـی پـور ،مطالعات اندیشـه معاصر
مسـلمین ،ش  ،2پاییز و زمسـتان .1394
 .54نقـدی بـر اندیشـه جابـری دربـاره تشـیع ،محسـن
دریابیگی ،شـیعه شناسـی ،ش ،48دوزادهـم ،بهار .1394
 .55نقـدی بر بـن الیههای شـناخت ،علی اصغـر مر ّوت
 ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم،
ش ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .56نقـدی بـر تاریـخ فلسـفة تحلیلـی ،از بولتسـانو تـا
ویتگنشـتاین ،جلال پیکانی و بیـت اهلل ندرلـو ،فصلنامة
نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهار
و تابسـتان .1394
 .57نکاتـی در باب سـاختار و نسـبت دو کتـاب المخلص
و الذخیـره شـریف مرتضـی ،حمیـد عطائـی نظـری ،آینه
پژوهـش ،س بیسـت و ششـم ،ش ،5آذر و دی .1394
 .58نگاهـی بـه پسـت و بلنـد ترجمـه «دانـش نامـة
سـید مسـعود حسـینی ،فصلنامـة
فلسـفة اسـتنفورد»ّ ،
نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهار
و تابسـتان .1394
 .59نگاهـی بـه دائـره المعـارف شـرح حال اندیشـمندان
اسلامی ،قدسـیه حبیبـی ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم،
فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،7-8پاییـز و زمسـتان
.1394
 .60نگاهـی بـه درآمـدی به وجود و زمـان ،ماندانا چگنی
فراهانـی ،فصلنامـة نقدکتاب کالم ،فلسـفه و عرفان ،س
دوم ،ش ،7-8پاییز و زمسـتان .1394
 .61نگاهـی بـه کتاب شـاخصههای عرفان ناب شـیعی،
مهـدی فدایی مهربانـی ،فصلنامة نقدکتاب کالم ،فلسـفه
و عرفـان ،س دوم ،ش ،7-8پاییز و زمسـتان .1394
 .62نگاهـی نقادانـه بـه کتاب نقد مبانی فلسـفی فلسـفه
بـرای کـودکان ،سـمانه عسـکری ،فصلنامـة نقدکتـاب
کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،7-8پاییـز و

زمسـتان .1394
 .63ویتگنشـتاین ،تم ّنـای بیان و تنگنـای تفاهم :نگاهی
به کتاب ویتگنشـتاین در تبعید ،احسـان سـنایی اردکانی،
فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم،
ش ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .4علوم تربیتی و روانشناسی
 .1افسـردگی در زنـان ،فریـده براتـی سـده ،فصلنامه نقد
کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتـی و روانشناسـی ،ش  ،4س
اول ،زمسـتان .1394

 .3سرگذشـت پداگـوژی در گذر زمان ،یـزدان منصوریان،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع سـانی و ارتباطـات ،س ،2ش
 ،6تابستان .1394
 .4شـرایط عشـق :فلسـفه یـا روانشناسـی گـری؟ ،آرش
حیـدری ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتـی و
روانشناسـی ،ش  ،2س اول ،تابسـتان .1394
 .5کتـاب درسـی :شایسـت هـا و ناشایسـت هـا ،محمـد
هدایـی ،فصلنامـه نقـد کتاب اطلاع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
 .6نقـد و بررسـی کتـاب «طراحـی آمـوزش اثربخـش»،
سـید عبـاس رضـوی ،پژوهـش نامـه انتقـادی متـون و
ّ
برنامههـای علوم انسـانی ،ش  ،37س پانزدهم ،زمسـتان
.1394
 .7نقـدی بـر داسـتانهای فکـری در برنامـه درسـی،
سـعید ناجی وسـمانه عسـکری ،نقد کتاب اخلاق ،علوم
تربیتـی و روانشناسـی ،ش  ،4س اول ،زمسـتان .1394
 .8نقـدی بـر کتـاب « نگرشـی کاربـردی بـر :روشـهای
تدریـس و هنـر معلمـی» ،حسـین عبداللهـی ،پژوهـش
نامـه انتقـادی متـون و برنامههای علوم انسـانی ،ش ،37
س پانزدهـم ،زمسـتان 1394

 .10گزارشـی از چنـد کتـاب در زمینـه طرحـواره درمانی،
نرگس هنردوسـت ،مطالعات روانشناسـی بالینی ،ش ،18
س پنجـم ،بهار .1394
 .5دین
الف) قرآن وحدیث
 .1ارزیابـی کتـاب زبـان قـرآن بـا نگاهی بـه چالشهای
کالمـی تفسـیر ،هاجرخاتـون قدمـی جویبـاری ،فصلنامة
نقـد کتـاب قـرآن و حدیـث ،س اول ،ش  ،4زمسـتان
.1394
 .2ارزیابـی مدخـل سـجع از دائـره المعارف قـرآن لیدن،
فتحیـه فتاحـی زاده و ،...آموزههـای قرآنـی ،ش  ،21بهار
و تابستان .1394
 .3از نـگاه دیگـران ( :)1مـروری انتقـادی بـر ترجمـه و
سـید علـی آقایی ،آینـه پژوهش ،س
شـرحی نو از قرآنّ ،
بیسـت و ششـم ،ش  ،5آذر و دی .1394
 .4اعتـدال در قـرآن ،زکیـه امانـی ،فصلنامـة نقـد کتاب
قـرآن و حدیـث ،س اول ،ش  ،4زمسـتان .1394
 .5آسـیب شناسـی ترجمـه فوالدونـد بـا تکیـه بـر
کارکردهـای صرفـی ،نحـوی ،واژگانـی و بالغـی دانش
معناشناسـی ،مالـک عبـدی ،مطالعـات ترجمـه قـرآن و
حدیـث ،ش  ،3س دوم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .6بررسـی انتقـادی دیـدگاه نصـر حامـد ابوزیـد در مورد
وحـی ،سـهراب مروتـی و  ،...االهیات قرآنـی ،ش  ،5س
سـوم  ،پاییز و زمسـتان .1394
 .7بررسـی تحلیلی کتاب مهندسـی فهم و تفسـیر قرآن،
نرگـس میرزائیـان ،فصلنامـة نقد کتـاب قـرآن و حدیث،
س اول ،ش  ،4زمسـتان .1394
 .8بررسـی ترجمـه قرآن از تفسـیر روض الجنـان و روح
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .2بایسـتههای ترسـیم و تحلیـل منطقـی نظـام فضایـل
و رذایـل اخالقـی :نقـد و تحلیـل کتاب اخالق اسلامی:
مبانـی و مفاهیـم ،سـید حسـین حسـینی ،پژوهـش نامة
انتقـادی متـون و برنامههـای علـوم انسـانی ،سـال
پانزدهـم ،ش  ،4زمسـتان .1394

 .9نقـدی بـر کتاب آموزش و پرورش مقایسـه ای ،محمد
آزمنـد ،پژوهـش نامـة انتقادی متـون و برنامههـای علوم
انسـانی ،پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی،
سـال پانزدهم ،ش  ،4زمسـتان .1394

الجنـان ،حـوری رضازاده سـفیده ،میثاق ،ش  ،2تابسـتان
.1394
 .9بررسـی تطبیقـی ارجـاع بـه عنـوان یکـی از عوامـل
انسـجام متنـی در نهج البالغـه ،کلثوم صدیقـی و عاطفه
سـتایش مهـر ،پژوهشـنامه نهـج البالغـه ،ش  ،12س
سـوم ،زمسـتان .1394
 .10بررسـی تفسـیر زاد المذکریـن از منظـر سـبک
منبری ،یوسـف افشـاری نیـا و  ،...نامه فرهنگسـتان ،ش
 ،15پاییـز .1394
 .11بررسـی کتـاب «نـور االنـوار» علی اصغـر بروجردی
در حـوزه مهدویـت ،انتظـار موعـود  ،محمـد شـهبازیان،
ش  ،44بهـار .93

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .12بررسـی کتـاب روض الجنـان و روح الجنـان ،جـواد
جمشـیدی حسـن آبـادی.1394 ،
 .13بررسـی کتـاب علوم القرآن ،جواد جمشـیدی حسـن
آبادی.1394 ،
 .14بررسـی محتـوای کتـاب مقطـع سـوم
ابتدایی«هدیههـای آسـمان» (تألیـف  ) 1392از منظـر
اصـول انتخـاب محتوای آموزشـی در قرآن کریـم ،مژده
علیـزاده و سـید حمیدرضـا علوی ،اسلام و پژوهشهای
تربیتـی ،ش  ،13بهـار و تابسـتان .1394
 .15بررسـی و ارزیابـی تفسـیر تنزیلـی؛ مبانـی ،اصـول،
قواعـد و فوایـد ،مهسـا مختابـادی ،فصلنامـة نقـد کتـاب
قـرآن و حدیـث ،س اول ،ش  ،4زمسـتان .1394
 .16بررسـی و ارزیابـی کتـاب تفاسـیر شـیعی و تحوالت
تاریخـی ایـران ،وحید باغبانـی ،فصلنامة نقـد کتاب قرآن
و حدیـث ،س اول ،ش 2و ،3تابسـتان و پاییز .1394
 .17بررسـی و نقـد منهج قفاری در کتـاب اصول مذهب
الشـیعه ،ابوالفضل قاسـمی و فتح اهلل نجارزادگان ،سـلفی
پژوهی ،ش ،2س اول ،پاییز و زمسـتان .1394
 .18بررسـی و نقدکتاب شـفاهی و مکتوب در سـدههای
اسلامی ،خاتـون جویبـاری ،فصلنامـة نقد کتـاب قرآن و
حدیـث ،س اول ،ش ،1بهار .1394
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 .19بینامتنـی قرآنـی و روایـی در شـعر مهیـار دیلمـی،
قاسـم مختـاری و فریبـا هادی فـرد  ،پژوهشهـای ادبی
قرآنـی ،ش  ،10س سـوم ،تابسـتان .1394
 .20پاسـخ بـه خاورشناسـان و مستشـرقین در دفـاع از
سـیره پیامبر(ص) :بررسـی کتاب رحمت نبوی ،خشـونت
جاهلـی؛ رویکـردی نـو به رفتـار پیامبر(ص) بـا مخالفان،
نـدا ملکـی ،فصلنامة نقـد کتاب قرآن و حدیـث ،س اول،
ش  ،4زمسـتان .1394
 .21پژوهشـی در تاریـخ گذاری و شناسـایی مؤلف کتاب
األظلـه؛ اثـری بازمانـده از غلات کوفـه در سـدههای
نخسـت ،حمیـد باقـری ،علوم حدیـث ،ش  ،7س سـوم،
پاییـز .1394
 .22پژوهـه ای بـر کتـاب « معتـرک االقران فـی اعجاز
القرآن » نوشـته جلال الدین عبدالرحمن سـیوطی ،رقیه
کاظمـی تبار ،میثـاق ،ش  ،1بهار .1394
 .23تبییـن اعجـاز تشـریعی قـرآن در تفاسـیر معاصـر
(مطالعـۀ مـوردی تفاسـیر المنـار و نمونه) ،محمـد مولوی
و معصومـه خلیلـی ،پژوهشهـای علـم و دیـن ،ش ،11
س ششـم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .24تبییـن مبانـی ،قواعـد و اقسـام تفسـیر :ارزیابـی و
بررسـی تحلیلـی کتـاب درآمدی بر تفسـیر قـرآن (اصول
و مقدمـات) ،آمنـه سـاعدی ،فصلنامـة نقد کتـاب قرآن و
حدیـث ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .25تحلیـل انتقـادی دیـدگاه مدرسـی طباطبایـی در
کتـاب مکتـب تکامـل در فراینـد در مـورد احادیـث
شـیعی ،عبدالهـادی فقهـی زاده و محمـد مقـداد امیری،
پژوهشهـای قـرآن و حدیـث ،ش  ،12س چهـل و
هشـتم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .26تحلیـل محتوای نهج البالغه بر اسـاس سـاحتهای
شـش گانـه تربیتـی سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش و
پـرورش ،فرامـرز محمـدی پویـا و ،...پژوهشـنامه نهـج
البالغـه ،ش  ،10س سـوم ،تابسـتان .1394
 .27تحلیل و بررسـی سـاختاری و محتوایـی االعتقادات
شـیخ صـدوق ،علـی حسـن بیگـی و اصغـر طهماسـبی

بلداجـی ،پژوهشهـای اعتقـادی کالمـی ،ش  ،19س
پنجـم ،پاییـز .1394
 .28ترجمـه طاهـره صفـارزاده ،ترجمـه ای ارتباطـی از
قـرآن کریـم ،حسـین تـک تبـار فیـروز جانـی ،مطالعات
ترجمـه قـرآن و حدیـث ،ش  ،3س دوم ،بهار و تابسـتان
.1394
 .29تقطیـع حدیـث  :ارزیابـی تقطیـع در الجامـع الصغیر،
مصطفـی همدانـی ،پژوهشهـای قـرآن و حدیـث ،دوره
 ، 48ش  ،1بهـار .1394
 .30توجـه بـه سـبب صـدور بـه مثابه روشـی بـرای نقد
شـروح نهـج البالغـه ،مهـدی ایـزدی و مسـعود امانلـو،
مطالعـات قـرآن و حدیـث ،ش  ،16س هشـتم ،بهـار و
تابسـتان .1394

 .32حسـن بـن عبـاس بـن حریـش و کتـاب إنـا أنزلناه
فـی لیلـه القـدر وی :بررسـی نمونـۀ کتابـی عرضه شـده
بر امـام ،حمیـد باقری،حدیث پژوهـی ،ش ،13س هفتم،
بهـار و تابسـتان .1394
 .33خوانـش دینـی -تاریخی و فلسـفی  -ادبی داسـتان
کتـاب پـدر پیامبـران در
حضـرت ابراهیـم (ع) :ارزیابـی
ِ
قـرآن ،نـدا ملکـی ،فصلنامـة نقد کتـاب قـرآن و حدیث،
س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .34دانـش صـرف و نقـش آن در دسـتیابی بـه قرائـت
صحیـح :نقـد درس دوم کتـاب نقـش علـوم ادبـی در
تفسـیر قـرآن ،جـواد آسـه ،فصلنامـة نقـد کتاب قـرآن و
حدیـث ،س اول ،ش 2و ،3تابسـتان و پاییـز .1394
 .35درآمـدی بـر مطالعـات حدیثـی در دوران معاصـر،
فاطمـه صالحـی ،فصلنامـة نقـد کتـاب قـرآن و حدیـث،
س اول ،ش 2و ،3تابسـتان و پاییـز .1394
 .36دروغپـردازی در حدیـث :بررسـی کتـاب درسنامـه
وضـع حدیـث ،محمـد ده پـور ،فصلنامة نقد کتـاب قرآن
و حدیـث ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394

 .38روش شناسـی شـرح منهـاج البراعـه قطـب راوندی،
رضـا حاجیان حسـین آبـادی ،پژوهشـنامه نهـج البالغه،
ش ،10س سـوم ،تابسـتان  .39 .1394روش شناسـی،
سـنجش و نقـد نسـخه خطـی خلـق الکافـر شـیخ
حـر عاملـی ،محدثـه حاجـی اکبـری و امیـر توحیـدی،
تحقیقـات علـوم قـرآن و حدیـث ،ش  ،28س دوازدهـم،
زمسـتان.1394
 .40زبـان و تصویـر در تعبیـرات قرآنـی قصایـد عربـی
سـعدی ،محسـن ذوالفقـاری ،پژوهشهای ادبـی قرآنی،
ش  ،10س سـوم ،تابسـتان .1394
 .41کتـاب مقـدس و علم تفسـیر :بررسـی کتـاب دانش
تفسـیر در سـنت یهـودی -مسـیحی ،علیرضـا رجبـی،
فصلنامـة نقـد کتـاب قـرآن و حدیـث ،س اول ،ش ،1
بهـار .1394
 .42گزارشـی توصیفـی از چهـار معجـم موضوعی قرآن،
زهـره اخوان مقـدم و زینب فریـادرس ،آینه پژوهش ،س
بیسـت و ششـم ،ش  ،3مرداد و شهریور .1394
 .43گفـت و گـو :تهدیدهـا و فرصـت ها؛ کتـاب پایه ی
سـوم دینـی و قـرآن ،زیـر ذره بیـن؛ پـای صحبـت زهرا
اسلامی نیـا و رحیـم اولیا نسـب ،دبیـران دینـی و قرآن
کرج رشـد ،زهرا اسلامی نیا و ،...آمـوزش قرآن ،ش ،48
س دوازدهـم ،بهار .1394
 .44گونـه شناسـی انتقـادات بر تفسـیر عرفانـی و تحلیل
آن،حسـین شـجاعی و  ،...مطالعـات قـرآن و حدیث ،ش
 ،17س نهـم ،پاییز و زمسـتان .1394
 .45متـن گرایـی تاریخـی؛ نگاهـی بـه روش تفسـیری
آمنـه ودود بـا تمرکـز بـر تفسـیر آیـه  34سـوره النسـاء،
حسـین خنـدق آبـادی ،سـراج منیـر ،ش  ،18س ششـم،
بهـار .1394
 .46مجموعـه درس گفتارهایـی از تاریـخ تفسـیر قـرآن،
نـدا ملکـی ،فصلنامه نقدکتـاب قرآن و حدیـث ،ش 2و،3
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .31جریـان شناسـی تفسـیر عرفانـی قـرآن ،محمـد
دهپـور ،فصلنامـة نقد کتاب قرآن و حدیـث ،س اول ،ش
2و ،3تابسـتان و پاییـز .1394

 .37ردی بـر کتـاب متـی یشـرق نـورک ایهـا المنتظـر،
مرتضـی ترابـی ،سـلفی پژوهـی ،ش  ،2س اول ،پاییـز و
زمسـتان .1394

س اول ،تابسـتان و پاییـز .1394
 .47مطالعـه تحلیلـی  -تطبیقـی جایـگاه قـرآن کریم در
اخلاق مأثـور ،مصطفـی همدانـی ،مطالعـات قرآنی ،ش
 ،22ششـم ،تابسـتان .1394
 .48نشسـت نقـد و بررسـی کتـاب ترجمه شناسـی قرآن
کریـم ،فصلنامـة نقد کتـاب قرآن و حدیـث ،س اول ،ش
2و ،3تابسـتان و پاییز .1394
 .49نقـد برخـی روایتهـای مهـدوی در کتـب شـیخ
ابوالحسـن مرنـدی ،محمـد شـهبازیان ،پژوهشهـای
مهـدوی ،ش  ،11زمسـتان .1393
 .50نقـد پژوهـش هریبـرت بوسـه درباره یونس ،حسـن
رضایـی هفتادر،حسـن و وحیـد عمولـر ،قـرآن پژوهـی
خاورشناسـان ،ش ،1س نوزدهم ،پاییز و زمسـتان .1394
نمايۀ مقاالت ارسالي

 .51نقـد ترجمه ی فارسـی آیات االحـکام در ترجمههای
فارسـی قـرآن کریـم ،جـواد معیـن و محمدعلـی رضایی
کرمانـی ،آموزههـای قرآنـی،ش  ،22پاییـز و زمسـتان
.1394
 .52نقـد کتـاب رویکردی نـو به مطالعه قـرآن ،مطالعات
قرآنـی ،سـید مصطفـی احمـدزاده ،ش  ،23س ششـم،
پاییـز .1394
 .53نقـد کتـاب زبـان قـرآن بـا نگاهـی بـه چالشهـای
کالمـی تفسـیر ،فریبـا انجمـی ،رشـد آمـوزش معـارف
اسلامی ،ش ،99س بیسـت و هشـتم ،زمسـتان.1394
 .54نقـد کتـاب از دریـا بـه آسـمان؛ اصول تفسـیر قرآن
سـید هدایـت
کریـم برگرفتـه از روایـات اهلبیـت (ع)ّ ،
جلیلـی ،فصلنامـة نقد کتاب قرآن و حدیـث ،س اول ،ش
2و ،3تابسـتان و پاییـز .1394
 .55نقـد مصادیـق اعجـاز علمـی قـرآن در آثـار هـارون
یحیی ،سـید مفید حسـینی کوهسـاری و زهـرا علیمرادی
 ،قـرآن و علـم ،ش  ،17پائیـز و زمسـتان .1394
 .56نقـد و ارزیابـی کتـاب زن و قـرآن :بازخوانـی متـن
مقـدس از منظر یـک زن ،هاجر خاتون قدمـی جویباری،
فصلنامـة نقـد کتاب قـرآن و حدیـث ،س اول ،ش ،1بهار
.1394
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 .57نقـد و بررسـی ترجمـه شـهیدی از نهـج البالغـه
بـر اسـاس نظریـه گرایشهـای ریخـت شـکنانه آنتـوان
برمـن ،شـهرام دلشـاد و ،...مطالعـات ترجمـه قـرآن و
حدیـث ،ش ،4س دوم ،پاییـز و زمسـتان .1394
 .58نقد و بررسـی تفسـیر تنزیلـی ،.....مهسـا مختابادی،
فصلنامـه نقـد کتـاب قـرآن و حدیـث ،ش  ،4س اول،
زمسـتان .1394
 .59نقـد و بررسـی رویکـرد تحقیـق موضوعـی در قرآن
کریـم ،مصطفـی حسـینی گلـکار ،دوفصلنامـه تخصصی
پژوهشهـای میانرشـتهای قرآنکریـم ،ش  ،22سـال
ششـم ،بهار و تابسـتان.
 .60نقـد و بررسـی زبـان قرآن بـا نگاهی بـه چالشهای
کالمـی تفسـیر ،هاجرخاتـون قدمـی جویبـاری ،فصلنامه
نقـد قـرآن و حدیث ،ش ،4زمسـتان .1394
 .61نقـد و بررسـی فضائـل اهـل بیـت(ع) در تفسـیر
الحدیـث محمـد عزه دروزه ،سـید مهدی لطفـی و عاطفه
محمـدزاده ،مطالعـات قـرآن و حدیـث ،ش  ،17س نهم،
پاییـز و زمسـتان .1394
 .62نقـد و بررسـی کتاب انکار قـرآن ،هاجرخاتون قدمی
جویبـاری ،فصلنامـة نقد کتـاب قرآن و حدیـث ،س اول،
ش 2و ،3تابسـتان و پاییز .1394
 .63نقـد و تأملـی بـر کتـاب درآمـدی بـر تفسـیر بیانـی
قـرآن کریـم ،علـی علـی محمـدی ،فصلنامة نقـد کتاب
قـرآن و حدیـث ،س اول ،ش 2و ،3تابسـتان و پاییـز
.1394
 .64نقد و بررسـی نشـانههای ظهور در سـه اثر از شـیخ
ابوالحسـن مرندی ،محمد شـهبازیان ،انتظـار موعود ،ش
 ،46پاییز .1393
 .65نقـدی بـر ترجمه فارسـی قـرآن کریـم حدادعادل از
منظـر ترجمـه مفهومـی ،محمـد حسـن امرایـی و یحیی
معـروف ،مطالعـات ترجمـه قـرآن و حدیـث ،ش  ،4س
دوم ،پاییـز و زمسـتان .1394
 .66نقـدی بر کتاب آشـنایی با تاریخ تفسـیر و مفسـران،
علـی نجفـی نژاد ،آینه پژوهش ،س بیسـت و ششـم ،ش

 ،3مرداد و شـهریور .1394
 .67نقـدی بـر نقد مقاله تشـابه ادیان توحیـدی ،تحریف
کتـاب مقـدس و تحریـف قـرآن ،حسـین نقوی،معرفـت
ادیـان ،ش ،22بهـار .1394
 .68نگاهـی بـه ترجمـه قـرآن حـداد عـادل ،نادعلـی
عاشـوری تلوکی و احمدرضـا توکلـی ،پژوهشهای زبان
شـناختی قـرآن ،ش  ،7س ،4بهـار و تابسـتان .1394
 .69نگاهـی بـه کتـاب نحـو تفعیـل قواعـد نقـد متـن
الحدیـث بـا موضـوع نومعتزلیـان و نقـد محتوایـی
صحیحیـن ،مریـم والیتـی ،آینـه پژوهش ،س بیسـت و
ششـم ،ش  ،1فروردیـن و اردیبهشـت .1394

 .71واکاوی و نقـد ترجمـه آیـات کالمـی؛ (مطالعـه
مـوردی :خطابهـای عتـاب گونـه بـه پیامبـر اکـرم
(ص) در قـرآن کریـم) ،علـی حاجـی خانـی و عبـداهلل
میراحمـدی ،مطالعـات ترجمـه قرآن و حدیـث ،ش ،4س
دوم ،پاییـز و زمسـتان .1394
ب) فقه و حقوق:
سـید صـادق سـجادی،
 .1االثنـا عشـریات الخمـسّ ،
فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهار
.1394
 .2احـکام خانـواده و نشـوز مرد در کتاب التفسـیر مسـند
امـام رضـا(ع) ،احمـد مرادخانـی ،پژوهشهـای فقـه و
حقـوق اسلامی ،ش  ،39س یازدهـم ،بهـار .1394
 .3ادب نقـد پذیـری ( )2اصـول و شـیوهها :احـد فرامـرز
قراملکـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول،
ش ،2تابسـتان.1394
 .4ادبیـات حقوقـی فارسـی بـه کجا مـی رود؟ ،بـه بهانة
نقـد کتـاب اجـاره رحـم ،ابراهیـم عبدیپـور ،فصلنامـة
نقدکتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش 3و ،4پاییـز و
زمسـتان .1394

 .6از مصونیـت تـا مسـئولیت :تأملـی بر کتاب مسـئولیت
حمایـت :مصطفـی فضائلـی ،فصلنامـة نقدکتـاب فقـه و
حقـوق ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .7اقرارنامـهای از سـده هفتـم ،بهـروز ایمانـی ،فصلنامة
نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .8اهمیـت تحقیـق در اصـول فقـه تطبیقـی و کتـاب
نبـراس األذهـان ،فصلنامـة نقدکتـاب فقـه و حقوق ،س
اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .9اهمیـت حقـوق قضـا بـرای صلـح و امنیـت جهانـی:
بررسـی کتـاب حقـوق بین الملـل و بهره بـرداری نظامی
از فضـای مـاورای جو ،افشـین زرگر ،فصلنامـة نقد کتاب
فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .10بررسـی کتـاب تبین ماهیـت و آثار عقود مشـارکتی،
محمـد سـلطانی ،فصلنامـة نقدکتـاب فقـه و حقـوق ،س
اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .11برگـردان فارسـی گزارش سـازمان جهانی بهداشـت
در پیشـگیری از خودکشـی طرحـی نیازمنـد بازنگـری
در تحقیـق و ترجمـه :نقـد و بررسـی کتـاب پیشـگیری
از خودکشـی ،یـک الـزام جهانـی ،مهرانگیـز روسـتایی، ،
فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش 3و،4
پاییـز و زمسـتان .1394
 .12بیـع فرانسـوی پشـت صورتـک ایرانـی :نگاهـی به
کتـاب بررسـی تطبیقی عقد بیـع در قانون مدنی فرانسـه
و حقـوق ایـران ،مسـعود حبیبـی مظاهـری ،فصلنامة نقد
کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .13تألیـف فلسـفة فقـه ،ضرورتـی کـه همچنـان باقـی
اسـت ،ناصـر قربـان نیـا ،فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و
حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .14تأملـی بـر تأمـل نقـد و معرفـی کتاب تأملـی بر ادله
فقها و حقوقدانان در مسـئله ارتباط نامشـروع ،محمدرضا
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .70نگریسـتن در تأللـؤ نور(مـروری بـر زندگـی و آثـار
محـدث نـوری) ،عبدالحسـین طالعی ،آینـه پژوهش ،س
بیسـت و ششـم ،ش  ،4مهـر و آبـان .1394

 .5از توسـعه پایـدار تـا توسـعه پـای دار :تأملـی بر کتاب
حقـوق محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار ،علی مشـهدی،
فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهار
.1394

ظفـری ،فصلنامـة نقد کتـاب فقه و حقـوق ،س اول ،ش
 ،1بهار .1394
 .15تبییـن و نقـد نظریـه قراردادهای اجتماعـی از منظر
روسـو بـا مشـهور نظریـه پـردازان حـوزه قراردادهـای
اجتماعـی ،مهـدی سـعادت ،اندیشـمندان حقـوق ،ش،7
س سـوم ،زمسـتان .1394
 .16تجـارب پیشـگیری از جـرم در مناطـق در حـال
توسـعه :نقـدی بـر پیشـگیری از جـرم بـا تأکیـد بـر
راهبردهـای اجتماعـی ،غالمرضـا محمدنسـل ،فصلنامـة
نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش 3و ،4پاییـز و
زمسـتان .1394
 .17تحریـری در بـاب تحریـم :تحریمهـای علیـه ایران
سـید یاسـر ضیایـی ،فصلنامة نقدکتاب
از نظریـه تا عملّ ،
فقـه و حقوق ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
نمايۀ مقاالت ارسالي

 .18تعـادل و تـوازن اقتصـادی قـرارداد :نقـدی بر کتاب
تئـوری عدم پیـش بینی و تعدیـل قـرارداد ،محمد امامی
پـور ،فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش3
و ،4پاییـز و زمسـتان .1394
 .19تقابـل اجتهـاد سـنت گـرا و نوگـرا :نقـدی بـر کتاب
وجـوه فقهـی نقـش مـردم در حکومـت ،محسـن ملـک
افضلـی اردکانـی ،فصلنامـة نقدکتـاب فقـه و حقوق ،س
اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .20تلاش غیرضـروری بـرای تبیـن ضـروری :نگاهـی
بـه کتـاب الضـرورات الدینیـه و المذهبیـه و الفقهیـه،
محمدکاظـم حقانـی فضـل ،فصلنامـة نقدکتـاب فقـه و
حقـوق ،س اول ،ش 3و ،4پاییـز و زمسـتان .1394

بـر حـدود اختیـارات حاکـم در حقـوق کیفـری اسلام،
سـیدجواد ورعـی ،فصلنامـة نقـد کتاب فقـه و حقوق ،س
ّ
اول ،ش 3و ،4پاییـز و زمسـتان .1394
 .24حقـوق بیـن المللـی خصوصـی پیشـرفته  ،یـا قواعد
بیـن المللـی حل تعـارض قوانیـن :نقد کتـاب درسهایی
از حقوق بین الملل خصوصی پیشـرفته ،یداهلل عسـگری،
 ،فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش 3و،4
پاییز و زمسـتان .1394
 .25حقـوق فضـا و صلـح و امنیـت بیـن المللـی ،نقـد و
بررسـی کتـاب حقوق بین الملـل فضا ،گالره رسـتگارنیا،
فصلنامـة نقدکتاب فقه و حقـوق ،س اول ،ش 3و ،4پاییز
و زمسـتان .1394
 .26حقـوق معاملات بـورس در چنبـره نـرم افزارهـا:
نقـد کتـاب مبانی حقوقـی بیع سـهام در بـورس ،کورش
کاویانـی ،فصلنامـة نقد کتاب فقه و حقـوق ،س اول ،ش
 ،1بهـار .1394
 .27دانشهـا و دانشـمندان میـراث مشـترک ایـران و
عـراق ،محمد صادق فصیحـی دسـتجردی ،فصلنامة نقد
کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش 3و ،4پاییز و زمسـتان
.1394
 .28دانشـنامه بـزه دیـده شناسـی و پیشـگیری از جـرم،
امیرحسـن نیازپـور ،فصلنامة نقد کتاب فقـه و حقوق ،س
اول ،ش  3و  ،4پاییـز و زمسـتان .1394
 .29در جسـتجوی بنیادهـای بـرای صلـح و همزیسـتی
مسـالمت آمیـز مسـلمانان در جامعـه جهانـی ،رحیـم
نوبهـار ،فصلنامـة نقـد کتاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش
 ،1بهـار .1394

 .21تالشـی قابـل تحسـین و کاش دقـت افـزون ،تأملی
در کتـاب قـرارداد سـفارش خلق اثـر نوشـتاری ،علیرضا،
محمـدزاده وادقانـی ،فصلنامة نقدکتـاب فقه و حقوق ،س
اول ،ش 3و ،4پاییـز و زمسـتان .1394

 .30دغدغـه نظامسـازی دینـی :شـهید صـدر و فقـه
اهـداف ،محمـود حکمتنیـا ،فصلنامـه نقـد کتـاب فقه و
حقـوق ،س اول ،ش ،2تابسـتان.1394

 .22حاشـیه بـر ابتـذال (نقدی بـر کتاب ابتـذال مرجعیت
شـیعه اثـر دکتر محسـن کدیـور) ،محمد حسـن محمدی
مظفر ،وبـگاه فرهنگی نیلوفـر 11 ،آذر .13945

 .31راهکارهـای مبـارزه بـا پولشـویی یـا گزارشهـای
ژورنالیسـتی ،محمـد ابراهیـم شـمس ناتـری ،فصلنامـة
نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394

 .23حـدود و تعزیـرات در شـریعت و حکومـت :نقـدی

 .32شـرح قانـون یـا شـرح پیـش نویـس قانـون؟ نقـد
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و بررسـی کتـاب شـرح بایسـتههای قانـون مجـازات
اسلامی ،مسـعود امامـی ،فصلنامـة نقدکتـاب فقـه و
حقـوق ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .33شـناخت راههـای محرمیـت؛ نیازمنـد دقتـی دو
چنـدان :نقـدی بـر کتـاب بررسـی راههـای محرمیـت از
سـید ضیـا مرتضـوی ،فصلنامة نقد
دیـدگاه فقـه امامیـهّ ،
کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش 3و ،4پاییز و زمسـتان
.1394
 .34شـناخت ماهیـت حقوقـی اوراق بهـادار ،راهگشـای
توسـعه حقـوق بـازار سـرمایه :نقـدی بـر کتـاب ماهیـت
حقوقـی اوراق بهـادار ،محمـد سـلطانی ،فصلنامـة نقـد
کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش 3و ،4پاییز و زمسـتان
.1394

 .36فقـه تربیتـی کاری ارزشـمند کـه بایـد بـه تبیـن
مرزهـای آن بـا اخلاق پرداخـت :نقـد و بررسـی کتـاب
فقـه تربیتـی ،فصلنامة نقـد کتاب فقه و حقـوق ،س اول،
ش 3و ،4پاییـز و زمسـتان .1394
 .37فقـه و تهمیـد قواعـدی بـر آن :مـروری بـر کتـاب
قواعـد فقهـی :ابوالفضـل احمـدزاده ،فصلنامـة نقدکتـاب
فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .38قطـره ای در هامـون تشـنه حقـوق بیگانـگان :نقـد
کتـاب حقـوق بیگانـگان :یـداهلل عسـگری ،فصلنامة نقد
کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .39کتــاب شــناخت حقــوق اســامی ،علــی نجفــی،
فصلنامــة نقدکتــاب فقــه و حقــوق ،س اول ،ش ،2
تابســتان .1394
 .40مباحـث فقهـی و غیـر فقهـی اسـتاد در فقـه پویـا:
سـید ابوالقاسـم
نگاهـی اجمالـی بـه کتـاب فقـه پویـاّ ،
نقیبـی ،فصلنامـة نقـد کتاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش
 ،1بهـار .1394

 .42مطالعـه تطبیقـی قـرارداد سـفارش سـاخت در فقه و
سـید حسـین صفائـی ،فصلنامة نقد کتـاب فقه و
حقـوقّ ،
حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .43معاملات هرمـی :باطـل یـا عمـل مجرمانـه :نقـد
کتـاب ماهیـت و آثـار معاملات هرمـی در فقـه و حقوق
ایـران ،فخرالدیـن اصغـری آقمشـهدی ،فصلنامـة نقـد
کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش 3و ،4پاییز و زمسـتان
.1394
 .44معرفـی کتاب تأملات فقهی در حـوزة قانونگذاری،
علـی نجفـی ،فصلنامة نقـد کتاب فقه و حقـوق ،س اول،
ش  ،1بهار .1394
 .45معرفـی و نقـد اول و دوم فقـه و سیاسـت در ایـران
معاصـر ،مهـدی تسـلطی و عاطفـه صاحبقـدم ،فصلنامـة
نقدکتـاب فقـه و حقوق ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .46معرفـی و نقد کتاب سیاسـت عدالـت کیفری امریکا،
راضیـه صابـری ، ،فصلنامة نقـد کتاب فقـه و حقوق ،س
اول ،ش 3و ،4پاییز و زمسـتان .1394
 .47مقصـودی کـه ناخوانـده مانـد :نگاهـی بـه کتـاب
مرجعیـت شـیعه از آغـاز تاکنـون ،محمدکاظـم حقانـی
فضـل ،فصلنامـة نقدکتـاب فقه و حقـوق ،س اول ،ش،2
تابسـتان .1394
 .48نسـب و تغییر جنسـیت در گذرگاه حقوق :مروری بر
کتـاب مطالعـه تطبیقـی نسـب و تغییر جنسـیت درحقوق
ایـران و فرانسـه ،محمدمهـدی کریمی نیـا ،فصلنامه نقد
کتـاب فقه و حقوق ،س اول ،ش ،2تابسـتان.1394
 .49نقـد کتـاب سـازمان بیـن المللـی و تحـول مفهـوم
حاکمیـت ملـی ،احمدرضـا توحیـدی ،فصلنامـة نقدکتاب
فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .50نقـد کتـاب مالکیت معنـوی درحقوق ایـران ،مهدی
زاهـدی ،فصلنامـة نقد کتـاب فقه و حقـوق ،س اول ،ش
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .35فقـه اجتماعـی و کاسـتیهای جـدی روش تفقـه بـا
سـید پیمـان غنائـی،
نگاهـی بـر کتـاب فقـه اجتماعـیّ ،
فصلنامـة نقدکتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش ،2
تابسـتان .1394

 .41مبنایـی بـرای مبانـی قوانیـن مدنـی :نقد و بررسـی
کتـاب قواعـد فقـه ،بخـش مدنـی ،حبیـب اهلل عظیمـی،
فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهار
.1394

 ،1بهار .1394
 .51نقـدی بـر کتـاب اصـول فقـه دانشـگاهی ،محمـد
امامـی پـور ،فصلنامـة نقدکتـاب فقـه و حقـوق ،س اول،
ش  ،2تابسـتان .1394
 .52نقـدی بـر کتـاب بررسـی تطبیقـی عقـد بیـع در
قانـون مدنی فرانسـه و حقـوق ایران ،عطـاء اهلل بیگدلی،
فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهار
.1394
 .53نقـش عوامگرایـی سیاسـتمداران غربـی در ظهـور
سیاسـت کیفـری خشـن :تأملـی بـر کتـاب سیاسـت
کیفـری سـختگیرانه ،عـادل سـاریخانی ،فصلنامـه نقـد
کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش ،2تابسـتان.1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .54نگاهـی بـر کتـاب االقطـاب الفقهیـه علـی مذهـب
االمامیـه ،غالمرضـا نقـی جلال آبـادی ،آینـه پژوهش،
سـال بیسـت و ششـم ،ش  ،6بهمـن و اسـفند .1394
 .55نگاهـی بـر نقد نظریـه حق الطاعـه ،مجید محمدی،
فصلنامـه نقد کتاب ،ش  ،4-3پاییز و زمسـتان .1394
 .56نگاهـی بـه کتـاب اصـول و مفاهیم بنیادیـن حقوق
عمومـی ،عبـاس ایمانـی ،فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و
حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .57نگاهـی دوبـاره بـه قواعـد فقهی :بـا تکیه بـر کتاب
قواعـد فقـه مذهـب شـافعی :محمـود ویسـی مولـوی،
فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهار
.1394
 .58نیـم نگاهـی بـه کتـاب نگرشـی جدیـد بـر حقـوق
بانـوان در اسلام :محمد جعفـری هرنـدی ،فصلنامة نقد
کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .59یـک کتاب نـارس :نقدگونه ای بر کتـاب موارد مجاز
سـقط درمانـی ،محمدکاظـم حقانـی فضـل ،فصلنامة نقد
کتـاب فقه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهار .1394
ج) اخالق:
 .1بایسـتههای ترسـیم و تحلیـل منطقـی نظـام فضایـل
و رذایـل اخالقـی (نقـد و تحلیـل کتاب اخالق اسلامی؛
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سـید حسـین حسـینی ،پژوهـش نامة
مبانـی و مفاهیـم)ّ ،
انتقـادی متـون و برنامههـای علوم انسـانی ،س پانزدهم،
ش  ،4زمسـتان .1394
 .2بخشـایش ،هنـر زیسـتن ،زینـب صالحـی ،فصلنامـه
نقـد کتـاب اخالق ،علـوم تربیتی و روانشناسـی ،س اول،
ش ،1بهـار .1394
 .3بررسـی آمیـغ نوشـتة اخلاق مصور ،مهدی فردوسـی
مشـهدی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتی و
روانشناسـی ،س اول ،ش  ،4-3پاییـز و زمسـتان .1394
 .4بررسـی کتـاب رفتـار اخالقـی انسـان با خـود ،محمد
عالـم زاده نـوری ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم
تربیتی و روانشناسـی ،س اول ،ش  ،4-3پاییز و زمسـتان
.1394
 .5تأملـی دربـاب ترجمـة برابـری و جانبـداری ،علیرضـا
صیـاد منصـور ،فصلنامه نقد کتـاب اخالق ،علـوم تربیتی
و روانشناسـی ،س اول ،ش  ،4-3پاییز و زمسـتان .1394
 .6جایـگاه فلسـفة اخلاق در اندیشـه اسلامی ،محسـن
جـوادی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتـی و
روانشناسـی ،س اول ،ش ،1بهـار .1394
 .7در بـاب یـاوه گویـی بـر تخـت پروکراستیسـی ،کاوه
بهبهانـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتی و
روانشناسـی ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .8دعـوت دوبـاره بـه فضیلـت فکـری ،امیرحسـین
خداپرسـت ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتی
و روانشناسـی ،س اول ،ش  ،4-3پاییز و زمسـتان .1394
 .9سـرقت علمـی :رهیافـت سـازمانی ،احـد فرامـرز
قراملکـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتی و
روانشناسـی ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .10سـه گانة قرآن ،کتاب زندگی :بررسـی سـه کتاب در
حـوزة انسـان و قـرآن ،فصلنامـه نقد کتاب اخلاق ،علوم
تربیتی و روانشناسـی ،س اول ،ش ،1بهار .1394
 .11شـرایط عشـق :فلسفه یا روان شناسـی گری؟ ،آرش
حیـدری ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتـی و
روانشناسـی ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394

 .12فرسـایش هویـت اخالقـی ،علـی مهجـور ،فصلنامه
نقـد کتـاب اخالق ،علـوم تربیتی و روانشناسـی ،س اول،
ش ،1بهـار .1394
 .13کاسـتی و کارمایـه پـرورش هـوش اخالقـی ،مهدی
فردوسـی مشـهدی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علوم
تربیتـی و روانشناسـی ،س اول ،ش ،1بهـار .1394
 .14کـدام اللـه در رهگـذار بـاد اسـت؟  :نقدی بـر کتاب
در رهگـذار بـاد و نگهبان الله نوشـته مصطفـی ملکیان،
امیـر صائمـی ،فصلنامـه نقد کتـاب اخالق ،علـوم تربیتی
و روانشناسـی ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .15کـدام هیـوم ،کـدام اخلاق :بررسـی سـه ترجمـه از
سـید محمـد حسـین
تحقیقـی در بـاب مبانـی اخلاقّ ،
صالحـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتـی و
روانشناسـی ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394

 .17منزلـت کار کـردن :معرفـی و نقـد کتـاب کار،
امیرمحمـد خـذری و زینـب صالحی ،فصلنامـه نقد کتاب
اخلاق ،علـوم تربیتـی و روانشناسـی ،س اول ،ش ،4-3
پاییـز و زمسـتان .1394
سـید محسـن اسلامی ،فصلنامه نقد
 .18وبای شـهرتّ ،
کتـاب اخلاق ،علوم تربیتـی و روانشناسـی ،س اول ،ش
 ،2تابستان .1394
 .6علوم اجتماعی
الف) علوم اجتماعی و علوم سیاسی:
 .1اسلام مشـعل روشـنفکری در اروپـا ،محمد سـمیعی،
فصلنامـة نقـد کتاب علوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و ،8
پاییز و زمسـتان .1394
 .2امـکان و داللتهـای مدخلیـت اسلام در شـکل
گیـری انقلاب اجتماعـی ( پاسـخ بـه نقدهایـی دربـاره
تجربـه معرفتـی  -تاریخـی امـام خمینـی قدس سـره در
انقلاب اسلامی) ،مهـدی جمشـیدی و مجتبـی زارعی،

 .3ایدئولـوژی مآبـی یـک جامعه شـناس یا بـی اعتنایی
بـه سـنتهای نظـری :نقـد جامعـه شـناختی کتـاب
خانـواده ایرانـی ،امیـد علی احمـدی ،فصلنامـة نقد کتاب
علـوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان
.1394
 .4ایرانـی هسـتیم دیگـر ،معصومـه علی اکبـری ،جهان
کتـاب ،سـال بیسـتم ،ش  ،9آذر .1394
 .5آرا و نقـد آرای آرنـت ،بوردیـو و آدورنـو :نقد سـه گانه
علیرضـا شـایان مهـر :هانـا آرنت،پی یـر بوردیـو ،تئودور
آدورنـو ،محمـد حسـن خازنـی ،فصلنامة نقد کتـاب علوم
اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .6آمـوزش چنـد فرهنگـی در برنامـه ی درسـی ،تحلیل
محتـوای کتابهـای درسـی مطالعات اجتماعـی دوره ی
ابتدایـی ،رضـا وفایی و حسـن نجفی ،رشـد آموزش علوم
اجتماعـی ،دوره ،18ش  ،68پاییـز .1394
 .7بررسـی کتابهـای مطالعـات اجتماعـی و راهنمـای
معلـم پایه هفتم سـال تحصیلی  ،93-92زهـرا احمدزاده
اهـری ،محمدرضـا قـادری و عبـداهلل اخبـاری ،رشـد
آمـوزش علوم اجتماعـی ،دورة هفدهم ،ش  ،67تابسـتان
.1394
 .8تحلیـل محتوای مقایسـه ای تصاویر کتابهای درسـی
ایران و سـوریه بـا تأکید بر نابرابری نقشـهای جنسـیتی،
رعنـا محمـد تقـی نـژاد و وحید قاسـمی و رضا نـوروزی،
جامعـه شناسـی کاربـردی ،ش  ،1ش بیسـت و ششـم،
بهار .1394
 .9تـداوم و نـوآوری در اندیشـۀ  سیاسـی ضیاءالدیـن
برنـی و کتـاب فتـاوای جهانـداری ،سـید حسـن زرهانی،
مطالعـات شـبه قـاره ،ش ،24پاییـز .1394
 .10تفکـر توسـعه زیـر ذره بیـن اسـتدالل و بازاندیشـی:
بررسـی و نقـد کتـاب نظریـه توسـعه ،سـعیده محمـدی،
فصلنامـة نقـد کتاب علوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و ،8
پاییـز و زمسـتان .1394
 .11تکاپـوی دشـوار در مسـیر ناهمـوار ،مجیـد رهبانـی،
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .16معرفـی و نقـد یـک کتـاب و دو ترجمـه آن :کلیـات
فلسـفه اخلاق نوشـته جیمـز ریچلـز ،سـید علیرضـا
صالحـی فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتـی و
روانشناسـی ،س اول ،ش ،1بهـار .1394

مطالعـات انقلاب اسلامی ،ش ،4پاییـز .1394

جهـان کتاب ،سـال بیسـتم ،ش 11و ،12بهمن و اسـفند
.1394
 .12جـادوی انقلاب ،معصومـه علـی اکبـری ،جهـان
کتـاب ،سـال بیسـتم ،ش  ،7مهـر .1394
 .13جامعـه شناسـی در برابـر سـلطة دولـت و بـازار:
بررسـی کتـاب جامعـه شناسـی مـردم مـدار ،کیمیـا
انصـاری ،فصلنامـة نقـد کتاب علـوم اجتماعـی ،س دوم،
ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .14جامعـه شناسـی سلامت ،ثـروت و عدالـت،
امیرهوشـنگ مهریـار ،فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم
اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .15جامعـه شناسـی مردم مـدار ،طلیعه خادمیـان ،جهان
کتاب ،سـال بیسـتم ،ش  ،9آذر .1394
نمايۀ مقاالت ارسالي

 .16جـای خالـی جامعـه شناسـی نویـن شـهری :نقـد
کتاب جامعه شناسـی شـهری ،حسـین ایمانـی جاجرمی،
فصلنامـة نقـد کتاب علوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و ،8
پاییـز و زمسـتان .1394
 .17جهانـی سـازی و پیامدهـای آن بـر کشـورهای
عربـی ،غـزال بی بـک آبـادی ،فصلنامة نقد کتـاب علوم
اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .18چگونـه امپراتـوری سـقوط مـی کند؟ :نقد و بررسـی
کتـاب نبـرد امپراتوریهـا ،محمد بلوریان ،سـوره ،ش -85
 ،84خـرداد و تیر .1394
 .19خشـونت ،معصومـه علی اکبری ،جهان کتاب ،سـال
بیسـتم ،ش 11و ،12بهمن و اسفند .1394
 .20داعـش ،خشـونت شـرقی و نقـد عقـل فاشیسـتی،
عبدالعزیـز مولودی ،اندیشـه اصالح ،ش ،5اسـفند .1394
 .21در صحبـت سـتاری ،الوند بهـاری ،نگاه نو ،ش ،106
شهریور .1394
 .22رسـانهها ،چالشهـا ،مسـئولیتها و گفتمـان
اخالقـی :نقد و بررسـی کتاب فسـاد در رسـانهها ،مهرداد
علمـداری ،فصلنامـة نقـد کتاب علوم اجتماعـی ،س دوم،
ش  5و  ،6بهـار و تابسـتان .1394
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 .23روش شناسـی تحقیـق در علـوم اجتماعـی ،مهـدی
علیپـور حافظـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
 .24زبـان شناسـی انتقـادی در قالـب تحلیـل گفتمـان
انتقـادی :معرفـی و نقـد کتاب تحلیـل گفتمـان انتقادی،
شـعبانعلی بهـرام پـور ،فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم
اجتماعـی ،س دوم ،ش  5و  ،6بهـار و تابسـتان .1394
 .25طـرد اجتماعـی :رویکـردی جامعـه شـناختی بـه
محرومیـت ،مجیـد کاشـانی ،فصلنامـة نقـد کتـاب علوم
اجتماعـی ،س دوم ،ش  5و  ،6بهـار و تابسـتان .1394
 .26علـوم انسـانی از تصـور تـا واقعیـت  :علـوم انسـانی
یـک واقعیـت یـا یـک تصـور یـا یـک تخیـل جهـان
شـمول ،امیـن مسـتقیمی ،فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم
اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .27فراینـد تمـدن ،شـاپور بهبـان ،جهـان کتـاب ،سـال
بیسـتم ،ش 1و ،2فروردیـن و اردیبهشـت.1394
 .28فهـم خوانـش فقهـای معاصـر از فقـه سیاسـت:
مطالعـه ی مرتضـی انصـاری ،میـرزای نائینـی و حضرت
امـام خمینی رحمـه اهلل ،عباس حیـدری بهنوئیه و محمد
عبدالـه پـور چنـاری ،پژوهشهـای سیاسـت اسلامی،
ش ،7بهـار و تابسـتان .1394
 .29فهـم سـازمان در نـزول معرفـت فلسـفی :نقـد و
بررسـی کتاب فلسـفه و نظریه سـازمان ،محمـد بلوریان،
سـوره ،ش  ،86-87مهـر و آبـان .1394
 .30کتـاب «زنـگان بایاتـی الری» ،فاطمـه نبـی لـو،
فصلنامـه فرهنـگ مـردم ایـران ،ش42و ،43پاییـز و
زمسـتان .1394
 .31کتـاب بازیگـران گفتمـان اسلام هراسـی در غـرب
 علـوم سیاسـی ،مطالعـات راهبردی جهان اسلام  ،ش ،64زمسـتان .1394
 .32کتـاب توسـعه ،فقـر فرهنـگ ،و سیاسـت اجتماعی؛
بریـج موهان ،مهـدی ابراهیمی ،مسـائل اجتماعی ایران،
ش  ،1س ششـم ،بهار و تابسـتان . 1394
 .33کتـاب جامعـه علویـان ترکیـه ،مطالعـات راهبـردی

جهـان اسلام  ،ش  ،64زمسـتان .1394
 .34کتـاب خیـزش مسـکوت؛ تحوالت انقالبـی بحرین،
مطالعـات راهبـردی جهـان اسلام  ،ش  ،64زمسـتان
.1394
 .35کتـاب شـکاف خبـری؛ وقتـی ترجیحـات اطالعاتی
مـردم و رسـانهها متفـاوت اسـت ،مدیریـت رسـانه ،ش
 ،15آذر .1394
 .36کتـاب علویـان سـوریه ،مطالعـات راهبـردی جهـان
اسلام  ،ش  ،64زمسـتان .1394
 .37کتـاب مـروری بـر «جامعه شناسـی شـهر» ،حشـام
مناهجی،رشـد آموزش علـوم اجتماعی ،دوره  ،18ش ،68
پاییز .1394

 .39کوششـی در پدیـدار شناسـی مسـئلههای جامعـه
و علـم :نقـد و بررسـی کتـاب تجـدد ایرانـی ،ابوالفضـل
مرشـدی ،فصلنامـة نقد کتاب علـوم اجتماعـی ،س دوم،
ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .40گزارشـی ارزشـمند از مشـارکت زنان در جنبشهای
ملـی گرایانـه جهان سـوم :نقد و بررسـی کتـاب بیدارزنی
و ملـی گری در جهان سـوم ،مریم نورائی نـژاد ،فصلنامة
نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییـز و
زمستان .1394
 .41مارکسیسـم جامعـه شناسـانه ،افسـردگی
پساکمونیسـتی :بررسـی و نقـد کتاب مارکسیسـم جامعه
سید
شناسـانه ،همگرایی آنتونیوگرامشـی و کارل پوالنیّ ،
محمـد دادگـران ،فصلنامة نقد کتاب علـوم اجتماعی ،س
دوم ،ش  5و  ،6بهـار و تابسـتان .1394
 .42مارکسیسـم سـاختارگرا روایتی از نـو مارکس گرایی،
نقـد نظـری آثـار لویـی نیکـوالس پوالنتـزاس ،پرویـز
اجاللـی ،فصلنامـة نقـد کتاب علـوم اجتماعـی ،س دوم،
ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394

 .44منطـق درونـی انقلاب ،معصومـه علـی اکبـری،
جهـان کتـاب ،سـال بیسـتم ،ش 1و ،2فروردیـن و
اردیبهشـت .1394
 .45مؤلفههـای هویت اسلامی و انقالبـی در کتابهای
درسـی تاریـخ دوره تحصیلـی متوسـطه رشـتههای علوم
پایـه ( ،)1388-1357فرهـاد پروانـه ،مطالعـات ملـی،
ش ،64س شـانزدهم.1394 ،
 .46نظـر بـه درد دیگـران ،فـروغ خبیـری ،فصلنامـة نقد
کتـاب علـوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییـز و
زمسـتان .1394
 .47نقـد کتـاب داعـش ،خشـونت شـرقی و نقـد عقـل
فاشیسـتی ،عبدالعزیـز مولـودی ،اندیشـه اصلاح ،ش ،5
اسـفند .1394
 .48نقـد کتـاب :فـواز جرجیـس ،خاورمیانـه جدیـد،
اعتـراض و انقلاب در جهـان عـرب ،قاسـم ترابـی،
فصلنامـة تحقیقـات سیاسـی و بین المللـی ،ش  ،22بهار
.1394
 .49نقـدی بـر ترجمـة جلـد دوم سـرمایه ،سـیاوش
فراهانـی ،جهـان کتـاب ،س بیسـتم ،ش .1394 ،10
 .50نقـدی بـر کتـاب سیاسـت خارجـی ترکیه  :اسلام،
ملـی گرایـی و جهانـی شـدن ،علـی سـعادت و مهـدی
میکائیلـی ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون.1394 ،
 .51نگاهـی کوتـاه بـه فرهنگ نامه زنان ایـران و جهان،
معصومـه اکبری ،جهان کتاب ،سـال بیسـتم ،ش  ،7مهر
.1394
 .52نـوروز آیینـی ایرانـی و هـم راسـتا بـا سـنتهای
اسلامی ،حسـن رضـا رفیعـی ،ماهنامـه کانـون
بازنشسـتگان نیـروی انتظامـی ،ش  ،17س سـوم ،بهمن
.1394
 .53واکاوی بنیادهـای اندیشـة سیاسـی مـدرن در عصـر
رنسـانس و دیـن پیرایـی ،مهدخـت قربانـی ،فصلنامـة
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .38کتـاب :جامعـه شناسـی سلامت ،ثـروت و عدالـت؛
ریچـارد ویلکنسـون و کیـت پیکـت ،شـهاب دانشـور،
مسـائل اجتماعـی ایـران ،ش  ،1س ششـم ،بهـار و
تابسـتان . 1394

سـید علیرضا
 .43محـرم و صفـر در فرهنگ مردم ایرانّ ،
هاشـمی ،فصلنامـة نقـد کتاب علـوم اجتماعـی ،س دوم،
ش  5و  ،6بهار و تابسـتان .1394

نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  5و  ،6بهـار
و تابسـتان .1394

نجفـی ،فصلنامـة نقد کتاب علـوم اجتماعی ،س دوم ،ش
 7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394

 .54واکاوی مسـئله گفـت و گو :بررسـی و نقـد کتاب در
جهـان گفـت و گو ،فرهنـگ ارشـاد ،فصلنامة نقـد کتاب
علـوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان
.1394

 .9جامعـۀ شـبکه ای  :بنیادهـا و کارکردها ،معصومه نیک
نیـا ،فصلنامـه نقـد کتاب اطلاع رسـانی و ارتباطات ،س
دوم ،ش  ،5بهار .1394

ب) ارتباطات
 .1از خبرنویسـی تـا خبـر رادیویـی  :ضـرورت شـناخت
شـنوندگان ،امیـد علـی مسـعودی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394

 .10جریـان سـازی رسـانه ای از نظر تا عمل ،اسـماعیل
افقهـی ،فصلنامـه نقد کتاب اطلاع رسـانی و ارتباطات،
 .11چالشهـای مدیریـت راهبـردی در رسـانه ملـی:
نقـدی بـر کتـاب مدیریـت رسـانه اثـر حسـن خجسـته،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش  ،5بهـار .1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .2اصـول روزنامهنـگاری یـا آمـوزش اصـول گریـز از
روزنامهنـگاری ،عبـاس اسـدی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان
.1394

 .12خبـر نـرم کتابـی که همـه باید بخواننـد ،علی محمد
مزیـدی شـرف آبـادی ،فصلنامه نقد کتاب اطالع رسـانی
و ارتباطات ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394

 .3آسـیب شناسـی وسـایل ارتباطـی نوین ،حامـد حاجی
حیـدری ،فصلنامـه نقد کتـاب اطالع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان .1394

ذهـن پردازشگـر بـه
 .13دگردیسـی ذهنهـا :تبدیـل
ِ
داالن اطالعـاتِ نامفیـد ،جهان کتاب ،ش  ،6س بیسـتم،
ِ
شـهریور .1394

 .4بازتعریفـی از روابـط عمومـی در عصـر اطالعـات
و ارتباطـات  :نقـد کتـاب روابـط عمومـی  ،2اسـماعیل
قدیمـی ،فصلنامـه نقد کتاب اطلاع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش  ،5بهـار .1394

 .14دیـن رسـانهای یـا رسـانه دینـی :چالشهـا و
راهکارهـا ،حسـن بشـیر ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع
رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394

 .5بازخوانـی تاثیـرات متقابـل سـازمانهای اطالعاتـی
و سیاسـت در عصـر اطالعـات ،عبدالرسـول دیوسـاالر و
نصـراهلل طاهرپـور ،فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .6تاریـخ ارتبـاط جمعـی ،اسـماعیل افقهـی ،فصلنامـة
نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش ،6
تابسـتان .1394
 .7تحلیـل شـبکههای اجتماعـی ،همـراه با آمـوزش نرم
افزارهـای تحلیـل شـبکة نودایکس ال و گفـی ،مصطفی
قوانلـو قاجـار ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .8تفسـیر تصویـر ،مفاهیـم و روشهـا :نقـد و بررسـی
کتـاب روش و روش شناسـی تحلیـل تصویـر ،حمیدرضا
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 .15روزنامـه نـگاری ،از گفتمان سـازی تا پرتره نویسـی:
نقـدی بـر کتـاب روزنامـه نـگاری در جهـان معاصـر،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش  ،5بهـار .1394
 .16زبانشناسـی و تحلیـل گفتمـان اخبـار  :رویکـردی
عملیاتـی ،حسـن بشـیر ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع
رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان
.1394
 .17سـواد رسـانه ای در تئـوری و عمـل ،حسـین امامی،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش  ،5بهـار .1394
 .18شـهر الکترونیـک و خدمـات الکترونیـک  :بررسـی
و نقـد کتـاب شـهر الکترونیـک و خدمـات الکترونیـک،
احسـان طیرانـی راد ،فصلنامه نقد کتاب اطالع رسـانی و

ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
سـید
 .19ضعـف اخالقی در ترجمه (فسـاد در رسـانهها)ّ ،
محسـن اسلامی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطالع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .20قـدرت در جامعـه شـبکهای :کنـدوکاوی در کتـاب
قـدرت ارتباطـات ،محمـد حسـن خازنـی ،فصلنامـة نقـد
کتـاب علـوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  5و  ،6بهـار و
تابسـتان .1394
 .21کمپین دیپلماسـی رسانهای ،یوسـف خجیر ،فصلنامه
نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش ،6
تابستان .1394

 .23مصاحبه؛چیستی،ارکان،شـیوهها و ریختشناسـی:
نقـد و بررسـی کتـاب کوچـک مصاحبـه ،فصلنامـه نقـد
کتـاب اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار
.1394
 .24نقـد کتـاب ارتبـاط شناسـی ،مصطفـی همدانـی،
پژوهـش و نـگارش کتـب دانشـگاهی ،ش  ،33تابسـتان
.1393
 .25نگاهـی فلسـفی بـه روابـط عمومـی دو فضایـی،
مهـرداد ناظـری ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
 .7زبان
 .1اتـاق و حکایـت دو دنیـا ،کتایـون کیایـی وسـکویی،
جهـان کتـاب ،ش ،9س بیسـتم ،آذر .1394
 .2از زبـان فارسـی قدیـم یا جدید ،محبوبه شمشـیرگرها،
جهـان کتاب ،ش ،5-3س بیسـتم ،خرداد و مرداد .1394
 .3اشـهراللغات؛ فرهنگـی گمنـام از شـبه قـاره ی هنـد،
محمـد محمـدی ،فرهنـگ نویسـی ،ش.1394 ،9
 .4بررسـی اسـطوره پیگمالیـون در کتـاب ده فرزند هرگز
نداشـتة خانـم مینـک نوشـتة اریـک -امانوئـل اشـمیت،

 .5بررسـی ترجمـه سـه اثـر از اریـک امانوئـل اشـمیت
بـر اسـاس آرای نظـری اومبرتواکـو ،مرضیـه اطهـاری
نیـک عـزم و رعنـا طاهـرزاده ،پژوهشهـای ادب و زبان
فرانسـه ،ش  ،3س دوم ،بهـار و تابسـتان . 1394
 .6بررسـی شـخصیتهای داسـتان کریسـتوا « اناربانـو
و پسـرهایش » از منظـر « تـن بیگانـه ی » کریسـتوا،
ابراهیـم سـلیمی کوچـی ،و فاطمه سـکوت جهرمی ،ادب
پژوهـی ،ش  ،31بهـار .1394
 .7بررسـی میـزان موفقیـت ترجمه ی فرانسـوی شـازده
احتجـاب ،اثـر هوشـنگ گلشـیری از نظـر مؤلفههـای
فرهنگـی ،صفـورا تـرک الدانی و آرزو حسـن سـیچانی،
پژوهشهـای ادب و زبـان فرانسـه ،ش ،4س دوم ،پاییـز
و زمسـتان .1394
 .8بررسـی و نقـد کتـاب دانشـگاهی؛ درآمـدی بـر رده
شناسـی زبـان ،ادیـت موراوسـیک ،پارسـا بامشـادی،
پژوهشهـای زبان شناسـی تطبیقـی ،ش  ،10س پنجم،
پاییـز و زمسـتان .1394
 .9بررسـی ویژگیهـای نگارشـی بخش هایـی از ترجمة
قـرآن قـدس ،آژیـده مقـدم ،فصلنامـة نقد کتـاب ادبیات،
س اول ،ش ،1بهـار .1394
 .10بررسـی ویژگیهـای بخـش هایـی از ترجمـه قـرآن
قدس،آژیـده مقـدم ،فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،1
س اول ،بهـار .1394
 .11پـاداش خیانـت ،نگرشـی دیگر بـه مسـئلة امانت در
ترجمـه ،حسـن هاشـمی مینابـاد ، ،فصلنامـه نقـد کتـاب
ادبیـات ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .12تاریـخ ترجمههـای بـه زبـان فرانسـه در قرنهـای
هفدهـم و هجدهـم ،طهمـورث سـاجدی ،نامـه
فرهنگسـتان ،ش  ،57پاییـز .1394
 .13تحلیـل نشـانه معناشـناختی رمـان یـک جعبـه پیتزا
بـرای ذوزنقـه کبـاب شـده اثـر جمشـید خانیـان ،راضیه
ابوالحسـنی و مریـم بهزادنـژاد ،مجموعـه مقالههـای
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نمايۀ مقاالت ارسالي

طوفـان تغییـر مغزهـا قابـل
 .22مـا پطـروس نیسـتیم و
ِ
پیشـگیری نیسـت ،جهان کتـاب ،س بیسـتم ،ش  ،9آذر
.1394

دانیـال بسـنج و آزاده حکمـی ،فصلنامة پژوهشـهای ادب
و زبـان فرانسـه ،شـماره  ،4پاییز و زمسـتان .1394

دهمیـن همایـش بیـن المللـی ترویـج زبـان و ادب
فارسـی.1394،
 .14ترجمـان ترجمـه ،طلیعـه خادمیـان ،جهـان کتـاب،
ش ،8س بیسـتم ،آبـان .1394
 .15ترجمـه ادبـی در ایـران مـدرن ،نرگـس انتخابـی،
جهـان کتـاب ،ش ،9س بیسـتم ،آذر .1394
 .16ترجمـه ادبـی در ایـران نویـن ،مصطفـی حسـینی،
(فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی)ادبیات تطبیقـی ،ش
 ،12پاییـز و زمسـتان .1394
 .17ترجمـۀ گزینـش گرانـۀ شـعر :شـروط و دربایسـتها،
مجیـد فتاحـی پـور و صالـح طباطبایـی ،پژوهشهـای
ادبـی و بالغـی ،ش  ،12س سـوم ،پائیـز .1394
نمايۀ مقاالت ارسالي

 .18توصیـف و نقـد دسـتوری مجموعـه کتابهـای
آمـوزش فارسـی بـه فارسـی جامعـه المصطفـی العالمیه،
نفیسـه رییسـی و محسن محمدی فشـارکی ،فنون ادبی،
ش ،2س هفتـم ،پاییـز و زمسـتان .1394
 .19خوانـش جامعـه شـناختی مـرگ قسـطی لویـی
فردینـان سـلین ،فرزانـه هـادی تقـی و ...پژوهشهـای
ادب و زبـان فرانسـه ،ش  ،3س دوم ،بهـار و تابسـتان
. 1394
 .20دربـارۀ زبـان مـردم طهـران ،رضـا امینـی ،فصلنامه
نقـد کتـاب ادبیـات ،ش ،2س اول ،تابسـتان .1394
 .21درنگـی بـر فرهنگـی [نقـد و بررسـی فرهنـگ
دانشـنامۀ کارا] ،فرهـاد قربان زاده ،نگاه نو ،شـماره ،106
س بیسـت و پنجـم ،تابسـتان .1394
 .22دسـتور سـخن میرزاحبیـب اصفهانی ،مونـا ولی پور،
فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،ش  ،2س اول ،تابسـتان
.1394
 .23دسـتور فارسـی  -یهـودی متقـدم ،حامـد نـوروزی،
زبانها و گویشـهای ایرانی ،ش ،5س دوم  ،شهریور.1394
 .24دو بـال ادبیات و زبان شناسـی ،رضـا امینی ،فصلنامه
نقد کتـاب ادبیات ،س اول ،ش  ،1بهار .1394
 .25رابینسـون کروزوهـای متفـاوت :چندصدایـی در
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دو داسـتان از جـان مکسـول کوتسـی ،ترانـه بوربـور و
اسـتفانی نیوول ،پژوهـش ادبیات معاصـر جهان ،ش ،71
دوره بیسـتم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .26زبـان شناسـی انتقـادی در قالـب تحلیـل گفتمـان
انتقـادی :معرفـی و نقـد کتاب تحلیـل گفتمـان انتقادی،
شـعبانعلی بهرامپـور ،فصلنامه نقد کتاب علـوم اجتماعی،
ش  5و ،6س دوم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .27شـخصیتهای دیـروز و تیپهـای امـروز ،بهنـاز
علـی پـور گسـکری ،جهـان کتـاب ،ش ،8س بیسـتم،
آبـان .1394
 .28شـعر فارسـی در انگلسـتان و امریکا  :تاریخ دویسـت
سـاله،مصطفی حسـینی( ،فرهنگسـتان زبـان و ادب
فارسـی) ادبیات تطبیقی ،ش  ،12پاییز و زمسـتان .1394
 .29صمیمـی ،خودمانـی و بـی تکلـف ،احمـد سـمیعی
گیالنـی ،جهـان کتـاب ،ش ،5-3س بیسـتم ،خـرداد و
مـرداد .1394
 .30عصـاره داسـتانی اولیـس کار بدیعـی و تبییـن آن بـا
گونـه شناسـی و نظریـة ترجمه ،حسـن هاشـمی میناباد،
فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،ش ،2س اول ،تابسـتان
.1394
 .31فرهنـگ عبارتهـای طنـز آمیز شـیرازی ،ابوالقاسـم
فقیـری ،جهـان کتـاب ،ش ،7س بیسـتم ،مهر .1394
 .32کامـو از دیـد و زبـان ایریـس رادیش ،احمد سـمیعی
گیالنـی ،جهـان کتـاب ،ش11و ،12س بیسـتم ،بهمن و
اسفند.1394
 .33گام نخسـت به سـوی چـاپ ترجمه فارسـی اولیس،
آبتیـن گلـکار ،فصلنامه نقد کتاب ادبیـات ،ش ،1س اول،
بهار .1394
 .34گونـه شناسـی متنهـای فارسـی ،گونـة فارسـی
فـرارودی (ماوراءالنهـری) بـا نگاهـی بـه کتـاب ارشـاد،
علـی رواقـی ،ضمیمـة آینه میـراث ،ش  ،39بهـار .1394
 .35معرفـی و نقـد کتـاب تاریـخ مطالعات زبان شناسـان
مسـلمان ،زهرا زنـدی مقدم ،دسـتور ،ش ،10بهار .1394

 .36معرفـی و نقـد کتـاب سـاختواژه :اصطلاح شناسـی
و مهندسـی دانـش ،زهـرا زنـدی مقـدم ،دسـتور ،ش،10
بهـار .1394

 .47نقـد و بررسـی :تاریـخ ترجمههـای بـه زبان فرانسـه
در قـرن نوزدهـم ،طهمورث سـاجدی ،نامه فرهنگسـتان،
ش ،53تابستان.1394

 .37مقدماتـی دربـاره فرهنـگ اویـم ایـوک ،کهـن ترین
فرهنـگ دوزبانـۀ  ایرانـی ،فرزانـه گشتاسـب ،فرهنـگ
نویسـی ،ش.1394 ،10

 .48نقـد و مـروری بـر نظریه عـروض ابوالحسـن نجفی،
امیـد طبیب زاده ،نامه فرهنگسـتان ،ش  ،15پاییز .1394

 .38موگـه رازانـی ،مترجـم رمـان زندگـی نامـه و هنـر،
جهـان کتـاب ،ش ،10س بیسـتم ،دی .1394
 .39ناگفتـه هایـی از فارسـی ناشـنیده (حاشـیه ای بـر
فرهنـگ واژه هـا و اصطالحـات فارسـی و فارسـی شـدۀ 
کاربـردی در افغانسـتان ،گلپـر نصـری ،فصلنامـة نقـد
کتـاب ادبیات ،س اول ،ش  ،4-3پاییز و زمسـتان .1394

 .41نقـد فرهنـگ ریشـه شـناختی زبان فارسـی فرهنگ
نویسی،سـید احمدرضـا قائـم مقامـی ،فرهنـگ نویسـی،
ّ
ش.1394 ،10
 .42نقـد کتـاب آمـوزش نویـن زبـان فارسـی ،محمـود
مهـرآوران و محمـد ناطـق ،مطالعـات آمـوزش زبـان
فارسـی ،ش ،1س اول ،پاییـز و زمسـتان .1394
 .43نقـد و بررسـی بخـش ریشهشناسـی فرهنـگ بزرگ
سـخن ،فرهاد قربـان زاده ،ویـژه نامة نامۀ فرهنگسـتان،
فرهنگنویسـی ،ش ،9اردیبهشـت .1394
 .44نقـد و بررسـی فرهنـگ جامـع زبـان فارسـی ،اصغر
ارشـاد سـرابی ،فرهنـگ نویسـی ،ش.1394 ،10
 .45نقـد و بررسـی فرهنـگ ریشـه شناسـی واژههـای
فارسـی در زبـان انگلیسـی (توصیفـی تحلیلـی) ،لیلـی
ورهـرام ،فرهنـگ نویسـی ،ش.1394 ،10
 .46نقـد و بررسـی مجموعـه  فرهنگهـای سـخن،
فرهـاد قربـان زاده ،ویـژه نامـة نامـۀ  فرهنگسـتان،
فرهنگنویسـی ،ش ،10اسـفند .1394

 .50نگاهـی بـه الفبـا و رسـم الخـط کـردی ایالمـی،
علیرضـا اسـدی ،ماهنامـه ژیـوار ،ش ،26س هشـتم،
اردیبهشـت .1395
 .51نگـرش ضـد نظام اربـاب -رعیتی در یادداشـتهای
شـکارچی اثـر ایوان سـرگیویچ تورگنیف ،بهـرام زینالی و
روح انگیزقلیـزاده  ،پژوهـش ادبیـات معاصـر جهـان ،ش
 ،72دوره بیسـتم ،پاییز و زمسـتان .1394
 .52واژگان آذری ،کاوه بیـات ،جهان کتاب ،ش ،5-3س
بیسـتم ،خرداد و مرداد .1394
 .53یک بام و دو هوایگی سوسـور گراماتولوژی ،حسـین
صافـی پیرلوجـه ،فصلنامـه نقـد کتاب ادبیـات ،ش 3و ،4
س اول ،پاییز و زمسـتان .1394
 .54یک جور شـادمانی سرد و سـاکت ،یزدان منصوریان،
جهان کتاب ،ش ،7س بیسـتم ،مهر .1394
 .55یـک قـرن زندگـی در یـک قدمـی مـرگ ،یـزدان
منصوریـان ،جهـان کتـاب ،ش ،5-3س بیسـتم ،خـرداد
و مـرداد .1394
 .8علوم و فنون
 .1اخالق مهندسـی :بررسـی چهار کتـاب درحوزة اخالق
مهندسـی ،مصطفـی سـاکت ،فصلنامـه نقـد کتـاب علوم
محـض و کاربـردی ،س  ،2ش  5و ،6بهـار و تابسـتان
.1394
 .2بـرج رادکان ،میـراث علمی اسلام و ایـران ،ش ،1س
چهـارم ،بهار و تابسـتان .1394
 .3بررسـی جایـگاه کتـاب فـردوس الحکمـه در طـب
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .40نظـام ارزشـگذاری خـود و تبلـور نفـس :روایـت
حقیقـی /داسـتانی مؤلـف در رمـان مـردی در تاریکی اثر
پـل اسـتر ،فـروغ بارانـی و سـید محمد حسـینی معصوم،
نقـد ادبـی ،ش ،30س هشـتم ،تابسـتان .1394

 .49نقـدی بـر درآمـدی بـر جامعه شناسـی زبان ،آتوسـا
رسـتم بیـک تفرشـی  ،فصلنامـه نقـد کتاب ادبیـات ،س
اول ،ش  ،2تابسـتان .1394

اسلامی ،فاطمه علیان و زهرا حسـین هاشـمی ،رهیافت
تاریخـی ،ش  ،12س چهـارم ،پاییـز .1394
 .4بررسـی کتـاب تحفـة حکیـم مؤمـن از دیـدگاه ادبـی
و طبـی ،نصـراهلل امامـی و داوود سـلیمانی مقـدم ،طـب
سـنتی اسلام و ایـران ،ش  ،3س ششـم ،پاییـز .1394
 .5پزشـکان و حاکمـان ،جهان کتاب ،مجیـد رهبانی ،ش
 ،5-3س بیسـتم ،خرداد و مرداد .1394
 .6ترجمـة دانشـنامههای جهانـی در بنیـاد دانشـنامه
نـگاری ایرانـی :نگاهـی بـه دانشـنامة پزشـکی ،عزیـزه
بابایـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم محـض و کاربردی،
س  ،2ش  5و ،6بهـار و تابسـتان .1394
 .7جمـال بـی مثال لرسـتان ،جهان کتـاب ،ش  ،5-3س
بیسـتم ،خرداد و مرداد .1394
نمايۀ مقاالت ارسالي

 .8چراغـی بـرای راهی ،فرید قاسـملو ،جهـان کتاب ،ش
 ،10س بیسـتم ،دی .1394
 .9چندوچـون آثـار تاریـخ علمـی منتشـر شـده در دهـۀ 
اخیـر ،فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم محـض و کاربـردی،
فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم محـض و کاربـردی ،س ،2
ش  5و ،6بهـار و تابسـتان .1394
 .10حقیقـت وفیزیـک  -رد توهـم ،سـید علـی سـبط،
فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم محـض و کاربـردی ،س ،2
ش  5و ،6بهـار و تابسـتان .1394
 .11روش سـالیابی رشـد حلقههـای درختـان
درنوکرنولـوژی و روش جدیـد سـالیابی درختـان ،حجـت
نورایـی ،مرجـع دانـش ،ش .1394 ،8971
 .12سـابقه دوهزار سـاله اسـتفاده ایرانیان از نیروی برق،
حسـن رضـا رفیعـی ،آیینـه ،ش  ،18س چهـارم ،اسـفند
.1394
سـیارة مـادر تـا مرزهـای فضـا:
 .13سـفری کیهانـی از ّ
نگاهـی بـه کتـاب بنیادهـای اختـر فیزیک نویـن ،صفورا
تنباکویـی ،فصلنامه نقـد کتاب علوم محـض و کاربردی،
س  ،2ش  5و ،6بهـار و تابسـتان .1394
 .14علـم الحیـل در دوره افـول تمـدن اسلامی تصحیح
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و بررسـی بخـش فوارههـای کتـاب الطـرق السـنیه فـی
اآلالت الروحانیـه ،ایـرج نیـک سرشـت و سـعید نظـری،
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ،ش ،20س ششـم ،دوم،
پاییز .1394
 .15علـم ،دیـن و خرافـه در تمـدن اسلامی :نقـدی بـر
کتـاب مقاالتـی دربـارة مفهـوم علـم در تمدن اسلامی،
امیرمحمـد گمینـی ،فصلنامـه نقـد کتاب علـوم محض و
کاربـردی ،س  ،2ش  5و ،6بهـار و تابسـتان .1394
 .16کتـاب چندپـاره سـازی :گرایشـی تخصصـی در
فـن کتـاب سـازی ،نگاهـی بـه ترجمـة چندپـارة کتـاب
دانشـنامة مصـور کیهـان در قالـب  5کتـاب انتشـارات
سـبزان (بخـش نخسـت) ،آرش ظریـف ،فصلنامـه نقـد
کتـاب علـوم محـض و کاربـردی ،س  ،2ش  5و ،6بهـار
و تابسـتان .1394
 .17کنجـکاوی کارآگاهانـه در طبیعیـت ایـران :نگاهـی
سـیده الهـه شـریعتی،
بـه کتـاب ردپـا و آثـار جانـورانّ ،
فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم محـض و کاربـردی ،س ،2
ش  5و ،6بهـار و تابسـتان .1394
 .18گـذر از سـیاهی بـرای رسـیدن به روشـنایی :نگاهی
بـه مجموعه کتابهای جهـان مرگ بار ،نصیبـه رحیمیان،
فصلنامـه نقـد کتاب علوم محض و کاربـردی ،س  ،2ش
 5و ،6بهار و تابسـتان .1394
 .19معرفـی کتاب :آمادگی جسـمانی پیشـرفته؛ ارزیابی و
تجویـز فعالیـت ورزشـی ،افسـانه محمدی ،رشـد آموزش
تربیـت بدنـی ،دوره  ،16ش ،1پاییز .1394
 .20معرفـی کتـاب :فرهنـگ نامـه ی ورزش ،افسـانه
محمـدی ،رشـد آمـوزش تربیـت بدنـی ،دوره  ،15ش،4
تابسـتان.1394
 .21نقـد کتـاب :نظامهای اطالعات مدیریـت در ورزش،
پرویـن نـازدار و سـعید حسـنی  ،مدیریـت ارتباطـات در
رسـانههای ورزشـی ،س ،2ش ، 8تابسـتان .1394
 .22نکاتـی تأثیرگـذار کـه مترجمیـن نباید بداننـد :نقدی
برکتـاب نظریههـای تأثیرگـذار در علـم نجـوم کـه شـما
بایـد بدانیـد ،مصطفـی یـاوری ،فصلنامه نقد کتـاب علوم

محـض و کاربـردی ،س  ،2ش  5و ،6بهـار و تابسـتان
.1394
 .23نگاهـی گـذرا به چهـار کتاب در حوزة فنـاوری نانو و
فناوریهـای مرتبـط با آن ،مهـدی فیـروزان ،فصلنامه نقد
کتـاب علـوم محـض و کاربـردی ،س  ،2ش  5و ،6بهـار
و تابستان .1394
 .24همـای اوج سـعادت بـه دام ما افتـد :نگاهی به کتاب
پرندههـای شـکاری ایران ،حسـن سـاالری ،فصلنامه نقد
کتـاب علـوم محـض و کاربـردی ،س  ،2ش  5و ،6بهـار
و تابستان .1394
 .9هنر
 .1ابهـام پیرامـون گرافیـک محیطـی ،کیـان اشـرافی،
فصلنامـه نقـد کتاب هنر ،ش ،8س دوم ،زمسـتان .1394

 .3از درک تاریخـی تـا زبـان علمـی هنـر معاصـر ایـران
(کتـاب هنـر معاصـر ایـران در منظـر چشـم منتقـدان) ،
هلنـا شـین دشـتگل ،فصلنامه نقـد کتاب هنـر ،س دوم،
ش  ،7پاییـز .1394
 .4از زیبایـی تـا عکاسـی :نگاهـی بـه کتـاب زیبایـی
شناسـی عکاسـی ،سـعیده فراهانـی ،فصلنامه نقـد کتاب
هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .5اشـارات کوتـاه بـه تـاالر قندریـز و تأثیرگـذاری آن،
حسـن موریزی نـژاد ،فصلنامـه نقد کتاب هنـر ،س دوم،
ش  ،7پاییـز .1394
 .6اعطـای شـأن دانشـگاهی بـه مطالعـات هنـر معاصـر
ایـران (کتـاب هنـر معاصـر ایـران در منظـر چشـم
منتقـدان)  ،هلیـا دارابـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنر ،س
دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .7افسـانه ای دیگـر دربـاره میرعمـاد خوشـنویس،
حمیدرضـا قلیـچ خانـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س
دوم ،ش  ،7پاییـز .1394

 .9انتظـارات و انتقـادات (کتـاب هنـر معاصـر ایـران در
منظـر چشـم منتقـدان)  ،کامـران دیبـا ،فصلنامـه نقـد
کتـاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .10ایـن صـدای تماشـایی :مالحظاتـی زیبایی شناسـانه
دربـارة صـدا ،سـینا انعـام زاده ،فصلنامـه نقد کتـاب هنر،
س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .11آی وی وی در تقابـل یـا سـنت و مدرنیتـه ،نسـرین
امیـری ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،ش ،8س دوم ،زمسـتان
.1394
 .12آیـا انتقـاد ضـروری اسـت؟ آیا می شـود از دوسـتان
انتقـاد کـرد؟ (کتـاب هنـر معاصـر ایـران در منظر چشـم
منتقـدان) ،کامـران دیبـا ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنر ،س
دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .13بازخوانـی یـک خاطـرة جمعـی؛ نوشـته ای دربـارة
کتـاب پیـچ شـمیران  ،1332تـوکا ملکـی ،فصلنامـه نقد
کتـاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .14بـازی ،نمایـش واره یـا نمایشهـای عامیانـه؟!
نگاهـی به جلـد  7نمایشهـای ایرانی صادق عاشـورپور،
امیـرکاوس بـاالزاده ،فصلنامـه نقـد کتاب هنـر ،س دوم،
ش ،5بهـار .1394
 .15بدیـع امـا مشـوش :نقـدی بر کتـاب تاریخ مجسـمه
سـازی در ایـران ،علی اصغـر میرزایی مهـر ،فصلنامه نقد
کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهار .1394
 .16بررسـی عوامـل تأثیرگـذار در طراحـی ایـکات هنـد،
مائـده السـادات موسـویان حجـازی و عبـاس نامجـو،
مطالعـات شـبه قـاره ،ش  ،24س هفتـم ،پاییـز .1394
 .17بـه انـدازه بـود بایـد نمـود :نقـد و بررسـی کتـاب
خوشنویسـی و کتـاب آرایـی در ایـران ،حمیدرضـا قلیـچ
خانـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهـار
.1394
 .18پازلهـای شـهر بـر پـردة سـینما ،بهمن ایـران پور،
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .2ارزشهـای جدیـد در موزههـای جدیـد :نگاهـی بـه
کتـاب مطالعـات مـوزه (اصـول و مبانـی) ،مریـم دشـتی
زاده و اصغـر جوانـی ،فصلنامـه نقـد کتاب هنـر ،س دوم،
ش  ،7پاییـز .1394

 .8اقتصـاد ناقابـل هنـر ایـران دربـارة کوسـة شـکم پـر؛
ناقابـل  12میلیـون دالر ،اشـکان زهرائـی ،فصلنامـه نقد
کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهـار .1394

فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .19پژوهشـی دیگـر در خـط کوفـی :نقـد و بررسـی
کتـاب پژوهـش نامة خط کوفی ،احسـان اهلل شـکراللهی
طالقانـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهار
.1394
 .20تاریـخ نـگاری بر اسـاس یـک مجموعـه :نگاهی به
کتـاب مقدمـه ای بـر تاریخ گرافیـک در ایـران ،اولریش
مارزلـف ،ترجمـة شـهروز مهاجـر ،فصلنامـه نقـد کتـاب
هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .21تاریـخ نـگاری زیبایـی شناسـی شـهری :نقـدی بـر
کتـاب پیشـینة زیباسـازی شـهر تهـران ،آزاده لـک،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .22تأملـی در طراحـی حـروف ،ایدوئولـوژی کاربـردی
تایپوگرافـی ،کامـران افشـار مهاجـر ،فصلنامـه نقد کتاب
هنـر ،س دوم ،ش ،5بهـار .1394
 .23تفسـیری بـر علیـه تفسـیر :نوشـته ای بـر کتـاب
علیه تفسـیر اثر سـوزان سـونتاگ ،کیوان موسـوی اقدم،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهـار .1394

 .29حدیـث سـاز لطفـی :پهلـوان تـار ،مهـدی فیروزیان،
جهـان کتـاب ،ش ،6س بیسـتم ،شـهریور .1394
 .30حیـات خوشنویسـان ؛ تذکـره ای منظوم از شـاعری
هنـدی ،شـیدا رحیمـی ،فصلنامه نقـد کتاب هنـر ،ش ،8
س دوم ،زمسـتان .1394
 .31خطاطـی شـهری؛ نقـد و بررسـی کتـاب کتیبههـای
نسـتعلیق تهـران ،دالرام کاردار طهـران ،فصلنامـه نقـد
کتـاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .32خوانـش کتـاب از راه تصویـر (کتـاب هنـر معاصـر
ایـران در منظـر چشـم منتقـدان) ،سـعید رفیعـی منفـرد،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .33درآمـدی بـر کتـاب سـبک شناسـی خوشنویسـی
قاجـار ،محسـن رضـوی فـرد و حسـن علـی پورمنـد،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .34دیـدن چهـره ی مـرد معمـار در جوانـی :نگاهـی به
سـید امیر
سـه کتـاب منتشـر شـده دربـارة کامـران دیباّ ،
سـقراطی ،فصلنامـه نقد کتاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییز
.1394

 .24تکمله ای بر نقد سـبک شناسـی خوشنویسـی قاجار،
علیرضـا هاشـمی ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،ش  ،8س
دوم ،زمستان .1394

 .35روش چهـارم در تاریـخ نویسـی ؛ درباره هنر در عصر
دیجیتـال ،علـی اتحـاد ، ،فصلنامه نقد کتـاب هنر ،ش ،8
س دوم ،زمستان .1394

 .25توهـم افسـانه سـازی دربـاره میرعمـاد ،مهـدی
نورمحمـدی ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،ش  ،8س دوم،
زمسـتان .1394

 .36روش هـا و نظریههـای تاریخ هنر :معرفی و بررسـی
کتـاب روش هـا و نظریههای تاریـخ هنـر ،آناهیتا مقبلی
سـید سـعید حسـینی ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س دوم،
و ّ
ش  ،7پاییز .1394

 .26جلوههـای سـاختاری و مضمونـی تئاتـر ابـزورد در
نمایشـنامههای بهمـن فرسـی ،سـعید رمشـکی و جلیـل
شـاکری و سـهیل فغفـوری ،پژوهـش ادبیـات معاصـر
جهـان ،ش ،72س بیسـتم ،پاییـز و زمسـتان .1394
 .27چـاپ دسـتی بـه مثابـة هنـر :نگاهی به کتـاب چاپ
دسـتی؛ تکنیکهـای سـنتی و معاصـر ،الهـه مقدمـی،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهـار .1394
 .28چنـد نکتـه پیرامـون تاریـخ ادبیـات کـودکان ایران،
رجبعلـی مختارپـور ،جهان کتاب ،ش ،10س بیسـتم ،دی
.1394
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 .37زیبایـی در اسلام :نقـدی بـر کتـاب درآمـدی بـر
زیباشناسـی اسلامی ،بهـزاد گلیارانـی ،فصلنامـه نقـد
کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهـار .1394
 .38سـخن آغازیـن؛ گامهـای تـازه و ماجراهـای کهنـه
(کتـاب هنـر معاصـر ایـران در منظـر چشـم منتقـدان)،
کیـوان موسـوی اقـدم ،فصلنامه نقد کتـاب هنر ،س دوم،
ش  ،7پاییـز .1394
 .39سـکههای ایـران از طاهریـان تـا خوارزمشـاهیان،
عبـداهلل ناظـری ،فصلنامه نقد کتاب هنـر ،ش ،8س دوم،

زمسـتان .1394
 .40شـمه ای از خوشنویسـی دورة قاجـار :معرفـی و نقـد
کتـاب سـبک شناسـی خوشنویسـی قاجـار ،امیـر فریـد،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .41غیبـت غیرموجـه زنـگ تئاتـر در مدرسـه ،آزاده
فخـری ،نمایـش ،س هفدهم ،ش  ،192شـهریور .1394
 .42فیـل هـا ،مارهـا و پرندگان ،ملک :نقدی بر سـه گانة
هنرهـای هندویـی و بودایـی ،مهران ملـک ،فصلنامه نقد
کتاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهار .1394
 .43فیلمنامـه انیمیشـن ،مریـم صلـح کننـده و علـی
شـیخ مهـدی ،فصلنامـه نقد کتـاب هنـر ،ش ،8س دوم،
زمسـتان .1394

 .45کاتالـوگ بـه مثابـه تاریخ (کتـاب هنر معاصـر ایران
در منظـر چشـم منتقـدان)  ،شـروین طاهـری ،فصلنامـه
نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .46کاتبـان وحـی :نگاهـی بـه کتـاب پژوهشـی در
خوشنویسـی کاتبـان بـزرگ قـرآن ،سـارا نیـک بیـن،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهـار .1394
 .47کتـاب هنـر معاصـر ایـران ،ریشـه هـا و دیدگاههای
نویـن در گفـت و گـو با دکتر حمید کشـمیر شـکن ،جواد
حسـن جانـی ،فصلنامـه نقد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،7
پاییز .1394
 .48مبـادی سـی و پنـج سـاله :نقـدی بـر کتـاب مبادی
سـواد بصـری ،مهنـاز احمـدی ،فصلنامه نقد کتـاب هنر،
س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .49مختصـر امـا مفیـد :نگاهـی بـه دو کتـاب سـید امیر
سـقراطی از مجموعـه گلسـتان هنـر ،عمادالدین قرشـی،
فصلنامـه نقد کتاب هنر ،ش  ،8س دوم ،زمسـتان .1394
 .50مداقـه ای در مباحـث تئـوری طراحـی گرافیـک:
نگاهـی بـه کتـاب طراحـی گرافیـک چیسـت؟ ،مهـدی

 .51مـدرن بـرای دیـروز :نقـد کتـاب موسـیقی مـدرن،
منصـور حبیـب دوسـت ،فصلنامـه نقد کتاب هنـر ،ش ،8
س دوم ،زمسـتان .1394
 .52مـروری بـر کتـاب صنایـع کهـن در دوره قاجـار،
پرویـز محبـی ،فصلنامه نقـد کتاب هنـر ،ش  ،8س دوم،
زمسـتان .1394
 .53معاصـر بـودن و نـام هایـی بـرای فرامـوش کـردن
(کتـاب هنـر معاصـر ایـران در منظـر چشـم منتقـدان) ،
سـید امیـر سـقراطی ،فصلنامه نقـد کتاب هنـر ،س دوم،
ّ
ش  ،7پاییـز .1394
 .54معرفـی و بررسـی کتـاب در جسـت جوی زمـان نو،
شـروین طاهـری ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،ش  ،8س
دوم ،زمسـتان .1394
 .55معمـاری رنـگ؛ معمـاری یادمـان هـا :نقـدی بـر
کتـاب مقبره سـازی هنـر فراموش شـده ،کاوه منصوری،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهـار .1394
 .56نقاشـی قاجـار؛ دسـتاوردهای نـو یـا ادامـه سـنت:
نقـدی بر کتـاب همگامی ادبیات و نقاشـی قاجـار ،مهناز
احمـدی ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهار
.1394
 .57نقـد بـه از نسـیه ایـن کتـاب را از دسـت ندهیـد،
شـهروز نظـری ،تندیـس ،ش ،299اردیبهشـت .1394
 .58نقـد فمینیسـتی نمایشـنامههای بهـرام بیضایی ،رضا
صادقـی شـهپر،رضا و فاطمـه طالبـی ،پژوهشـهای نقـد
ادبـی و سـبک شناسـی ،ش  ،19بهـار .1394
 .59نقـد کتـاب علـف؛ داسـتانهای شـگفت و ناگفتـه در
بـاب نخسـتین فیلـم بلنـد سـاخته شـده در ایـران ،علی
راغبیـان و علـی شـیخ مهـدی ،فصلنامه نقد کتـاب هنر،
س دوم ،ش ،5بهـار .1394
 .60نقــد کتــاب :آیــا هنــر دارای ارزشــیابی و خصلتــی
منطقــی اســت؟ مطالعــه ی مــوردی کتــاب « نقــد
هنــر » ،مهــدی احمدیــان شــیجانی ،تندیــس ،ش،299
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .44قضـاوت قاضـی ها :بررسـی کتـاب ناصرالدین شـاه
و نقاشـی ،محمدرضـا بهـزادی ،فصلنامه نقـد کتاب هنر،
س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394

حـق شـناس ،فصلنامـه نقد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،7
پاییـز .1394

اردیبهشــت .1394
 .61نقـد کتـاب :بررسـی فلسـفی هنـر ایـران نگاهـی به
کتـاب فلسـفه ای بـرای هنـر ایرانـی ،مهـدی احمدیـان
شـیجانی ،تندیـس ،ش ،310مهـر .1394
 .62نقـد کتاب :سـبک و گفتمان هنـری در ایران مروری
بـر کتـاب « هنر به مثابـه کار جمعی » مهـدی احمدیان
شـیجانی ،تندیس ،ش ،306شهریور .1394
 .63نقـد کتـاب :عکاسـی ،عطیـه ای اگزوتیـک گریـزی
بـه کتـاب «نظـر بـه درد دیگـران» مهـدی احمدیـان
شـیجانی ،تندیـس ،ش ،303تیـر .1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .64نقـد کتـاب :قضـاوت عقالنـی در بـاب زیبایـی در
فضـای فرهنگ دموکراتیک چگونه اسـت؟ اشـاره ای به
کتـاب « زیبایـی » مهـدی احمدیـان شـیجانی ،تندیس،
ش ،305مـرداد .1394
 .65نقـد کتـاب :کنـدوکاوی در چگونگـی شـکل گیـری
هنـر در جامعـه بـا تکیـه بـر کتـاب « جامعـه شناسـی
هنرهـا » ،مهـدی احمدیان شـیجانی ،تندیـس ،ش،304
مـرداد .1394
 .66نقـد کتـاب :نـگارش تاریخ هنـر و اهمیـت پرداختن
بـه آن در جامعـه ایرانـی مطالعـه موردی کتـاب « تاریخ
هنـر نـو » از جاناتـان هریس ،مهدی احمدیان شـیجانی،
تندیس ،ش ،307شـهریور .1394
 .67نقـد کتـاب :هنـر معاصر متعلق به کیسـت؟ بررسـی
مـوردی کتـاب « هنـر معاصـر » ،مهـدی احمدیـان
شـیجانی ،تندیـس ،ش ،302تیـر .1394
 .68نقـد کتـاب :هنرمنـد همچـون نقـاش آداب زندگـی
روزانـه بـا مطالعـه ی مـوردی کتـاب « نقـاش زندگـی
مـدرن » ،مهـدی احمدیان شـیجانی ،تندیـس ،ش،297
اردیبهشـت .1394
 .69نقـد کتـاب :هنرمنـدان اگزیستانسـیال در پـی خلـق
جهانهـای مجـازی مـروری بر کتـاب «زیبایی شناسـی
اگزیستانسیالیسـتی» ،مهدی احمدیان شـیجانی ،تندیس،
ش ،298اردیبهشـت .1394
 .70نقـد و بررسـی کتـاب پرشـین کارتـون  :3تلـخ
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سـید عمادالدیـن قرشـی ،تندیس،
نگاریهـای شـیرینّ ،
س سـیزدهم ،ش  ،308شـهریور .1394
 .71نقـد و بررسـی کتـاب ده کاریکاتوریسـت :کاریکاتور،
سـید عمادالدین قرشـی ،تندیس ،س
فراغـت از فراقـتّ ،
سـیزدهم ،ش  ،296فروردیـن .1394
 .72نقـد و نظـر :هنرمنـدان تقلبـی ،گالـری داران
تقلبـی نگاهـی بـه کتـاب فرانچسـکو بونامـی؛ بـاور دارد
پیکاسوسـت ،شـیرین قادر ،تندیـس ،ش ،316دی .1394
 .73نقـدی بـر کتاب جامعه شناسـی هنر ،احمـد جوالئی
و ابوالفضـل حـداد ،پژوهـش نامـة انتقـادی متـون و
برنامههـای علـوم انسـانی ،س پانزدهـم ،ش دوم،
تابسـتان .1394
 .74نقـدی بـر کتـاب دیزایـن بریـف ،محمـد آزادی
احمـد آبـادی ،فصلنامـه نقد کتـاب هنـر ،ش  ،8س دوم،
زمسـتان .1394
 .75نقـدی بـر کتـاب سـکههای طبرسـتان ،گـرگان و
اسـترآباد ،میـرزا محمد حسـنی ،فصلنامه نقـد کتاب هنر،
س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .76نقـدی بـر کتاب کتـاب آرایـی قرآن ،علی مشـهدی
رفیـع ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز
.1394
 .77نقطـه ،خط ،سـطح :نگاهـی به کتـاب مبانی طراحی
پارچـه ،بنفشـه مقدم ،فصلنامـه نقد کتاب هنـر ،س دوم،
ش ،5بهار .1394
 .78نکاتـی دربـاره ی گفتمان هنر انقلاب در کتاب هنر
معاصـر ایـران ،سـجاد باغبان ماهـر ،فصلنامـه نقد کتاب
هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییز .1394
 .79نگارسـتان گمشـده ،محمدرضـا بهـزادی ،فصلنامـه
نقـد کتـاب هنـر ،ش  ،8س دوم ،زمسـتان .1394
 .80نـگارش تاریـخ هنـر و رویکردهـا و روشهـای آن و
وضعیـت آن در جامعـه ایـران بـا نگاهـی به کتـاب تاریخ
هنـر نـو ،مهدی احمدیـان شـیجانی ،فصلنامـه نقد کتاب
هنـر ،س دوم ،ش ،5بهـار .1394

 .81نگاهــی بــه فــرش دســتباف ،هویــت ناشــناخته،
افســانه قانــی ،فصلنامــه نقــد کتــاب هنــر ،ش  ،8س
دوم ،زمســتان .1394

 .6اگـر هریـک بـه جای خـود رود باز :دربـارة کتاب دکتر
احمـد مهـدوی دامغانـی و میـراث ادبـی و فرهنگـی او،
الونـد بهاری ،شـهر کتـاب ،ش  ،7اسـفند .1394

 .82نگاهـی بـه کتـاب کتـاب شناسـی سـینما در ایـران
 ،1394-1306طرفـه ابطحـی نـژاد مقـدم ،فصلنامـه نقد
کتـاب هنـر ،ش  ،8س دوم ،زمسـتان .1394

 .7آسـیب شناسـی و توصیف ره یافتهای نقدی در تذکرۀ 
تحفـۀ سـامی ،صـادق جقتایـی ،کهـن نامه ادب پارسـی،
ش ،16س ششـم ،تابستان .1394

 .83نـه جامـع نـه متنـوع :کتـاب نشـانها و مدالهـای
قاجاریـه در یـک نگاه ،عبـداهلل ناظر ،فصلنامـه نقد کتاب
هنـر ،س دوم ،ش ،5بهـار .1394

 .8بـا هـر کمـال ،اندکـی آشـفتگی ،تأملـی بـر واژه نامة
شـعر بیـدل ،فصلنامه نقـد کتاب ادبیـات ،س اول ،ش ،2
تابستان .1394

 .84وهـم یـا توهـم؟ نگاهـی بـه ترجمـة فارسـی کتاب
هنـر و وهـم ،مهدی حسـینی ،فصلنامـه نقد کتـاب هنر،
س دوم ،ش ،5بهـار .1394

 .9بازاندیشـی در شـاهنامه و دیدگاههای فردوسـی ،پویه
خوشـخو ،جهان کتاب ،ش ،10س بیسـتم ،دی .1394

 .86یـک برنـد خواندنـی :مـروری بـر کتـاب مبانـی
برندینـگ ،کیـان اشـرافی ،فصلنامـه نقد کتـاب هنر ،س
دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .10ادبیات فارسی
 .1ادبیـات ،نقـد و ترویـج کتابخوانـی ،ناهیـد معتمـدی،
خبرگـزاری ایبنـا و ایسـنا ،دی .1394
 .2از گشـودن متـن تـا گشـودن رمـان ،حسـین بیـات،
جهـان کتاب ،ش ،5-3س بیسـتم ،خرداد و مرداد .1394
 .3از منـزوی تـا منـزوی :نقـدی بـر کتـاب از عشـق تـا
عشـق ،مهـدی فیـروزان ،آینـه پژوهـش ،س بیسـت و
ششـم ،ش  ،6بهمـن و اسـفند .1394
 .4اشـکاالت سـروری در شـرح بوسـتان سـعدی ،جالل
سلامی و بهـارک مخنفـی ،نشـریه هشـتمین همایـش
پژوهشـهای زبـان و ادبیـات فارسـی ،بهمـن .1394
 .5افتادگـی هـا و افزودههـای چهار عنصر بیـدل ،عبداهلل
ولـی پـور ،رقیه همتـی ،فصلنامه نقـد کتـاب ادبیات ،س
اول ،ش  ،4-3پاییز و زمسـتان .1394

 .11بایسـت هـا و نبایسـت هـا دربـاره دانشـنامه زبـان و
ادب فارسـی ،مهـران افشـاری ،جهـان کتـاب ،ش ،6س
بیسـتم ،شـهریور .1394
 .12بحـر عجـم ،فرهنگـی ناشـناخته در شـبه قـاره ،یلدا
شـکوهی ،شـبه قـاره (ویـژه نامـة نامـة فرهنگسـتان)،
.1394
 .13بـر خوان سـعدی (نقد و بررسـی شـرح خطیب رهبر
بـر غزلیـات او) ،فرح نیـازکار ،نامه فرهنگسـتان ،ش ،53
تابستان .1394
 .14بـر مفـرش خاک مـردگان مـی بینـم ،معصومه علی
اکبـری ،جهان کتاب ،ش ،8س بیسـتم ،آبـان .1394
 .15بررسـی انتقـادی دیـوان خاقانـی تصحیـح علـی
عبدالرسـولی از نظـر اوزان عروضـی ،نصـراهلل امامـی و
نعیـم مراونـه ،فنـون ادبـی ،س هفتـم ،ش  ،12بهـار و
تابسـتان .1394
 .16بررسـی برخـی مجموعههـای شـعری رودکـی و دو
بیـت تـازة منسـوب به او ،محسـن شـریفی صحـی ،آینة
میـراث ،ش  ،2پاییـز و زمسـتان .1394
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .85هنـر معاصـر ایران ،ریشـه ها و دیدگاههـای نوین در
گفـت و گـو بـا دکتـر حمید کشـمیر شـکن ،جواد حسـن
جانـی ،فصلنامـه نقد کتاب هنر ،ش  ،8س دوم ،زمسـتان
.1394

 .10بازشناسـی ویژگیهـای سـبکی شـعر جمـال
الدیـن عبدالـرزاق اصفهانـی ،فریبـا قـره داغـی کرالـه،
پژوهشهـای نقدادبـی و سـبک شناسـی ،ش ،20س
ششـم ،تابسـتان.1394

 .17بررسـی تصحیفاتـی در دیـوان اثیر ،مجید خسـروی،
متـن شناسـی ادب فارسـی ،س هفتم ،ش  ،26تابسـتان
.1394
 .18بررسـی تطبیقـی و بینامتنـی مثنوی خمـوش خاتون
و هـزار و یـک شـب ،زهـرا معینـی فـرد ،پژوهشهـای
ادبیـات تطبیقـی ،ش ،5دورة  ،3بهـار و تابسـتان .1394
 .19بررسـی داسـتان منظـوم سسـی پنـون بـه روایـت
مـردم بلـوچ ،عبدالغفـور جهاندیده ،شـبه قاره (ویـژه نامة
نامـة فرهنگسـتان).1394 ،
 .20بررسـی سـاختار روایـت در حکایتهـای بهارسـتان
جامی براسـاس بوطیقای سـاختارگرای تزوتان تودوروف،
بهرام خشـنودی و  ،...متن شناسـی ادب فارسـی ،ش،27
س هفتـم ،پاییز و زمسـتان .1394
نمايۀ مقاالت ارسالي

 .21بررسـی عنصـر زاویـۀ دیـد در منظومـۀ خسـرو و
شـیرین نظامـی براسـاس الگـوی روایـت شناسـی ژرار
ژنـت ،محمـد حسـین سـرداغی و محمدباغـر شـهرامی،
پژوهشـنامه نقـد ادبـی ،س ،4ش ،8پائیـز و زمسـتان
.1394
 .22بررسـی و مقایسـۀ چهـار دورۀ قهرمانـی شـاهنامه
بـر اسـاس نقـد کهـن الگویـی ،غالمعلـی فالح و نوشـاد
رضایـی ،متـن پژوهـی ادبـی ،ش ،65س نوزدهـم ،پاییز
.1394
سـید مهدی
 .23بررسـی و نقـد گزیـدة مخزن االسـرارّ ،
طباطبایـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س اول ،ش
 ،4-3پاییـز و زمسـتان .1394
 .24بررسـی هویـت ملـی و دینی در محتـوای کتابهای
درسـی ادبیـات فارسـی (دوره متوسـطه از سـال 1320تا
 ،)1344الیـاس نورایـی و لیـدا شمشـیری ،رشـد آموزش
زبـان و ادب فارسـی ،ش ،113دورة  ،28بهـار .1394
 .25برسـاخته شـاعرانگی ایرانیـان :نقـدی بـر کتاب پنج
اقلیـم حضـور ،ابراهیم افشـار زنجانی فصلنامـة نقدکتاب
علـوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  5و  ،6بهـار و تابسـتان
.1394
 .26بلقیـس یـا القیـس؟ ،محمـود ندیمـی هرنـدی و
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تهمینـه عطائـی کچوئـی ،ویـژه نامـة فرهنـگ نویسـی
فرهنگسـتان ،ش  ،10اسـفند.1394
 .27بوطیقـای ادبیـات وهمنـاک ،محمـد مهـدی مقیمی
زاده ،جهـان کتـاب ،ش ،7س بیسـتم ،مهـر .1394
 .28بـه نـام دانشـجویان نـاکام ،فاضـل ترکمـن ،جهـان
کتـاب ،ش ،7س بیسـتم ،مهـر .1394
 .29تاریـخ بیهقـی :کتابـی از میان رفته یا آرزویی شـکل
نگرفتـه (نظریـه ای دربـاره حجـم و محتـوای تاریـخ
بیهقـی) ،محمدرضـا حـاج بابایـی ،متـن پژوهـی ادبـی،
ش ،63س نوزدهـم ،بهـار .1394
 .30تاریـخ مختصـر ادبیـات آمریـکای التیـن ،سـعید
رفیعـی خضـری ،جهـان کتـاب ،ش ،5-3س بیسـتم،
خـرداد و مـرداد .1394
 .31تأملـی در محتـوای اجتماعـی طنـز عبیـد ،محمـد
حکیـم آذر ،پژوهشهـای نقـد ادبـی و سـبک شناسـی،
ش ،22س ششـم ،زمسـتان.1394
 .32تحلیـل آوایـی غزلهای سـنایی؛ (مطالعـه ی موردی؛
بررسـی یکصدوهفتـاد غـزل) ،محبوبـه خراسـانی و،...
پژوهشهـای نقـد ادبـی و سـبک شناسـی ،ش ،21س
ششـم ،پاییـز.1394
 .33تحلیـل حوزههـای معنایـی اشـعار باقیمانـده از رابعه
بنـت کعـب قـزداری ،محمـد مهـدی زمانـی و نعمت اهلل
ایـران زاده ،زبان و ادبیات فارسـی ،ش  ،78س بیسـت و
سـوم ،بهار و تابسـتان .1394
 .34تحلیـل سـبک شناسـی عبارتهـای فعلـی کلیلـه و
دمنـه با رویکرد کاربرد گرا ،اشـرف شـیبانی اقـدم و زهرا
بیگـم محسـنی پـور کلهـرودی ،فصلنامـه پژوهشهـای
نقدادبـی و سـبک شناسـی ،س ششـم ،ش  ،2پیاپی ،22
زمسـتان .1394
 .35تحلیـل محتـوای غنایـی نفثه المصـدور ،امید ذاکری
کیـش ،پژوهشـنامه ادب غنایـی ،ش ،24س سـیزدهم،
بهار و تابسـتان .1394
 .36تحلیـل مؤلفههـای تاریخـی ادبـی منظومه حماسـی
شـاهنامه نـادری ،کمـال رضایـی شـعبان و ،..مطالعـات

شـبه قـاره ،ش ،23س هفتـم ،تابسـتان.1394
 .37تصحیـح بیـت هایی از کلیات شـمس ،رضـا خبازها،
فصنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س اول ،ش  ،2تابسـتان
.1394
 .38جامعـه شناسـی ادبیـات و رمان یا شـوخی کـردن با
امتنـاع ،مهـدی یوسـفی ،فصلنامة نقد کتـاب ادبیات ،س
اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .39چاپـی شـتابزده از متنـی مهـم :نقدی برچـاپ مفتوح
القلـوب ،محمـد افشـین وفایـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
ادبیـات ،س اول ،ش ،4-3پاییـز و زمسـتان .1394
 .40چرایـی و چگونگی سـاختار نقیضه پـردازی در کتاب
عقایدالنسـا ،زینـب عـرب نـژاد و ،...فرهنـگ و ادبیـات
عامـه ،ش ،6س سـوم ،پاییـز و زمسـتان .1394

 .42خـام دسـتی در نقدنـگاری :نقدی بر یـک نقد ،صالح
طباطبایی ،سـایت نشـر نی ،بهار .1394
 .43خوانـش متفـاوت متـون کالسـیک فارسـی در پرتـو
تاریـخ گرایـی نـو ،بهنـام میـرزا بابـازاده فومشـی و آدینه
خجسـته پـور ،متـن پژوهی ادبـی ،س نوزدهـم ،ش ،63
بهـار .1394
 .45خوانـش نامههـای خاموشـان ،فاطمـه مهـراب پـور،
آینـه پژوهـش ،ش ،153س بیسـت و ششـم ،مـرداد و
شـهریور .1394
 .46خوانـش و معنـی یـک بیـت از رودکـی ،مسـعود
قاسـمی ،نامـة فرهنگسـتان ،ش  ،56تابسـتان. 1394
 .47خـون ایـن دیـوان کـه را بـر گـردن اسـت؟ کهـن
ترین دسـتنویس دیـوان مالنظام اسـترآبادی ،مورخ 907
ق ،علـی حیـدری یسـاولی ،آینـه پژوهـش ،س بیسـت و
ششـم ،ش ،1فروردیـن و اردیبهشـت .1394

 .49در کـوه و کتل شـرح بیـدل ،تأملی در جلـد اول آینه
دار حیرت ،شـرح غزلیـات بیدل دهلوی ،مهدی شـعبانی،
فصلنامـه نقـد کتاب ادبیـات ،س اول ،ش ،1بهار .1394
 .50دربـاره مناظـره روزه و عیـد از ادریـس بدلیسـی،
مهـدی رحیـم پـور ،نامـه فرهنگسـتان ،ش ،56تابسـتان
.1394
 .51درس روالن بـارت ،محمـد راغـب ،فصلنامـه نقـد
کتـاب ادبیـات ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .52دیـوان ظهیـر فاریابـی در سـفینه ی تبریـز ،حسـین
جلال پـور ،متـن شناسـی ادب فارسـی ،س هفتـم ،ش
 ،25بهـار .1394
 .53رباعیـات مؤمـن یـزدی در دیـوان صامـت اصفهانی،
سـید علـی میرافضلی ،گـزارش میـراث ،ش  ،67-66س
هشتم.1394،
 .54روانشناسـی اسـطوره و داسـتان؛ رویکـردی نوین در
نقـد ادبی ،مریم حسـینی و نسـرین شـکیبی ممتـاز ،متن
پژوهـی ادبـی ،ش ،64س نوزدهم ،تابسـتان .1394
 .55ژاپنیـات ایرانیـان ،توموکویاماگیشـی ،جهـان کتـاب،
ش ،5-3س بیسـتم ،خـرداد و مـرداد .1394
 .56سـاختار روایـت خسـرو و شـیرین نظامـی (برپایـه
نظریـه معناشناسـانه گریمـاس) ،فاطمـه ثـواب و ،...
پژوهشـنامه ادب غنایـی ،ش ،24س سـیزدهم ،بهـار و
تابسـتان .1394
 .57سـاختار قصـه در قصـص األنبیـاء کسـایی ،کاظـم
دزفولیـان و غالمرضـا رفیعی ،متن پژوهـی ادبی ،ش،64
س نوزدهـم ،تابسـتان .1394
 .58سـبک ادبـی ریـاض العارفیـن و منهـاج السـالکین،
محسـن مؤمـن ،پژوهشهای ادبـی و بالغی ،ش ،11س
سوم ،تابسـتان .1394
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .41حاصـل عمـر :تأملـی بـر دو یـادگار اسـتاد نجفـی:
دربـارة طبقـه بنـدی وزنهـای شـعر فارسـی ،اختیـارات
شـاعری و مقالههـای دیگـر در عـروض فارسـی ،مهدی
شـعبانی ،فصلنامـه نقدکتـاب ادبیـات ،س اول ،ش،4-3
پاییـز و زمسـتان .1394

 .48دانش آموزان از نوشـتن می هراسـند؛ نقد و بررسـی
سـاختار کتـاب تـازه تألیف مهارتهای نوشـتاری «انشـا
و نـگارش» پایـه هفتـم و هشـتم متوسـطه اول ،مریـم
احمدپنـاه ،رشـد آمـوزش زبـان و ادب فارسـی ،ش،116
دورة  ،29زمسـتان .1394

 .59سـبک زبـان زنانه در خاطـرات تاج السـلطنه ،فاطمه
رضـوی و مریـم صالحـی نیـا ،ادب پژوهـی ،ش ،31بهار
.1394

 .70طـرزی نابهنجاریـده و تاسـف بـار در چاپیـدن دیوان
طـرزی افشـار ،سـعید شـفیعیون ،آینـه میـراث ،س
سـیزدهم ،ش  ،57پاییـزو زمسـتان.1394

 .60سـبک شـعر امیرخسـرو دهلوی؛ (مطالعه ی موردی؛
مثنـوی نـه سـپهر) ،پژوهشهـای نقـد ادبـی و سـبک
شناسـی ،امیـدوار عالی محمودی و سـید مهـدی نوریان،
ش ،21س ششـم ،پاییـز.1394

 .71عاطفـه ،نقـش و جایـگاه آن در نفثـه المصـدور،
مهـدی دهرامـی و یوسـف اصغـری بایقـوت ،فصلنامـه
پژوهشهای نقد ادبی و سـبک شناسـی ،س ششـم ،ش
 ،2پیاپـی  ،22زمسـتان .1394

السـراج لحضره ال ّتـاج ،محمد
 .61سـبک و سـاختار لمعه ّ
حکیـم آذر ،فصلنامـه پژوهشهـای نقـد ادبـی و سـبک
شناسـی ،س پنجـم ،ش  ،2پیاپـی ،19بهـار .1394

 .72عـرض خـود مـی بـری و زحمـت مـا مـی داری،
محسـن شـریفی صحـی ،فصلنامة نقد کتـاب میراث ،س
دوم ،ش  ،7-6تابسـتان و پاییـز .1394

 .62سـرقت علمـی شـگفت ،مهـدی فیـروزان ،آینـه
پژوهـش ،س بیسـت و ششـم ،ش ،4مهر و آبـان .1394

 .73عرفـان سـوررئالیزه :خوانش سـکوالر سـنت عرفانی
در شـعر ادونیـس ،ادریس امینی ،فصلنامـه تخصصی نقد
ادبـی ،س هشـتم ،ش ،29بهار .1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .63سـرقت علمـی گسـترده در یادنامـة منـزوی :از رنـج
تا شـکنج ،مهـدی فیـروزان ،فصلنامه نقد کتـاب ادبیات،
س اول ،ش  ،4-3پاییـز و زمسـتان .1394
عصـاری ،فصلنامه
 .64سـفرنامه ای از لونـی دیگر ،گلناز ّ
نقـد کتـاب ادبیـات ،س اول ،ش  ،4-3پاییـز و زمسـتان
.1394
 .65سـفینه تبریـز و چنـد پیـش نهـاد تـازه در ویرایـش
شـاهنامه ،سـیاوش جعفری ،کهن نامة ادب فارسـی ،س
ششـم ،ش  ،16تابسـتان .1394
 .66سیاسـت شـعر و تصـوف در ایـران سـدههای میانـه
 :نگاهـی جدیـد بـر سلامان و آبسـال جامـی ،محبوبـه
شمشـیرگرها ،جهـان کتـاب ،ش ،10س بیسـتم ،دی
.1394
 .67شـرح احـوال و ارزشـهای ادبـی ماتمکـده بیـدل
قزوینـی ،حمیـد عابدیهـا ،کهن نامه ادب پارسـی ،ش،16
س ششـم ،تابسـتان .1394
 .68صهبـای خـرد  :زندگی  ،شـعر و فلسـفه عمـر خیام،
مصطفـی حسـینی ،ادبیـات تطبیقـی ،ش ،12پاییـز و
زمسـتان .1394
 .69ضـرورت تصحیـح مجـدد دیـوان ابوالفـرج رونـی،
مریـم محمـودی ،متـن شناسـی ادب فارسـی ،س هفتم،
ش  ،25بهـار .1394
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 .74عشـقهای زمینـی :مـروری بـر کتـاب داسـتانهای
غنایـی ،عبدالرسـول شـاکری ،فصلنامـه نقـد کتـاب
ادبیـات ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .75علیـه تفسـیر ،سـرکوب فرم و فوبیـای محتوا ،مهدی
دادخـواه تهرانـی ،فصنامه نقد کتـاب ادبیات ،س اول ،ش
 ،2تابستان .1394
 .76عناصـر داسـتان در منظومـة چهـار چمـن ،نیمـا
رمضانـی ،احمـد غنـی پـور ملکشـاه و بهجـت السـادات
تیمـوری ،فصلنامـه پژوهشهـای نقـد ادبـی و سـبک
شناسـی ،س پنجـم ،ش  ،2پیاپـی ،19بهـار .1394
 .77عنصـر گفـت و گـو در فرامرزنامـه ،معصومه صادقی
و لطیفـه سلامت باویـل ،فصلنامـه پژوهشهـای نقـد
ادبـی و سـبک شناسـی ،س پنجـم ،ش  ،2پیاپـی ،19
بهـار .1394
 .78فردوسـی و شـاهنامه :نقدگونـه ای بر کتـاب معمای
شـاهنامه ،داوود رفیعـی ،مجموعـه مقـاالت همایش بین
المللـی جسـتارهای ادبـی ،زبـان و ارتباطـات فرهنگـی،
.1394
 .79ققنـوس ،اسـطورة ناتمـام :نقـد کتـاب راهـی بـه
نشـانه معنـا شناسـی سـیال ،فـرزاد کریمـی ،فصلنامـه
پژوهشهـای نقـد ادبی و سـبک شناسـی ،س پنجم ،ش

 ،4پیاپـی ،20تابسـتان .1394
 .80کارل هرمـان اتـه ،تاریـخ نـگار ادب فارسـی ،کامیار
عابـدی ،فصلنامـة نقـد کتـاب ادبیـات ،س اول ،ش ،1
بهـار .1394
 .81کیمیـای تأسـیس :گزارشـی از زبـان شـعر در نثـر
صوفیـه ،فـرزاد مر ّوجـی ،فصنامـه نقد کتـاب ادبیات ،س
اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .82گریـز از اعتـراف ،افسـانه منفـرد ،نامة فرهنگسـتان،
ش  ،55بهـار. 1394
 .83گزیـدۀ غزلیـات بیدل در بوتۀ نقـد گزینش و گزارش
محمدکاظـم کاظمـی ،عبدالـه ولـی پـور ،متـن شناسـی
ادب فارسـی ،ش ،27س هفتـم ،پاییـز و زمسـتان .1394

 .85گنـج حسـن بـی پایـان دوسـت ،سـهیال صارمـی،
جهـان کتـاب ،ش ،6س بیسـتم ،شـهریور .1394
 .86گونـه شناسـی متنهـای فارسـی ،گونـة فارسـی
فـرارودی (ماوراءالنهـری) بـا نگاهـی بـه کتـاب ارشـاد،
علـی رواقـی ،ضمیمـة آینه میـراث ،ش  ،39بهـار .1394
 .87لیلـی و مجنـون در ادبیـات فارسـی و عربـی ،خلیـل
پروینـی ،ادبیـات تطبیقی ،ش ،11پاییز و زمسـتان .1394
 .88متـن ادبـی بافتـار اجتماعـی و تاریـخ ادبیـات،
عبدالرسـول شـاکری،جهان کتاب ،ش ،11،12س بیستم،
بهمـن و اسـفند .1394
 .89مرواریدهـای پارسـی سـرودههای فلسـفی
ناصرخسـرو ،محبوبـه شمشـیرگرها ،جهان کتـاب ،ش،6
س بیسـتم ،شـهریور .1394
 .90مـروری بـر تاریـخ علـوم و ادبیـات در تاریـخ جامـع
ایـران ،محمـد دهقانـی ،فصلنامـه نقدکتـاب ادبیات ،س
اول ،ش ،4-3پاییـز و زمسـتان .1394
 .91مطالعـة تطبیقـی برخـی آموزههـای تعلیمـی در
اندرزنامههـای پهلـوی و برزونامـه (بخـش کهـن) ،رضـا

 .92معرفـی متنـی و محتوایی منشـآت آل برهان ،مهدیه
اسـدی و حسـین مسـجدی ،متن شناسـی ادب فارسـی،
ش ،27س سـوم ،پاییز و زمسـتان .1394
 .93معرفـی و بررسـی دو تصحیح تازه شـاهنامه ،سـجاد
آیدنلـو ،ضمیمة آینة میراث ،س سـیزدهم ،ش  ،40سـال
1394
 .94معرفـی و نقـد کتاب باغهـای کیوتـو ،روزنامة ایران،
س بیسـت و یکم  ،ش  9 ،6041مهر .1394
 .95مفهـوم عرفانـی ادب ورزی در آثـار جامی و مقایسـة
آن بـا مهـم تریـن آثـار عرفانی به زبـان فارسـی ،محمد
جـواد شـمس و مجیـد فرحانـی زاده ،نامـه فرهنگسـتان،
ش  ،55بهـار .1394
 .96مقاتلـه جنـگ با اخالق و انسـانیت ،احسـان عابدی،
جهـان کتـاب ،ش ،11.12س بیسـتم ،بهمـن و اسـفند
.1394
 .97مالحظاتـی دربـارة مباحـث ادبیـات حماسـی و
اسـاطیری در تاریـخ جامـع ایـران ،سـجاد آیدنلـو ،جهان
کتـاب ،س بیسـتم ،ش  ،6شـهریور .1394
 .98نظـری سـبک شـناختی در رسـاله ای عرفانی ،سـید
محمـد راسـتگو و محمـد فریـد راسـتگوفر ،آینـه میراث،
ش ،57س سـیزدهم ،پاییـز و زمسـتان .1394
 .99نقـد اسـطوره شـناختی گنبـد سـیاه هفـت پیکـر
نظامـی ،بتـول واعظ و رقیـه کاردل ایلـواری ،دو فصلنامه
علـوم ادبـی ،ش ،6س پنجـم ،بهـار و تابسـتان.1394
 .100نقـد بالغـی و سـبکی رباعیات حافـظ ،امید مجد و
حمیـده غالمـی ،پژوهشـنامه نقد ادبـی ،س ،4ش ،8پائیز
و زمستان .1394
 .101نقـد تصحیـح دیـوان حکیـم سـنایی ،بـه کوشـش
محمدرضـا برزگـر خالقی ،مسـعود راسـتی پـور ،فصلنامه
نقدکتـاب ادبیـات ،س اول ،ش  ،4-3پاییـز و زمسـتان
.1394
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .84گفـت و گویـی پـس از قـرن هـا :نقد کتـاب گفت و
گو با مسـعود سـعد سـلمان ،خسـرو باقـری ،فصنامه نقد
کتـاب ادبیـات ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394

جلیلـی و مهـدی نـوروز ،فصلنامه پژوهشهـای نقد ادبی
و سـبک شناسـی ،س پنجـم ،ش  ،4پیاپـی ،20تابسـتان
.1394

 .102نقـد تصحیح شـیرین و خسـرو امیرخسـرو دهلوی،
آزاده پـوده ،حسـین آقـا حسـینی و محسـن محمـدی
فشـارکی ،ادب پژوهـی ،ش  ،33پاییـز .1394

 .113نقـد و بررسـی سـبک زبانـی غزلیـات نشـاط
اصفهانـی ،امیـن رحیمـی و امیـن رضایـی ،دوفصلنامـه
علـوم ادبـی ،ش  ،7س پنجـم ،پاییـز و زمسـتان .1394

 .103نقـد تطبیقـی عنصـر رنـگ در ادیسـه هومـر و
شـاهنامه فردوسی ،افسـانه سـراجی و ،...مطالعات ادبیات
تطبیقـی ،ش  ،33س نهـم ،بهـار.1394

 .114نقـد و بررسـی کنایـات هنجارگریختـه در دیـوان
ابـن فـارض و کلیـات شـمس مولـوی ،روح اهلل صیـادی
نـژاد و منصوره طالبیان ،پژوهشـنامه نقـد ادبی ،ش ،7س
چهارم ،بهـار.1394

 .104نقـد تطبیقـی منطـق الطیر اثـر عطار و داسـتانهای
کانتربـری اثـر چوسـر ،شـاهرخ حکمـت و مریـم پریزاد،
مطالعـات ادبیات تطبیقـی ،ش  ،35س نهم ،پاییز .1394
 .105نقـد فرمالیسـتی قصـه ی سـمک عیـار بر اسـاس
نظریـه ی والدیمیـر پـراپ ،زینت مشـایخ ،رشـد آموزش
زبـان و ادب فارسـی ،ش ،113س ،28بهـار .1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .106نقـد کتـاب شـاهنامه ،شـاه نامـه هـا ،میرسـاالر
رضـوی ،فصلنامـه نقد کتاب ادبیـات ،س اول ،ش ،1بهار
.1394
 .107نقـد و بررسـی ادبیـات آیینی در کتابهای درسـی
دوره ی متوسـطه ،ناصر فرنیا ،رشـد آمـوزش زبان و ادب
فارسـی ،ش ،113دورة  ،28بهار .1394
 .108نقـد و بررسـی انتقـادی احـوال و آثـار علـی بـن
طیفـور بسـطامی ،علـی صباغـی ،مطالعـات شـبه قـاره،
ش ،24س هفتـم ،پاییـز.1394
 .109نقـد و بررسـی آثـار نثـر کهـن در کتـاب ادبیـات
فارسـی ،اشـرف روشـندل پور ،رشـد آموزش زبان و ادب
فارسـی ،ش ،116دورة  ،29زمسـتان .1394
 .110نقـد و بررسـی تاریـخ ادبیـات فارسـی ،محمـد
غالمرضایـی ،فصلنامـة نقد کتاب ادبیـات ،س اول ،ش،1
بهـار .1394
 .111نقـد و بررسـی تصحیـح سـفینه شـاعران قدیـم
(نسـخه سـنا ،) 651مجیـد خسـروی ،آینـه میـراث ،ش
 ،56س سـیزدهم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .112نقـد و بررسـی تطبیقـی تزاحـم تصاویـر در شـعر
منوچهـری دامغانـی و ابن خفاجه اندلسـی ،نوذر عباسـی
و ،...کاوش نامـه ادبیـات تطبیقـی ،ش ،18س پنجـم،
تابسـتان.1394
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 .115نقـد و بررسـی متـن انتقـادی فرامرزنامـة کوچک،
ابوالفضـل خطیبـی ،فصلنامـة نقد کتاب میـراث ،س دوم،
ش ،5بهـار .1394
 .116نقـد و بررسـی نظریـۀ وجـود خیالـی ابـن عربی در
غزلیـات و رباعیـات بیـدل دهلـوی ،مسـعود روحانـی و
علـی اکبر شـوبکالیی ،پژوهشـنامه نقد ادبـی ،ش ،7س
چهارم ،بهـار.1394
 .117نقـد و بررسـی نمادگشـای بخـاری از قـرن دهـم
هجـری ،نجیـب مایل هروی ،نامه فرهنگسـتان ،ش ،52
بهار .1394
 .118نقـد و تحلیـل تشـبیه در نفثه المصـدور ،محمدامیر
مشـهدی و  ،...پژوهشـنامه نقـد ادبـی ،ش ،7س چهارم،
بهار.1394
 .119نقـدی بـر احادیث و قصص مثنوی ،وحید سـبزیان
پـور ،صدیقـه رضایـی و سـمیره خسـروی ،آینـه میراث،
ش  ،56س سـیزدهم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .120نقـدی بـر تصحیح اشـعار تاریـخ ذوالقرنیـن ،بهرام
شـعبانی ،شـعر پژوهـی ،س هفتـم ،ش  ،26زمسـتان
.1394
 .121نقـدی بـر تصحیـح گـوی و چـوگان قاسـمی
گنابـادی ،زهـرا اختیاری ،متن شناسـی ادب فارسـی ،س
هفتـم ،ش ،4زمسـتان .1394
 .122نقـدی بـر جلـد اول شـاهنامه بـه تصحیـح جلال
خالقـی مطلـق ،مصطفی موسـوی و میالد چشـمی ،متن
شناسـی ادب فارسـی ،س هفتـم ،ش ،4زمسـتان .1394
 .123نقدی بر داسـتان رسـتم و سـهراب ،مسـعود راستی
پـور ،فصنامـه نقد کتاب ادبیات ،س اول ،ش  ،2تابسـتان

.1394
 .124نقـدی بـر دیـوان شـمس الدیـن (جلال الدیـن)
ورکانـی ،فـرزاد ضیائی حبیـب آبادی ،آینـه پژوهش ،س
بیسـت و ششـم ،ش  ،1فروردیـن و اردیبهشـت .1394
 .125نقـدی بـر شـرح دیـوان ناصرخسـرو ،آرش امرایی،
فصلنامـه متـن شناسـی ادب فارسـی ،ش  ،4پیاپـی ،28
زمسـتان .1394
 .126نقـدی بـر کتـاب آرایههـای ادبی ،رامیـن محرمی،
پیـام فروغـی راد ،رشـد آمـوزش زبـان و ادب فارسـی،
ش ،116دورة  ،29زمسـتان .1394
 .127نقـدی بـر کتـاب چنیـن گفـت دهقـان ،اثـر
محمدجعفـر یاحقـی ،امـان اهلل برگسـتوان ،بـه نشـر ،
.1394

 .129نکاتـی دربـاره کشـف المحجـوب ابویعقـوب
سجسـتانی ،سـلمان سـاکت ،آینـه میـراث ،ش  ،57س
سـیزدهم ،پاییـز و زمسـتان .1394
 .130نگاهـی بـه پژوهشـی در خرقـة درویشـان و دلـق
صوفیـان ،جلال الدیـن افضـل ،فصلنامـة نقـد کتـاب
ادبیـات ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .131نگاهـی بـه خوانـش دولت آبـادی از تاریـخ بیهقی،
محمـد دهقانـی ،فصلنامـة نقـد کتـاب ادبیـات ،س اول،
ش  ،1بهـار .1394
 .132نگاهی به دو تذکره شـعر از اسـرار علیشـاه تبریزی
و نقـد و بررسـی تصحیـح حدیقه الشـعرای اسـرار ،احمد
رنجبـر حیدرباغـی ،فصلنامـة نقد کتاب میـراث ،س دوم،
ش  ،7-6تابسـتان و پاییز .1394
 .133نگاهـی بـه دیـوان کبیـر ،کلیـات شـمس تبریـزی
بـه کوشـش دکتـر توفیـق ه .سـبحانی ،احمدرضـا بهرام
پـور عمـران ،فصلنامه نقـد کتاب ادبیـات ،س اول ،ش،1
بهـار .1394

 .135نئوگلسـتان ،نظـر بـه شـوخی تـازه ای بـا میـراث
شـیخ شـیراز ،جویـا جهانبخش ،آینه پژوهش ،س بیسـت
و ششـم ،ش ،6بهمـن و اسـفند .1394
 .136ویرایـش دوم شـاهنامه بـه اهتمـام جلال خالقـی
مطلـق ،سـجاد آیدنلـو ،ضمیمـه آینـه میـراث ،ش ،40
تابسـتان .1394
 .137ویرایـش نهایـی شـاهنامه ی چاپ مسـکو ،سـجاد
آیدنلـو ،ضمیمـه آینـه میـراث ،ش  ،40تابسـتان .1394
 .138ویژگیهـای سـبکی تاریـخ ایلچـی نظـام شـاه،
عبدالعلـی اویسـی کهخـا و محمد چهارمحالـی ،مطالعات
شـبه قـاره ،ش ،24س هفتـم ،پاییـز.1394
 .139هـر دم از ایـن بـاغ ،احمدرضـا بهـرام پـور عمران،
فصلنامـة نقـد کتـاب ادبیـات ،س اول ،ش ،2تابسـتان
.1394
 .140هرچـه ،هرچنـد و هرکـدام و نکتـه ای در معنـای
یکسـان آنهـا در متـون کهن ،محمـود ندیمـی هرندی و
تهمینـه عطائـی کچوئی ،دسـتور ویژه نامة فرهنگسـتان،
ش  ،11اسـفند .1394
 .141هرچـه ،هرچنـد و هرکـدام و نکتـهای در معنـای
یکسـان آنهـا در متـون کهـن ،محمـود ندیمـی هرنـدی
،دسـتور ویژهنامه نامه فرهنگسـتان ،ش ،11اسفند.1394
 .142یادداشـتی بـر نقـد شـکل مـدار ،علـی پاینـده
جهرمـی ،روزنامـة عصـر مـردم 5 ،خـرداد .1394
 .143یـان ریپـکا ،همکارانـش و تاریـخ نـگاری ادب
فارسـی ،کامیـار عابـدی ،فصلنامـه نقدکتـاب ادبیات ،س
اول ،ش ،2تابسـتان .1394
 .11ادبیات داستانی
 .1اتفاقـی تـازه در داسـتان انقلاب یادداشـت مهـدی
کفـاش بـر جشـن بـاغ صـدری ،وبـگاه شهرسـتان ادب،
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .128نقـدی بـر کتـاب سـبک ادبـی از دیـدگاه زبـان
شناسـی ،محمـد حسـین علـی ،فصنامـه نقـد کتـاب
ادبیـات ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394

 .134نگاهـی بـه کتاب باباطاهر  :شـرح احـوال و نگاهی
جصـاص همدانـی ،مهـدی
بـه آثـار ابومحمـد طاهـر ّ
کدخـدای طراحـی ،فصنامه نقـد کتاب ادبیـات ،س اول،
ش  ،2تابسـتان .1394

مهـدی کفـاش 21 ،بهمـن .1394

 ،5-3س بیسـتم ،خـرداد و مـرداد .1394

 .2ارزیابـی کیفـی ترجمـه فارسـی بـه انگلیسـی کتـاب
نونـی صفـر اثـر سـید حسـن شـکری بـر اسـاس مـدل
ارزشـیابی جولیـان هـاوس ،فاطمـه چراغـی و سـرور
جـوادی نسـب.1394 ،

 .13برررسـی داسـتان بعضـی از مـا دوسـتمان کلبـی را
تهدیـد مـی کردیـم اثـر دونالد بارتلمـی ،روح الها سـیف،
ماهنامـه ادبیـات داسـتانی چـوک ،ش  ،59تیـر .1394

 .3ازعشـق درقلعـه شـورجه تافراراز کاخ شـاهی ،حسـین
رهنـورد ،مـردم سـاالری ،ش 13 ،3636آذر .1394

 .14برررسـی داسـتان سـه قدیس؛ لئـو تولسـتوی؛ ،روح
الهـت سـیف ،ماهنامـه ادبیـات داسـتانی چـوک ش ،61
شـهریور.1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

ادبـی پیـش
 .4ایدئولـوژی و نقـش آن در ترجمـه آثـار
ِ
و پـس از انقلاب اسلامی بـا رویکـرد تحلیـل انتقـادی
گفتمـان ،بررسـی مـوردی :ترجمـه صـد سـال تنهایـی،
سـرور جـوادی نسـب و.1394 ،...

 .15بررسـی امـکان تحقـق داسـتان دینـی بـا نگاهی به
کتـاب «حـاء سـین نـون» نوشـته سـید علـی شـجاعی،
وجیهـه علـی اکبـری سـامانی ،هنرمنـد ،س نهـم ،ش
 ،435بهمـن .1394

 .5ایـن جـاده انـگار بـه جایـی راهـی نـدارد (نقـدی بـر
داسـتان مثل کسـی که از یادم می رود نوشـتۀ 
مجموعـه
ِ
سـیاوش گلشـیری) ،نفیسـه مرادی ،هفته نامـه صدا ،ش
 17 ،72بهمـن .1394

 .16بررسـی تطبیقـی رئالیسـم جادویـی در دو رمـان
سـرزمین گوجههـای سـبز و صـد سـال تنهایـی ،مهدی
ممتحـن و ایـران لـک ،ادبیـات تطبیقـی ،ش  ،11پاییز و
زمسـتان .1394

 .6آدمهـای عوضی در چشـم اندازی پانورامیک ،حسـین
صافـی ،فصلنامـة نقد کتاب ادبیـات ،س اول ،ش  ،1بهار
.1394

 .17بررسـی تطبیقـی مرثیـه ای بـرای ژالـه و قاتلش اثر
ابوتـراب خسـروی و درون مایـه ی خائـن قهرمـان اثـر
بورخـس ،از دیـدگاه پسـت مدرنیسـم ،فاطمـه حیـدری،
بیتـا دارابـی و ،...پژوهشهـای ادبیـات تطبیقـی ،ش ،5
س سـوم ،بهـار و تابسـتان.1394

 .8آنجـا کـه روباه ها عاشـق می شـوند ،طال نژاد حسـن،
کتـاب هفته خبر.1394 ،

 .18بررسـی جامعـه شـناختی رمـان خانـواده خوشـبخت
اثر سـارتر ،امیـر عربلـو.1394،

 .7آقـا صمـد و ماهـی سـیاه کوچولـو ،جهان کتـاب ،ش
1و ،2س بیسـتم ،فروردیـن و اردیبهشـت .1394

 .9بادهـای مخالـف زن هـا ،سـعید بردسـتانی ،هفته نامه
صـدا ،ش  30 ،61آبـان .1394
 .10بازنمـود هویـت زنانـه در مجموعـه داسـتان حتـی
وقتـی میخندیـم فریبـا وفی بـا رویکـرد تحلیـل انتقادی
گفتمـان فـرکالف ،کلثـوم قربانـی جویبـاری ،زبـان
و ادبیـات فارسـی ش  ،79س بیسـت و سـوم ،پاییـز و
زمسـتان .1394
 .11بحثـی در سـاختار و پژوهـش تاریخ ادبیات داسـتانی
ایـران ،فـرزام حقیقـی ،فصلنامة تخصصی نقـد ادبی ،س
 ،8ش  ،30تابسـتان .1394
مسـرت ،جهـان کتـاب ،ش
 .12بـرج قحطـی ،حسـین
ّ
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 .19بررسـی داسـتان پـدرم در تاریکی می نشـیند؛ جروم
وایدمـن ،روح اهلل سـیف ،ماهنامه ادبیات داسـتانی چوک،
ش  ،65دی .1394
 .20بررسـی داستان تسـلیم سـوم ،گابریل گارسیا مارکز،
روح اهلل سـیف ،ماهنامـه ادبیات داسـتانی چوک ،ش ،57
اردیبهشت.1394
 .21بررسـی داسـتان جنایـت در کال دِال پرسـکوئیدا اثـر
آرماندو پاالسـیو والـدس ،روح اهلل سـیف ،ماهنامه ادبیات
داسـتانی چـوک ،ش  ،54بهمن .1394
 .22بررسـی داسـتان حادثـه ای در پـل اوئـل کریـک؛
آمبـروس بـی یـرس ،روح اهلل سـیف ،ماهنامـه ادبیـات
داسـتانی چـوک ،ش  ،62مهـر .1394

 .23بررسـی داسـتان خانـه ارواح اثـر ویرجینیـا وولـف،
روح اهلل سـیف ،ماهنامـه ادبیات داسـتانی چوک ،ش ،58
خـرداد .1394
 .24بررسـی رمانهـای عربـی و فارسـی معاصـر از منظـر
ـحاذ اثر نجیب
نقـد جامعه شـناختی (مطالعـه موردی :الشّ ّ
محفوظ و اشـک سـبالن نوشـته ابراهیم دارابـی) ،پیمان
صالحـی و پرویـن خلیلـی ،کاوش نامـه ادبیـات تطبیقی،
ش  ،18س پنجـم ،پاییـز .1394
 .25بررسـی فضـا و زمـان در رمان کرشـمه لیلی ،محمد
جانبـازان ،روزنامـه توسـعه جنـوب ،ش  27 ،1071دی
.1394
 .26بررسـی مؤلفههـای پسـت مدرنیسـتی در رمـان
باورهـای خیـس یـک مرده ،سـیروس شمیسـا و سـکینه
نجاتـی رودپشـتی ،نامه فرهنگسـتان ،ش ،15پایز .1394

 .28بیـا و حـال اهـل درد بشـنو ،آرزو شـهبازی ،جهـان
کتـاب ،ش ،5-3س بیسـتم ،خـرداد و مـرداد .1394

 .33تحلیـل رابطـه گفتمـان اخالقـی متـن با شـیوه بیان
در دو اثـر غالمحسـین سـاعدی ،زهـرا حیاتـی ،پژوهش
زبـان و ادبیـات فارسـی ،ش  ،37تابسـتان .1394
 .34تحلیـل رمان افغانی کشـی با سـاختار سـفر قهرمان،
حامـد حسـینی پنـاه کرمانـی ،روزنامـه فرهیختـگان،
ش 9 ،1893اسـفند .1394
 .35تحلیل روانشـناختی شـخصیتهای سـه داستان گدا،
خاکسـتر نشـین ها و آشـغال دونی غالمحسـین ساعدی
بـر مبنـای نظریـه کارن هورنـای (نقـد روانشـناختی)،
جلیـل شـاکری و بهناز بخشـی ،متـن پژوهـی ادبی ،س
نوزدهـم ،ش  ،63بهـار .1394
 .36تحلیـل زیبایـی شـناختی چنـد عنصـر داسـتانی در
سـه رمـان رضـا امیرخانـی (ارمیا ،مـن او ،بیوتـن) ،گلرخ
سـادات غنـی و ،...پژوهـش زبـان و ادبیـات فارسـی ،ش
 ،37تابسـتان .1394
 .37تحلیـل گفتمـان انتقـادی داسـتان کوتـاه ناخلـف
نوشـته سـید مهدی شـجاعی ،سـهیال فرهنگی ،سـودابه
بانـگ آور ،ادبیـات انقالب اسلامی ،ش ،2س دوم ،پاییز
.1394

 .29بینامتنیت و معاصرسـازی حماسـه در «شـب سهراب
کشـان» بیژن نجدی ،ابراهیم سـلیمی کوچی و محسـن
رضائیـان ،متـن پژوهـی ادبـی ،ش  ،63س نوزدهـم،
بهار.1394

 .38تحلیـل و بررسـی رمـان افسـانه هفـت رئیـس ،علی
پاینـده جهرمـی ،عصر مردم ،ش  4 ،5702اسـفند .1394

 .30پسامدرنیسـم ایدئولوژیـک در رمـان دفـاع مقدس با
تکیـه بـر رمـان سـرد سـفید  ،غالمرضـا پیـروز ،مهـدی
خادمـی کوالیی و زهرا مقدسـی ،نشـریه ادبیـات انقالب
اسلامی ،ویـژه نامـه فرهنگسـتان ،ش  ،2س دوم ،پاییز
.1394

 .39تعارض شـخصیتهای جزیرة سـرگردانی و سـاربان
سـرگردان از منظـر نشـانه شناسـی اجتماعـی ،ابراهیـم
سـلیمی کوچـی و فاطمـه سـکوت جهرمـی ،فصلنامـه
پژوهشـهای نقـد ادبـی و سـبک شناسـی ،س پنجم ،ش
 ،4پیاپـی ،20تابسـتان .1394

 .31تحلیـل برشـتی از داسـتان خانههـای شـهر ری
غالمحسـین سـاعدی ،فاطمـه کاسـی و محمدصـادق
بصیـری ،زبـان و ادبیـات فارسـی ،ش  ،78س ،23بهـار
و تابسـتان .1394

 .40تقدیـر از تقدیـر ،عنایـت سـمیعی ،جهـان کتاب ،ش
 ،10س بیسـتم ،دی.1394

 .32تحلیـل تطبیقی«عروسـک فروشـی» صـادق چوبک
و « جثـه علـی الرصیـف » سـعداهلل ونـوس ،مجید صالح

 .41تکنیکهـای روایـی :رویکـردی سـاختارگرایانه بـه
صنوبـر و زن خفتـۀ شـهریار مندنـی پـور ،پیام عباسـی و
علـی سـعیدی ،پژوهـش ادبیـات معاصر جهـان ،ش ،72
دوره  ،20پاییـز و زمسـتان .1394
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .27بررسـی وجـوه روایتـی در رمان «اعتـراف غالمان»،
نجمـه حسـینی سـروری و تهمینـه سـاالری ،ادبیـات
پایـداری ،ش ،7س سـیزدهم ،پاییـز و زمسـتان .1394

بیـک و فاطمـه بیات فـر ،متن پژوهی ادبـی ،ش  ،63س
نوزدهـم ،بهار.1394

 .42جنـگ بـا جدیت ،سـعید بردسـتانی ،هفتـه نامه صدا،
ش  25 ،1785مهـر .1394
 .43حدیـث نفـس در دایـره ای بسـته ،امیـن فقیـری،
جهـان کتـاب ،ش  ،5-3س بیسـتم ،خـرداد و مـرداد
.1394
 .44خیالـی بافتـه از تـار و پـود زندگـی :نقـد کتـاب تـه
خیـار (سـی داسـتان) هوشـنگ مـرادی کرمانـی ،یزدان
منصوریـان ،جهـان کتاب ،س بیسـتم ،ش1و  ،2فررودین
و اردیبهشـت .1394
 .45داسـتان یک آشـوب ،سـعید بردسـتانی ،شهروند ،ش
 22 ،733آذر .1394
 .46دربـاره داسـتان پـس کوچههـای سـنندج عبـاس
کمنـدی ،یـداهلل کریمـی ،هفتـه نامـه سـیروان.1394 ،
نمايۀ مقاالت ارسالي

 .47دردهـای بچههـای قالـی بـاف خانـه ،خبرگـزاری
کتابـداری و اطلاع رسـانی (لیزنـا) ،فـرزاد حاجـی زیـن
العابدینـی13 ،آبـان .1394
 .48راوی اول شـخص و راوی شـخص اول ،عنایـت
سـمیعی ،جهـان کتـاب ،ش ،7س بیسـتم ،مهـر.1394
 .49راوی بـوف کـور ،رانـۀ مـرگ و شـکاف در نظـم
نمادیـن ،مجید جالله ونـد آلکامـی،ادب پژوهی ،ش ،33
پاییـز .1394
 .50رد پـای رئالیسـم در بـه کـی سلام کنـم ،نجمـه
نظـری ،مهنـاز محمدلـو ،فصلنامـه پژوهشهـای نقـد
ادبـی و سـبک شناسـی ،س ششـم ،ش  ،1پیاپـی ،21
پاییـز .1394
 .51رمانی سـه بعـدی با صدای دالبـی دیجیتال ،مرتضی
برزگـر ،کتاب هفته خبـر ،ش  ،27س اول 4 ،مهر .1394
 .52روایـت در لکنـت ،لکنت در روایت :تحلیل و بررسـی
روایـت و انـواع و ابـزار آن در رمـان لکنـت ،فرخنده حق
شـنو ،فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س اول ،ش ،4-3
پاییز و زمسـتان .1394
 .53روایتـی فروافتـاده در مغاک نقالی ،مهـدی ابراهیمی
المـع ،فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س اول ،ش ،4-3
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پاییز و زمسـتان .1394
 .54روایتـی معاصـر از زندگـی فرودسـتان تهـران ،حامد
طالبیـان ،جهـان کتـاب ،ش  ،5-3س بیسـتم ،خـرداد و
مـرداد .1394
 .55رویکـردی باختینـی به سـنگ صبور صـادق چوبک،
علـی تسـلیمی و فاطمه ادراکـی ،پژوهشهـای نقد ادبی
و سـبک شناسـی ،ش ،22زمستان .1394
 .56زخـم کهنـه نابرابـری ،مرتضـی فضلـی اسـتبرق،
روزنامـه سـتاره صبـح ،ش ،17خـرداد .1394
 .57زیسـتن در میانـه سـرخوردگی و عصیـان ،آفاق دادو،
روزنامـه سـتاره صبـح ،ش  3 ،199بهمن .1394
 .58سـاعت ویرانـی ،امیـن فقیری ،جهان کتـاب ،ش،10
س بیستم ،دی .1394
 .59سـبک شناسـی انتقـادی زاویـه ی دیـد در داسـتان
کوتـاه مـردی کـه برنگشـت ،فاطمـه علـوی و ،...ادب و
زبـان فارسـی ،ش  ،18پاییـز و زمسـتان .1394
 .60سـبک شناسـی زبانـی رمـان آن مادیـان سـرخ یال
نوشـته محمـود دولـت آبـادی ،شـهریار همتـی و ،...متن
پژوهـی ادبـی ،س نوزدهـم ،ش  ،64تابسـتان .1394
 .61سـنگی برگـوری دغدغـة مـرگ در اعترافـات آل
احمـد ،بهنـاز علـی پورگسـکری ،نامـة فرهنگسـتان ،ش
 ،56تابسـتان.1394
 .62سـین مثـل سـودابه در چهارچـوب گونـة ادبـی
کارآگاهـی ،محمـد راغـب ،فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیات،
س اول ،ش  ،4-3پاییـز و زمسـتان .1394
 .63شـخصیت سرگشـته در موقعیـت ،سـتم مضاعـف
انسـانها بـر یکدیگر ،فرحنـاز علیزاده ،فصلنامـه نقد کتاب
ادبیـات ،س اول ،ش  ،4-3پاییـز و زمسـتان .1394
 .64شـیوه طنـز پـردازی در دو اثر از اکبر صحرایی ،سـید
ناصـر جابـری اردکانی ،اسـما حسـینی ،ادبیـات پایداری،
ش ،12س هفتـم ،بهار و تابسـتان .1394
 .65صـد درسـتی در شکسـت خضر هسـت؛ نیـم نگاهی
بـه کتـاب فرماندهـان ورود ممنـوع ،رمضانعلـی ابراهیـم

زاده گرجـی ،کیهـان فرهنگـی ،347-345،شـهریور و
آبـان .1394

زاده گرجـی ،کیهـان فرهنگـی ،ش 340و  ،341فروردین
و اردیبهشـت .1394

 .66عصـارة داسـتانی اولیـس ،کار بدیعـی و تبییـن آن با
گونـه شناسـی و نظریـة ترجمه ،حسـن هاشـمی میناباد،
فصنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س اول ،ش  ،2تابسـتان
.1394

 .75معرفـی و بررسـی کتـاب :سـردار شـهید سـوداگر بـا
کتابـی متفـاوت در دفاع مقـدس ،رمضانعلـی ابراهیم زاده
گرجـی ،کیهـان فرهنگـی ،344-342 ،خـرداد و مـرداد
.1394

 .67قصـر در رویکـرد اکسپرسیونیسـم :نگاهـی بـه رمان
قصـر اثـر فرانتـس کافـکا ،فرخنـده حـق شـنو ،نقـد و
بررسـی کتـاب تهـران ،ش  ،49زمسـتان .1394

 .76معرفـی و بررسـی کتـاب :فاصلـه ای بیـن ابرکـوه تا
جبهههای حماسـه نبـود ،رمضانعلی ابراهیـم زاده گرجی،
کیهـان فرهنگـی ،349-348 ،آذر و دی .1394

 .68قصـر رمانـی کالسـیک یـا نـو ،فرخنـده حـق شـنو،
فصلنامـه نقـد و بررسـی کتاب تهـران ،ش  ،49زمسـتان
.1394

 .77معنـای زندگـی ،محمـد رحیـم اخوت ،جهـان کتاب،
ش11و ،12س بیسـتم ،بهمن و اسـفند.1394

 .70کارکـرد عناصـر بنیادیـن در داسـتانهای مختلـف،
علـی پاینـده جهرمـی ،عصـر مـردم ،ش 22 ،5443
فروردیـن .1394
 .71گاهـی از تاریـخ درس نمـی گیریم :مـروری بر رمان
تاریخـی اجتماعـی تگـرگ ،بهـاره امیری ،صفای سـخن
ش ،9اردیبهشت.1394
 .72الگوهـای سـاختارگرایی و روای تهـای پسـامدرن،
تعامـل یـا تبایـن :تحلیـل رمـان کولـی کنـار آتـش بـا
الگـوی کنشـی گریمـاس ،پارسـا يعقوبـي جنبـه سـرايي
و خدیجـه محمـدی ،ادبیـات پارسـی معاصـر ،ش  ،2س
پنجـم ،
 .73مطالعـه تطبیقـی نمادهـای اسـطوره ای قهرمـان
زن در عـادت مـی کنیـم اثـر پیـرزاد و سـرخ و سـیاه
اثـر اسـتاندال ،نـگار مـزاری ،پژوهشهـای ادب و زبـان
فرانسـه ،ش ،4پاییـز و زمسـتان .1394
 .74معرفـی و بررسـی کتـاب :ژنـرال بعثی ،تسـلیم اراده
قهرمانـان ریزنقـش دربنـد می شـود ،رمضانعلـی ابراهیم

 .79ناهمخوانـی دوره و نوشـتار ( بررسـی و نقـد رمـان
سـید رزاق
کریسـتین و کیـد) ،عصمـت اسـماعیلی و ّ
رضویـان ،متـن پژوهـی ادبی ،س نوزدهـم ،ش  ،65پاییز
.1394
 .80نقـد جامعه شـناختی سـرمایههای اجتماعی فرهنگی
زنـان در رمـان دل فـوالد اثر منیـرو روانی پور براسـاس
نظریـه ی انواع سـرمایه ی پیر بوردیو ،صـدف گلمرادی،
نقـد ادبـی ،ش  ،29بهار .1394
 .81نقـد کتـاب زمانـی کـه یـک اثر هنـری بـودم ،مریم
سـدهی ،لیزنا 3 ،آبـان .1394
 .82نقـد و بررسـی داسـتان روبـاه و دوشـیزه بریـل اثـر
کاتریـن منسـفیلد ،علـی پاینـده جهرمـی ،عصـر مـردم،
ش 18 ،5590مهـر .1394
 .83نقـد و بررسـی کتـاب «جشـن بـاغ صـدری»:
پرسـشهای بـی جـواب در روایتـی از انقلاب ،وجیهـه
علـی اکبری سـامانی ،سـایت خبرگزاری تسـنیم 28 ،دی
.1394
 .84نقـد و تحلیـل رمـان چـراغ هـا را مـن خامـوش می
کنـم از منظـر زبـان و جنسـیت ،مالحـت نجفـی عـرب،
دو فصلنامـة علـوم ادبـی ،س چهـارم ،ش 6و  ،7بهـار و
تابسـتان .1394
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .69کارکـرد اسـطوره در گفتمـان پسااسـتعماری رمـان
فارسـی (بـا تحلیـل سـه رمـان سووشـون ،رازهـای
سـرزمین مـن ،اهـل غـرق) ،نفیسـه مـرادی و مریـم
حسـینی ،پژوهـش زبـان و ادبیـات فارسـی ،ش ،37
تابسـتان .1394

 .78مقدمـه وتقریـظ ،سـید حسـن امیـن ،کتـاب تگرگ،
.1394

 .85نقـد و نگاهـی بـر مجموعه داسـتان مادربـزرگ پیام
مـرده ،مهنـاز رضایـی ،روزنامة خراسـان 12 ،دی .1394
 .86نقـدی بـر مجموعه داسـتان مثل کسـی کـه از یادم
مـی رود ،نفیسـه مـرادی ،هفتـه نامـة خبـری تحلیلـی
صـدا ،ش  ،72بهمـن .1394
 .87نقـدی بـر نقـد شـکل مـدار ،علـی پاینـده جهرمـی،
روزنامـه ابتـکار ،ش 9 ،3133اردیبهشـت.1394
 .88واکاوی سـتیز و تعـارض شـخصیتهای جزیـرۀ 
سـرگردانی و سـاربان سـرگردان از منظـر نشانهشناسـی
اجتماعـی ،ابراهیـم سـلیمی کوچـی ،پژوهشهـای نقـد
ادبـی و سـبک شناسـی ،ش ،20شـهریور .1394
 .89یادداشـتی بـر داسـتان اولیـن از جیمـز جویس ،علی
پاینـده جهرمی ،عصـر مـردم ،ش 30 ،5648آذر .1394
نمايۀ مقاالت ارسالي

 .90یادداشـتی بـر سـنگ و سـایه اثـر محمـد رضـا
صفـدری ،علـی پاینـده جهرمی ،نـگاه پنجشـنبه ضمیمه
ی خبـر جنـوب ،ش 29 ،1114بهمـن .1394
 .91یادداشـتی بـر کتـاب مـرد الابالـی بادکنـک قرمـزم
را سـوراخ مـی کنـد نوشـته علیرضـا اجلی نشـر چشـمه،
علـی پاینده جهرمـی ،عصر مردم ،ش10 ،5558شـهریور
.1394
 .12شعر
 .1ادبیـات تطبیقـی و تاریـخ گرایـی نـو :نقـدی بـر
ترانههـای «هویـت مـن » و «ای ایـران» ،سـمیرا
ساسـانی ،ادبیـات تطبیقی ،ش ،11بهار و تابسـتان.1394
 .2از جنـون نوشـتاری تا شـعر جنونمند ،افسـانه نجومی،
مجلـه دانـوش ،ش  ،3پاییز و زمسـتان .1394
 .3از فقـدان معیـار و روش تـا سـیمرغ شـعر مـدرن
فارسـی :نقـدی بـر گزیـده شـعر صـد شـعر نـو فارسـی،
مهـدی دادخـواه تهرانـی ،فصلنامه نقدکتـاب ادبیات ،س
اول ،ش ،1بهـار .1394
 .4اسـتحاله بـه شـیوه روزگار ،مکـث و مـروری بـر
مجموعـه شـعر مرثیـه برای یـک مـوش تنها یـا روزگار
اضافـه ،سـروده پژمـان قانـون ،افسـانه نجومـی ،مجلـه
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دانـوش ،ش  ،2بهـار .1394
 .5آب تنـی در حوضچـه امـا و اگـر ،مروری بـر مجموعه
شـعر  :ازدرخـت تـوت بـاال میرفتـم و برای شـان انگور
مـی چیـدم .سـروده سـیاوش سـبزی ،افسـانه نجومـی،
روزنامـه توسـعه جنـوب ،ش  15 ،989شـهریور .1394
 .6آب در خوابگـه رباعیـات نیمـا :نگاهـی بـه دیـوان
رباعیـات نیمایوشـیج ،سـیدعلی میرافضلـی ،بـرگ هنـر،
شـمارة  2و ،3مهـر و آبـان .1394
 .7بررسـی تطبیقـی انتقـاد اجتماعـی در شـعر محمـود
سـامی بارودی و ملک الشّ ـعرای بهار ،محسـن پیشـوایی
علـوی و ،...کاوش نامـه ادبیـات تطبیقـی ،ش  ،19س
پنجـم ،پاییـز .1394
 .8بررسـی تطبیقی رمانتیسـم در شعر سـهراب سپهری و
ابوالقاسـم الشّ ـابی ،نیلوفـر محمدی ،ادبیـات تطبیقی ،ش
 ،11پاییز و زمسـتان.1394
 .9بررسـی تطبیقـی سـبک ادبـی میـرزا علـی اکبـر
صابـر طاهـرزاده و سـید اشـرف الدیـن گیالنـی ،مهـدی
بوشـهری ،ادبیـات پارسـی معاصـر ،ش  ،2س پنجـم،
تابسـتان .1394
 .10بررسـی سـاختاری محتوایـی عنوانهـای شـعری م.
سرشـک در آیینـه ای بـرای صداهـا ،مسـعود روحانـی و
محمد عنایتی ،زبان و ادبیات فارسـی ،ش ،78س بیسـت
و سـوم ،بهار و تابسـتان .1394
 .11بررسـی شـعر «یادداشـتهای درد جاودانگـی» قیصـر
امیـن پـور بر اسـاس نظریـه نقشـگرایی هلیـدی ،نعمت
اهلل ایـران زاده و کبـری مـرادی ،متـن پژوهـی ادبی ،ش
 ،65س نوزدهـم ،تابسـتان.1394
 .12بررسـی و تحلیل سـاختار و محتوای قصاید شـهریار،
محمـد مهدی پـور ،محمـد خاکپـور و خدیجـه پورزینی،
زبان و ادب فارسـی دانشـگاه تبریز ،ش ،231س شـصت
و هشـتم ،بهار و تابسـتان .1394
 .13بررسـی و تحلیـل منظومـه ی مانلـی نیمایوشـیج
براسـاس الگوی سـفر قهرمـان جوزف کمپبـل ،نصراهلل
امامـی ،منوچهـر تشـکری و  ،...شـعر پژوهـی ،ش ،26

س چهـارم ،زمسـتان .1394
 .14بعـد از غزلهـای بـاران ،سـینا میرزایـی ،جهـان
کتـاب ،ش ،10س بیسـتم ،دی .1394
 .15بوسـه حتـی بـر حـروف اضافه :نقـدی بـر مجموعه
شـعر زمسـتان من اسـت آن چند تـار موی سـفید ،فرزاد
کریمـی ،آزما ،ش  ،115زمسـتان .1394
 .16تـب شـرجی کـوچ ،عاطفـه وطن چی ،جهـان کتاب،
ش  ،8س بیسـتم ،آبان .1394
 .17تحلیـل روایـت اسـطوره ای منظومـه آرش کمانگیر،
فریـده داودی مقـدم ،ادب پژوهـی ،ش  ، 32تابسـتان
.1394

 .19تعـدد تـن در صیـام صـدا ،مکـث و مـروری بـر
مجموعـه شـعر بـا پریـان گریخته از شیشـه هـا ی عطر
سـروده بهمـن سـاکی ،افسـانه نجومـی ،روزنامه توسـعه
جنـوب ،ش 19 ،933خـرداد .1394
 .20چهـره آشـنا در نقـد شـعر معاصـر ،احمـد سـمیعی
گیالنـی ،جهـان کتـاب ،ش  ،8س بیسـتم ،آبـان .1394
 .21در جسـت و جـوی زیبایـی (نقد نو بر نقـد نو) :نقدی
بـر کتاب هم شـاعر ،هم شـعر ،فـرزاد مر ّوجـی ،فصلنامه
نقدکتـاب ادبیـات ،س اول ،ش ،4-3پاییـز و زمسـتان
.1394
 .22دگردیسـی منطـق گفتگویـی در اشـعار قیصـر امین
پـور :ازآرمانگرایـی تـا درونگرایـی ،احمـد غنـی پـور
ملکشـاه و ،..متـن پژوهـی ادبـی ،ش ،64س نوزدهـم،
تابسـتان.1394
 .23دو نـوازی نـی و کمانچـه ،فاضـل ترکمـن ،جهـان
کتـاب ،ش  ،5-3س بیسـتم ،خـرداد و مـرداد .1394
 .24رجز ،حماسـه و اسـطوره در شـعر انقالب ،اسـماعیل
محمدپور.1394،

 .26سـایه ات از سـطرها زده بیرون ،مروری بر مجموعه
شـعر  :هیپنوز در مطـب دکتر کالیگاری ،افسـانه نجومی،
مجلـه الکترونیک پیـاده رو 1 ،خرداد .1394
 .27سـبک شناسـی الیـه ای اشـعار انقالبـی و مذهبـی
طاهـره صفـارزاده ،محمدرضـا صرفی و مـژگان ونارجی،
ادبیـات پایـداری ،ش  ،12س هفتـم ،بهـار و تابسـتان
.1394
 .28شـعر انتقـادی دفاع مقـدس و نقش فرامتـن تاریخی
بـر شـکل گیـری آن ،سـپیده یگانـه و مهیـن پناهـی،
ادبیـات پایـداری ،ش  ،12س هفتـم ،بهـار و تابسـتان
.1394
 .29شـعر نـو در تـرازوی تأویـل :مـروری بر کتاب شـعر
نـو در تـرازوی تأویـل ،عبدالرسـول شـاکری ،فصلنامـه
نقدکتـاب ادبیـات ،س اول ،ش ،4-3پاییـز و زمسـتان
.1394
 .30طـرح غزلـی دیگـر ،غـزل معاصـر از رهگـذر
سـید محمدرضـا ابـن الرسـول،
سـرودههای بیابانکـیّ ،
فصلنامـه پژوهشهـای نقـد ادبی و سـبک شناسـی ،س
ششـم ،ش  ،2پیاپـی  ،22زمسـتان .1394
 .31فقـر اندیشـه  -حرکت در مسـیر سـانتی مانتالیسـم،
صـادق پنجـه ای ،دو هفتـه نامـه فرهنگـی اجتماعـی
دوات ،ش 7و  ،8س اول 25 ،آبـان .1394
 .32کنـار حـروف الفبـا منظـره هـا عمیـق ترند ،افسـانه
نجومـی ،روزنامـه ابتـکار ،ش  31 ،3150اردیبهشـت
.1394
 .33کـوک وقـت بـه زبـان مـادری ،مـروری بر شـعر ما
برای اتفاق افتادیم ،و  ،فارسـی حدود من اسـت ،سـروده
سـعید محمد حسـنی ،افسـانه نجومی ،مجلـه الکترونیک
نورهـان ،ویژة ادبیـات ایـران ،ش  ،20مهر .1394
 .34گاهـی چقـدر کوچـک و آرام ،محمـد رحیـم اخـوت،
جهـان کتـاب ،ش 1و ،2س بیسـتم ،فروردیـن و
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .18تحلیـل گفتمـان انتقـادی شـعر دفـاع مقـدس برای
کـودکان از منظـر رهیافـت ون لیـون(  2008م ،).صدیقه
سـادات مقـداری ،متن پژوهی ادبـی ،ش ،64س نوزدهم،
تابستان.1394

 .25رودخانـه ای زیـر پوسـت :نگاهی به مجموعه اشـعار
اگـر تنهایـی دنـدان در بیـاورد اثـر سـتار جانعلـی پـور،
روزنامـه نسـیم 21 ،مهـر .1394

اردیبهشـت .1394

خـرداد .1394

 .35گردگیـری مـرگ با تیتر درشـت زنبق هـا  -مروری
بـر شـعر هرمز علی پـور ،افسـانه نجومـی ،فصلنامه ادبی
پـاد ،ش  ،6پاییز .1394

 .45نگاهـی بـه مجموعه شـعر محلی جهرمـی عقیلی«با
نسـیم تارونـه» ،اثـر سـید عبدالرسـول ،بهـرام شـعبانی،
ادبیـات و زبانهـای محلی ایـران زمین ،ش  ،9تابسـتان
.1394

 .36مرمـوزات شـب شـرقی در فارنهایـت  ، 451مکث و
مـروری بـر مجموعـه شـعر در وضعیـت کوانتوم سـروده
بهـزاد خواجات ،افسـانه نجومـی ،روزنامه توسـعه جنوب،
ش  19 ،971مهـر.1394
 .37معرفـی حیـدر یغما شـاعر معاصر نیشـابوری و شـرح
ظرائـف شـعری او ،امیـد مجـد ،پژوهشـهای ادبـی و
بالغـی ،ش ،11س سـوم ،تابسـتان.1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .38معرفـی و نگاهـی بـر مجموعـه شـعر نهنـگ هـا
عاشـق مـی شـوند ،سـهیال عموشـاهی ،دو هفتـه نامـه
فرصـت ،ش 31 ،143خـرداد.
 .39نقـد اجتماعـی در شـعر سـهراب سـپهری و تطبیـق
آن بـا علـوم پایـه ،جـواد قربانـی ،علیرضـا ایرانبخـش و
امیرحسـین ماحـوزی ،مطالعات ادبیـات تطبیقی ،ش ،36
س نهـم ،زمسـتان .1394
 .40نقـد دگرخوانیهـای خالقانـۀ اسـاطیر در شـعر احمـد
شـاملو بـر اسـاس نظریـۀ بدخوانی خلاق هارولـد بلوم،
ابوالقاسـم امیراحمـدی و ،...پژوهشهـای نقـد ادبـی و
سـبک شناسـی ،ش ،22زمسـتان .1394
 .41نقـد و بررسـی ردپـای شـبهای موسـه در افسـانه
نیمـا ،میـر جلیل اکرمـی و مسـعود دهقانی ،پژوهشـهای
ادبیـات تطبیقی ،ش ،5س سـوم ،بهار و تابسـتان .1394
 .42نقشـبندی واژه هـا با چاپ سـلیک ،مکـث و مروری
بـر مجموعـه شـعر :شـعر ماهـی صید ناشـدنی ،سـروده
علـی قنبـری ،افسـانه نجومـی ،روزنامـه توسـعه جنوب،
ش  18 ،1029آبـان .1394
 .43نگاهـی بـه کتـاب شـعر از نیـل تـا آفتـاب ،سـرودة
محسـن صالحـی راد ،مرتضـی خبازیـان زاده ،روزنامـه
صبـا ،س سـوم ،ش17 ،233فروردیـن .1394
 .44نگاهـی بـه کتاب شـعر چـه سـرودة علیرضـا بهنام،
مرتضـی خبازیـان ،روزنامـه صبـا ،س سـوم ،ش 5 ،271
 / 60گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب

 .13ادبیات عربی
 .1انسـجام و هدفمنـدی مـواد آموزشـی در عرصـه
آمـوزش مهارتهـای زبـان بررسـی مـوردی لغَـه
االعلام ،مسـعود فکـری ،پژوهـش نامـة انتقـادی متون
و برنامههـای علـوم انسـانی ،سـال پانزدهـم ،ش  ،1بهار
.1394
 .2آسیبشناسـی ادبیـات تطبیقی در جهـان عرب :نقدی
بـر االدب المقـارن مشـکالت و آفـاق ،خلیـل پروینـی،
پژوهـش نامـة انتقـادی متـون و برنامههـای علـوم
انسـانی ،سـال پانزدهـم ،ش  ،1بهـار .1394
 .3بررسـی رمانهـای عربـی و فارسـی معاصـر از منظـر
نقـد جامعه شـناختی (مطالعـه موردی :الشـحاذ اثر نجیب
محفـوظ و اشـک سـبالن نوشـته ابراهیم دارابـی) پیمان
صالحـی و پرویـن خلیلـی ،کاوش نامـه ادبیـات تطبیقـی
ش ،18س پنجـم ،تابسـتان 1394
 .4بررسـی نقـد روان شـناختی عبدالقاهـر جرجانـی (بـا
تکیـه بـر کتـاب اسـرارالبالغه) ،محمـد شـایگان مهـر،
پژوهشـنامه نقـد ادبـی ،س چهـارم ،ش  ،7بهـار .1394
 .5بررسـی و ترجمـة مردانـی در آفتـاب ،نرگـس قندیـل
زاده ،فصلنامـه نقد کتاب ادبیـات ،س اول ،ش ،4-3پاییز
و زمسـتان .1394
 .6بررسـی و نقـد النحـو الغائـب ،محمـد اجاقـي و
سـيدمحمدرضا ابن الرسـول ،پژوهشـنامة انتقـادي متون
و برنامـه هـاي علوم انسـاني ،ش ،1سـال پانزدهـم ،بهار
.1394
 .7بررسـی و نقـد فـی البالغـه العربیـه واألسـلوبیات
اللسـانیه؛ آفـاق جدیـده ،محمـد خاقانـي اصفهانـي،
پژوهشـنامة انتقـادي متـون و برنامه هاي علوم انسـاني،
ش ،1سـال پانزدهـم ،بهـار .1394

 .9پژوهشـی دربـاره نظریـه جرجانـی درباب صـور خیال،
علـی علـی محمـدی ،فصنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س
اول ،ش ،2تابسـتان .1394

 .18رسـالههای شـعری فیلسـوفان مسـلمان ،امیر مازیار،
فصلنامـه نقدکتـاب ادبیـات ،س اول ،ش ،4-3پاییـز و
زمسـتان .1394

 .10تحقیـق در اشـعار عربـی طوطـی نامـة نخشـبی،
حمیدرضـا فرضـی و حسـین سـلطانی قدیـم ،مجموعـه
مقـاالت دهمیـن همایـش بیـن المللـی انجمـن ترویـج
زبـان و ادب فارسـی ،شـهریور .1394

 .19سـبک شناسـی مناجـات خمـس عشـر؛ (مطالعـۀ 
مـوردی؛ مناجـات الخائفیـن) ،حسـین چراغـی وش و
افتخـار لطفـی ،پژوهشهای نقد ادبی و سـبک شناسـی،
ش  ،3بهـار .1394

 .11تحقیـق در اشـعار عربـی عبهرالعاشـقین روزبهـان
صیادانـی و حسـین سـلطانی قدیـم ،پرنیان
بقلـی ،علـی ّ
سـخن ،ش .1394 ،1

 .20صـدر األفاضـل خوارزمـی و جایگاه ادبـی و تاریخی
کتـاب الیمنـی فـی شـرح الیمینـی ،عاطفـه زنـدی ،آینه
میـراث ،ش ،56بهـار و تابسـتان .1394

 .12تحلیـل گفتمـان پسـا اسـتعماری در رمـان «شـرفه
الهذیـان» اثـر ابراهیـم نصـراهلل ،احمدرضـا صاعـدی،
ادبیـات پایـداری ،ش ،13س هفتـم ،پاییـز و زمسـتان
.1394

 .21الصـرف  1در تـرازوی نقـد ،وصـال میمنـدی و
نعیمـه خبـازی اشـرف ،پژوهـش نامـة انتقـادی متـون و
برنامههـای علـوم انسـانی ،سـال پانزدهـم ،ش  ،1بهـار
.1394

 .13خمریـات رودکـی و ابونؤاس؛ نقدی گشـوده ،تحلیلی
ناتمـام ،تـورج زینـی وند ،پژوهـش نامة انتقـادی متون و
برنامههـای علـوم انسـانی ،سـال پانزدهـم ،ش  ،1بهـار
.1394

 .22ضـرورت بازتحلیل متـون آموزشـی گروههای عربی
در دانشـگاههای کشـور :رویکـردی انتقـادی بـه الشـعر
العربـی الحدیـث مـن احمد شـوقی الی محمـود درویش،
علـی سـلیمی ،پژوهش نامـة انتقادی متـون و برنامههای
علوم انسـانی ،سـال پانزدهم ،ش  ،1بهـار .1394

 .14خوانـش پسـا اسـتعماری رمـان موسـم هجـرت بـه
شـمال اثـر الطیـب صالـح ،کمـال باغجـری و شـهریار
نیـازی ،ادب عربـی ،ش ،1س هفتـم ،بهـار و تابسـتان
.1394
 .15درنگـی در کتـاب جواهـر البالغه ،ابراهیـم عزیزی و
محمـد نـادری ،آینه پژوهش ،سـال بیسـت و ششـم ،ش
 ،6بهمن و اسـفند .1394
 .16دشـواری ترجمه زبان عرفان :بررسـی مـورد پژوهانه
غزلیـات مختـاره مـن دیـوان شـمس تبریـز ،محسـن
سـیفی و نجمـه فتحعلـی زاده ،دوفصلنامـة پژوهشـهای
ترجمـه در زبـان و ادبیـات عربـی ،س پنجـم ،ش ،13
پاییـز و زمسـتان .1394

 .23طنـز پتانسـیل زبـان نقد سیاسـی امل دنقل ،حسـین
چراغـی وش و رضـا تواضعـی ،نشـریه ادبیـات پایـداری،
ش  ،12س هفتـم ،بهـار و تابسـتان.1394
 .24عرفـان سـوررئالیزه :خوانش سـکوالر سـنت عرفانی
در شـعر ادونیـس؛ تحلیـل بینامتنـی شـعر« تحـوالت
عاشـق» ،ادریـس امینـی ،نقـد ادبی ،ش ،29س هشـتم،
بهـار .1394
 .25معرفـی و تحلیـل دیدگاههـای نقدی ادوارد سـعید بر
چالشهـای بنیادیـن ادبیـات تطبیقـی ،تـورج زینـی وند،
ش ،6پژوهشهـای ادبیـات تطبیقـی ،پاییـز و زمسـتان
.1394

گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب 61 /

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .8پژوهشـی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسـی :بررسـی
و نقـد ادبیـات تطبیقـی ،نرگـس قندیـل زاده ،پژوهـش
نامـة انتقـادی متـون و برنامههـای علـوم انسـانی ،سـال
پانزدهـم ،ش  ،1بهـار .1394

 .17داللتهـای بـی دلیـل ،تبدیلهـای بـی بدیـل:
نقدکتـاب سـنت و تجـدد یـا ثابـت و متحـول ،نرگـس
قندیـل زاده ،فصنامـه نقدکتـاب ادبیـات ،س اول ،ش،2
تابسـتان .1394

 .26نقـد اسـطوره شـناختی حکایت «شـیطان» از جبران
خلیـل جبـران ،عبدالرحیـم حقـدادی و مصطفـی ملـک
پائیـن ،نقـد ادب معاصـر عربـی ،ش ،9پنجـم ،پاییـز و
زمسـتان .1394
 .27نقـد پژوهشهـای آیرونـی شناسـی فارسـی :ناهـم
خوانـی نمونههـای فارسـی بـا مفهـوم اصلـی آیرونی در
بالغـت غربـی ،سـیما رحمانی فـر و روح اهلل هـادی ،نقد
ادبـی ،ش ،32س هشـتم ،زمسـتان .1394
 .28نقد جامعه شـناختی رمان «اوراق عصام عبدالعاطی»
در مجموعـه « نیـران صدیقـه» از عالء أسـوانی ،رضوان
جمشـیدیان ،نقـد ادب معاصـر عربـی ،ش  ،9س پنجـم،
پاییز و زمسـتان .1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .29نقـد طنزگونـه جامعـه در « طیـف الخیـال ابـن
سـیده
دانیـال موصلـی» ،هـادی شـعبانی چافجیـری و ّ
اکـرم خشـنده نیـا ،زبـان و ادبیـات عربـی ،ش ،12بهـار
و تابسـتان .1394
 .30نقـد فرمالیسـتی خطبـۀ قاصعـه ،علی نجفـی ایوکی
و نیلوفـر زریونـد ،فصلنامـة زبـان پژوهی دانشـگاه الزهرا
(س) ،ش ،15س هفتـم ،تابسـتان .1394
 .31نقـد و بررسـی فرهنـگ معاصر عربی فارسـی ،بهروز
صفرزاده ،فرهنگ نویسـی ،ش .1394 ،10
 .32نقـد و تمحیص عروض الخلیل بـن أحمد الفراهیدی
فـی األدبیـن العربـی و الفارسـی ،ابـاذر عباچـی ،پژوهش
نامـة انتقـادی متـون و برنامههـای علـوم انسـانی ،سـال
پانزدهـم ،ش  ،1بهار .1394
 .33نقدکهـن الگویانـۀ قصیـدۀ «المواکـب» ،عنایـت اهلل
شـریف پـور و طیبـه گلسـتانی حتکنـی ،فصلنامة لسـان
مبیـن ،ش ،22س هفتـم ،زمسـتان .1394
 .34نقـدی بـر ترجمـة رمـان شـرق مدیترانـه ،علی علی
محمـدی ،فصلنامـه نقد کتاب ادبیـات ،س اول ،ش،4-3
پاییز و زمسـتان .1394
 .35نگرشـی تحلیلـی بـر سـرعت روایـت در رمانهـای
جای خالی سـلوچ و موسـم الهجـره إلی الشـمال با تکیه
بـر نظریـه روایـت شناسـی ژرارژنـت ،پیمـان صالحـی،
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متـن پژوهـی ادبـی ،ش ،66س ،19زمسـتان .1394
 .14تاریخ و جغرافیا
 28 .1مـرداد حـزب تـوده و نیروی سـوم ،مجیـد رهبانی،
جهـان کتاب ،ش ، 6س بیسـتم ،شـهریور .1394
 .2اردوی شـرق ،مصطفـی نـوری ،جهان کتـاب ،ش 1و
 ،2س بیسـتم ،فروردیـن و اردیبهشـت .1394
 .3ارزیابـی و نقـد کتـاب «طبقـه متوسـط» ،محمـد امیر
احمـدزاده ،پژوهشنامـه انتقـادی متـون و برنامههـای
علـوم انسـانی ،ش  ،35س پانزدهـم ،تابسـتان .1394
 .4از تبریـز بـه سـنت پترزبـورگ ،فاطمه اروجـی ،جهان
کتـاب ،ش ،9س بیسـتم ،آذر .1394
سـید علـی آقایـی،
 .5اسلام در دوران باسـتان متاخـرّ ،
آینـه پژوهـش ،ش  ،156س بیسـت و ششـم ،بهمـن و
اسـفند .1394
 .6اطلـس تاریخـی آذربایجـان ،کاوه بیـات ،جهان کتاب،
ش  ،9س بیسـتم ،آذر .1394
 .7ایـران عصـر صفوی :نوزایـی امپراتوری ایـران ،محمد
کاظـم رحمتـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س
دوم ،بهـار .1394
 .8آرامـگاه دو بانـوی عیالمی،کیومـرث علـی زاده،
فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم ،بهار .1394
 .9بازخوانـی انتقـادی روایـت عبـاس میالنـی از
زندگـی عبـاس هویـدا ،سـهراب مقدمـی شـهیدانی،
فصلنامه15خرداد ،ش،45س سـیزدهم ،دوره سـوم ،پاییز
.1394
 .10باسـتان شناسـی و جغرافیای تاریخـی قصص قرآن،
حسـن رضـا رفیعـی ،آیینـه ،ش  ،12س سـوم ،مـرداد
.1394
 .11باقـر کاظمـی و تجربه جبهه ملـی ،کاوه بیات ،جهان
کتـاب ،ش 1و  ،2س بیسـتم ،فروردیـن و اردیبهشـت
.1394

 .12برخـورد تواریـخ در جنـوب قفقـاز ،مسـعود عرفانیان،
فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز
.1394

 .23تاریـخ و فرهنـگ ایـران در دوره انتقـال از عصـر
ساسـانی بـه عصر اسلامی ،حسـن رضـا رفیعـی ،آیینه،
ش  ،8س سـوم ،اسـفند و فرودیـن .1394

 .13بررسـی تطبیقـی دیدگاههـای تاریخنـگاری
اسـکندربیک منشـی و مالجلال منجـم یـزدی ،شـهین
فارابـی و مهری ادریسـی ،جسـتارهای تاریخـی ،ش ،11
بهـار و تابسـتان .1394

 .24تاریخنـگاری «الصحیـح مـن سـیره 
النبیاالعظـم(ص)» ،محمـد سـپهری ،پژوهشنامـه
انتقـادی متـون و برنامههـای علوم انسـانی ،ش  ،35س
پانزدهـم ،تابسـتان .1394

 .14بررسـی نـگارش نامههـای دیـوان رسـالت در عصـر
غزنوی ،بـا تکیه بر تاریخ بیهقی ،پیمانـه صالحی،گنجینه
اسـناد ،ش  ،98س بیسـت و پنجم ،تابسـتان .1394

 .25تامـل در خـود تاریـخ ،محمـد جـواد عبدالهـی،،
فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز
.1394

 .15بررسـی و نقـد کتـاب «تمـدن اسلامی در عصـر
عباسـیان» ،شـهال بختیـاری ،پژوهشنامـه انتقـادی
متـون و برنامههای علـوم انسـانی ،ش  ،35س پانزدهم،
تابسـتان .1394

 .26تامالتـی در تاریـخ اندیشـه و روشـنفکری در ایـران
دوره قاجـار ،امیـن آریـان راد ،فصلنامه نقد کتـاب تاریخ،
ش  ،5س دوم ،بهـار .1394

 .17بـه هـم پیوسـتگی فرهنگـی عربـی فارسـی ،علـی
علیمحمـدی ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س
دوم ،بهـار .1394
 .18پدیـده سـیروس نهاونـدی ،مجیـد رهبانـی ،جهـان
کتـاب ،ش ،7س بیسـتم ،مهـر .1394
 .19پـژواک آزادی 1400سـال بعـد :نگاهـی بـه کتـاب
عاشـورا نوشـته احمـد اسلامی ،جابـر تواضعـی ،آرمـان،
س هجدهـم ،ش  ،545دی .1394

 .28تحلیـل محتـوای کتـاب تاریخ معاصـر و تاریخ ایران
و جهـان  2بـا تأکیـد بـر سـطح خوانایـی ،رزا معمـاری،
رشـد آمـوزش تاریـخ ،ش ،59تابسـتان .1394
 .29تحلیـل و نقد کتاب «الفتنه» ،محمدحسـن الهیزاده،
پژوهشنامـه انتقـادی متـون و برنامههای علوم انسـانی،
ش  ،35س پانزدهم ،تابسـتان .1394
 .30تمـاس هـا و مجـادالت میـان مسـلمانان ،یهودیـان
و مسـیحیان در امپراتـوری عثمانـی و ایـران پیشـامدرن،
مریـم شـیرازی ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س
دوم ،بهـار .1394

 .20تاریـخ تحـول دولـت در اسلام ،زهیـر سـیامیان
گرجـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان
و پاییـز .1394

 .31جامعـه شناسـی در بوتـه تاریـخ ،طلیعـه خادمیـان ،
جهـان کتـاب ،ش ،7س بیسـتم ،مهـر .1394

 .21تاریـخ خلیـج فـارس ،عبـاس جـداری کریمیـان،
فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم ،بهار .1394

 .32جزایـر بحریـن ،عبدالرضـا کلمـرزی ،فصلنامـه نقـد
کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم ،بهـار .1394

 .22تاریـخ مکتـوم :فتـح بابی در تاریخ مشـروطه؟! ،جعفر
ربانـی ،آینه پژوهش ،ش  ،154س بیسـت و ششـم ،مهر
و آبان .1394

 .33جغرافیـای تاریخـی هجـرت امـام رضـا(ع) از مدینه
تـا مـرو ،حسـن رضـا رفیعـی ،آیینـه ،ش  ،11س سـوم،
تیـر .1394
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 .16بنیـان نظـری الگـوی پیشـرفت ایرانیـان (تأملـی بر
تاریـخ نوشـتههای قرن سـوم تا ششـم هجـری) ،پروین
ترکمنـی آذر ،سیاسـت متعالیـه ،ش  ،8س سـوم ،بهـار
.1394

 .27تحلیـل گفتمـان روایـت جنبـش مشـروطه در
کتابهـای درسـی تاریـخ (دوره پهلوی و پـس از انقالب
اسلامی) ،امیـن تریـان و حمیـد آزاد ،پژوهشهـای
تاریخـی ،ش ،1س هفتـم ،بهـار.1394

 .34جغرافیـای جنگهـای ایـران و روم ،پرویزحسـین
طالیـی ،فصلنامـه نقد کتاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم ،بهار
.1394
 .35جنبشهـای اجتماعـی موعـودی در ایـران دو قـرن
اول هجـری ،عبـاس کریمیـان ،فصلنامـه نقـد کتـاب
تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز .1394
 .36حقیقـت و تاریـخ در اسلام ،رحیـم شـبانه ،فصلنامه
نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم ،بهـار .1394
 .37خاطـرات ارسلان خلعـت بـری ،کاوه بیـات  ،جهان
کتـاب ،ش ، 6س بیسـتم ،شـهریور .1394
 .38خوشـههای خشـم و عاطفـه ،فرخ امیر فریـار ،جهان
کتاب ،ش 11و  ،12س بیسـتم ،بهمن و اسـفند .1394

آینـه پژوهـش ،ش  ،154س بیسـت و ششـم ،مهـر و
آبـان .1394
 .47شـهر فرنـگ دیـدن دارد؟ ،معصومـه علـی اکبـری ،
جهـان کتـاب ،ش ،5-3س بیسـتم،خرداد و مرداد .1394
 .48علـی جواهـر و تاریـخ مصـر او ،کاوه بیـات  ،جهـان
کتـاب ،ش ،7س بیسـتم ،مهـر .1394
 .49فتـوح خراسـان مدائنـی کتابـی کهـن در تاریـخ
خراسـان ،عبدالرحیـم قنـوات ،تاریـخ فرهنـگ و تمـدن
اسلامی ،ش  ،19س ششـم ،تابسـتان .1394
 .50فقـر توهمنـگاری در بازنمایـی تاریـخ معاصـر ایران،
امیـن آریـان راد ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش 6و،7
تابسـتان و پاییـز .1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .39در ضـرورت نقـد و بازخوانـی تاریخ شـفاهی ،مهدی
محبـی کرمانـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش 6و،7
تابسـتان و پاییـز .1394

 .51فقـر مکتـب تاریـخ گرایـی ،سـید علـی حسـینی
قمصـری ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم،
بهـار .1394

 .40دولتمـداری ایـران در عصـر افشـار براسـاس تاریخ
عالـمارا و جهانگشـا ،سـاالر سـیفالدینی ،فصلنامـه نقـد
کتـاب تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز .1394

 .52فلسـفه نظـری تاریـخ سـید علـی حسـینی قمصری،
فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز
.1394

 .41رسـاله دوم :سـرور السـامعین؛ سـفرنامه مکـه سـال
 ،127میقـات حـج ،ش ،91فروردیـن .1394

 .53کشـفهایی کـه دیگـر نـو نیسـتند ،محمـد غفوری،
فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم ،بهار .1394

 .42سـفالینه ای بـی ارزش ،محمدرضـا توکلـی صابری،
کتاب سـفر دیـدار.1394 ،

 .54کلنل پسـیان و ناسیونالیسـم انقالبـی در ایران ،جعفر
مرادحاصلـی ،فصلنامـه نقد کتاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم،
بهار .1394

 .43سـواالت و انتظـارات بیپاسـخ ،حسـین روحانـی
صـدر ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم ،بهار
.1394
 .44سـهم دانشـمندان روسـی در مطالعـات اسـماعیلی،
محسـن جعفـری مذهـب ،جهـان کتـاب ،ش ، 6س
بیسـتم ،شـهریور .1394
 .45سیاسـت خارجـی آمریـکا در خلیـج فـارس ،عبـاس
جـداری کریمیـان ،فصلنامـه نقـد کتاب تاریـخ ،ش 6و،7
تابسـتان و پاییـز .1394
 .46سـیره نبـوی در پرتـو نقـد نـو :خوانش آثـار معروف
الرصافی ،علی دشـتی ،هشـام جعیط ،حبیب اهلل عباسـی،
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 .55گـزارش کتـاب ،فرهنـگ ،تمدن و بشـریت ،مجتبی
پاشـا ،آینه پژوهش ،ش  ،152س بیسـت و ششـم ،خرداد
و تیر .1394
 .56گـزارش یـک تصویـر ،گزارشـی تصویـری از ایران،
فـرخ امیـر فریـار ،جهـان کتـاب ،ش  ،9س بیسـتم ،آذر
.1394
 .57محافظـان ایمـان در عصـر جدیـد ،محمـد حسـین
رفیعـی ،فصلنامـه نقد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم ،بهار
.1394
 .58مـروری بـر درسنامه نویسـی دانشـگاهی در رشـته

تاریخ :مطالعه موردی دوره سـلجوقیان ،محسـن رحمتی،
فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم ،بهار .1394
 .59مطالعـه تطبیقـی دو کتـاب درسـی تاریـخ شناسـی
پیـش دانشـگاهی و تاریخ پایـه ی دوازدهم هندوسـتان،
مجتبـی مقصودی ،رشـد آموزش تاریخ ،ش ،59تابسـتان
.1394
 .60معرفـی کتـاب :زمینـه ها و علل قیام بـردگان زنگی،
اکـرم علیخانـی ،رشـد آمـوزش تاریـخ ،ش ،61زمسـتان
.1394
سـید حسـن
 .61معرفـی کتـاب :مبانـی علـم تاریـخّ ،
رضوی خراسـانی ،رشـد آمـوزش تاریخ ،ش ،59تابسـتان
.1394

 .63معرفـی و بررسـی کتـاب :رهبـر انقالب اسلامی در
خانـه شـهیدان مسـیحی؛ خوانش کتاب مسـیح در شـب
قـدر ،رمضانعلی ابراهیـم زاده گرجی،کیهان فرهنگی ،ش
 ، 345-346-347شـهریور ،مهـر و آبـان .1394 1394
 .64مقایسـه جنبههـای مختلـف اندرزنامـه اردشـیر
ساسـانی و وصیـت نامـه منصـور عباسـی ،بهـرام امانـی
چاکلـی و رقیـه منافـی ،سـخن تاریـخ ،ش  ،21س نهم،
بهـار و تابسـتان .1394
 .65مینورسـکی دیپلمـات،کاوه بیـات ،جهـان کتاب ،ش
 ،9س بیسـتم ،آذر .1394
 .66نامـه ناسـازوار ،محسـن رحمتی ،فصلنامـه نقد کتاب
تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییز .1394
 .67نامههـای قزوینـی ،کاوه بیـات ،جهان کتـاب ،ش،8
س بیسـتم ،آبان .1394
 .68نامـه یـک همـکار :از نقـد گریزی تا نقـادی عالمانه،
سـهیال نعیمـی ،رشـد آمـوزش تاریـخ ،ش ،61زمسـتان
.1394
 .69نظـری اجمالی بـه ادعاهای بدون دلیـل در خاطرات
هاشـمی رفسـنجانی ،داوود امیری گیالنـی ،فصلنامه 15

 .70نقـد تاریخنویسـی صیـاد لحظههـا ،رحیـم شـبانه،
فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز
.1394
 .71نقـد مبانـی اجتماعـی شـورشهای بابیـه ،میلاد
سـراج ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم ،بهار
.1394
 .72نقـد و بررسـی کتاب تاریـخ جامع دولتهای شـیعه،
سـید حسـین اظهـری لمراسـکی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز .1394
 .73نقـد و بررسـی کتـاب طبقـات اجتماعـی دولـت و
انقلاب در ایـران ،مظفـر شـاهدی ،فصلنامـه نقـد کتاب
تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز .1394
 .74نقـد و بررسـی کتـاب عالـمآرای عباسـی ،کـورش
صالحـی ،فصلنامـه نقـد کتاب تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان
و پاییـز .1394
 .75نقـد و بررسـی کتـاب واقعـات عالمگیـری ،رحیمـه
اکبـری بنگـر ،فصلنامه نقد کتاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم،
بهار .1394
 .76نقـدی بـر کتاب جسـتارهایی درباره مناسـبات شـهر
و شهرنشـینی در دوره سلجوقیان ،سـیدابوالفضل رضوی،
پژوهشنامـه انتقـادی متـون و برنامههای علوم انسـانی،
ش  ،35س پانزدهم ،تابسـتان .1394
 .77نقـدی بـر کتـاب «رنسـانس ایرانـی» ،ابوالحسـن
ّفیـاض انـوش ،پژوهشنامـه انتقادی متـون و برنامههای
علـوم انسـانی ،ش  ،35س پانزدهـم ،تابسـتان .1394
 .78نگاهـی بـه کتـاب جبـل عامـل ،محمـد کاظـم
رحمتـی ،فصلنامـه نقـد کتاب تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان
و پاییـز .1394
 .79نگاهـی بـه کتـاب گـزارش درمـان امـام خمینـی،
کیهـان فرهنگـی ،ش ،341-340فروردین و اردیبهشـت
.1394
 .80نگاهـی تطبیقـی بـه کتـب االوائـل و کتـاب گینس؛
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .62معرفـی کتـاب :نادرشـاه از ظهـور تـا سـقوط ،اکـرم
علیخانـی ،رشـد آمـوزش تاریـخ ،ش  ،60پاییـز .1394

خرداد ،ش ،45س سـیزدهم ،دوره سـوم ،پاییز .1394

نخسـتین هـا و ترین هـا ،زهرا روح اللهـی امیری و ناهید
طیبـی ،سـخن تاریـخ ،ش  ،21س نهـم ،بهار و تابسـتان
.1394

بـر کتاب شـب شـکار ،مهـدی ابراهیمی المـع ،فصلنامه
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،س دوم ،ش ،6تابسـتان
.1394

 .81نگیـن ایـران :پژوهشـهایی دربـاره امـام علـی بـن
موسـی الرضـا (ع) ،محمـد فـرح زاد ،نقد و بررسـی کتاب
تهـران ،ش  ،47تابسـتان.1394

 .5ایـن دنیا معجزه اسـت :بررسـی داسـتان گل اثر دیوید
آلمونـد ،ناهیـد معتمـدی ،فصلنامـه نقـد کتـاب کودک و
نوجـوان ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394

 .82نوزایـی امپراتـوری ایـران ،محمـد کریمـی ،جهـان
کتـاب ،ش  ،10س بیسـتم ،دی .1394

 .6بازتـاب مهارتهـای زندگـی در داسـتانهای اللـه
جعفری ،انسـیه موسـویان ،پژوهشـنامة ادبیـات کودک و
نوجـوان ،س هفدهـم ،ش ،16پاییـز .1394

 .83هدفیابـی از نـگارش جوامـع العلوم ابـن فریغون :نقد
دیـدگاه هـا ،طاهر بابایـی و احمـد بادکوبه هـزاوه ،تاریخ
و تمـدن اسلامی ،ش  ،21س یازدهـم ،بهار و تابسـتان
.1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .84یادداشـت سـردبیر :نقـد کتـاب درسـی؛ آری یـا نه؟،
مسـعود جوادیـان ،رشـد آمـوزش تاریـخ ،ش  ،60پاییـز
.1394
 .85یادداشـتهای فروغـی از کنفرانـس صلـح پاریـس،
محمـود لشـکری ،جهـان کتـاب ،ش ،5-3س بیسـتم،
خـرداد و مـرداد .1394
 .86یادداشـتهای دربـاره ترجمه کتاب زردشـت در تاریخ،
عسـکر بهرامـی ،فصلنامـه نقد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س
دوم ،بهار .1394
 .15کودک و نوجوان
 .1از آبـادان تـا مادریـد؛ نگاهـی بـه رمـان رئـال مادرید،
آزاده نجفیـان ،فصلنامـه نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان،
ش ،5بهـار .1394
 .2از موسـیقی تـا شـعر ،ناهیـد معتمـدی ،پژوهشـنامة
ادبیـات کـودک و نوجـوان ،س هفدهـم ،ش  ،14بهـار
.1394
 .3افسـانههای نـو بـرای همـه :نگاهـی بـه کتـاب سـه
قصـه نوشـتة اومبرتواکـو ،روح اهلل مهـدی پـور عمرانی،
فصلنامـه نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،س دوم ،ش،6
تابسـتان .1394
 .4امـکان بومی سـازی شـخصیتهای دلهـرهآور :نقدی
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 .7بازنویسـی افسـانه ،بینامتنیـت و فراروایـت :بـا نگاهی
بـه یـک بازنویسـی از اللـه جعفـری ،روشـنک پاشـایی،
پژوهشـنامه ادبیـات کـودک و نوجـوان ،ش ،14س
هفدهـم.1394 ،
 .8بررسـی شـخصیتهای زن در داسـتان کـودک ،مطالعة
قصههـای قـد و نیمقـد بـرای کـودکان نوشـتة
مـوردیّ :
بچههـای
قصههـای کوچـک بـرای ّ
فریبـا کلهـر و ّ
کوچک نوشـتة شـکوه قاسـم نیا و مژگان شـیخی ،مائده
اسـداللهی ،پژوهشـنامه ادبیات کـودک و نوجوان ،ش،15
س هفدهـم.1394 ،
 .9بررسـي و تحليـل تعـدادي از كتابهـاي تصويـري اهلل
جعفـري :كتـاب تصويري كـودك ،كتاب سـهل و ممتنع،
مهـدی رجبـی ،پژوهشـنامه ادبیـات کـودک و نوجـوان،
ش ،14س هفدهـم.1394 ،
 .10پـای چوبیـن ،سـخت بـی تمکیـن بـ َود :تأملـی بـر
داسـتان پینوکیـو بـا تکیـه بـر بازنویسـی گریسـتینه
نوسـتلینگر ،مهـدی شـعبانی ،فصلنامه نقـد کتاب کودک
و نوجـوان ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
 .11تحلیـل قصـه «برادر عاقـل و برادر دیوانـه» از منظر
اسـطوره ی دیوسـکوریک (دوقلوهـای مقـدس) ،علـی
حیـدری ،مطالعـات ادبیـات کـودک ،ش ،2س ششـم،
پاییـز و زمسـتان .1394
 .12تصاویـری کـه قصههـا را بـا خـود خواهنـد بـرد:
بررسـی اجمالـی تصاویـر کتـاب گرگـی کـه گریـه کرد،
رضـا سـتایش جمالـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب کـودک و

نوجـوان ،س دوم ،ش ،5بهـار.1394
 .13تصویـر هنرمندانـه حـس و حـال و شـیطنتهای
کودکانـه :نگاهـی بـر مجموعـه شـعر دم گربـه را بکش،
مریـم عالیـی ،فصلنامه نقد کتاب کـودک و نوجوان ،س
دوم ،ش ،6تابسـتان .1394
 .14تصویـری از تصویرسـازی :یادداشـتی کوتـاه بـر
کتـاب تصویرسـازی ،محمدعلـی بنـی اسـدی ،فصلنامـه
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،س دوم ،ش ،7-8پاییـز
و زمسـتان .1394
 .15خالـه سوسـکه ای تـازه :نگاهـی بر ماجراهـای خاله
سوسـکه و آقاموشـه ،مصطفـی رحماندوسـت ،فصلنامـه
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان
.1394

 .17در جسـت و جـوی حقیقـت :نگاهـی بـه داسـتان
مگـه من چنـد نفـرم ،آزاده نجفیـان ،فصلنامـه نقد کتاب
کـودک و نوجـوان ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
 .18در جسـتجوی رمـان از دسـت رفتـه :نگاهـی بـه
بازنمایـی زمـان ،عاملیت و معنا در امیرکوچولوی هشـتم،
حسـین شـیخ اسلامی ،پژوهشـنامه ادبیـات کـودک و
نوجـوان ،ش  ،15س هفدهـم.1394 ،
 .19دردهـای بچههـای قالیبـاف خانـه ،فـرزاد حاجـی
زیـن العابدینـی ،خبرگـزاری کتابـداری و اطلاع رسـانی
ایـران 13،آبـان .1394
 .20راه پرپیـچ و خـم خانـه :بررسـی بینامتنـی داسـتان
کورالیـن ،سـارا نظـری ،فصلنامـه نقـد کتـاب کـودک و
نوجـوان ،س دوم ،ش  ،5بهـار.1394
 .21زنـان کجـاوه نشـین ،مـردان تفنگچـی :نگاهـی بـه
وضعیـت زنـان در سـه کتـاب حسـین فتاحـی ،معصومـه
انصاریان ،پژوهشـنامه ادبیات کـودک و نوجوان ،ش ،15
س هفدهـم.1394 ،

 .23سـودای بـازی و برانـدازی :نگاهـی بـه برهـم کنش
پارودیـک تصویـر و واژه در کتـاب تصویـری داسـتانی
منـم موش گرسـنه مـی خورمت درسـته ،عطیـه برومند،
مطالعـات ادبیـات کـودک ،ش ،1س ششـم ،بهـار و
تابسـتان .1394
 .24سـه نـگاه بـر سـه کتـاب :مروری بـر مجموعة سـه
جلدی ماجراهای غول سـیصد سـاله و میـز جادویی اش،
نسـترن حاتمـی ،فصلنامـه نقد کتـاب کـودک و نوجوان،
س دوم ،ش  ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .25سـیمرغ ،کودکانـه و فرنگـی :نگاهـی به شـگردهای
تصویرگری پیترسـیس درکتاب مجمع پرندگان (اقتباسـی
از منطقالطیـر عطـار نیشـابوری بـرای نوجوانان) ،شـیدا
آرامـش فـرد ،فصلنامه نقد کتـاب کـودک و نوجوان ،س
دوم ،ش ،7-8پاییز و زمسـتان .1394
 .26فانتـزی ناتمـام :نقـدی بـر رمـان بازجویـی خانـوادة
قلنـدری ،حسـین اسـدی جوزانـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
کـودک و نوجـوان ،س دوم ،ش ،7-8پاییـز و زمسـتان
.1394
 .27کتابتـی تـازه از روایتـی کهنـه ،توجهـی بـر بچـه
خوانـی ،بـا تکیـه بـر تصحیـح حکایـت مـرد لـر ،مهدی
شـعبانی ،فصلنامـه نقد کتاب کودک و نوجـوان ،س دوم،
ش  ،5بهـار.1394
 .28مولفـه هـا و مهارتهـای تفکر خلاق در کتابهای
داسـتانی تصویـری :تحلیلـی بـر مجموعـه کتابهـای
مرغـک ،محبوبـه البـرزی ،مطالعـات ادبیـات کـودک،
ش ،1س ششـم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .29نخسـتین گزیـدۀ  کودکانـۀ  مثنـوی :نگاهـی بـه
تصحیـح و بازنشـری از مثنـوی االطفـال ،نرگـس پدرام
سـید علـی کاشـفی خوانسـاری ،فصلنامـه نقـد کتـاب
و ّ
کـودک و نوجـوان ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
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نمايۀ مقاالت ارسالي

 .16خوانـدن داسـتان بـه مثابـۀ بازتولیـد روایـت :نگاهی
بـه رمـان بردیا و ملکة سـرزمین عاج ،عالمه میرشـفیعی،
فصلنامـه نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،س دوم ،ش
 ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394

 .22سـاندویچ قهرمـان را گاز بـزن :نگاهـی بـه داسـتان
دنـی هـم مثـل بقیـة بچههاسـت ،مهتـاب مهـدوی،
فصلنامـه نقـد کتاب کودک و نوجـوان ،س دوم ،ش،7-8
پاییـز و زمسـتان .1394

 .30نقد و بررسـی دو داسـتان «خاطرات یک خون آشـام
عاشـق» و «جودی انجمن مخفی تشـکیل مـی دهد» از
منظـر برنامة فلسـفه برای کـودکان ،مریـم عفتی کالته،
فلسـفه وکودک ،س سـوم ،ش  ،9بهار .1394
 .31نقـش جنـس مؤنـث در آثـار علـی اصغر سـیدآبادی،
محمـد همایون سـپهر و مهناز کشـتکار باقـری ،فصلنامه
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان
.1394
 .32نقطـه آغـاز راه دگرگونـی :بررسـی ابعـاد روایـت
منـدی و نقـد و تحلیـل جامعـه شـناختی داسـتان نقطه،
هالـه سـینایی نوبندگانـی ،فصلنامـه نقد کتـاب کودک و
نوجـوان ،س دوم ،ش  ،5بهـار.1394

نمايۀ مقاالت ارسالي

 .33نگارههایـی بیگانـه بـا تصویرگـری ،نقـدی کلـی بر
تصویرگـری مجموعة  12قصه از امـام علی(ع) و یارانش
بـا نگاهی بـه نهـج البالغـه ،شـهناز آزادی ،فصلنامه نقد
کتـاب کـودک و نوجـوان ،س دوم ،ش  ،5بهار.1394
 .34نگاهـی بـه تصویرگـری دو کتـاب :این یـک حلزون
اسـت؟ و ایـن یـک بچه گربـه اسـت؟ ،محمد علـی بنی
اسـدی ،فصلنامـه نقد کتـاب کودک و نوجـوان ،س دوم،
ش  ،6تابسـتان .1394
 .35نگاهـی بـه جلوههـای مهارتهـای زندگـی
درداسـتانهای الله جعفـری ،پژوهشـنامه ادبیات کودک
و نوجـوان ،ش ،15س هفدهـم.1394 ،
 .36نگاهـی بـه ویژگیهـای زبانـی رمـان دلقک  ،شـیدا
آرامـش فـرد ،پژوهشـنامة ادبیـات کـودک و نوجوان ،س
شـانزدهم ،ش  ،12فروردیـن .1394
 .37نیـروی برتـر ،رمان برتـر :معرفی و نقـد رمان نیروی
برتـر الکـی ،میتـرا بیـات ،فصلنامـه نقد کتـاب کودک و
نوجـوان ،س دوم ،ش  ،5بهار.1394
 .38وقتـی روح دویسـت سـاله انتقام میگیـرد :نگاهی به
داسـتان دکتر پارکینـگ ،مرضیه بابـازاده خامنه ،فصلنامه
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،س دوم ،ش  ،7-8پاییـز
و زمستان .1394
 .39وقتـی روشـن میشـویم :مـروری بـر کتـاب
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فرشـتههای خیاطـی ،سـندی مؤمنـی ،فصلنامـه نقـد
کتـاب کـودک و نوجـوان ،س دوم ،ش  ،5بهـار.1394
 .40هفـت سلحشـور و مـن :نگاهی به سلحشـوران پارله
آن ،شـهروز بیدآبـادی مقـدم ،فصلنامه نقـد کتاب کودک
و نوجـوان ،س دوم ،ش  ،5بهار.1394
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عنوان ..........

نمایه مقاالت راه یافته
به مرحلة دوم داوری

عنوان ..........
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 .1کلیات و اطالع رسانی
 .1ابهـام زدایی از اف.آر.بی.آر.به شـیوه ماکسـول ،ملیحه
درخـوش ،فصلنامه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش  ،5بهار .1394
 .2آمـوزش نشـر و نـگارش در علـم اطالعـات و
دانششناسـی (همـراه بـا نقـد اثـر آشـنایی بـا نشـر و
ویراسـتاری) ،حمید محسـنی ،فصلنامه نقـد کتاب اطالع
رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .3پـر ،امـا ناپرداختـه! نقـدی بـر کتـاب روش تحقیـق
در علـم اطالعـات و دانـش شناسـی ،ابراهیـم افشـار،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش ،6تابسـتان .1394

 .5دانشـنامه ای بـرای کتـاب و نشـر ،مجیـد رهبانـی،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش  ،5بهـار .1394
 .6رفتار اطالعاتی :یک غریزه تکاملی ،شـعله ارسـطوپور،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش  ،5بهار .1394
 .7روش تحقیـق :روش سـرقت علمـی و انحطاط و انزوال
تحقیـق ،علیرضـا نـور87وزی ،فصلنامه نقد کتـاب اطالع
رسـانی و ارتباطات ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
 .8روشهـای کیفـی در پژوهش علم اطالعـات و دانش
شناسـی ،معصومـه نیـک نیـا ،جهـان کتاب ،س بیسـتم،
ش .5-3
 .9سـنجش و مصورسـازی پراکندگـی جغرافیایـی ثروت
علمـی  :مفاهیـم و کاربردهـا ،محمدرضـا فرهادپـور،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش  ،5بهـار .1394
 .10طراحـی و مدیریـت وبـگاه کتابخانههـا و مراکـز
اطالع رسـانی ،شـیما مـرادی ،فصلنامه نقدکتـاب اطالع
رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394

 .12کالبدشناسـی و اعتبارسـنجی کتابهای دانشـگاهی،
مظفر چشـمه سـهرابی ،فصلنامه نقدکتاب اطالع رسـانی
و ارتباطـات ،س دوم ،ش 7و ،8پاییز و زمسـتان .1394
 .13کهنـه امـا هنـوز خواندنـی :نقـد کتـاب کتابـداری و
کتـاب پژوهـی در نوشـتههای نـوش آفریـن انصـاری،
آزادمهـر دانـش فاطمیـه ،فصلنامـة نقـد کتاب کـودک و
نوجـوان ،س  ،2ش  ،8-7پاییـز و زمسـتان .1394
 .14گـذری و نظـری آئینـه ای بـر تحـوالت و
پیشـرفتهای کتابـداری و اطلاع رسـانی ایـران ،مهدی
محمـدی ،فصلنامـه نقد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .15مرجـع شناسـی و نیـاز بـه شـناخت منابـع مرجـع
التیـن :نقـد و بررسـی کتـاب مرجـع شناسـی التیـن،
سـولماز زرداری ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .16نقـش نظـام حقوق مالکیت فکری در توسـعه اقتصاد
دانشمحـور ،ابوالفضـل احمـدزاده ،فصلنامـه نقـد کتـاب
اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهار .1394
 .2میراث پژوهی
 .1بررسـی التوسـل الـی الترسـل بهاءالدیـن بغـدادی و
معرفـی نسـخ نویافته ،سـهیال یوسـفی ،آینه میـراث ،س
سـیزدهم ،ش  ،57پاییـزو زمسـتان.1394
 .2بررسـی انتقـادی تصحیـح کتـاب احـوال و اخبـار
برمکیان ،سـارا سـعیدی ،آینـه میراث ،س سـیزدهم ،ش
 ،56بهـار و تابسـتان .1394
 .3بررسـی نارسـایی هـا و کاسـتیهای تصحیـح رسـاله
تبصـره المبتـدی و تذکـره المنتهـی و لـزوم تصحیـح
مجـدد آن ،حمزه کفـاش ،آینه میراث ،س سـیزدهم ،ش
 ،57پاییـزو زمسـتان.1394
 .4تزلزلـی پـر گزنـد در بن کاخی بلند :نقدی بر ویراسـت
رسـالة اثبـات العقل المجـرد نصیرالدین طوسـی و برخی
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نمایه مقاالت راه یافته به مرحلة دوم داوری

 .4تولیـد کتـاب (از ابتـدا تـا انتهـا) ،حمیـد محسـنی،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان .1394

 .11فوکـوس گـروه بهمثابـه پژوهـش کیفـی ،نجلا 
حریـری ،فصلنامـه نقد کتـاب اطالع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش 7و ،8پاییـز و زمسـتان .1394

از شـروح آن ،حمیـد عطائی نظـری ،فصلنامـة نقد کتاب
میـراث ،س دوم ،ش  ،5بهار .1394
 .5دو تحریـر متفـاوت از جامـع التمثیـل ،شـهرام آزادیان
و محمدعلـی اجتهادیـان ،ادب فارسـی ،س پنجـم ،ش،2
پاییز و زمسـتان .1394

 .15مکتـب هنـری شـیراز در نسـخ خطـی ایـران ،علـی
صـادق زاده وایقـان ،فصلنامة نقد کتـاب میراث ،س دوم،
ش  ،5بهـار .1394
 .16نقـد تصحیـح التدویـن فـی اخبـار قزویـن ،هـادی
درزی رامنـدی و محمـد منصور طباطبایی ،متن شناسـی
ادب فارسـی ،س هفتـم ،ش  ،27پاییـز .1394

 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

 .6ریشـه یابـی برخـی از حکایـات کتـاب احـوال و اخبار
برمکیـان و رفـع پـاره ای از کاسـتیهای آن بـا تکیـه بـر
منابع جنبی ،سـارا سـعیدی ،س سـیزدهم ،ش  ،57پاییزو
زمستان.1394

 .17نقد و بررسـی فهرسـت نسـخههای خطـی کتابخانه
آقـا سـیدکاظم میریحیـی ،سوسـن اصیلـی ،فصلنامة نقد
کتـاب میـراث ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394

 .7سـیاهی بـر سـپیدی :نقـد کتابشناسـی از سـواد تـا
بیـاض ،نـادر مطلبـی کاشـانی ،فصلنامـة نقـد کتـاب
میـراث ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394

 .18نقـد و بررسـی کتـاب فرهنـگ نصیـری ،حسـین
بخشـی ،آینـه میـراث ،س سـیزدهم ،ش  ،57پاییـز و
زمسـتان.1394

 .8ضـرورت تصحیـح مجـدد مجموعـه رسـائل عزیزبـن
محمـد نسـفی ،احسـان رئیسـی ،آینـه میـراث ،س
سـیزدهم ،ش  ،57پاییـزو زمسـتان.1394

 .19نیـم نگاهی به فهرسـت نسـخههای خطـی کتابخانه
ملـی ایـران(ج ،)54حسـین متقـی ،فصلنامـة نقـد کتـاب
میـراث ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394

 .9فهرسـت کتابهـای سـنگی چـاپ شـبه قـاره در مرکز
احیـای میـراث اسلامی قـم ،منوچهـر آراسـته ،فصلنامة
نقـد کتـاب میـراث ،س دوم ،ش  ،7-6تابسـتان و پاییـز
.1394

.3فلسفه ،کالم و عرفان

 .10فهرسـت نسـخههای خطـی کتابخانـه مرکـزی ملی
تبریـز ،علـی صـادق زاده وایقـان ،فصلنامـة نقـد کتـاب
میـراث ،س دوم ،ش  ،7-6تابسـتان و پاییـز .1394
 .11کتابهـای تـازه در زمینـه ایـران شناسـی بـه زبـان
روسـی ،گودرز رشـتیانی ،فصلنامة نقد کتـاب میراث ،س
دوم ،ش  ،5بهـار .1394
.1394 .12
 .13لـزوم توجـه بـه نقـش هـم خانوادگـی متـون در
تصحیـح آثـار کالمـی ( :)2ارزیابـی تصحیحـی شـتابزده
از المخلـص فـی اصـول الدیـن شـریف مرتضـی ،حمید
عطائـی نظـری ،فصلنامة نقد کتاب میـراث ،س دوم ،ش
6و  ،7تابسـتان و پاییـز .1394
 .14معرفـی و نقـد کتـاب نقد متـن پژوهی مـدرن ،آزاده
شـریفی ،فصلنامـة نقـد کتـاب میـراث ،س دوم ،ش ،8
زمسـتان .1394
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 .1انتحـال و ابتـذال در اخلاق پژوهـی عرفانـی ،جویـا
جهانبخـش ،آینـه پژوهـش ،س بیسـت و ششـم ،ش،1
فروردیـن و اردیبهشـت .1394
 .2آرمـان آرمـان شـهر ،مهـدی بهنیافـر ،جسـتارهای
فلسـفه دین ،ش  ،10س چهارم ،پائیز و زمسـتان .1394
 .3پاسـخ بـه نقـد کتـاب فلسـفه تحـول تاریخ در شـرق
و غـرب تمـدن اسلامی ،موسـی نجفـی و علیرضـا
جـوادزاده ،فصلنامـة نقدکتاب کالم ،فلسـفه و عرفان ،س
دوم ،ش ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .4تعلیقاتـی بـر کتـاب پدیدارشـناخت تاریـخ اسـتعالیی
فالسـفة اسلامی ،محمـد فنائـی اشـکوری ،فصلنامـة
نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهار
و تابسـتان .1394
 .5دشـواریهای فرهنـگ نـگاری منطـق :نقد و بررسـی
کتـاب فرهنـگ نامـه منطـق ،اسـداهلل فالحـی ،فصلنامة
نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهار
و تابسـتان .1394

 .6روش شناسـی علـم کالم در بوتة نقـد ،محمود هدایت
افـزا ،فصلنامـة نقدکتاب کالم ،فلسـفه و عرفان ،س دوم،
ش ،5-6بهار و تابسـتان .1394
 .7روش نادرسـت و پیـش فرضهـای کاذب در لعنهای
نامقـدس :بررسـی کتاب پژوهـش هایی در آثـار علمی و
فلسـفی بوعلی سـینا ،محمد امیـن هدایت افـزا ،فصلنامة
نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهار
و تابستان .1394
سـید محسـن
 .8شـروط امـکان تألیـف دربـارة کانـتّ ،
اسلامی ،فصلنامـة نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتـی و
روان شناسـی ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394

 .10فضولـی در کالم شـیعه ،نقـد یـک ابتـذال ،نقد یک
انتحـال ،حمیـد عطائی نظـری ،آینه پژوهش ،س بیسـت
و ششـم ،ش ،6بهمن و اسـفند.1394
 .11مـا بـه کجاییـم و امانـت کجاسـت :نقـد ترجمـه ی
فارسـی اللمـع فـی التصوف ،سـعید کریمی ،آینـه میراث،
ش  ،56س سـیزدهم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .12معرفـی و نقـد فلسـفة تحول تاریخ در شـرق و غرب
تمـدن اسلامی ،احمـد لهراسـبی ،فصلنامـة نقدکتـاب
کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،7-8پاییـز و
زمسـتان .1394
 .13معرفـی و نقـد کتـاب ادیـان و مذاهـب در ایـران
باسـتان ،ابوالفضـل سـپهری ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم،
فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،7-8پاییـز و زمسـتان
.1394
 .14مالحظاتـی دربـارة برخـی «مباحث معرفت شناسـی
در فلسـفة اسلامی» ،مجید مـرادی ،فصلنامـة نقدکتاب
کالم ،فلسـفه و عرفان ،س دوم ،ش ،5-6بهار و تابسـتان
.1394
 .15مالحظاتـی علمـی -فرهنگـی دربـارة متافیزیـک،
سـید محسـن اسلامی ،فصلنامة نقدکتاب کالم ،فلسـفه
ّ

 .16نقـد و بررسـی دیـدگاه پروفسـور پـاول هـک در
کتـاب زمینـه مشـترک ،جعفر مروارید و حسـن توسـلی،
پژوهشـنامه کالم ،ش ،2س دوم ،بهار و تابسـتان .1394
 .17نقـد و بررسـی کتـاب تاریـخ تصـوف  ،1حجـت اهلل
جوانـی ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س
دوم ،ش ،5-6بهـار و تابسـتان .1394
سـید محسـن
 .18نقـد و بررسـی نظریه نقد عقل عربیّ ،
میـری و قاسـم ابراهیمـی پـور ،مطالعات اندیشـه معاصر
مسـلمین ،ش  ،2پاییز و زمسـتان .1394
 .19نقـدی بـر بـن الیههای شـناخت ،علی اصغـر مر ّوت
 ،فصلنامـة نقدکتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم،
ش ،7-8پاییـز و زمسـتان .1394
 .20نگاهـی نقادانـه بـه کتاب نقد مبانی فلسـفی فلسـفه
بـرای کـودکان ،سـمانه عسـکری ،فصلنامـة نقدکتـاب
کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س دوم ،ش ،7-8پاییـز و
زمسـتان .1394
 .4علوم تربیتی و روانشناسی
 .1شـرایط عشـق :فلسـفه یـا روانشناسـی گـری؟ ،آرش
حیـدری ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتـی و
روانشناسـی ،ش  ،2س اول ،تابسـتان .1394
 .2کتـاب درسـی :شایسـت هـا و ناشایسـت هـا ،محمـد
هدایـی ،فصلنامـه نقـد کتاب اطلاع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
 .3نقـدی بـر کتـاب نگرشـی کاربـردی بـر :روشـهای
تدریـس و هنـر معلمی ،حسـین عبداللهـی ،پژوهش نامه
انتقـادی متـون و برنامههـای علوم انسـانی ،ش  ،37س
پانزدهـم ،زمسـتان .1394
 .5دین
الف) قرآن وحدیث
 .1آسـیب شناسـی ترجمـه فوالدونـد بـا تکیـه بـر
کارکردهـای صرفـی ،نحـوی ،واژگانـی و بالغـی دانش
معناشناسـی ،مالـک عبـدی ،مطالعـات ترجمـه قـرآن و
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 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

 .9صوفیان و بوداییان ،در جسـت و جوی مفاهیم مشـابه دو
سـ ّنت رهبانی ،مصطفی شـاکری ،فصلنامة نقدکتاب کالم،
فلسـفه و عرفان ،س دوم ،ش ،5-6بهار و تابسـتان .1394

و عرفـان ،س دوم ،ش ،5-6بهـار و تابسـتان .1394

حدیـث ،ش  ،3س دوم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .2بررسـی محتوای کتاب مقطع سـوم ابتدایی«هدیههای
آسـمان» (تألیـف  ) 1392از منظـر اصـول انتخـاب
محتـوای آموزشـی در قرآن کریـم ،مژده علیزاده و سـید
حمیدرضـا علـوی ،اسلام و پژوهشهـای تربیتـی ،ش
 ،13بهـار و تابسـتان .1394
 .3بررسـی و نقـد منهـج قفـاری در کتاب اصـول مذهب
الشـیعه ،ابوالفضل قاسـمی و فتح اهلل نجارزادگان ،سـلفی
پژوهـی ،ش ،2س اول ،پاییز و زمسـتان .1394
 .4بررسـی و نقدکتـاب شـفاهی و مکتـوب در سـدههای
اسلامی ،خاتـون جویبـاری ،فصلنامـة نقد کتـاب قرآن و
حدیـث ،س اول ،ش ،1بهـار .1394
 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

 .5تحلیـل انتقـادی دیـدگاه مدرسـی طباطبایـی در
کتـاب مکتـب تکامـل در فراینـد در مـورد احادیـث
شـیعی ،عبدالهـادی فقهـی زاده و محمـد مقـداد امیری،
پژوهشـهای قـرآن و حدیث ،ش  ،12س چهل و هشـتم،
بهـار و تابسـتان .1394
 .6ترجمـه طاهـره صفارزاده ،ترجمـه ای ارتباطی از قرآن
کریـم ،حسـین تـک تبار فیـروز جانـی ،مطالعـات ترجمه
قـرآن و حدیـث ،ش  ،3س دوم ،بهار و تابسـتان .1394
 .7تقطیـع حدیـث  :ارزیابـی تقطیـع در الجامـع الصغیـر،
مصطفـی همدانـی ،پژوهشهـای قـرآن و حدیـث ،دوره
 ، 48ش  ،1بهـار .1394
 .8دانـش صـرف و نقـش آن در دسـتیابی بـه قرائـت
صحیـح :نقـد درس دوم کتـاب نقـش علـوم ادبـی در
تفسـیر قـرآن ،جـواد آسـه ،فصلنامـة نقـد کتاب قـرآن و
حدیـث ،س اول ،ش 2و ،3تابسـتان و پاییـز .1394
 .9ردی بـر کتـاب متـی یشـرق نـورک ایهـا المنتظـر،
مرتضـی ترابـی ،سـلفی پژوهـی ،ش  ،2س اول ،پاییـز
و زمسـتان .1394
 .10نقـد کتـاب از دریـا بـه آسـمان :اصول تفسـیر قرآن
سـید هدایـت
کریـم برگرفتـه از روایـات اهلبیـت (ع)ّ ،
جلیلـی ،فصلنامـة نقد کتاب قرآن و حدیـث ،س اول ،ش
2و ،3تابسـتان و پاییـز .1394
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 .11نقـد مصادیـق اعجـاز علمـی قـرآن در آثـار هـارون
یحیی ،سـید مفید حسـینی کوهسـاری و زهرا علیمرادی
 ،قـرآن و علـم ،ش  ،17پائیـز و زمسـتان .1394
 .12نقـد و بررسـی ترجمـه شـهیدی از نهـج البالغـه
بـر اسـاس نظریـه گرایشهـای ریخـت شـکنانه آنتـوان
برمـن ،شـهرام دلشـاد و ،...مطالعـات ترجمـه قـرآن و
حدیـث ،ش ،4س دوم ،پاییـز و زمسـتان .1394
 .13نقـد و بررسـی رویکـرد تحقیـق موضوعـی در قرآن
کریـم ،مصطفـی حسـینی گلـکار ،دوفصلنامـه تخصصی
پژوهشهـای میانرشـتهای قرآنکریـم ،ش  ،22سـال
ششـم ،بهار و تابسـتان.
 .14نقـد و بررسـی کتاب انکار قـرآن ،هاجرخاتون قدمی
جویبـاری ،فصلنامـة نقد کتـاب قرآن و حدیـث ،س اول،
ش 2و ،3تابسـتان و پاییز .1394
 .15نقـدی بـر ترجمه فارسـی قـرآن کریـم حدادعادل از
منظـر ترجمـه مفهومـی ،محمـد حسـن امرایـی و یحیی
معـروف ،مطالعـات ترجمـه قـرآن و حدیـث ،ش  ،4س
دوم ،پاییـز و زمسـتان .1394
 .16نقـدی بر کتاب آشـنایی با تاریخ تفسـیر و مفسـران،
علـی نجفـی نژاد ،آینه پژوهش ،س بیسـت و ششـم ،ش
 ،3مرداد و شـهریور .1394
 .17نگاهـی بـه ترجمـه قـرآن حـداد عـادل ،نادعلـی
عاشـوری تلوکی و احمدرضـا توکلـی ،پژوهشهای زبان
شـناختی قـرآن ،ش  ،7س ،4بهـار و تابسـتان .1394
 .18نگریسـتن در تأللـؤ نور(مـروری بـر زندگـی و آثـار
محـدث نـوری) ،عبدالحسـین طالعی ،آینـه پژوهش ،س
بیسـت و ششـم ،ش  ،4مهـر و آبـان .1394
ب) فقه و حقوق
 .1ادبیـات حقوقـی فارسـی بـه کجا مـی رود؟ ،بـه بهانة
نقـد کتـاب اجـاره رحـم ،ابراهیـم عبدیپـور ،فصلنامـة
نقدکتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش 3و ،4پاییـز و
زمسـتان .1394
 .2از توسـعه پایـدار تـا توسـعه پـای دار :تأملی بـر کتاب
حقـوق محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار ،علی مشـهدی،

فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهار
.1394
 .3از مصونیـت تـا مسـئولیت :تأملـی بر کتاب مسـئولیت
حمایـت :مصطفـی فضائلـی ،فصلنامـة نقدکتـاب فقـه و
حقـوق ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .4بیـع فرانسـوی پشـت صورتـک ایرانـی :نگاهـی بـه
کتـاب بررسـی تطبیقی عقد بیـع در قانون مدنی فرانسـه
و حقـوق ایـران ،مسـعود حبیبـی مظاهـری ،فصلنامة نقد
کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .5تألیـف فلسـفة فقـه ،ضرورتـی کـه همچنـان باقـی
اسـت ،ناصـر قربـان نیـا ،فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و
حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394

حقـوق ،س اول ،ش ،2تابسـتان.1394
 .12راهکارهـای مبـارزه بـا پولشـویی یـا گزارشهـای
ژورنالیسـتی ،محمـد ابراهیـم شـمس ناتـری ،فصلنامـة
نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .13شـرح قانـون یـا شـرح پیـش نویـس قانـون؟ نقـد
و بررسـی کتـاب شـرح بایسـتههای قانـون مجـازات
اسلامی ،مسـعود امامـی ،فصلنامـة نقدکتـاب فقـه و
حقـوق ،س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .14شـناخت راههای محرمیت :نیازمنـد دقتی دو چندان:
نقـدی بـر کتـاب بررسـی راههـای محرمیـت از دیـدگاه
سـید ضیـا مرتضـوی ،فصلنامـة نقـد کتاب
فقـه امامیـهّ ،
فقـه و حقـوق ،س اول ،ش 3و ،4پاییز و زمسـتان .1394

 .7تالشـی قابـل تحسـین و کاش دقـت افـزون ،تأملـی
در کتـاب قـرارداد سـفارش خلق اثـر نوشـتاری ،علیرضا،
محمـدزاده وادقانـی ،فصلنامة نقدکتـاب فقه و حقوق ،س
اول ،ش 3و ،4پاییـز و زمسـتان .1394

 .16قطـره ای در هامـون تشـنه حقـوق بیگانـگان :نقـد
کتـاب حقـوق بیگانـگان :یـداهلل عسـگری ،فصلنامة نقد
کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394

 .8حـدود و تعزیـرات در شـریعت و حکومـت :نقـدی
بـر حـدود اختیـارات حاکـم در حقـوق کیفـری اسلام،
سـیدجواد ورعـی ،فصلنامـة نقـد کتاب فقـه و حقوق ،س
ّ
اول ،ش 3و ،4پاییـز و زمسـتان .1394
 .9حقـوق معاملات بـورس در چنبـره نـرم افزارهـا :نقد
کتـاب مبانـی حقوقـی بیـع سـهام در بـورس ،کـورش
کاویانـی ،فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول،
ش  ،1بهـار .1394
 .10در جسـتجوی بنیادهـای بـرای صلـح و همزیسـتی
مسـالمت آمیـز مسـلمانان در جامعـه جهانـی ،رحیـم
نوبهـار ،فصلنامـة نقـد کتاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش
 ،1بهـار .1394
 .11دغدغـه نظامسـازی دینـی :شـهید صـدر و فقـه
اهـداف ،محمـود حکمتنیـا ،فصلنامـه نقـد کتـاب فقه و

 .17مطالعـه تطبیقـی قـرارداد سـفارش سـاخت در فقه و
سـید حسـین صفائـی ،فصلنامة نقد کتـاب فقه و
حقـوقّ ،
حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .18مقصـودی کـه ناخوانـده مانـد :نگاهـی بـه کتـاب
مرجعیـت شـیعه از آغـاز تاکنـون ،محمدکاظـم حقانـی
فضـل ،فصلنامـة نقدکتـاب فقه و حقـوق ،س اول ،ش،2
تابسـتان .1394
 .19نسـب و تغییر جنسـیت در گذرگاه حقـوق :مروری بر
کتـاب مطالعـه تطبیقـی نسـب و تغییر جنسـیت درحقوق
ایـران و فرانسـه ،محمدمهـدی کریمی نیـا ،فصلنامه نقد
کتاب فقـه و حقوق ،س اول ،ش ،2تابسـتان.1394
 .20نقـش عوامگرایـی سیاسـتمداران غربـی در ظهـور
سیاسـت کیفـری خشـن :تأملـی بـر کتـاب سیاسـت
کیفـری سـختگیرانه ،عـادل سـاریخانی ،فصلنامـه نقـد
کتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش ،2تابسـتان.1394
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 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

 .6تجـارب پیشـگیری از جرم در مناطق در حال توسـعه:
نقـدی بـر پیشـگیری از جـرم بـا تأکیـد بـر راهبردهـای
اجتماعـی ،غالمرضـا محمدنسـل ،فصلنامـة نقـد کتـاب
فقـه و حقـوق ،س اول ،ش 3و ،4پاییز و زمسـتان .1394

 .15فقـه اجتماعـی و کاسـتیهای جـدی روش تفقـه بـا
سـید پیمـان غنائـی،
نگاهـی بـر کتـاب فقـه اجتماعـیّ ،
فصلنامـة نقدکتـاب فقـه و حقـوق ،س اول ،ش ،2
تابسـتان .1394

 .21نگاهـی بـه کتـاب اصـول و مفاهیـم بنیادیـن حقوق
عمومـی ،عبـاس ایمانـی ،فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و
حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394

 .10کـدام هیـوم ،کـدام اخلاق :بررسـی سـه ترجمـه
سـید محمـد حسـین
از تحقیقـی دربـاب مبانـی اخلاقّ :
صالحـی ،فصلنامـة نقد کتـاب اخالق و روانشناسـی ،س
اول ،ش  ،2تابسـتان .1394

 .1بایسـتههای ترسـیم و تحلیـل منطقـی نظـام فضایـل
و رذایـل اخالقـی (نقـد و تحلیـل کتاب اخالق اسلامی؛
سـید حسـین حسـینی ،پژوهـش نامة
مبانـی و مفاهیم)ّ ،
انتقـادی متـون و برنامههـای علوم انسـانی ،س پانزدهم،
ش  ،4زمسـتان .1394

 .11معرفـی و نقـد یـک کتـاب و دو ترجمـه آن کلیـات
سـید علیرضـا صالحـی،
فلسـفه اخلاق جیمـز ریلچـزّ ،
فصلنامـة نقـد کتاب اخلاق و روانشناسـی ،س اول ،ش
 ،1بهـار .1394

ج) اخالق

 .2بررسـی آمیـغ نوشـته اخلاق مصور ،مهدی فردوسـی
مشـهدی ،فصلنامـة نقد کتـاب اخالق و روانشناسـی ،س
اول ،ش 3و ،4پاییـز و زمسـتان .1394
 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

 .3بررسـی کتـاب رفتـار اخالقـی انسـان بـا خـود،
محمـد عالـم زاده نـوری ،فصلنامـة نقـد کتـاب اخالق و
روانشناسـی ،س اول ،ش 3و ،4پاییـز و زمسـتان .1394
 .4تأملـی دربـاب ترجمـه برابـری و جانبـداری ،علیرضـا
صیـاد منصـور ،فصلنامة نقـد کتاب اخالق و روانشناسـی،
س اول ،ش 3و ،4پاییـز و زمسـتان .1394
 .5در بـاب یاوهگویـی بـر تخـت پروکراستیسـی ،کاوه
بهبهانـی ،فصلنامـة نقد کتـاب اخالق و روانشناسـی ،س
اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .6دعـوت دوبـاره بـه فضیلـت فکـری ،امیرحسـین
خداپرسـت ،فصلنامـة نقـد کتـاب اخلاق و روانشناسـی،
س اول ،ش 3و ،4پاییـز و زمسـتان .1394
 .7سـه گانـه «قـرآن ،کتاب زندگی» :بررسـی سـه کتاب
سـید محمـد علـی طباطبایـی،
درحـوزة انسـان و قـرآنّ ،
فصلنامـة نقد کتاب اخالق و روانشناسـی ،س اول ،ش،1
بهار .1394
 .8فرسـایش هویت اخالقـی ،علی مهجـور ،فصلنامة نقد
کتـاب اخالق و روانشناسـی ،س اول ،ش  ،1بهار.1394
 .9کـدام اللـه در رهگـذار بـاد اسـت :نقدی بـر کتاب در
رهگـذار بـاد و نگهبـان اللـه نوشـته مصطفـی ملکیـان،
امیـر صائمـی ،فصلنامة نقد کتـاب اخالق و روانشناسـی،
س اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
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 .6علوم اجتماعی
الف) علوم اجتماعی و علوم سیاسی
 .1ایدئولـوژی مآبـی یـک جامعـه شـناس یا بـی اعتنایی
بـه سـنتهای نظـری :نقـد جامعـه شـناختی کتـاب
خانـواده ایرانـی ،امیـد علی احمـدی ،فصلنامـة نقد کتاب
علـوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان
.1394
 .2بررسـی کتابهـای مطالعات اجتماعـی و راهنمای معلم
پایـه هفتـم سـال تحصیلـی  ،93-92زهـرا احمـدزاده
اهـری ،محمدرضـا قـادری و عبـداهلل اخبـاری ،رشـد
آمـوزش علوم اجتماعـی ،دورة هفدهم ،ش  ،67تابسـتان
.1394
 .3جامعـه شناسـی در برابـر سـلطة دولت و بازار :بررسـی
کتـاب جامعـه شناسـی مـردم مـدار ،کیمیـا انصـاری،
فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و
 ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .4جـای خالـی جامعـه شناسـی نویـن شـهری :نقـد
کتاب جامعه شناسـی شـهری ،حسـین ایمانـی جاجرمی،
فصلنامـة نقـد کتاب علوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و ،8
پاییـز و زمسـتان .1394
 .5در صحبـت سـتاری ،الونـد بهاری ،نگاه نـو ،ش ،106
شهریور .1394
 .6رسـانه هـا ،چالـش هـا ،مسـئولیت هـا و گفتمـان
اخالقـی :نقـد و بررسـی کتـاب فسـاد در رسـانه هـا،
مهـرداد علمـداری ،فصلنامـة نقـد کتاب علـوم اجتماعی،
س دوم ،ش  5و  ،6بهـار و تابسـتان .1394

 .7روش شناسـی تحقیـق در علـوم اجتماعـی ،مهـدی
علیپـور حافظـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
 .8زبـان شناسـی انتقـادی در قالـب تحلیـل گفتمـان
انتقـادی :معرفـی و نقـد کتاب تحلیـل گفتمـان انتقادی،
شـعبانعلی بهـرام پـور ،فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم
اجتماعـی ،س دوم ،ش  5و  ،6بهـار و تابسـتان .1394
 .9طـرد اجتماعـی :رویکـردی جامعـه شـناختی بـه
محرومیـت ،مجیـد کاشـانی ،فصلنامـة نقـد کتـاب علوم
اجتماعـی ،س دوم ،ش  5و  ،6بهـار و تابسـتان .1394

 .11کوششـی در پدیـدار شناسـی مسـئلههای جامعـه
و علـم :نقـد و بررسـی کتـاب تجـدد ایرانـی ،ابوالفضـل
مرشـدی ،فصلنامـة نقد کتاب علـوم اجتماعـی ،س دوم،
ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .12مارکسیسـم جامعـه شناسـانه ،افسـردگی پسـا
کمونیسـتی :بررسـی و نقـد کتـاب مارکسیسـم جامعـه
سید
شناسـانه ،همگرایی آنتونیوگرامشـی و کارل پوالنیّ ،
محمـد دادگـران ،فصلنامة نقد کتاب علـوم اجتماعی ،س
دوم ،ش  5و  ،6بهـار و تابسـتان .1394
 .13نقـد کتـاب داعـش ،خشـونت شـرقی و نقـد عقـل
فاشیسـتی ،عبدالعزیـز مولـودی ،اندیشـه اصلاح ،ش ،5
اسـفند .1394
 .14نقـد کتـاب :فـواز جرجیـس ،خاورمیانـه جدیـد،
اعتـراض و انقلاب در جهـان عـرب ،قاسـم ترابـی،
فصلنامـة تحقیقـات سیاسـی و بین المللـی ،ش  ،22بهار
.1394
 .15نقـدی بـر ترجمـة جلـد دوم سـرمایه ،سـیاوش
فراهانـی ،جهـان کتـاب ،س بیسـتم ،ش .1394 ،10
 .16نقـدی بـر کتـاب سیاسـت خارجـی ترکیـه  :اسلام،
ملـی گرایـی و جهانـی شـدن ،علـی سـعادت و مهـدی

 .17واکاوی بنیادهـای اندیشـة سیاسـی مـدرن در عصـر
رنسـانس و دیـن پیرایـی ،مهدخـت قربانـی ،فصلنامـة
نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  5و  ،6بهـار
و تابسـتان .1394
 .18واکاوی مسـئله گفـت و گو :بررسـی و نقـد کتاب در
جهـان گفـت و گو ،فرهنـگ ارشـاد ،فصلنامة نقـد کتاب
علـوم اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان
.1394
ب) ارتباطات
 .1از خبرنویسـی تـا خبـر رادیویـی  :ضـرورت شـناخت
شـنوندگان ،امیـد علـی مسـعودی ،فصلنامـة نقـد کتـاب
اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .2اصــول روزنامهنــگاری یــا آمــوزش اصــول گریــز از
روزنامهنــگاری ،عبــاس اســدی ،فصلنامــة نقــد کتــاب
اطــاع رســانی و ارتباطــات ،س دوم ،ش ،6تابســتان
.1394
 .3آسـیب شناسـی وسـایل ارتباطـی نوین ،حامـد حاجی
حیـدری ،فصلنامـة نقد کتـاب اطالع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش 7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .4بازتعریفـی از روابـط عمومـی در عصـر اطالعـات و
ارتباطـات  :نقـد کتـاب روابـط عمومـی  :2اسـماعیل
قدیمـی ،فصلنامـة نقد کتاب اطلاع رسـانی و ارتباطات،
س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .5تاریـخ ارتبـاط جمعـی ،اسـماعیل افقهـی ،فصلنامـة
نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش ،6
تابسـتان .1394
 .6تحلیـل شـبکههای اجتماعـی همـراه بـا آمـوزش نرم
افزارهـای تحلیـل شـبکة نودایکس ال و گفـی ،مصطفی
قوانلـو قاجـار ،فصلنامـة نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش 7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .7تفسـیر تصویـر ،مفاهیـم و روشهـا :نقـد و بررسـی
کتـاب روش و روش شناسـی تحلیـل تصویـر ،حمیدرضا
نجفـی ،فصلنامـة نقد کتاب علـوم اجتماعی ،س دوم ،ش
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 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

 .10علـوم انسـانی از تصـور تـا واقعیـت  :علـوم انسـانی
یـک واقعیـت یـا یـک تصـور یـا یـک تخیـل جهـان
شـمول ،امیـن مسـتقیمی ،فصلنامـة نقـد کتـاب علـوم
اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394

میکائیلـی ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون.1394 ،

 7و  ،8پاییـز و زمسـتان .1394
 .8چالشهـای مدیریـت راهبـردی در رسـانه ملی :نقدی
بـر کتـاب مدیریـت رسـانه اثـر حسـن خجسـته ،جلال
خـوش چهـره ،فصلنامـة نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
« .9خبـر نـرم» کتابـی کـه همـه بایـد بخواننـد ،علـی
محمـد مزیدی شـرف آبـادی ،فصلنامة نقـد کتاب اطالع
رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش ،6تابسـتان .1394
 .10روزنامـه نـگاری ،از گفتمان سـازی تا پرتره نویسـی:
نقـدی بـر کتـاب روزنامـه نـگاری در جهـان معاصـر،
یوسـف خجیـر ،فصلنامـة نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

 .11زبانشناسـی و تحلیـل گفتمـان اخبـار :رویکـردی
عملیاتـی ،حسـن بشـیر ،فصلنامـة نقـد کتـاب اطلاع
رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش 7و  ،8پاییـز و زمسـتان
.1394
 .12شـهر الکترونیـک و خدمـات الکترونیـک :بررسـی و
نقـد کتـاب «شـهر الکترونیـک و خدمـات الکترونیـک»،
احسـان طیرانـی راد ،فصلنامة نقد کتاب اطالع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش ،6تابسـتان .1394
 .13ضعـف اخالقی در ترجمه (فسـاد در رسـانهها) ،سـید
محسـن اسلامی ،فصلنامـة نقـد کتـاب اطالع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394
 .14کمپین دیپلماسـی رسانهای ،یوسـف خجیر ،فصلنامة
نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش ،6
تابستان .1394
 .15مصاحبـه چیسـتی،ارکان ،شـیوهها و ریختشناسـی:
نقـد و بررسـی کتـاب کوچـک مصاحبـه ،عباس اسـدی،
فصلنامـة نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش  ،5بهـار .1394
 .16نقـد کتـاب ارتبـاط شناسـی ،مصطفـی همدانـی،
پژوهـش و نـگارش کتـب دانشـگاهی ،ش  ،33تابسـتان
.1393
 .17نگاهـی فلسـفی بـه روابـط عمومـی دو فضایـی:
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مهـرداد ناظـری ،فصلنامـة نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و
ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
 .7زبان
 .1اشـهراللغات فرهنگـی گمنـام از شـبه قـاره ی هنـد،
محمـد محمـدی ،فرهنـگ نویسـی ،ش.1394 ،9
 .2بررسـی اسـطوره پیگمالیـون در کتـاب ده فرزند هرگز
نداشـتة خانـم مینـک نوشـتة اریـک -امانوئـل اشـمیت،
دانیـال بسـنج و آزاده حکمـی ،فصلنامة پژوهشـهای ادب
و زبـان فرانسـه ،شـماره  ،4پاییز و زمسـتان .1394
 .3بررسـی ترجمـه سـه اثـر از اریـک امانوئـل اشـمیت
بـر اسـاس آرای نظـری اومبرتواکـو ،مرضیـه اطهـاری
نیـک عـزم و رعنـا طاهـرزاده ،پژوهشهـای ادب و زبان
فرانسـه ،ش  ،3س دوم ،بهـار و تابسـتان . 1394
 .4بررسـی میـزان موفقیـت ترجمـه فرانسـوی شـازده
احتجـاب ،اثـر هوشـنگ گلشـیری از نظـر مؤلفههـای
فرهنگـی ،صفـورا تـرک الدانی و آرزو حسـن سـیچانی،
پژوهشهـای ادب و زبـان فرانسـه ،ش ،4س دوم ،پاییـز
و زمسـتان .1394
 .5بررسـی و نقـد کتـاب دانشـگاهی :درآمـدی بـر رده
شناسـی زبـان ،ادیـت موراوسـیک ،پارسـا بامشـادی،
پژوهشهـای زبان شناسـی تطبیقـی ،ش  ،10س پنجم،
پاییـز و زمسـتان .1394
 .6توصیـف و نقد دسـتوری مجموعـه کتابهای آموزش
فارسـی بـه فارسـی جامعـه المصطفـی العالمیـه ،نفیسـه
رییسـی و محسـن محمدی فشـارکی ،فنون ادبی ،ش،2
س هفتـم ،پاییز و زمسـتان .1394
 .7دربـارۀ زبـان مردم طهـران ،رضا امینـی ،فصلنامه نقد
کتـاب ادبیات ،ش ،2س اول ،تابسـتان .1394
 .8درنگـی بـر فرهنگی [نقد و بررسـی فرهنگ دانشـنامۀ 
کارا] ،فرهـاد قربـان زاده ،نـگاه نـو ،شـماره  ،106س
بیسـت و پنجـم ،تابسـتان .1394
 .9دسـتور سـخن میرزاحبیـب اصفهانـی ،مونـا ولـی پور،
فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،ش  ،2س اول ،تابسـتان
.1394

 .11معرفـی و نقـد کتـاب تاریـخ مطالعات زبان شناسـان
مسـلمان ،زهرا زنـدی مقدم ،دسـتور ،ش ،10بهار .1394

 .3کتابچندپارهسـازی؛ گرایشـی تخصصـی در فـن
کتابسـازی :نگاهـی به ترجمـۀ چندپارۀ کتاب دانشـنامۀ 
مصـور کیهان در قالب  5کتاب انتشـارات سـبزان (بخش
نخسـت) ،آرش ظریـف ،فصلنامة نقد کتـاب علوم محض
و کاربـردی ،س دوم ،ش 5و ،6بهـار و تابسـتان .1394

 .13ناگفتـه هایـی از فارسـی ناشـنیده (حاشـیه ای بـر
فرهنـگ واژه هـا و اصطالحـات فارسـی و فارسـی شـدۀ 
کاربـردی در افغانسـتان ،گلپـر نصـری ،فصلنامـة نقـد
کتـاب ادبیات ،س اول ،ش  ،4-3پاییز و زمسـتان .1394

 .4کنجـکاوی کارآگاهانـه در طبیعـت ایـران :نگاهـی
سـیده الهـه شـریعتی،
بـه کتـاب ردپـا و آثـار جانـورانّ ،
فصلنامـة نقـد کتـاب علوم محـض و کاربـردی ،س دوم،
ش 5و ،6بهـار و تابسـتان .1394

 .12معرفـی و نقـد کتـاب سـاختواژه :اصطلاح شناسـی
و مهندسـی دانـش ،زهـرا زنـدی مقـدم ،دسـتور ،ش،10
بهـار .1394

 .14نقـد فرهنـگ ریشـه شـناختی زبان فارسـی فرهنگ
نویسی،سـید احمدرضـا قائـم مقامـی ،فرهنـگ نویسـی،
ّ
ش.1394 ،10
 .15نقـد کتـاب آمـوزش نویـن زبـان فارسـی ،محمـود
مهـرآوران و محمـد ناطـق ،مطالعـات آمـوزش زبـان
فارسـی ،ش ،1س اول ،پاییـز و زمسـتان .1394
 .16نقـد و بررسـی فرهنـگ ریشـه شناسـی واژههـای
فارسـی در زبـان انگلیسـی (توصیفـی تحلیلـی) ،لیلـی
ورهـرام ،فرهنـگ نویسـی ،ش.1394 ،10
 .17نقـد و بررسـی مجموعـه  فرهنگهـای سـخن،
فرهـاد قربـان زاده ،ویـژه نامـة نامـۀ  فرهنگسـتان،
فرهنگنویسـی ،ش ،10اسـفند .1394
 .18نقـدی بـر درآمـدی بـر جامعه شناسـی زبان ،آتوسـا
رسـتم بیـک تفرشـی  ،فصلنامـه نقـد کتاب ادبیـات ،س
اول ،ش  ،2تابسـتان .1394
 .8علوم و فنون
 .1ترجمـۀ دانشـنامههای جهانی در بنیاد دانشـنامهنگاری
ایرانی :نگاهی به دانشـنامۀ پزشـکی بنیاد دانشنامهنگاری
ایـران ،عزیـزه بابایـی ،فصلنامـة نقد کتاب علـوم محض
و کاربردی ،س دوم ،ش 5و ،6بهار و تابسـتان .1394

 .5نکاتـی تأثیرگـذار کـه مترجمیـن نبایـد بداننـد :نقدی
بـر کتـاب نظریههـای تأثیرگـذار در علـم نجوم که شـما
بایـد بدانیـد ،مصطفـی یـاوری ،فصلنامة نقد کتـاب علوم
محـض و کاربـردی ،س دوم ،ش 5و ،6بهـار و تابسـتان
.1394
 .6نگاهـی گـذرا بـه چهار کتـاب در حوزۀ فنـاوری نانو و
فناوریهـای مرتبـط بـا آن ،داریـوش کرامتـی ،فصلنامة
نقـد کتـاب علوم محـض و کاربـردی ،س دوم ،ش 5و،6
بهار و تابسـتان .1394
 .7همـای اوج سـعادت بـه دام مـا افتد :نگاهـی به کتاب
پرندههـای شـکاری ایران ،حسـن سـاالری ،فصلنامه نقد
کتـاب علـوم محـض و کاربـردی ،س  ،2ش  5و ،6بهـار
و تابستان .1394
 .9هنر
 .1افسـانه ای دیگـر دربـاره میرعمـاد خوشـنویس،
حمیدرضـا قلیـچ خانـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س
دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .2بـازی ،نمایـش واره یـا نمایشهـای عامیانـه؟! نگاهی
بـه جلـد  7نمایشهـای ایرانـی صـادق عاشـورپور،
امیـرکاوس بـاالزاده ،فصلنامـه نقـد کتاب هنـر ،س دوم،
ش ،5بهـار .1394
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 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

 .10زبـان شناسـی انتقـادی در قالـب تحلیـل گفتمـان
انتقـادی :معرفـی و نقـد کتاب تحلیـل گفتمـان انتقادی،
شـعبانعلی بهرامپـور ،فصلنامه نقد کتاب علـوم اجتماعی،
ش  5و ،6س دوم ،بهـار و تابسـتان .1394

 .2علـم ،دیـن و خرافـه در تمـدن اسلامی :نقـدی بـر
کتـاب مقاالتـی دربـارۀ مفهـوم علـم در تمدن اسلامی،
امیـر محمـد گمینـی ،فصلنامـة نقـد کتاب علـوم محض
و کاربـردی ،س دوم ،ش 5و ،6بهـار و تابسـتان .1394

 .3بدیـع امـا مشـوش :نقـدی بـر کتـاب تاریخ مجسـمه
سـازی در ایـران ،علی اصغـر میرزایی مهـر ،فصلنامه نقد
کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهـار .1394
 .4تاریـخ نـگاری بـر اسـاس یـک مجموعـه :نگاهـی به
کتـاب مقدمـه ای بـر تاریخ گرافیـک در ایـران ،اولریش
مارزلـف ،ترجمـة شـهروز مهاجـر ،فصلنامـه نقـد کتـاب
هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .5تاریـخ نگاری زیبایی شناسـی شـهری :نقدی بر کتاب
پیشـینة زیباسـازی شـهر تهران ،آزاده لـک ،فصلنامه نقد
کتـاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییز .1394

 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

 .6توهـم افسـانه سـازی دربـاره میرعمـاد ،مهـدی
نورمحمـدی ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،ش  ،8س دوم،
زمسـتان .1394
 .7فیـل هـا ،مارهـا و پرنـدگان ،ملک :نقدی بر سـه گانة
هنرهـای هندویـی و بودایـی ،مهران ملـک ،فصلنامه نقد
کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهار .1394
 .8مبـادی سـی و پنـج سـاله :نقـدی بـر کتـاب مبـادی
سـواد بصـری ،مهنـاز احمـدی ،فصلنامه نقد کتـاب هنر،
س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .9مداقـه ای در مباحـث تئـوری طراحـی گرافیـک:
نگاهـی بـه کتـاب طراحـی گرافیـک چیسـت؟ ،مهـدی
حـق شـناس ،فصلنامـه نقد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،7
پاییـز .1394
 .10مـدرن بـرای دیـروز :نقـد کتـاب موسـیقی مـدرن،
منصـور حبیـب دوسـت ،فصلنامـه نقد کتاب هنـر ،ش ،8
س دوم ،زمسـتان .1394
 .11معمـاری رنـگ؛ معمـاری یادمـان هـا :نقـدی بـر
کتـاب مقبره سـازی هنـر فراموش شـده ،کاوه منصوری،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش ،5بهـار .1394
 .12نقـد کتـاب علـف؛ داسـتانهای شـگفت و ناگفتـه در
بـاب نخسـتین فیلـم بلنـد سـاخته شـده در ایـران ،علی
راغبیـان و علـی شـیخ مهـدی ،فصلنامه نقد کتـاب هنر،
س دوم ،ش ،5بهـار .1394
 .13نقـدی بـر کتـاب سـکههای طبرسـتان ،گـرگان و
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اسـترآباد ،میـرزا محمد حسـنی ،فصلنامه نقـد کتاب هنر،
س دوم ،ش  ،7پاییـز .1394
 .14نگارسـتان گمشـده ،محمدرضـا بهـزادی ،فصلنامـه
نقـد کتـاب هنـر ،ش  ،8س دوم ،زمسـتان .1394
 .15وهـم یـا توهـم؟ نگاهـی بـه ترجمـه فارسـی کتاب
هنـر و وهـم ،مهدی حسـینی ،فصلنامـه نقد کتـاب هنر،
س دوم ،ش ،5بهـار .1394
 .10ادبیات فارسی
الف) نقد ادبی
 .1افتادگـی هـا و افزودههـای چهار عنصر بیـدل ،عبداهلل
ولـی پـور ،رقیه همتـی ،فصلنامه نقـد کتـاب ادبیات ،س
اول ،ش  ،4-3پاییز و زمسـتان .1394
سـید مهـدی
 .2بررسـی و نقـد گزیـدة مخـزن االسـرارّ ،
طباطبایـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س اول ،ش
 ،4-3پاییـز و زمسـتان .1394
 .3جامعـه شناسـی ادبیـات و رمـان یـا شـوخی کـردن با
امتنـاع ،مهـدی یوسـفی ،فصلنامة نقد کتـاب ادبیات ،س
اول ،ش  ،1بهـار .1394
 .4ققنـوس ،اسـطورة ناتمـام :نقـد کتـاب راهـی بـه
نشـانه معنـا شناسـی سـیال ،فـرزاد کریمـی ،فصلنامـه
پژوهشهـای نقـد ادبی و سـبک شناسـی ،س پنجم ،ش
 ،4پیاپـی ،20تابسـتان .1394
 .5مـروری بـر تاریـخ علـوم و ادبیـات در تاریـخ جامـع
ایـران ،محمـد دهقانـی ،فصلنامـه نقدکتـاب ادبیات ،س
اول ،ش ،4-3پاییـز و زمسـتان .1394
 .6مالحظاتی دربارة مباحث ادبیات حماسـی و اسـاطیری
در تاریـخ جامـع ایـران ،سـجاد آیدنلو ،جهـان کتاب ،س
بیسـتم ،ش  ،6شهریور .1394
 .7نقـدی بر داسـتان رسـتم و سـهراب ،مسـعود راسـتی
پـور ،فصنامـه نقد کتاب ادبیات ،س اول ،ش  ،2تابسـتان
.1394
 .8نقـدی بـر شـرح دیـوان ناصرخسـرو ،آرش امرایـی،
فصلنامـه متـن شناسـی ادب فارسـی ،ش  ،4پیاپـی ،28

زمسـتان .1394
 .9نگاهـی بـه دیـوان کبیـر ،کلیـات شـمس تبریـزی به
کوشـش دکتـر توفیـق ه .سـبحانی ،احمدرضا بهـرام پور
عمـران ،فصلنامه نقـد کتاب ادبیـات ،س اول ،ش ،1بهار
.1394
ب ) متون کهن
 .1بررسـی انتقـادی دیـوان خاقانـی تصحیـح علـی
عبدالرسـولی از نظـر اوزان عروضـی ،نصـراهلل امامـی و
نعیـم مراونـه ،فنـون ادبـی ،س هفتـم ،ش  ،12بهـار و
تابسـتان .1394

 .3تصحیـح بیـت هایـی از کلیـات شـمس ،رضـا خبازها،
فصنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س اول ،ش  ،2تابسـتان
.1394
 .4ضـرورت تصحیـح مجدد دیـوان ابوالفـرج رونی ،مریم
محمـودی ،متـن شناسـی ادب فارسـی ،س هفتـم ،ش
 ،25بهـار .1394
 .5طـرزی نابهنجاریـده و تاسـف بـار در چاپیـدن دیـوان
طـرزی افشـار ،سـعید شـفیعیون ،آینـه میـراث ،س
سـیزدهم ،ش  ،57پاییـزو زمسـتان.1394
 .6عـرض خـود می بـری و زحمت ما می داری ،محسـن
شـریفی صحـی ،فصلنامة نقد کتاب میـراث ،س دوم ،ش
 ،7-6تابستان و پاییز .1394
 .7معرفـی و بررسـی دو تصحیـح تـازه شـاهنامه ،سـجاد
آیدنلـو ،ضمیمة آینة میراث ،س سـیزدهم ،ش  ،40سـال
1394
 .8نقـد تصحیـح دیـوان حکیـم سـنایی ،بـه کوشـش
محمدرضـا برزگـر خالقی ،مسـعود راسـتی پـور ،فصلنامه
نقدکتـاب ادبیـات ،س اول ،ش  ،4-3پاییـز و زمسـتان
.1394
 .9نقـد تصحیـح شـیرین و خسـرو امیرخسـرو دهلـوی،

 .10نقـد و بررسـی تصحیـح سـفینه شـاعران قدیـم
(نسـخه سـنا ،) 651مجیـد خسـروی ،آینـه میـراث ،ش
 ،56س سـیزدهم ،بهـار و تابسـتان .1394
 .11نقـد و بررسـی متـن انتقـادی فرامرزنامـة کوچـک،
ابوالفضـل خطیبـی ،فصلنامـة نقد کتاب میـراث ،س دوم،
ش ،5بهـار .1394
 .12نقـدی بـر تصحیـح اشـعار تاریـخ ذوالقرنیـن ،بهـرام
شـعبانی ،شـعر پژوهـی ،س هفتـم ،ش  ،26زمسـتان
.1394
 .13نقـدی بـر تصحیح گـوی و چوگان قاسـمی گنابادی،
زهـرا اختیـاری ،متـن شناسـی ادب فارسـی ،س هفتـم،
ش ،4زمسـتان .1394
 .14نقـدی بـر جلـد اول شـاهنامه بـه تصحیـح جلال
خالقـی مطلـق ،مصطفی موسـوی و میالد چشـمی ،متن
شناسـی ادب فارسـی ،س هفتـم ،ش ،4زمسـتان .1394
 .15نقـدی بـر دیـوان شـمس الدیـن (جلال الدیـن)
ورکانـی ،فـرزاد ضیائی حبیـب آبادی ،آینـه پژوهش ،س
بیسـت و ششـم ،ش  ،1فروردیـن و اردیبهشـت .1394
 .16نگاهـی بـه دو تذکره شـعر از اسـرار علیشـاه تبریزی
و نقـد و بررسـی تصحیـح حدیقه الشـعرای اسـرار ،احمد
رنجبـر حیدرباغـی ،فصلنامـة نقد کتاب میـراث ،س دوم،
ش  ،7-6تابسـتان و پاییـز .1394
 .17ویرایـش دوم شـاهنامه بـه اهتمـام جلال خالقـی
مطلـق ،سـجاد آیدنلـو ،ضمیمـه آینـه میـراث ،ش ،40
تابسـتان .1394
 .18ویرایـش نهایـی شـاهنامه ی چـاپ مسـکو ،سـجاد
آیدنلـو ،ضمیمـه آینـه میـراث ،ش  ،40تابسـتان .1394
 .11ادبیات داستانی
 .1بحثـی در سـاختار و پژوهـش تاریـخ ادبیات داسـتانی
ایـران ،فـرزام حقیقـی ،فصلنامة تخصصی نقـد ادبی ،س
 ،8ش  ،30تابسـتان .1394
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 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

 .2بررسـی تصحیفاتـی در دیـوان اثیـر ،مجید خسـروی،
متـن شناسـی ادب فارسـی ،س هفتم ،ش  ،26تابسـتان
.1394

آزاده پـوده ،حسـین آقـا حسـینی و محسـن محمـدی
فشـارکی ،ادب پژوهـی ،ش  ،33پاییـز .1394

 .2سـین مثـل سـودابه در چهارچـوب گونـة ادبـی
کارآگاهـی ،محمـد راغـب ،فصلنامـة نقـد کتـاب ادبیات،
س اول ،ش 3و  ،4پاییـز و زمسـتان .1394
 .3نقـد و تحلیـل رمـان چـراغ هـا را مـن خامـوش مـی
کنـم از منظـر زبـان و جنسـیت ،مالحـت نجفـی عـرب،
دو فصلنامـة علـوم ادبـی ،س چهـارم ،ش 6و ،7بهـار و
تابسـتان .1394
 .4ناهمخوانـی دوره و نوشـتار (بررسـی و نقـد رمـان
سـید رزاق
کریسـتین و کیـد)  ،عصمـت اسـماعیلی و ّ
رضویـان ،متـن پژوهـی ادبی ،س نوزدهـم ،ش  ،65پاییز
.1394
 .12شعر
 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

 .1از فقـدان معیـار و روش تـا سـیمرغ شـعر مـدرن
فارسـی :نقـدی بـر گزیـده شـعر صـد شـعر نـو فارسـی
،مهـدی دادخـواه تهرانـی ،فصلنامـة نقـد کتـاب ادبیات،
س اول ،ش  ،1بهـار 1394
 .2شـعر نو در تـرازو :مروری بر کتاب شـعر نو در ترازوی
تأویل ،عبدالرسـول شـاکری ،فصلنامة نقد کتـاب ادبیات،
س اول ،ش 3و  ،4پاییز و زمستان .1394
توجوی زیبایـی :نقـد نـو بـر نقـد نـو ،فـرزاد
 .3در جسـ 
مر ّوجـی ،فصلنامـة نقد کتاب ادبیـات ،س اول ،ش 3و ،4
پاییز و زمسـتان .1394
 .13ادبیات عربی
 .1انسـجام و هدفمنـدی مـواد آموزشـی در عرصـه
آمـوزش مهارتهـای زبـان بررسـی مـوردی لغَـه
االعلام ،مسـعود فکـری ،پژوهـش نامـة انتقـادی متون
و برنامههـای علـوم انسـانی ،سـال پانزدهـم ،ش  ،1بهار
.1394
 .2آسیبشناسـی ادبیـات تطبیقی در جهـان عرب :نقدی
بـر االدب المقـارن مشـکالت و آفـاق ،خلیـل پروینـی،
پژوهـش نامـة انتقـادی متـون و برنامههـای علـوم
انسـانی ،سـال پانزدهـم ،ش  ،1بهـار .1394
 .3بررسـی نقـد روانشـناختی عبدالقاهـر جرجانـی (بـا
تکیـه بـر کتـاب اسـرارالبالغه) ،محمـد شـایگان مهـر،
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پژوهشـنامه نقـد ادبـی ،س چهـارم ،ش  ،7بهـار .1394
 .4بررسـی و ترجمـة مردانـی در آفتـاب ،نرگـس قندیـل
زاده ،فصلنامـه نقد کتاب ادبیـات ،س اول ،ش ،4-3پاییز
و زمسـتان .1394
 .5پژوهشـی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسـی :بررسـی
و نقـد ادبیـات تطبیقـی ،نرگـس قندیـل زاده ،پژوهـش
نامـة انتقـادی متـون و برنامههـای علـوم انسـانی ،سـال
پانزدهـم ،ش  ،1بهـار .1394
 .6پژوهشـی دربـاره نظریـه جرجانـی درباب صـور خیال،
علـی علـی محمـدی ،فصنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س
اول ،ش ،2تابسـتان .1394
 .7خمریـات رودکـی و ابونـؤاس؛ نقدی گشـوده ،تحلیلی
ناتمـام ،تـورج زینـی وند ،پژوهـش نامة انتقـادی متون و
برنامههـای علـوم انسـانی ،سـال پانزدهـم ،ش  ،1بهـار
.1394
 .8درنگـی در کتـاب جواهـر البالغـه ،ابراهیـم عزیزی و
محمـد نـادری ،آینه پژوهش ،سـال بیسـت و ششـم ،ش
 ،6بهمـن و اسـفند .1394
 .9دشـواری ترجمـه زبان عرفان :بررسـی مـورد پژوهانه
غزلیات مختاره من دیوان شـمس تبریز ،محسـن سـیفی
و نجمـه فتحعلـی زاده ،دوفصلنامـة پژوهشـهای ترجمـه
در زبـان و ادبیـات عربـی ،س پنجـم ،ش  ،13پاییـز و
زمسـتان .1394
 .10داللتهـای بـی دلیـل ،تبدیلهـای بـی بدیـل:
نقدکتـاب سـنت و تجـدد یـا ثابـت و متحـول ،نرگـس
قندیـل زاده ،فصنامـه نقدکتـاب ادبیـات ،س اول ،ش،2
تابسـتان .1394
 .11رسـالههای شـعری فیلسـوفان مسـلمان ،امیر مازیار،
فصلنامـه نقدکتـاب ادبیـات ،س اول ،ش ،4-3پاییـز و
زمسـتان .1394
 .12الصـرف  1در تـرازوی نقـد ،وصـال میمنـدی و
نعیمـه خبـازی اشـرف ،پژوهـش نامـة انتقـادی متـون و
برنامههـای علـوم انسـانی ،سـال پانزدهـم ،ش  ،1بهـار
.1394

 .13ضـرورت بازتحلیل متـون آموزشـی گروههای عربی
در دانشـگاههای کشـور :رویکـردی انتقـادی بـه الشـعر
العربـی الحدیـث مـن احمد شـوقی الی محمـود درویش،
علـی سـلیمی ،پژوهش نامـة انتقادی متـون و برنامههای
علوم انسـانی ،سـال پانزدهم ،ش  ،1بهـار .1394
 .14نقـد و بررسـی فرهنـگ معاصر عربی فارسـی ،بهروز
صفرزاده ،فرهنگ نویسـی ،ش .1394 ،10
 .15نقـد و تمحیص عروض الخلیل بـن أحمد الفراهیدی
فـی األدبیـن العربـی و الفارسـی ،ابـاذر عباچـی ،پژوهش
نامـة انتقـادی متـون و برنامههـای علـوم انسـانی ،سـال
پانزدهـم ،ش  ،1بهار .1394

 .14تاریخ و جغرافیا
 .1ارزیابـی و نقـد کتـاب «طبقـه متوسـط» ،محمـد امیر
احمـدزاده ،پژوهشنامـه انتقـادی متـون و برنامههـای
علـوم انسـانی ،ش  ،35س پانزدهـم ،تابسـتان .1394
 .2ایـران عصـر صفوی :نوزایـی امپراتوری ایـران ،محمد
کاظـم رحمتـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س
دوم ،بهـار .1394
 .3تاریـخ مکتـوم :فتـح بابـی در تاریخ مشـروطه؟! ،جعفر
ربانـی ،آینه پژوهش ،ش  ،154س بیسـت و ششـم ،مهر
و آبان .1394
 .4تامالتی در تاریخ اندیشـه و روشـنفکری در ایران دوره
قاجـار ،امین آریـان راد ،فصلنامه نقد کتـاب تاریخ ،ش ،5
س دوم ،بهار .1394
 .5تحلیـل و نقـد کتـاب الفتنـه ،محمدحسـن الهـیزاده،
پژوهشنامـه انتقـادی متـون و برنامههای علوم انسـانی،
ش  ،35س پانزدهـم ،تابسـتان .1394
 .6سـفالینه ای بـی ارزش ،محمدرضـا توکلـی صابـری،
کتـاب سـفر دیـدار.1394 ،

 .8کشـفهایی کـه دیگـر نـو نیسـتند ،محمـد غفـوری،
فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم ،بهار .1394
 .9مـروری بـر درس نامـه نویسـی دانشـگاهی در رشـته
تاریـخ ؛مطالعه موردی دوره سـلجوقیان ،محسـن رحمتی،
فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س دوم ،بهـار .1394
 .10نامـه ناسـازوار ،محسـن رحمتی ،فصلنامـه نقد کتاب
تاریـخ ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییز .1394
 .11نقـدی بـر کتـاب رنسـانس ایرانی ،ابوالحسـن ّفیاض
انـوش ،پژوهشنامـه انتقـادی متـون و برنامههـای علوم
انسـانی ،ش  ،35س پانزدهم ،تابسـتان .1394
 .12یادداشـتهای دربـاره ترجمه کتاب زردشـت در تاریخ،
عسـکر بهرامـی ،فصلنامـه نقد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س
دوم ،بهار .1394
 .15کودک و نوجوان
 .1کتابتـی تـازه از روایتـی کهنه :توجهی بر بچـه خوانی ،با
تکیـه بـر تصحیح حکایت مرد لر ،مهدی شـعبانی ،فصلنامه
نقـد کتاب کودک و نوجـوان ،س دوم ،ش  ،5بهار .1394
 .2نقـد و بررسـی دو داسـتان خاطـرات یـک خون آشـام
عاشـق و جـودی انجمـن مخفـی تشـکیل مـی دهـد ،از
منظـر برنامة فلسـفه برای کـودکان ،مریـم عفتی کالته،
فلسـفه وکـودک ،س سـوم ،ش  ،9بهـار .1394
 .3نخسـتین گزیـدۀ کودکانـۀ مثنوی :نگاهـی به تصحیح
و بازنشـری از منثـوی االطفال ،نرگس پدرام و سـیدعلی
کاشـفی خوانسـاری ، ،فصلنامـه نقـد کتـاب کـودک و
نوجـوان ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394
 .4نگارههایـی بیگانـه بـا تصویرگـری ،نقـدی کلـی بـر
تصویرگـری مجموعـة  12قصـه از امـام علـی (ع) و
یارانـش ،شـهناز آزادی ،فصلنامـه نقـد کتـاب کـودک و
نوجـوان ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1394

 .7فقـر توهمنـگاری در بازنمایـی تاریـخ معاصـر ایـران،
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 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

 .16نقـدی بـر ترجمـة رمـان شـرق مدیترانـه ،علی علی
محمـدی ،فصلنامـه نقد کتاب ادبیـات ،س اول ،ش،4-3
پاییز و زمسـتان .1394

امیـن آریـان راد ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش 6و،7
تابسـتان و پاییـز .1394

جدول آماری مقاالت ارسالی و راه یافته به مرحله دوم داوری
گروه

ردیف

آمار مقاالت ارسال
شده به دبیرخانه

آمار مقاالت راه یافته به
مرحلة دوم داوری

 ..........به مرحلة دوم داوری
عنوانراه یافته
نمایه مقاالت

1

کلیات و اطالع رسانی

33

16

2

میراث پژوهی

68

19

3

فسلفه ،کالم و عرفان

63

20

4

علوم تربیتی و روانشناسی

10

3

5

فقه و حقوق

59

21

6

اخالق

18

11

7

قرآن و حدیث

71

18

8

علوم اجتماعی

54

18

9

ارتباطات

25

17

10

زبان

55

18

11

علوم و فنون

24

7

12

هنر

86

15

13

ادبیات فارسی

143

27

14

ادبیات داستانی

91

4

15

شعر

45

3

16

ادبیات عربی

35

16

17

تاریخ و جغرافیا

86

12

18

کودک و نوجوان

40

4

1006

249

مجموع آثار
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عنوان ..........

نمايۀ آثار برگزیده
و شایستة قدردانی

عنوان ..........
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 .1کلیات و اطالع رسانی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«پـر ،امـا ناپرداختـه! نقـدی بـر کتـاب روش تحقیـق
در علـم اطالعـات و دانـش شناسـی» ،ابراهیـم افشـار،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم،
ش  ،6تابسـتان .1394

 .3فلسفه ،کالم و عرفان
الف) فلسفة اسالمی
در ایـن حـوزه دو اثـر بـه طـور مشـترک شایسـتة تقدیر
شـناخته شد:
« .1مالحظاتـی دربـارة برخـی مباحـث معرفت شناسـی
در فلسـفة اسلامی» ،مجید مـرادی ،فصلنامـة نقدکتاب
کالم ،فلسـفه و عرفان ،س دوم ،ش ،5-6بهار و تابسـتان
.1394
سیدمحسـن
عربی»،
عقل
نقد
نظریه
بررسـی
و
«نقـد
.2
ّ
میـری و قاسـم ابراهیمـی پـور ،مطالعات اندیشـه معاصر
مسـلمین ،ش ،2پاییز و زمسـتان .1394
ب) فلسفة غرب
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
سـید محسـن
«شـروط امـکان تألیـف دربـارة کانـت»ّ ،
اسلامی ،فصلنامـة نقدکتـاب اخلاق ،علـوم تربیتـی و
روان شناسـی ،س اول ،ش ،1بهـار .1394
ب) عرفان
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«مـا بـه کجاییـم و امانـت کجاسـت؛ نقد ترجمه فارسـی

ج) کالم
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نقـد و بررسـی دیـدگاه پروفسـور پـاول هـک در کتاب
زمینـه مشـترک» ،جعفـر مرواریـد و حسـن توسـلی،
پژوهشـنامه کالم ،ش ،2س دوم ،بهار و تابسـتان .1394
 .4دین
الف) فقه و حقوق
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«تألیـف فلسـفة فقـه ،ضرورتـی کـه همچنـان باقـی
اسـت» ،ناصـر قرباننیـا ،فصلنامـة نقـد کتـاب فقـه و
حقـوق ،س اول ،ش  ،1بهـار .1394
ب) اخالق
در ایـن حـوزه دو اثر بـه طور مشـترک برگزیده شـناخته
شد :
« .1دعـوت دوبـاره بـه فضیلـت فکـری» ،امیرحسـین
خداپرسـت ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتی
و روانشناسـی ،س اول ،ش  ،4-3پاییز و زمسـتان .1394
« .2معرفـی و نقـد یـک کتـاب و دو ترجمـه آن :کلیـات
فلسـفه اخلاق نوشـته جیمـز ریچلـز» ،سـید علیرضـا
صالحـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتـی و
روانشناسـی ،س اول ،ش ،1بهـار .1394
 .5علوم اجتماعی
الف) علوم اجتماعی
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«واکاوی مسـئله گفت و گو :بررسـی و نقد کتاب در جهان
گفـت و گـو» ،فرهنـگ ارشـاد ،فصلنامـة نقد کتـاب علوم
اجتماعـی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییز و زمسـتان .1394
ب) ارتباطات
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نقـد کتاب ارتباط شناسـی» ،مصطفـی همدانی ،پژوهش
و نگارش کتب دانشـگاهی ،ش  ،33تابسـتان .1393
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 ..........و شایستة قدردانی
عنوانبرگزیده
نمايۀ آثار

 .2میراث پژوهی
در ایـن حـوزه دو اثر بـه طور مشـترک برگزیده شـناخته
شد :
« .1ضـرورت تصحیـح مجـدد مجموعـه رسـائل عزیـز
بـن محمـد نسـفی» ،احسـان رئیسـی ،آینـه میـراث ،س
سـیزدهم ،ش ،57پاییـز و زمسـتان.1394
« .2نقـد تصحیـح التدویـن فـی اخبـار قزویـن» ،هـادی
درزی رامنـدی و محمـد منصور طباطبایی ،متن شناسـی
ادب فارسـی ،س هفتـم ،ش  ،27پاییـز .1394

اللمـع فـی التصـوف» ،سـعید کریمـی ،آینه میـراث ،ش
 ،56س سـیزدهم ،بهـار و تابسـتان .1394

 .6زبان
الف) زبانهای دیگر
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«بررسـی ترجمـه سـه اثـر از اریـک امانوئـل اشـمیت بر
اسـاس آرای نظـری اومبرتواکـو» ،مرضیـه اطهاری نیک
عـزم و رعنـا طاهرزاده ،پژوهشـهای ادب و زبان فرانسـه،
ش  ،3س دوم ،بهـار و تابسـتان .1394
ب) زبانشناسی
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نقـد و بررسـی مجموعـه فرهنگهـای سـخن» ،فرهاد
قربـانزاده ،ویژه نامة نامۀ فرهنگسـتان ،فرهنگنویسـی،
ش ،10اسفند .1394
 ..........و شایستة قدردانی
عنوانبرگزیده
نمايۀ آثار

 .7علوم و فنون
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«علـم ،دیـن و خرافـه در تمـدن اسلامی :نقـدی بـر
کتـاب مقاالتی دربـارة مفهـوم علم در تمدن اسلامی»،
امیرمحمـد گمینـی ،فصلنامـه نقـد کتاب علـوم محض و
کاربـردی ،س  ،2ش  5و ،6بهـار و تابسـتان .1394
 .8هنر
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«مداقـهای در مباحـث تئوری طراحـی گرافیک :نگاهی به
کتـاب طراحـی گرافیـک چیسـت؟» ،مهدی حق شـناس،
فصلنامـه نقد کتـاب هنـر ،س دوم ،ش  ،7پاییز .1394
 .9ادبیات فارسی
الف) نقد ادبی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«جامعـه شناسـی ادبیـات و رمـان یـا شـوخی کـردن بـا
امتنـاع» ،مهـدی یوسـفی ،فصلنامـة نقـد کتـاب ادبیات،
س اول ،ش  ،1بهـار .1394
ب) متون کهن
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«معرفـی و بررسـی دو تصحیـح تازة شـاهنامه» ،سـجاد
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آیدنلـو ،ضمیمـة آینـة میـراث ،ش.1394 ،40
 .10ادبیات داستانی
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نقـد و تحلیـل رمـان چـراغ هـا را من خامـوش میکنم
از منظـر زبـان و جنسـیت» ،مالحـت نجفیعـرب ،دو
فصلنامـة علـوم ادبـی ،س چهـارم ،ش  6و ،7بهـار و
تابسـتان .1394
 .11شعر
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«شـعر نـو در تـرازوی تأویـل :مـروری بـر کتـاب شـعر
نـو در تـرازوی تأویـل» ،عبدالرسـول شـاکری ،فصلنامـه
نقدکتـاب ادبیـات ،س اول ،ش ،4-3پاییـز و زمسـتان
.1394
 .12تاریخ و جغرافیا
در این حوزه دو اثر یک اثر برگزیده شناخته شد:
«ایـران عصـر صفوی :نوزایـی امپراتوری ایـران» ،محمد
کاظـم رحمتـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریـخ ،ش  ،5س
دوم ،بهـار .1394
 .13کودک و نوجوان
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«نقـد و بررسـی دو داسـتان خاطـرات یـک خـون آشـام
عاشـق و جـودی انجمـن مخفـی تشـکیل مـی دهـد از
منظـر برنامـة فلسـفه بـرای کـودکان» ،مریـم عفتـی
کالتـه ،فلسـفه وکـودک ،س سـوم ،ش  ،9بهـار .1394
بخش جنبی
در ایـن بخـش «فصلنامـة نقد و بررسـی کتـاب تهران»
نشـریة شایسـتة تقدیر شـناخته شد.
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عنوان ..........

معرفی مقاالت برگزیده
و شایسته قدردانی و
پدیدآورندگان آنها

■ پر ،اما ناپرداخته!
نقدی برکتاب روش تحقیق در علم اطالعات و دانششناسی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«پـر ،امـا ناپرداختـه! نقـدی بـر کتـاب روش تحقیـق در علـم اطالعـات و دانـش شناسـی» ،ابراهیـم افشـار،
فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1394

کلیات و اطالع رسانی

چکیده
ایــن مقالــه بــا گــزارش فشــردهای از پیشــینۀ انتشــار کتابهــای روش تحقیــق بــه زبانهــای فارســی و
انگلیســی بــرای علــم کتابــداری و اطالعــات آغــاز و ســپس محتــوای کتــاب حاضــر ،بــه اختصــار معرفــی
و نقــاط قــوت آن تشــریح شــده اســت .محتــوا و زبــان کتــاب مناســب ارزیابــی شــده؛ امــا از ناشــر بــه
خاطــر ویراســتاری و تولیــد فنــی ضعیــف کتــاب بــه عنــوان دســتنامه آموزشــی انتقــاد شــده اســت .ضعــف
ویراســتاری در اصــاح نشــدن ســاختار کتــاب ،کوتــاه نشــدن پاراگرافهــای بســیار بلنــد ،پیراســته نشــدن
جملههــا از واژههــا و ترکیبهــای نــاالزم ،نداشــتن نمایــه و نداشــتن واژه نامــۀ دوزبانــه از آن جملــه اســت.
ضعــف تولیــد در مناســب نبــودن حــروف تیترهــا ،صفحــه آرایــی و راســتهچینی متــن اعــام شــده اســت.
ناقــد کارنامــۀ انتشــارات ســمت را در ویرایــش و تولیــد فنــی کتابهــای درســی دانشــگاهی در مقایســه بــا
ناشــران همتــا بــه نحــو جــدی پایینتــر ارزیابــی مــی کنــد.
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■ افشار ،ابراهیم () 1331

● دانشآموختۀ دكتري کتابداری ،دانشگاه دولتی نیو ساوث ویلز سیدنی.

کارنامک
کتابدار بنیاد شاهنامه فردوسی ،تهران،)1362-1356( ،
کتابدار و مسئول فهرست نویسی کتابهای فارسی و عربی،کتابخانه پژوهشگاه علوم انسانی،)1372 -1362( ،
کتابدار مرجع ،کتابخانه عمومی بنکستاون ،سیدنی، )1381-1379( ،
عضو هيئت علمي گروه کتابداری دانشگاه اصفهان،)1390-1382( ،
نایب رئیس انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران.)1395-1392( ،

Afshar, Ebrahim. (2006 ) The National Library of Iran A New Building and a New Future
Australian Academic and Research Libraries, Vol. 37 No 3, pp 221-238.

مدیریت مجموعه دائره المعارف کتابداری و اطالع رسانی ج ،2تهران :کتابخانه ملی ایران،1385 ،
«آثار وابسته و فهرست نویسی آنها» ،آئینۀ پژوهش دوره  ،3ش ،1371 ،12
«تنظیم صفحه عنوان و صفحه حقوق کتاب ها :توصیههایی به ویراستاران» ،نشر دانش ،ش ،1370 ،68
دائـره المعـارف کتابـداری و اطالع رسـانی ،تهـران :کتابخانه ملـی ایـران .1385 ،ج( 2همراه با نخسـتین جلد،
برنـده جایـزه کتاب سـال در سـال ( ،)1385ویرایش)،
ا ِ َونـز ،ادوارد .مبانـی مدیریـت بـرای متخصصـان اطالع رسـانی .ترجمه مینو واعـظ رزاده مرجانـی [و دیگران]،
تهـران :کتابخانـه ملی ایـران( ،1388 ،برنـده جایزه کتاب فصـل در سـال ( ،)1388ویرایش)،
مارچ ،جیمز درآمد بر علم تصمیم :تصمیم گیری چگونه رخ می دهد؟ .تهران نشر نی( ،زیر چاپ)( ،ترجمه)،
استراوس ،انسلم؛ کربین ،جولیت ،مبانی پژوهش کیفی :فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای ،تهران :نشر نی،)1395( ،
«برسـاخته شـاعرانگی ایرانیـان؛ نقـدی بـر کتـاب پنـج اقلیـم حضـور» ،فصلنامـه نقد کتـاب علـوم اجتماعی،
س ،2ش،1394 ،6-5
«تاریخنویسی از نسل بیهقی :مروری بر کتاب خواب آشفته نفت نوشته» ،نقد و بررسی کتاب ،ش.1387 ،24
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برگزیده

گزیده آثار
مهارتهای ارتباطی برای کتابداران ،تهران :نهاد کتابخانههای عمومی( ،زیر چاپ)،
«روش و بیروشـی در نقـد نویسـی ،گنجين�ه اس�ناد؛ فصلنامـه تحقيقـات تاريخـی و مطالعـات آرشـيوی» ،ش
،1387 ،)4( 18
«ظهـور و سـقوط نخسـتین انجمـن کتابـداران ایران»[،نویسـنده اول :فاطمـه زارع] فصلنامـه مطالعـات ملـی
کتابـداری و سـازماندهی اطالعـات تابسـتان .ش ،1390 ،88

■ ضرورت تصحیح مجدد مجموعه
رسائل عزیزبن محمد نسفی

در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد:
« .1ضـرورت تصحیـح مجـدد مجموعـه رسـائل عزیـز بن محمد نسـفی» ،احسـان رئیسـی ،آینـه میراث ،س سـیزدهم،
ش ،57پاییز و زمسـتان.1394

میراث پژوهی

چکیده
مجموعــه رســائل عزیــز بــن نســفی از مهمتریــن آثــار نســفی اســت و مشــتمل بــر بیســت و دو رســاله در
موضوعــات مختلــف عرفانــی اســت .بــدان جهــت کــه ایــن اثــر در میــان آثــار وی از حیــث ســادگی ،روانــی
و توانایــی انتقــال موضوعــات عرفانــی جایگاهــی ویــژه دارد ،وجــود متنــی خالــی از اشــکال و منق��ح از آن
بســیار مهــم و ضــروری اســت.
مجموعــه رســائل پیــش از ایــن یــک بــار بــا عنــوان االنســان الکامــل بــه چــاپ رســیده؛ امــا بــا توجــه بــدان
کــه در مراحــل دوگانــۀ تصحیــح آن یعنــی «تحقیــق در اثــر» و «تصحیــح متــن» کاســتی هایــی در روش
وجــود دارد ،نظریــات ناصــواب ،بدخوانــی هــا ،گزینــش هــا و گزارشهــای نادرســت و کاســتی هایــی در
مت��ن ارائ��ه ش��ده راه یافت��ه اســت .ای��ن مقالــه در پــی آن اســت کــه متــن موجــود از مجموعــه رســائل را بــر
اســاس دو مرحلــۀ تصحیــح از جهــات گوناگــون نقــد ،و ضــرورت ارائــۀ متنــی منقــح از آن را پیشــنهاد کنــد.
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■ رئيسي ،احسان ()-1364

● دانشآموختۀ دكتري زبان و ادب فارسي ،دانشگاه اصفهان.

کارنامک
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان،
مدیر اجرایی «قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی» دانشگاه اصفهان،
عضـو گـروه پژوهشـی «مطالعات بنیادی نسـخهپژوهی» در «مرکز پژوهشـی نسـخه پژوهـی و تصحیح متن»
دانشگاه اصفهان،
مـدرس کارگاههـای متعـدد ملـی و بینالمللـی در زمینههـای «متـن کاوی ( )textminingو تحقیقـات زبان و
ادبیـات فارسـی» و «روش تحقیـق در زبان و ادبیات فارسـی».
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برگزیده

گزیده آثار
خوان اخوان ناصرخسرو قبادیانی ،به مناسبت هزارۀ ناصرخسرو ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی،1394 ،
ساقینامۀ میرزا ابوطالب فندرسکی ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه ایرانیان،1391 ،
مقصد اقصی و زبدة الحقایق عزیز نسفی ،قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی( ،زیر چاپ)،
تصحیح دیوان حامدی اصفهانی ،مرکز پژوهشی نسخهپژوهی و تصحیح متن( ،زير چاپ)،
«تأملـی در معنـی واژۀ «دولـت» و بررسـی بیتی از حافظ» ،باهمکاری حسـین آقاحسـینی ،نشـریۀ ادب و زبان
فارسـی دانشـگاه کرمان ،ش  ،38پاییز و زمسـتان،1394
«حکم پادشاه انگیز (تأملی در بیتی از حافظ)» ،فصلنامۀ د ّر دری ،دوره  ،5ش ،1394 ،17
«نقـش قرائـت و اسـتماع قرآن در سـیر و سـلوک» ،باهمـکاری تقی اژهای ،نشـریۀ پژوهشهـای ادب عرفانی
(گوهـر گویـا) ،ش  ،24بهار و تابسـتان ،1392
«هسـتی و مراتـب آن از دیـدگاه عزیـز نسـفی» ،نشـریۀ ادبیـات عرفانـی ،باهمکاری دیگـران ،شـمارۀ  ،8بهار
و تابسـتان ،1392
«بررسـی و تحلیـل یقیـن در متون منظـوم عرفانی» ،باهمکاری سـیدعلی اصغـر میر باقری ،پژوهشـنامۀ زبان
و ادبیات فارسـی ،ش .1389 ،6

■ نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین

« .2نقـد تصحیـح التدویـن فـی اخبار قزوین» ،هـادی درزی رامندی و محمـد منصور طباطبایی ،متن شناسـی
ادب فارسـی ،س هفتم ،ش  ،27پاییز .1394

میراث پژوهی

چکیده:
التدویــن فــی ذکــر اهــل العلــم بقزویــن تألیــف ارزشــمند و نفیــس امــام الدیــن عبدالکریــم بــن محمدبــن
مصحــح و چاپــی ایــن کتــاب بــه اهتمــام و تصحیــح
عبدالکریــم الرافعــی القزوینــی اســت .تنهــا نســخه َّ
مرحــوم عزیــزاهلل عطــاردی در ســال 1362در حیدرآبــاد هندوســتان بــه زیــور طبــع آراســته شــده اســت.
جدیدتریــن چــاپ آن نیــز در ســال  1391توســط انتشــارات عطــارد منتشرشــده اســت .علیرغــم تیراژهــای
متوالــی ،متأســفانه اغــاط گســترده ای از قبیــل بدخوانــی ،اســقاط کلمــه یــا بخــش هایــی از جملــه ،اغــاط
نگارشــی ،ســهو مطبعــه و ...در ایــن کتــاب راه یافتــه اســت .از ســوی دیگر چــاپ جدیــد آن در بســیاری موارد
نــه تنهــا از مشــکالت چاپهــای گذشــته نکاســته بلکــه بــه مراتــب بــی اعتبارتــر و مغلــوط تــر اســت .ایــن
مقالــه در پــی آن اســت کــه بــا اســتمداد از نســخ خطــی اصیــل و موجــود التدویــن ،پــاره ای از مشــکالت
و ابهامــات ایــن متــن را کــه تنهــا بــه مــدد نســخ خطــی آن قابــل توضیــح انــد بــه مخاطــب بنمایانــد.
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■ طباطبائی بهبهانی،
س ّید منصور () -1352

● دانشآموختۀ حوزه و دکتری زبان و
ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران.

گزیده آثار
نشـریه نسـخههای خطـی کتابخانـه مرکـزی
دانشـگاه تهـران (ج سـیزدهم) ،کتابخانه مرکزی
دانشـگاه تهـران،1387 ،
فهرسـت مختصر نسـخ خطـی کتابخانه مجلس،
کتابخانه مجلس،1386،
الشـریعه الی اسـتدراک الذریعـه (ج 1و1384 ،)2
و ،1385
فهرسـت نسـخههای خطـی کتابخانـه مجلـس
شـورای اسلامی ج ( 1/24مجموعة سـید محمد
صـادق طباطبایـی) ،کتابخانه مجلـس،1381،
«نقـد منابـع سـهل شناسـی تسـتری» ،مجلـه
دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران،1385 ،
«سـندی کهنـه از خانقاه شـاه باباولـی بهبهان»،
مجله دانشـکده ادبیات دانشـگاه تهـران.1387 ،

● دانشآموختۀ دکتری زبان و
ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران.

کارنامک
عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه
قم در مقطع لیسانس،)1387 1385( ،
عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا،)1395 1393( ،
عضویت در انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی،
(،)1393
تدریس در دانشگاههای پیام نور ،علمی کاربردی
و دانشگاه تهران،)1395 1389( ،
ویراستاری در نشریات و مطبوعات،)1388 1385( ،
خبرنگاری حرفهای.)1395 1394( ،
گزیده آثار
«خسرو فرشیدورد و ادبیات پایداری معاصر»،
باهمکاری امید مجد ،نشریۀ ادب فارسی ،شمارۀ
 ،15بهار و تابستان ،1394
«بازخواني و تصحيح ابياتي از قصيده بغداديه
خاقاني (بر مدار نسخ چاپي)» ،باهمکاری ناصر
چك نژاديان ،فصلنامۀ سبكشناسي نظم و نثر
فارسي بهار ادب ،دوره  ،7ش ،2تابستان،1393
«نقدی بر متن چاپی تاریخ طبرستان» ،نشریۀ
متنشناسی ادب فارسی ،ش ،23پائیز ،1393
«معرفی زندگانی ،افکار و اشعار دکتر نعمت اهلل
تابنده» ،با همکاری مسعود سعادتي ،فصلنامۀ
سبكشناسي نظم و نثر فارسي بهار ادب ،دوره،6
ش ،4زمستان .1392
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برگزیده

کارنامک
مصحح ،کتاب شناس و فهرست نگار،
ّ
استادیار گروه ادبیات دانشگاه تهران،
معاونـت پژوهشـی کتابخانـة مرکـزی دانشـگاه
تهران،
تألیف ده ها مقالة علمی پژوهشی،
فهرسـت نـگار شایسـته تقدیر شـانزدهمین دورة
خادمان نشـر،
داور کتاب سال جمهور اسالمی ایران.

■ درزیرامندی،
هادی () -1365

■ مالحظاتی دربارۀ برخی
«مباحث معرفتشناختی در فلسفۀ اسالمی»

در این حوزه دو اثر شایستة تقدیر به طور مشترک شناخته شد:
« .1مالحظاتـی دربـارة برخـی مباحث معرفت شناسـی در فلسـفة اسلامی» ،مجید مـرادی ،فصلنامة نقدکتاب
کالم ،فلسـفه و عرفان ،س دوم ،ش ،5-6بهار و تابسـتان .1394

فلسفه،کالم و عرفان /فلسفه اسالمی

چکیده:
ـث معرفتشــناختی در
ـی گامبـهگا ِم کتــاب مباحـ ِ
اهتمــا ِم منتقــد در ایــن نوشــتار ،البتــه هــم راســتا بــا بررسـ ِ
فلســفۀ اســامی ،آن اســت کــه نشــان دهــد چگونــه میتــوان «علــم حضــوری» را ،پیــش از هــر چیــز ،بـه 
مثابــه نوعــی مســئله و نــه ب ـه مثابــه پاســخی همیشــه در دســترس پیــش گذاشــت .اینگونــه ،چــه بســا
شــماری از «گسســت»ها و «تقابل»هایــی اغلــب مفــروض و دس ـتناخورده ،دس ـتکم ،از نــو بــه بررســی
درســی فلســفۀ اســامی ،و نــه
گذاشــته شــوند؛ «گسســت»ها و «تقابل»هایــی کــه باقیمانــدۀ ســ ّن ِت َم
ِ
متمســک میشــود.
ـا
ـ
ه
ن
بدا
ـدام
ـ
لزومـ ًا سـ ّنت فلســفۀ اســامی بـه مثابــه مابعدالطبیعـهای حــذف ناپذیــر ،م
ّ
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■ مرادي ،مجيد ()-1361

● دانشجوی دکتري فلسفۀ غرب ،دانشگاه تهران.

کارنامک
پژوهشگر و منتقد حوزة فلسفة غرب،
مترجم زبان انگلیسی در حوزة فلسفه،
مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،
تألیف مقاالت متعدد فلسفی.
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شایسته تقدیر

گزیده آثار
پژوهشکدۀ تاریخ اسالم( ،1394 ،ترجمه)،
تهران:
مانسلو،
آلن
تاریخ،
واساخت
ِ
ِ
«مالحظاتـی دربـارۀ برخـی مباحـث معرفتشـناختی در فلسـفۀ اسلامی» ،فصلنامـۀ نقـد کتاب کالم فلسـفه
عرفـان ،ش5و،1394 ، 6
«ترکیب تاریخ و فسلفه نزد مک اینتایر ،گوردون گراهام» ،کتابماه فلسفه ،ش،1392 ،73
«کانت و مابعدالطبیعۀ زمان» ،فصلنامۀ نقد کتاب کالم فلسفه عرفان ،ش3و.1393 ،4

■ نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی

سیدمحسـن میـری و قاسـم ابراهیمـی پـور ،مطالعات اندیشـه
« .2نقـد و بررسـی نظریـه نقـد عقـل عربـی»ّ ،
معاصـر مسـلمین ،ش ،2پاییـز و زمسـتان 1394

فلسفه،کالم و عرفان /فلسفه اسالمی

چکیده
نظریــه نقــد عقــل عربــی در پــی تبییــن مســئله عقبماندگــی درجهــان اســام بــا رویکــرد معرفتشــناختی
اســت .جابــري در دو کتــاب تکویــن عقــل عربــي و ســاختار عقــل عربــی ،نحــوه شــکلگیری یــا حضــور،
ـی بیانــی ،عرفانــی و برهانــی و شــیوههای
رويکــرد و روش ،توزيــع جغرافيايــي و سياســي نظامهــای معرفتـ ِ
تعامــل ایــن نظامهــا بــا یکدیگــر را بیــان میکنــد و نتیجــه میگیــرد کــه ناســازگاری ذاتــی ایــن نظامهــا
و مغلــوب شــدن نظــام معرفتــی برهانــی در ایــن تعامــات ،موجــب تکویــن عقــل عربــي شــده اســت ،عقلــی
مقلــد کــه قــادر بــه تولیــد نیســت .جابــری راه رهایــی را در بازســازی فلســفه ابــن رشــد ،اصــول شــاطبی ،فقه
مقاص��دی و تاری�خـ ابنــ خل��دون میداندــ .اتخــاذ رویکــرد ســکوالر ،اعتقــاد بــه ســکوت دیــن در عرصــه
امــور دنیایــی ،بیتوجهــی بــه شــهود بــه عنــوان یکــی از منابــع معرفــت و بــاور بــه ناســازگاری ذاتــی
نظامهــای معرفتــی ،عــدم رعایــت بیطرفــی علمــی ،ســوگیری روشــی ،اتخــاذ نتیجــه معرفتشــناختی از
شــواهد تاریخــی ،وارداتــی و دنیاگریــز خوانــدن عرفــان اســامی و ایدئولوژیــک خوانــدن فلســفه از جملــه
مهمتريــن نقدهــاي وارد بــر نظريــه جابــري اســت.
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■ میری ،س ّیدمحسن
()-1339

● دانشآموختة حوزه علمیه و
دکتری فلسفة تطبیقی

■ ابراهیمیپور ،قاسم
()-1352

● دانشآموختۀ حوزه علمیه قم
وکارشناسی ارشد جامعهشناسی ،موسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

گزیده آثار
اصـول معرفتشناسـی در فلسـفه اسلامی :علـم
حضـوری ،مهـدی حائری یزدی ،پژوهشـگاه فرهنگ
و اندیش�ه اسلامی( ،1391 ،ترجمـه)
مصـارع المصـارع ،خواجه نصيرالدين طوسـي ،تهران:
حکمت( ،1381 ،ترجمه)،
فهرست موضوعی کتاب الحکمه المتعالیه فی االسفار
االربعه صدر المتالهین ،تهران :حکمت،1375 ،
نگاهي تطبيقي به انسان كامل ،به زبان اندونزيايي،
معرفتشناسی تطبیقی ،پژوهشگاه علوم انسانی،
«داللتهـا و ظرفیتهـای انسانشناسـانه و
هستیشناسـانه بـا تکیـه بـر آیـات قـرآن کریـم،»
نشـریۀ سراج منیر ،سـال دوم ،ش  ،9زمستان ،1391
«بازخوانی انتقادی اسالمی سازی علوم انسانی از
منظر اسماعیل راجی فاروقی» ،حکمت اسراء ،ش،10
زمستان 1390
«امکان معرفت در قرآن کریم» ،حکمت اسراء ،شمارۀ 
 ،5پاییز .1389

گزیده آثار
نظریه و مشاهده در علوم اجتماعی از دیدگاه عالمه
طباطبایی و ،...قم :مؤسسه امام خمینی،1395 ،
راهبردهای تحکیم خانواده از منظر متون دینی ،قم:
مؤسسه امام خمینی،1395 ،
روش در علوم اجتماعي ،پژوهشي تطبيقي بر اساس
انديشههاي دورکيم ،وينچ و عالمه طباطبايي ،قم:
جامعه المصطفی العالمیه،1394 ،
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شایسته تقدیر

کارنامک
رئیــس ،عضــو هیئــت علمــی و دانشــیار جامعــۀ
المصطفــی العالمیــه،
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،
رئیس و عضو هيئت علمي كالج اسالمي اندونزي،
مدرس حوزه و دانشگاههای مختلف،
رئیس موسسه پژوهشی امین در مالزی،
سردبیر نشریات( Al-Mustafa :به زبان انگلیسی) ،اسراء،
ذهن ،کتاب ماه دین و مطالعات منطقهای جامعه المصطفی،
عضو کمیسیون حوزوی شورای عالی انقالب فرهنگی.

کارنامک
دبیر آموزش گروه جامعهشناسی مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی،
جانشـین پژوهشـکده علـوم انسـانی در پژوهشـگاه
بینالمللـی المصطفـی،
عضـو کارگـروه همسـرآزاري در همايـش اسلام و
آسـيبهاي اجتماعـي وزارت کشـور،
عضو کارگروه فلسفه علوم اجتماعي در موسسه
آموزشي پژوهشي امام خميني،
عضو کارگروه خانواده در مرکز مطالعات استراتژيک
رياست جمهوري،
عضـو شـوراي علمـي گـروه مطالعـات اجتماعـي در
پژوهشـگاه المصطفـي،
مدیر کارگروه خانواده در مؤسسه قدر،
ارزياب مقـاالت فصلنامه معرفـت فرهنگي اجتماعي،
معرفـت کالمی و کتاب سـال حوزه،
دبیـر اجرایـی همایش ُ ملی علـم اجتماعی مسـلمین،
مؤسسـه امام خمینی.

■ شروط امکان تألیف درباره کانت

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
سـید محسـن اسلامی ،فصلنامة نقدکتـاب اخالق ،علـوم تربیتی و روان
«شـروط امـکان تألیف دربارة کانت»ّ ،
شناسـی ،س اول ،ش ،1بهار .1394

فلسفه،کالم و عرفان /فلسفه غرب

چکیده
کتــاب وظیفهگرایــی اخالقــی کانــت در پنــج فصــل بــه بررســی تفصیلــی نظریــه اخالقــی کانــت و بعضــی
لــوازم آن در اخــاق کاربــردی مــی پــردازد .از ایــن جهــت ،بــه دشــواری میتــوان در زبــان فارســی بــرای
آن بدیــل یافــت .بــا ایــن حــال منتقــد بــا تصدیــق ســعی نویســنده و دشــواری اثــر معتقــد اســت برخــی
کاســتیهای آن ســبب شــده کــه انتظــارات از کتــاب بــرآورده نشــود .از جملــه :گاه در اســتفاده از منابــع،
اولویتهــا (منابــع دســت اول و دوم یــا مهمتــر و کمتــر مهــم) رعایــت نشــده اســت؛ گاه تقریــر مســائل
یــا موضعگیریهــا بــا اشــکاالتی همــراه اســت؛ درســاختار و فصلبنــدی کتــاب ،هــدف و ســطح بحــث
نیــز ابهامهایــی وجــود دارد و گاهــی اســتنادات روشــن نیســت .ایــن مقالــه میکوشــد بــه جــای نــکات
کلــی ،بــا تمرکــز بــر چنــد بخــش از کتــاب ،کاســتیهای مذکــور را بســط دهــد .گفتنــی اســت کــه عمــده
محورهــای نقــد ،وجــه روشــی دارنــد.
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■ اسالمي ،سيدمحسن ()-1369

● دانشجوی دکتری فلسفه ،دانشگاه تربیت مدرس.

گزیده آثار
چيستي سرشت انسان ،با همكاري علي شهبازي،1391 ،
فرهنگ تاريخي فلسفه اخالق ،با همكاري مهدي اخوان( ،در دست انجام)،
«مالحظـات علمـی فرهنگـی دربـارۀ متافیزیـک» ،فصلنامـۀ نقـد کتـاب فلسـفه ،کالم و عرفـان ،س ،2بهار و
تابسـتان،1394 ،1394
«ضعف اخالقی در فساد در رسانهها» ،فصلنامۀ نقد کتاب علوم ارتباطات ،ش  ،5بهار ،1394
«ریشههای ناپیدای بومشناسی؛ علم عصیانگر» ،فصلنامۀ نقد کتاب علوم محض و کاربردی،1394 ،
«بستن راه نقد» ،فصلنامۀ نقد کتاب فلسفه ،کالم و عرفان ،س اول ،بهار و تابستان ،1393
«از ظرايــف محــذوف :بررســي ترجمههــاي دو کتــاب دربــاره فبــک» ،نشــریۀ اطالعــات حکمــت و معرفــت،
بهمن ،1393
«یک قرن تقدم :ترجمه طالبوف از تأمالت اورلیوس» ،نشریۀ کتاب ماه فلسفه ،ش ،77بهمن ،1392
«نکاتی درباره فرهنگ نگارش» ،نشریۀ آینه پژوهش ،ش ،143س بیست و چهارم ،آذر و اسفند ،1392
«نقدی بر آیین نقد کتاب» ،نشریۀ کتاب ماه کلیات ،ش ،177شهریور.1391
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کارنامک
رتبه  1کنکور کارشناسی ارشد فلسفه در سال،1391
دانشجوی برگزیدۀ کارشناسی فلسفه ،پردیس فارابی دانشگاه تهران در سال،1391
پژوهشگر برتر دانشکده الهیات دانشگاه قم ،مقطع کارشناسی ارشد در سال،1391
عضو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه تهران در دورة کارشناسی،
جایزه تحصیلی بنیان ملی نخبگان در مقطع دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس،
مدرس مدعو دانشگاه شهید مطهری تهران،
دبیر انجمن علمی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس،
سردبیر دو فصلنامه «مجله فلسفه» در سالهای .96-94

■ ما به کجاییم و امانت کجاست؛
نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«مـا بـه کجاییـم و امانـت کجاسـت؛ نقد ترجمه فارسـی اللمع فـی التصوف» ،سـعید کریمی ،آینـه میراث ،ش
 ،56س سـیزدهم ،بهار و تابسـتان .1394

فلسفه،کالم و عرفان /عرفان

چکیده
ابونصــر ســراج طوســی مل ّقــب بــه طــاوس الفقــراء کــه از فقهــای صوفیــه اســت ،در نیمــة دوم قــرن چهــارم
کتــاب اللمــع فــی التصــوف را در رد شــبهات صوفــی ســتیزان و تثبیــت مبــادی تصــوف و نشــان دادن
مطابقــت آن بــا کتــاب و ســنت ،بــه زبــان عربــی بــه رشــتۀ تحریــر درآورد .قــرن هــا گذشــت تــا آنکــه
در قــرن بیســتم متــن آن بــه زبانهــای اروپایــی منتشــر شــد و پــس از آن بــا تأخیــر بــه فارســی نیــز
برگردانــده شــد .اللمــع را کــه رینولــد آلــن نیکلســون تصحیــح و شــرح کــرده اســت دو ترجمــۀ فارســی دارد.
نخســتین ترجمــه کــه ناقــص اســت و تنهــا شــش کتــاب اول اللمــع را دربرمیگیــرد ،در  1380منتشــر شــد
و ترجمــۀ دوم ،کــه کامــل اســت در ســال  1382بــه قلــم دکتــر مهــدی محبتــی ترجمــه و از ســوی انتشــارات
اســاطیر بــه طبــع رســید .مقالــۀ حاضــر نقــدی اســت بــر ترجمــۀ دوم از ایــن اثــر.
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■ کریمی ،سعید (1358ـ )

● دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسالمی ،دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

کارنامک
عضو هیأت علمی دانشنامه جهان اسالم در بنیاد دایرۀ المعارف اسالمی،
تدریس در دانشگاه ادیان و مذاهب قم در رشته عرفان اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد،
مشاورة دو پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه ادیان و مذاهب قم،
شرکت در همایش «چهرة تبریز در سفینة تبریز» و ارائة مقاله (،)1385
پژوهشگر حوزة عرفان و فلسفة اسالمی.
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شایسته تقدیر

گزیده آثار
دیوان عتیقی ،جاللالدین محمد عتیقی تبریزی ،چاپ عکسی به اهتمام نصراهلل پورجوادی و سعید کریمی،
تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی،1388 ،
مجالس ،جالل الدین محمد عتیقی تبریزی ،تصحیح و توضیح سعید کریمی ،تهران :نشر میراث مکتوب،1392 ،
نگاهی عرفانی به وجود ،بررسی تفسیر عرفانی سهل تستری ،گرهارد باورینگ ،ترجمه سعید کریمی ،تهران:
نشر علم،1393 ،
«صوفی سخن آرای سفینة تبریز» ،اشراق ،سال دوم ،ش 4و ،5بهار و تابستان ،1386
«باده عشق از منظر حکمت ذوقی» (نقد و بررسی کتاب باده عشق ،نوشته نصراهلل پورجوادی) ،کتاب ماه فلسفه،
ش ،21خرداد ،1388
«بررسی دو مقاله در دو دایره المعارف ،مقایسة مقالة پیر در دانشنامة جهان اسالم و دایره المعارف بزرگ
اسالمی» ،کتاب ماه دین ،ش  ،132مهرماه ،1387
«بایزید بسطامی در شبه قارة هند» ،فصلنامة مطالعات شبه قاره ،دورة  ،5ش  ،17زمستان ،1392
«ابن سینا در سفینة تبریز» ،در ابن سینا پژوهی ،مجموعه مقاالت ابن سینا ،به کوشش فاطمه فنا ،تهران:خانة
کتاب ،1392
«مقایسة دو ترجمة کتاب اقتدا به محمد (ص) نوشتة کارل ارنست» ،آینة پژوهش ،سال  ،25شمارة  ،1فروردین
و اردیبهشت ،1393
تألیف مقالههای متعدد برای دانشنامه جهان اسالم از جمله :حاج بُلَه (ج ،)12ختالنی خواجه ابواسحاق (ج،)15
دیلمی شمس الدین (ج ،)18ده بیدیه (ج ،)18رجال غیب (ج ،)19رکن الدین سجاسی (ج،)20
»An Introduction to Concept of Justice in Christianity« ,in Dialogue , vol.
1, No. 2, winter 2005.

■ نقد و بررسی دیدگاه پروفسور «پاول هک»
در کتاب زمینه مشترک ،اسالم ،مسیحیت و تکثرگرایی دینی

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نقـد و بررسـی دیـدگاه پروفسـور پـاول هـک در کتـاب زمینـه مشـترک» ،جعفـر مرواریـد و حسـن توسـلی،
پژوهشـنامه کالم ،ش ،2س دوم ،بهـار و تابسـتان .1394

فلسفه،کالم و عرفان /کالم

چکیده:
ای�نـ مقالهــ نق��د و بررس��ی دی��دگاه پروفس��ور پــاول ال هــک ،یکــی از اســام شناســان برجســته آمریکایــی،
دربــارة رابطــه اســام و مســیحیت بــا مقولــه دموکراســی اســت کــه در کتــاب زمینــه مشــترک ،اســام،
مســیحیت و تکثرگرایــی دینــی آمــده اســت .پــاول هــک بــا توجــه بــه ضــرورت گفتگــوی ادیــان در عصــر
حاض��ر ،بهتریــن مــدل فلســفی بــرای تبییــن ایــن امــر را ،تکثرگرایــی دینــی میدانــد و مــورد تطبیقــی وی،
دو دیــن اســام و مســیحیت اســت .بــه بــاور او در ایــن روزگار کــه جوامــع بــه لحــاظ چهــره فرهنگــی،
متکثــر شــدهاند ،التــزام بــه تکثرگرایــی دینــی مــی توانــد زیســتی مؤمنانــه در دو دیــن اســام و مســیحیت
فراهــم آورد کــه تــؤام بــا ســازگاری بــا مقتضیــات زندگــی در فضــای مدرنیتــه باشــد .درایــن نوشــتار ،ابتــدا
ـی مــورد پذیــرش پــاول هــک مــورد نقــد و بررســی قــرار
ـفی تکثرگرایــی دینـ ِ
مبانــی معرفــت شــناختی ،فلسـ ِ
گرفتــه کــه بحثــی صرف ـ ًا فلســفی اســت .ســپس دیــدگاه وی دربــارة دیــن اســام و عــدم تــازم بیــن
امــور سیاســی و دینــی بــا توجــه بــه منابعــی کــه بــه آنهــا اســتناد میکنــد (آیــات قرآنــی ،روایــات و ســیره
علمــای دیــن) مــورد نقــد قرارگرفتــه اســت و در نهایــت مــدل دولــت دینــی بــر اســاس (قرائــت شــیعی) و
جایــگاه و ظرفیــت آن دربــارة زیســت مســالمت آمیــز پیــروان ادیــان و مذاهــب بــا توجــه بــه آیــات ،روایــات
و ســیره معصومیــن (ع) تبییــن مــی شــود.
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■ جعفر مروارید ()-1359

● دانشآموختة دکتری فلسفه ،مؤسسه
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

گزيده آثار
«نقـد و بررسـی مدلهـای علـم دینـی مبتنـی بـر
الگوهـای علـم شـناختی پساپوزیتیویسـتی» ،فصلنامـه
قبسـات،1395 ،
«مسـئله اختیـار  :چیسـتی و امکان آن از منظر فلسـفه
تحلیلـی معاصـر» ،فصلنامـه فلسـفه و کالم ،دانشـگاه
فردوسی مشـهد،1395 ،
«هنجارمندی معنا در استدالل شکاکانه کریپکی»،
فصلنامه نقد و نظر،1394 ،
«تأمالت صدرایی و بالقوه گیهای هایدگر»  ،فصلنامه
پژوهشهای فلسفی–کالمی ،دانشگاه قم،1394 ،
«ریشه یابی درون گرایی /برون گرایی در توجیه در
دانش اصول فقه» ،فصلنامه ذهن.1394 ،

کارنامک
سردبیر فصلنامۀ «رسالت»،
عضو هیئت تحریریه مجلۀ علمی ،فرهنگی «بصیر»،
پژوهشگر همکار مرکز پژوهشی المصطفی،
عضو ثابت هیئت نویسندگان سایت پژوهشی المصطفی
مشهد،
عضو هیئت تحریریه دو فصلنامۀ «پایدیا».
گزیده آثار
بررسی مدلهای فلسفی گفتوگوی ادیان؛ با مطالعه
تطبیقی اسالم و مسیحیت ،مرکز پژوهشی جامعۀ
المصطفی العالمیه ( ،زیر چاپ)،
کتــاب Common Ground: Islam,
Christianity, and Religious Pluralism
(در دســت ترجمــه)،
«سنتگرایان و گفتوگوی ادیان ،دو فصلنامۀ دانشپژوهی
تامل ،س اول ،ش  ،1بهار و تابستان ،1394
«این همانی هویت شخصی (نقد و بررسی دیدگاه هیوم)»،
نشریۀ علمی ترویجی بصیر،1388 ،
«افالطون و حیات پس از مرگ» ،نشریۀ علمی ترویجی
بصیر،1388 ،
«چیستی و دامنه گفتوگوی ادیان بر اساس مبانی نظری
ویتگنشتاین متاخر و داگالس پورپورا» ،علمی پژوهشی.
(در دست چاپ).
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شایسته تقدیر

كارنامك
عضو هيئت علمي و مدیر گروه Islamic Studies
در دانشگاه فردوسی مشهد،
استاد مدعو و مدیر گروه پژوهشی گفتگوی ادیان در
دانشگاه جامعه المصطفی العالمیة مشهد،
رئیس مؤسسه حکمت آموزشهای کوتاه مدت بین
المللی ،دانشگاه بین المللی المصطفی مشهد،
دبیر کارگروه «مشهد ،پایتخت فرهنگی جهان اسالم»
در دانشگاه بین المللی المصطفی مشهد،
دبیر علمی همایش «عدالت و اخالق ،در مکتب اهل
بیت (ع) با تاکید بر سیرة امام رضا (ع)» ،دانشگاه
فردوسی مشهد،
رئیـس مرکـز پژوهشـی جامعـه المصطفی در مشـهد ،
 1390تـا .1394
پژوهشگر حوزههای فلسفه ،کالم جدید ،مطالعات
اسالمی ،گفتگوی ادیان.
شرکت در فرصت مطالعاتی در دانشکده فلسفه ،دانشگاه
وین ،اتریش ،آبان ماه و آذر ،1389
ارائــة دههــا مقالــة علمــی و پژوهشــی در همایشهای
بینالمللــی.

■ توسلی ،حسن ()-1360

● دانشجوی دکتری اندیشه معاصر
مسلمین،جامعۀ المصطفیالعالمیه،تهران.

■ تألیف فلسفه فقه ضرورتی که همچنان باقی است

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«تألیـف فلسـفة فقـه ،ضرورتـی کـه همچنان باقی اسـت» ،ناصر قربـان نیا ،فصلنامـة نقد کتاب فقـه و حقوق،
س اول ،ش  ،1بهار .1394

دین /فقه و حقوق

چکیده
فلســفههای مضــاف کــه معرفتهــای درجــه دوم نیــز خوانــده میشــوند پیشــینهای درخــور اعتنــا دارنــد.
در حــوزه فلســفه اخــاق ،فلســفه حقــوق ،فلســفه سیاســت ،فلســفه علوماجتماعــی و برخــی دیگــر از
فلســفههای مضــاف شــاهد ادبیاتــی نســبت ًا غنــی ،حتــی بهزبــان فارســی هســتیم؛ امــا فلســفه فقــه را هنــوز
نمیتــوان دانشــی حتــی نوظهــور تلقیکــرد .بحــث از فلســفه فقــه ،بهعنــوان دانشــی در آســتانه تأســیس،
قدمتــی حــدود دو دهــه دارد .در ایــن دوره ادبیاتــی در ایــن بــاره خلــق شــده اســت ،برخــی ســودمند و برخــی
بیحاصــل .در نوشــتهها هــم تکــرار مکــررات آزاردهنــده اســت و هــم تشــتت فوقالعــاده کــه گویــی بــر
ســر موضــوع واحــدی بحــث نمیشــود .البتــه ایــن هــر دو آســیب تــا حــدی فهمیدنــی اســت؛ چــه آنکــه
دانــش هنــوز شــکل نگرفتــه اســت؛ از ایـنرو بــر ســر تعریــف ،هــدف ،ماهیــت ،متــد ،مســائل و نســبت آن
بــا دیگــر علــوم ،خاصــه دانشهــای مرتبــط همچــون اصــول فقــه ،علــم کالم ،علــوم قرآنــی ،علــم حقــوق و
علــم اخــاق ،اتفاقنظــر نیســت .در ایــن فضــا ،مشــاهده تألیــف کتــاب فلســفه علــم فقــه ،بهحــق ،خواننــده
عالقهمنــد را بــه وجــد مــیآورد .منتقــد در ایــن نوشــته میکوشــد ضمــن توصیــف و معرفــی ایــن اثــر
ســودمند پــارهای از کاســتیهای آن را یــادآور شــود .ایــن اثــر بــا همــه امتیازاتــی کــه دارد از آســیبهای
جــدی روشــی رنــج میبــرد؛ چنانکــه برخــی از ضعفهــا در تحلیــل و گاه بیتوجهــی بــه ماهیــت فلســفه
فقــه را نمیتــوان نادیــده انگاشــت.
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■ زندهیاد قربان نیا ،ناصر ()1394-1343

● دانش آموختة حوزه علمیه و دکتری حقوق بین الملل ،دانشگاه تهران.

گزیده آثار
کتاب اخالق و حقوق بين الملل ،انتشارات سمت و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي،1379 ،
کتاب عدالت حقوقي ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه،1381 ،
ترجمه کتاب التشريع الجنايي االسالمي جلد  ،1جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي،1372،
ترجمه کتاب التشريع الجنايي االسالمي جلد  ،2نشر ميزان،1373،
«تمديد حقوق و آزاديها» ،فقه و حقوق،1385 ،
«نگاهي به يك ترجمه «كتاب فرهنگ حقوق بين الملل» نامه مفيد ،ش ،1376 ،9
«مطالعــه اي پيرامــون مســئوليت مدنــي دولــت در فقــه اماميــه و حقــوق موضوعــه» ،نامــه مفيــد ،ش ،13
،1377
«شخصيت حقوقي سازمانهاي بين المللي» ،نامه مفيد ،ش ،1377 ،14
«حقوق ترجمان اخالق» ،نقد و نظر،1377،
«فلسفه مجازات» ،نقد و نظر،1377،
«نگاهي به فقر از منظر جرم شناسي» ،نامه مفيد ،ش .1378 ،17
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برگزیده

کارنامک
عضو هیئت علمیو مدير گروه حقوق دانشگاه مفيد قم،
دبير كميته علمي همايش بين المللي«حقوق بشر و گفتگوي تمدنها»،1380 ،
رتبه  2کارشناسی ارشد حقوق بین المللی،
برگزیده کتاب سال جمهوری اسالمی ،درسالهای  1379و ،1382
تالیــف بیــش از پنجــاه مقالــه و چــاپ آن در مجــات معتبــر علمــی بــه زبانهــای فارســی عربــی و
انگلیســى،
کسب عنوان پژوهشگر برتر کشورى ،استانی و دانشگاهی در سالهای متوالی ،1383-1381
مدرس دانشگاههای قم و تهران،
داور ،استاد راهنما و مشاور بیش از صد رسالة دانشگاهی،
ارائه سخنرانی در همایشهای مراکز دانشگاهی داخلی و خارجى.

■ دعوت دوباره به فضیلت فکری

در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد:
« .1دعـوت دوبـاره بـه فضیلـت فکری» ،امیرحسـین خداپرسـت ،فصلنامـه نقد کتـاب اخالق ،علـوم تربیتی و
روانشناسـی ،س اول ،ش  ،4-3پاییـز و زمسـتان .1394
چکیده

دین /اخالق

معرفتشناســی فضیلــت گرایشــی جدیــد در معرفتشناســی اســت کــه در دهــة  1990شــکل گرفــت و
امــروزه از رویکردهــای مهــم در معرفتشناســی شــمرده میشــود .اندیشــة اصلــی در معرفتشناســی
ارزیابــی معرفتــی از باورهــا بــه باورندههــا و فاعــان معرفــت اســت .برخــی
فضیلــت تغییرکانــون
ِ
معرفتشناســان دیدگاهــی بســیار مشــابه بــا روایتهــای مختلــف از اعتمادگرایــی دارنــد ،بــه گون ـهای کــه
گاه اعتمادگرایــی را طلیعــة معرفتشناســی فضیلــت و گاه معرفتشناســی فضیلــت را تقریــری خــاص از
اعتمادگرایــی شــمردهاند .امــا بهرغــم ایــن شــباهتها ،آنچــه معرفتشناســی فضیلــت را بــه دیدگاهــی
متمایــز بــدل میکنــد ،تأکیــد آن بــر ویژگیهــای باورنــده ،بــه جــای ویژگیهــای بــاور اســت.
کتــاب معرفتشناســی فضیلــت ،تألیـف دکتــر زهــرا خزاعــی اســت کــه در ســال جــاری از ســوی انتشــارات
ســمت منتشــر شــده اســت .در ایــن مقالــه ،منتقــد میکوشــد نخســت گزارشــی از کتــاب بــه دســت
دهــد ســپس بــه نقــد و ارزیابــی محتــوای آن بپــردازد .ایــن نقــد دارای دو بخــش اســت .نخســت نگاهــی
بــه محتــوای کتــاب دارد ســپس برخــی ترجمههــای دکتــر خزاعــی را از مفاهیــم مهــم مذکــور در کتــاب
برخواهــد شــمارد و بــه پــارهای نــکات ویرایشــی و صــوری کتــاب اشــاره خواهــد کــرد .در پایــان ،نیــز نتیجــه
مــی گیــرد کــه کتــاب ،بهرغــم برخــی مزایــا ،آشــفتهتر و ناقصتــر از آن اســت کــه بتوانــد منبــع درس
معرفتشناســی در دورههــای تحصیــات تکمیلــی قــرار گیــرد.
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■ خداپرست ،اميرحسين ()-1363

● دانشآموختۀ دكتري فلسفه ،مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.

کارنامک
کارشــناس ارشــد گــروه حقــوق و اخــاق زیســتی ،پژوهشــگاه علــوم و فناوریهــای نویــن علــوم زیســتی
جهــاد دانشــگاهی ابنســینا (،)1394 -1386
عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ غرب ،مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفهی ایران (.)1394
پژوهشگر و محقق حوزة فلسفه و اخالق،
تألیف مقاالت متعدد علمی پژوهشی،
مدرس حوزة فسلفه.
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برگزیده

گزیده آثار
پدر مادری و تولید مثل ،اليزابت بريك ،تهران :ققنوس( ،1395 ،ترجمه)،
اعتماد ،كرولين مك الود ،تهران :ققنوس( ،1395 ،ترجمه)،
اخالق باور ،اندرو چيگنل ،اندرو ،تهران :ققنوس( ،1395 ،ترجمه)،
معنای زندگی ،گرت تامسون ،با همكاري غزاله حجتي ،تهران :نگاه معاصر( ،1394 ،ترجمه)،
ســلول بنیــادی :اخــاق و حقــوق ،بــا همــكاري محمــد راســخ و محمدمهــدي آخونــدي ،تهــران :پژوهشــگاه
ابنســینا،1389 ،
«باور دینی و خودآیینی عقالنی» ،پژوهشنامۀ فلسفۀ دین،1394 ،
«مالحظات اخالقی در مشاورهی ژنتیک» ،پژوهشنامۀ اخالق،1394 ،
«امر الهي و عمل اخالقي» ،نشریۀ پژوهشهای اخالقی،1393 ،
«باور دینی و فضیلت عقالنی گشودگی ذهنی» ،نشریۀ جستارهای فلسفۀ دین،1393 ،
«اصول اخالق زیستی :کدام تفسیر؟» ،با همكاري فاطمه دومانلو ،نشریۀ اخالق زیستی.1393 ،

■ معرفی و نقد یک کتاب و دو ترجمه آن،
ِیچلز
کلیات فلسفه اخالق نوشته جِ یمز ر ِ

« .2معرفـی و نقـد یـک کتـاب و دو ترجمـه آن :کلیـات فلسـفه اخلاق نوشـته جیمـز ریچلـز» ،سـید علیرضـا صالحی،
فصلنامـه نقـد کتـاب اخلاق ،علـوم تربیتـی و روانشناسـی ،س اول ،ش ،1بهـار .1394

دین /اخالق

چکیده
بخــش نخســت ایــن مقالــه بــه معرفــی جیمــز ریچلــز و کتــاب او بــا نــام کلیــات فلســفه اخــاق و مــروری
بــر فصــول کتــاب و مباحــث آن میپــردازد .کتــاب ریچلــز در میــان متــون آموزشــی فلســفه اخــاق جایــگاه
ممتــازی دارد و مدتهــا پرفروشتریــن کتــاب حــوزه اخــاق و فلســفه بــوده اســت .ایــن اثــر در مقایســه
بــا دیگــر کتابهــای درســی رایــج در ایــران یکــی از بهتریــن هــا بــرای واحدهــای درســی اخــاق و
فلســفه اخــاق اســت؛ نظــم منطقــی مباحــث ،اســتفاده از مثالهــا و بحثهــای عینــی ،پرهیــز از انتزاعیــات
و رویکــرد عقلــی از مزایــای آن اســت .در بخــش دوم مقالــه ،منتقــد نگاهــی نقادانــه بــه ترجمههــای
فارســی ایــن اثــر دارد .دو ترجمــه موجــود ،یکــی براســاس ویراســت دوم (ترجمــه آرش اخگــری) و دیگــری
براســاس ویراســت چهــارم متــن اصلــی (ترجمــه محمــود فتحعلــی و علیرضــا آلبویــه) ،توانســتهاند متنــی
نســبت ًا درســت و خوشــخوان ارائــه کننــد؛ بــا ایــن حــال ،دارای کاســتیهایی مــی باشــند .در هــر دو ترجمــه
بخشهایــی از کتــاب حــذف شــدهاند :یادداشــت نویســنده دربــاره ویراســت دوم و بخــش منابــع و ارجاعــات
در ترجمــه اول و مقدمــة نویســنده و بخــش منابــع پیشــنهادی بــرای مطالعــه بیشــتر در ترجمــه دوم.
برگــردان اشــتباه ،معادلهــای نارســا یــا نادرســت ،و یکدسـت نبــودن معادلهــا بهنــدرت در هــر دو ترجمــه
دیــده میشــود؛ در مجمــوع ،ترجمــه اول از ترجمــه دوم دقیقتــر و زیباتــر اســت و ترجمــه دوم بــه روزتــر .
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■ صالحيساداتي ،سيدعليرضا ()-1360
● دانشآموختۀ دكتري فلسفه اخالق ،دانشگاه قم.

گزیده آثار
«ماهیــت انســان معاصــر و نیازهــای او از دیــدگاه سیدحســین نصــر» ،فصلنامــۀ نقــد و نظــر ،ســال چهاردهــم،
ش ســوم ،پاییز ،1388
«علــم دینــی و علــم ســکوالر از دیــدگاه ســید حســین نصــر و نقــد آن» ،منتشــر شــده در کتــاب آییــن عرفــی
(جســتارهایی انتقــادی در بنیادهــای سکوالریســم) ،بــا نظــارت علمــی محمدتقــی ســبحانی و بــه اهتمــام
مهــدی امیــدی ،قــم :پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی،1389 ،
«مشکلی که همه ما با تکلیفگرایی داریم» (ترجمه) ،مایکل اسلوت ،نشریۀ اطالعات حکمت و معرفت،
«صدرا ،عشق عفیف ،و فلسفه تعلیم و تربیت» ،نشریۀ اطالعات حکمت و معرفت،
«العلـ�م العلمانيــ و العلــم الدينــي مــن منظــور الدكتــور ســید حســين نصــر و رؤيــه نقديــه ألفــكاره» المذهــب
العلمانــي :بحــوث نقديــة فــي مرتكــزات العلمانيــة ،ترجمــه حيــدر نجــف ،لبنــان ،مرکــز الحضــارة لتنمیــة
الفکــر االســامی.
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برگزیده

کارنامک
مدیر اجرایی انتشارات «کتاب طه»،
تدریس فلسفه اخالق در حوزه و دانشگاه،
مد ّرس کارگاههای فن ترجمه و زبان تخصصی علوم انسانی،
کارشناس گروه فلسفه پژوهشکدۀ فلسفه و کالم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
دبیر گروه فلسفه دین دانشگاه ادیان و مذاهب قم،
مدیر اجرایی دانشنامۀ شهید مطهری،
کارشناس گروه فلسفۀ اخالق دانشگاه قم.

■ واکاوی قضیۀ گفتوگو
بررسی و نقد کتاب در جهان گفتوگو

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«واکاوی مسـئله گفـت و گـو :بررسـی و نقـد کتاب در جهـان گفت و گو» ،فرهنگ ارشـاد ،فصلنامـة نقد کتاب
علـوم اجتماعی ،س دوم ،ش  7و  ،8پاییز و زمسـتان .1394
چکیده:
علوم اجتماعی

امــروزه در تحلیلهــای اجتماعــی ،توجــه بــه تأثیــر و کارکــرد زبــان ،موضوعــی بســیار گســتردهتر از برقــراری
یــک رابطــه ســاده اجتماعــی اســت .گفتــه مــی شــود زبــان ،اندیشــۀ جــان گرفتــه اســت و پویایــی و توســعه
میســر میشــود.
ســاختار اندیشــگانی افــراد ،از طریــق گفتوگــو و بـه عبــارت بهتــر ،گفــت و شــنودّ ،
جانور فربه شود از حلق و نوش (مولوی)
آدمی فربه شود از راه گوش
انســان پــس از رفــع نیازهــای اولیــه زیســتی ،بهعنــوان موجــودی فرهنگــی نیازهــای عالیتــری دارد کــه
شــاید گفــت و شــنود بــا دیگــران یکــی از نیازهــای بنیادیــن و اولیــۀ او در ایــن کیفیــت زندگــی اجتماعــی
باشــد .بــر همیــن پایــه ،رویکردهــای مختلفــی بــرای تبییــن مقولــۀ گفتوگــو مطــرح شــده اســت .نخســتین
رویکــرد مربــوط بــه ســدههای16و.17م و بهویــژه از ســوی تامــس هابــز اســت کــه بــه انســان آزاد و امــا
فــرد محــور توجــه دارد .ایــن دیــدگاه کــه هنــوز از جبرگرایــی قــرون وســطایی جــدا نشــده ،نمیتوانــد در
تبییــن انســانگرایی آن زمــان بــه موضــوع گفتوگــو توجــه مؤکــدی داشــته باشــد .رویکــرد دوم بیشــتر
بــه ســدههای 17و.18م و از ســوی کســانی همچــون روســو ،مونتســکیو و بهویــژه کانــت مطــرح شــده کــه
بــه انســان آزاد و امــا دگرخــواه و اخــاق مــدار توجــه میکنــد و برایــن اســاس اســت کــه اندیش ـههایی
چــون گفتوگــو بالقــوه مــورد توجــه قــرار میگیــرد .رویکــرد ســوم مبتنــی بــر اجتماعگرایــی اســت کــه
اهمیــت گفتوگــو در کانــون ایــن رویکــرد قــرار دارد و رویکــرد چهــارم متکــی بــر شــبکههای مجــازی
و جامعــه شــبکهای اســت .هــادی خانیکــی ،نویســنده کتــاب در جهــان گفتوگــو ،بحــث خــود را بــر پایــه
ایــن چهــار رویکــرد تدویــن و تشــریح کــرده اســت.
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■ ارشاد ،فرهنگ ()-1320

● دانشآموختۀ دكتري جامعه شناسي ،دانشگاه لندن.

گزیده آثار
نظریه طبقۀ تنآسان ،تورستین وبلن ،تهران :انتشارات ني( ،1394 ،ترجمه)،
نظریههای بنیادی جامعهشناختی ،کوزر و روزنبرگ ،تهران :انتشارات نی( ،1393 ،ترجمه)،
کندوکاوی در جامعهشناسی ادبیات ،تهران :آگه،1391 ،
«توســعه صنایــع روســتایی و کــوچ روســتاییان بــه شــهر در ایــران» ،مجموعــه مقــاالت چهارمیــن دورۀ 
مقالهنویســی در دانشــگاه اصفهــان،1369 ،
«مبانی نظریه پردازی دربارۀ فرار مغزها بر حسب شکلهای مختلف در شرایط کنونی» ،نشریۀ نامه انجمن
جامعهشناسی ایران،1380 ،
«مهاجرت ،نابرابری و پیامدهای آن ،مجله تحلیل اجتماعی» ،نشریۀ دانشگاه شهید بهشتی،1389 ،
«بررســی یــک متــن ســترگ فلســفی :بازخوانــی و نقــد کتــاب دیالکتیــک روشــنگری ،قطعــات فلســفی»،
نشــریۀ پژوهشنامــۀ انتقــادی متــون ،پژوهشــگاه علــوم انســانی،1392 ،
«جایــگاه نقــد در آمــوزش علــوم اجتماعــی ،بســتری بــرای توســعه علمــی فرهنگــی ،نامــه علــوم انســانی»،
نشــریۀ پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 1386 ،و .1387
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شایسته تقدیر

کارنامک
مدرس حوزههای جامعهشناسی در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری،
مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران،
عضو کمیته تخصصی علوم انسانی و عضویت در هیات ممیزه دانشگاه شهید چمران،
عضو شورای انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز،
عضو انجمن جامعهشناسی ایران و برخی انجمنهای بینالمللی جامعهشناسی،
عضو هیئت مدیره انجمن جامعهشناسی ایران برای سه دوره متناوب از سال ،1383
عضو هیئت تحریریه و سردبیر مجله جامعهشناسی ایران (انجمن جامعهشناسی) از  1383تاکنون،
عضــو گــروه علــوم اجتماعــی شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی از
،1386
عضو کمیته علمی گروه علوم اجتماعی جشنواره فارابی در سال ،1387
عضو هیئت داوران سی و سومین دوره جایزه کتاب درسال .1394

■ نقد کتاب ارتباطشناسی

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نقد کتاب ارتباط شناسی» ،مصطفی همدانی ،پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ،ش  ،33تابستان .1393

علوم اجتماعی /ارتباطات

چکیده
کتــاب ارتباطشناســی تألیــف دکتــر محســنیانراد از کتابهــای ارزشــمند در علــوم ارتباطــات اســت کــه
ـم نظریــات علــم ارتباطــات ،تعریفــی نــو از ارتبــاط و نیــز تبییــن مدلــی جدیــد از ایشــان در
مشــتمل بــر اهـ ّ
ایــن علــم اســت .ایــن کتــاب ،سالهاســت در دانشــگاههای کشــور مــورد اســتفاده اســتادان و دانشــجویان
و منبــع آزمونهــای تحصیــات تکمیلــی در رشــته ارتباطــات اســت؛ امــا دارای نقایــص صــوری ،ســاختاری
و محتوایــی متعــددی اســت کــه ایــن نوشــتار بــا هــدف اصــاح ایــن مــوارد ســامان یافتــه اســت .ایــن
پـــژوهش بــا شیـــوة تحلیلــی اســنادی در ســه محــور اصلــی یعنــی نقــد صــوری ،ســاختاری و محتوایــی انجــام
شــده اســت .نتایــج ایــن تحقیــق در نقــد صــوری؛ مشــخص نمــودن دههــا اشــکال ویرایشــی و امالئــی و
انشــائی ،در نقــد ســاختاری؛ تبییــن ضعــف تنظیــم و بخشبنــدی منطقــی مطالــب خصوص ـ ًا بــا تأکیــد بــر
فراینــد منطقــی نظر ّیــۀ «تقســیم» در منطــق ارســطویی اســت .در نقــد محتوایــی نیــز ،بیــش از بیســت
انتقــاد ارائــه شــده کــه مهمتریــن آنهــا ،ســه محــور اســت :محــور اول ،اشــکال روششــناختی در برخــی
آزمایشهــای تجربــی مؤلــف اســت .محــور دوم ،ضعــف بنيــۀ تحليلــی در فراينــد توليــد تعريــف ارتبــاط
توســط مؤلــف اســت؛ و محــور ســوم ،ضعــف ســازۀ معناشــناختی مــدل منبــع معنــا در مقایســه بــا مبانــی
فلســفی اســامی و نیــز نقــص ایــن مــدل در مقولــۀ ارتبــاط انســان بــا خــود و کمرنگــی آشــکار ایــن
ســاحت بنیادیــن ارتباطــات در مــدل اســت.
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■ همدانی ،مصطفی ()-1357
● دانشآموختۀ حوزة علمیه ،قم.

کارنامک
تحقیق و تدریس در سطوح مختلف علمی در حوزة علمیة قم،
پژوهشگر و محقق مطالعات علوم انسانی،
تألیف ده ها مقالة علمی و انتشار در مجالت معتبر پژوهشی،
ارائة مقاله در همایشهای ملی و بین المللی.
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شایسته تقدیر

گزیده آثار
«اهـداف و مراحـل تربيـت عرفانـي از ديـدگاه آيت اﷲ سـعادت پـرور» ،دو فصلنامـه تربيت اسلامي ،ش ،23
پاييز و زمسـتان ،1395
«روش هـاي تفسـير روايـات عرفانـي و اخالقـي مشـكل :بـر اسـاس اسـتقراي تماتيـك روش و رهـاورد
سراالسـراء» ،پژوهـش نامـه اخلاق ،ش ،30زمسـتان ،1394
«بازنمايـي ارتباط فرشـته و انسـان در سـريال هاي ماورايي(مطالعـه موردي :تحليل روايت سـريال ملكوت)»،
فصلنامـه معرفت فرهنگي اجتماعي ،ش  ،21زمسـتان ،1393
«نقد كتاب فلسـفه روش تحقيق در علوم انسـانی» ،نشـريه پژوهش و نگارش كتب دانشـگاهي ،س هجدهم،
ش  ،1بهار ،1393
«ارزيابي نقل به معنا و تصحيف در الجامع الصغير»  ،فصلنامه علوم حديث ،شماره  ،78زمستان ،1394
«نگـرش عرفانـي و اخالقـي پيامبـر اسلام (ص) به درمـان» ،مجله اخالق و تاريخ پزشـكي  ،س هشـتم ،ش
 ،5بهمن ،1394
«تقطيـع حديـث :ارزيابـي تقطيـع در الجامـع الصغير» ،مجله پژوهـش هاي قرآن و حديث ،س چهل و هشـتم،
ش،1394 ،1
«قواعـد عـام در فهـم آيـات و روايـات عرفانـي و اخالقـي از منظـر كتـاب سِ ُراإلسـراء» ،دو فصلنامـه اخلاق
وحيانـي ،ش  ،7پاييـز و زمسـتان،1393
«روش اعتبارسنجي صدور روايات عرفاني و اخالقي» ،پژوهش نامه اخالق» ،ش  ،26زمستان .1393

■ بررسی ترجمه سه اثر از اریک امانوئل اشمیت
بر اساس آرای نظری اومبرتو اِکو

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«بررســی ترجمــه ســه اثــر از اریــک امانوئــل اشــمیت بــر اســاس آرای نظــری اومبرتواکــو» ،مرضیــه اطهاری
نیــک عــزم و رعنــا طاهــرزاده ،پژوهشــهای ادب و زبــان فرانســه ،ش  ،3س دوم ،بهــار و تابســتان .4931

زبان /زبانهای دیگر

چکیده
ایــن مقالــه بررســی ترجمــة ســه اثــر از اریــک امانوئــل اشــمیت بــر اســاس آرای نظــری اومبرتــو اکــو اســت.
ایــن ســه اثــر عبارتانــد از :میالرپــا؛ ابراهیــم آقــا و گلهــای قــرآن؛ اســکار و بانــوی گلیپــوش.
در ایــن نوشــتار بــا اســتفاده از آرای نظــری ا ِکــو و پالنهــای زبانــی لویــی یلمســلف بیــان شــده کــه مترجــم
تــا چــه انــدازه در كارش موفــق بــوده و یــا توانســته بــه ترجمـهای دنیــا بــه دنیــا دســت یابــد و ایدئولــوژی
و دنیــای نویســنده را انتقــال دهــد.
در آغــاز مقالــه دیدگاههــای نظــری اومبرتــو ا ِکــو در خصــوص ترجمــه بررســی شــده ،ســپس در بخشهــای
واژه ،نحــو و مشــکالت ســبکی ترجمــه فارســی ایــن ســه داســتان بررســی شــده اســت؛ ایــن نوشــتار حــاوی
ســه بخــش اســت کــه طــی آن بــه توضیــح نظریــات ا ِکــو و تحلیــل انتخابهــای مترجــم پرداختــه شــده
تــا نشــان داده شــود مترجــم چگونــه و بــه چــه شــیوههایی دنیایــی را کــه نویســنده در کتابــش ترســیم
کــرده ،انتقــال داده اســت .همچنیــن مشــکالت و موانــع ناشــی از اختــاف ســاختار زبانــی فرانســه و فارســی
و تفاوتهــای ســبکی و فرهنگــی کــه در مســیر مترجــم قــرار داشــته ذکــر شــده و راهــی را کــه مترجــم
بــرای از میــان برداشــتن آنهــا پیــش گرفتــه اســت ،نشــان داده شــده اســت .در فرجــام مقالــه نیــز ،شــرح
شــده کــه مترجــم توانســته در اکثــر مــوارد دنیــای نویســنده را انتقــال دهــد ،امــا در انتقــال فــرم و ســبک
نویســنده چنــدان موفــق نبــوده اســت.

/ 116گزارشسیزدهمینجشنوارهنقدکتاب

■ اطهاري نيك عزم ،مرضيه
()-1357

● دانشآموختۀ دكتري نشانهشناسی،
دانشگاه پاریس ،فرانسه.

برگزیده آثار
«تحلیل نشانهشناسی من و دیگری در گفتمان پل والری،
دیگری درخویش» ،فصلنامۀ ادبیات معاصر جهان ،دوره،20
ش ،2پاییز و زمستان ،1394
«تحلیل زمان و شاخصهای زمانی در ضرب المثلها با
رویکرد نشانه معناشناسی ،مورد مطالعه :زبان فارسی»،
جستارهای زبانی ،ش  ،19مهر و آبان ،1393
«بعد عاطفی گفتمان ،بیداری عاطفی و نقش افعال موثر در
مجموعه داستان به کی سالم کنم ،سیمین دانشور» ،کتاب
نشانهشناسی و نقد ادبیات داستانی معاصر  ،2نقد و بررسی
آثار صادق چوبک و سیمین دانشور ،تهران :سخن،1393 ،
«نشانه معناشناسی اجتماعی زن زیادی :حضور دیگری
برای ساخت معنای زندگی خود» ،کتاب نشانهشناسی و نقد
ادبیات داستانی معاصر  ،1نقد و بررسی آثار ابراهیم گلستان
و جالل آل احمد ،تهران :سخن،1392 ،
«نظام روایی ونشانههای متعالی از دیدگاه نشانه معنا
شناسی سیال در داستان طوطی و بازرگان مولوی» ،نقد
نامه ،مجموعه مقاالت دومین همایش ملی نقد ادبی با
رویکرد نشانهشناسی ادبیات ،به کوشش دکتر حمیدرضا
شعیری ،آذر ( ،1391به زبان فرانسه).

● دانشآموختۀ کارشناسی ارشد
مترجمی زبان فرانسه ،دانشگاه
شهید بهشتی.
کارنامک
مترجم و پژوهشگر حوزة زبان فرانسه،
همکاری با فصلنامة سینمایی فیلم خانه (-1392
تاکنون)،
ترجمه و تألیف ده ها مقالة علمی در حوزة زبان فرانسه.
برگزیده آثار
همفـری بـوگارت اثر دیوید تامسـن ،کتابکده کسـری،
(،1393ترجمه)،
شناسی ُمص ّو ِر موسیقی نوشتة
جز از مجموعهی سبک
ِ
کلیف دا ْوس ،بیل ُ
میلکوسکی ،انتشارات بیدگل (زیر
چاپ)
«نمیتونـی یـه نیمـه گانگسـتر باشـی ،دربـارة سـریال
امپراطـوری بـوردواک» ،فصلنامة فیلـم خانه ،ش4و،5
بهـار و تابسـتان( ،1392ترجمه)،
«ترسیم یک روحیه ،گفتگو با وونگ کاروای دربارة
فیلم استاد بزرگ بواسطة میشل سیمان» ،فصلنامة
فیلم خانه ش ،6پاییز( ،1392ترجمه)،
«زیر آفتاب نیمهشب ،دربارة بیخوابی ساختة
کریستوفر نوالن» ،فصلنامة فیلم خانه ش ،7زمستان
( ،1392ترجمه)،
«دعوت به برزخ ،دربارة داستان اسباببازی،»3
فصلنامة فیلم خانه ،ش ،8بهار( ،1393ترجمه)،
«درست مثل یک رویا :دربارة تنها خدا میبخشد»،
فصلنامة فیلم خانه ،ش ،8بهار(،1393ترجمه)،
«من ،خودم و او» ،فصلنامة فیلم خانه ،ش  ،9تابستان
( ،1393ترجمه)،
«گذشته حضور دارد» ،فصلنامة فیلم خانه ،ش ،12بهار
( ،1394ترجمه)،
«ا ِل خود من است ،گفتگو با نیکالس ویندینگ رفن»،
فصلنامة فیلم خانه ،ش ،18پاییز ( ،1395ترجمه).
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برگزیده

کارنامک
استادیار گروه زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی،
عضو گروه پژوهشی نشانهشناسی خانه هنرمندان ،سال
،90-93
عضو گروه بینالمللی پژوهشی نشانهشناسی میراث
فرهنگی ،از سال ،1394
همکاری با سایت پژوهشی آکادمی هنر ،ارسال مطلب به
این سایت در زمینه نشانهشناسی،
همكاري با دايرهالمعارف دكتر رواقي ،بخش فرانسه،
.1375-1377

■ طاهرزاده ،رعنا
()-1365

■ نقد و بررسی مجموعه فرهنگهای سخن

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نقد و بررسـی مجموعه فرهنگهای سـخن» ،فرهاد قربانزاده ،ویژهنامة نامۀ فرهنگسـتان ،فرهنگنویسـی،
ش ،10اسفند .1394

زبان /زبانشناسی

چکیده
ایــن مقالــه نقــدی اســت بــر مجموع ـه فرهنگهــای ســخن یعنــی فرهنــگ بــزرگ ،فرهنــگ فشــرده و
فرهنــگ روز ،بــا ایــن توضیــح کــه برخــاف اغلــب نقدهایــی کــه بــر فرهنگهــا نوشــته میشــود ،منتقــد
روش فرهنگنویســی ایــن فرهنگهــا را بررســی کــرده و از ذکــر ایرادهــای مــوردی و کــم اهمیــت
خــودداری کــرده اســت .نویســندة مقالــه بــه دلیــل روشــمندی موجــود در ایــن مجموع ـه فرهنگهــا ،فــن
فرهنـگ نویســی فارســی را بــه دو دورة «پیشاســخن» و «پساســخن» تقســیم کــرده و معتقــد اســت کــه در
فرهنگنویســی فارســی از روشهــای بــهکار رفتــه در فرهنگهــای معتبــر فرنگــی الگــو بــرداری شــود.
منتقــد پــس از بررســی هریــک از بخشهــای زیــر ،پیشــنهادهایی داده اســت :پیکــرة زبانــی ،واحدهــای
واژگانــی عمومــی و تخصصــی ،تعریفنــگاری ،آوانویســی ،شــاهد و مثــال ،ریشــه ،برچســب حــوزة علمــی و
حــوزة معنایــی ،نظــام ارجــاع ،ترکیبهــا ،هویــت دســتوری ،و نشــانههای اختصــاری .در پایــان مقالــه نیــز
پیوســتی آمــده کــه در آن فرهنــگ رو ِز ســخن معرفــی شــده اســت.
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■ قربانزاده ،فرهاد ()-1363

● دانشآموختۀ كارشناسي ارشد زبانشناسي ،دانشگاه عالمه طباطبايي.

کارنامک
همکاری با مؤسسة لغتنامة دهخدا در زمینة فرهنگنویسی،
فرهنگنویسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
همکاری با نشرهای اشجع ،تیسا و فرهنگ معاصر،
شایسته تقدیر سیزدهمین دورة کتاب فصل( ،بهار ،)1389
پژوهشگر برگزیدة دانشگاه آزاد ،واحد تهران جنوب( ،هفتة پژوهش ،پاییز .)1389
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شایسته تقدیر

گزیده آثار
زبان و ادبیات فارسی ،تهران :کارآفرینان،1386 ،
فرهنگ فارسی عمید (تألیف و ویرایش جدید ،همراه با لوح فشرده) ،تهران :اشجع،1389 ،
فرهنگ فارسی روز( ،در دست تألیف).
فارســی النجومالزاهــرة» ،بــا همــکاری صالحــه سیاوشــی ،منــدرج در کتــاب ســخن عشــق،
«واژههــای
ِ
جشــننامة دکتــر حســن انــوری ،تهــران :ســخن.۱۳۹۵ ،
«معرفــی پیکــرة فارســی روز» ،منــدرج در مجموعهمقــاالت نخســتین همایــش زبانشناســی پیکــرهای،
تهــران ،نویســة پارســی.۱۳۹۴ ،
«درنگــی بــر فرهنگــی :نقــد و بررســی فرهنگدانشــنامة کارا ،بــه سرپرســتی بهاءالدیــن خرمشــاهی»،
نشــریة نــگاه نــو،1394 ،
«معرفی نرمافزار فرهنگنویسی پرلکس» ،نشریة فرهنگنویسی،1394 ،
«نقد و بررسی فرهنگ بزرگ سخن» ،نشریة فرهنگنویسی،1394 ،
«نقد و بررسی بخش ریشهشناسی فرهنگ بزرگ سخن» ،نشریة فرهنگنویسی،1394 ،
«مال» ،نشریة نامة فرهنگستان،1393 ،
«برای» در معنی
گسترش معنایی
ِ
ِ
«نقــد و بررســی فرهنــگ فارســی اعــام ،اثــر غالمحســین صــدری افشــار و همــکاران ،فرهنــگ معاصــر»،
نشــریۀ فرهنگنویســی،1392 ،
«پیشنهادهایی به مؤلفان فرهنگهای فارسی به زبانهای دیگر» ،مجلۀ فرهنگنویسی،1392 ،
«درنگ بر یک فرهنگ» ،نشریۀ گزارش میراث ،تیر ،۱۳۹۱
«راههای خرید فرهنگ لغت مناسب» ،هفتهنامۀ کتاب هفته.1389 ،

■ علم ،دین و خرافه در تمدن اسالمی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«علـم ،دیـن و خرافـه در تمـدن اسلامی :نقـدی بـر کتـاب مقاالتی دربـارة مفهوم علـم در تمدن اسلامی»،
امیرمحمـد گمینـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم محـض و کاربـردی ،س  ،2ش  5و ،6بهار و تابسـتان .1394

علوم و فنون

چکیده
کتــاب مقاالتــی دربــارۀ مفهــوم علــم در تمــدن اســامی کــه بــه قلــم اســتاد رســول جعفریــان بــه زیــور
طبــع آراســته شــده از معــدود آثــاری اســت کــه در ســالهای اخیــر دربــارۀ جایــگاه اجتماعــی علــم و
حوزههــای اجتماعــی دیگــری چــون دیــن و خرافــات نوشــته شــده اســت .ایــن کتــاب شــامل  17مقالــه یــا
فصــل اســت کــه بــدون ترتیــب خاصــی بــه جنبههــای مختلــف ایــن موضــوع میپــردازد.
ایــن اثــر در بیــان رابطــۀ علــم بــا دیــن و خرافــات اســت و ریشـههای عقــب ماندگــی علمــی مســلمانان را
مـیکاود امــا در ایــن مســیر بــه دلیــل عــدم مراجعــه بــه متــون علمــی و اکتفــا بــه متــون تاریخــی و فلســفی
و دینــی ،مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت .بــه زعــم منتقــد ،اگرچــه ایــن کتــاب ســاختار و خــط ســیر روشــنی
نــدارد و دارای کاســتیهای فــراوان محتوایــی و صــوری اســت امــا بــرای اولیــن بــار اســت کــه در زبــان
فارســی موضــوع و دادههــای جالــب و مهمــی را پیــش کشــیده اســت و مــی توانــد در آینــدۀ پژوهشــی رشــتۀ 
تاریــخ علــم مفیــد باشــد.
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■ گمینی ،امیرمحمد () 1361

● دانشآموختۀ دكتري تاریخ و فلسفة علم ،مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

کارنامک
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،
مدرس دروس تاریخ و فلسفۀ علم در دانشگاه تهران ،صنعتی امیرکبیر و فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
پژوهشگر حوزة تاریخ نجوم در تمدن اسالمی ،تاریخ ورود علوم جدید به ایران،
تألیف مقالههای متعدد علمی و پژوهشی.

“Al-Shīrāzī and the Empirical Origin of Ptolemy’s Equant in his Model of the Superior Planets”,
(2013), Arabic Sciences and Philosophy (Cambridge University), 23, 47-67.
“Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī and the Development of non-Ptolemaic Planetary Modeling”, (2017),
)Arabic Sciences and Philosophy (Cambridge University), (accepted for publication
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برگزیده

گزیده آثار
دایرههای مینایی :پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسالمی ،تهران :انتشارات حکمت سینا.1394 ،
«گسترۀ آثار هیئت در تمدن اسالمی» ،تاریخ علم ،ش ،1392 ،15
«تاریخنگاری علم به سبک ویگ» ،روش شناسی علوم انسانی ،ش  ،62بهار ،1389
«مدل سیاره ای قطب الدین شیرازی در اختیارات مظفری» تاریخ علم ،ش ،1388 ،8
«تاریخنگاری برونگرایانهی علم :بازخوانی تزهسن گراسمان» هستی و شناخت (نامۀ مفید سابق) –  ،77ج،1
ش،1389 ،1
« بررسی دالیل مرکزیت و سکون زمین در آثار هیئت دورۀ اسالمی » تاریخ علم ،ش ،1391 ،11
«گذر زهره و ترتیب سیارات در نجوم دورۀ اسالمی» ،تاریخ علم ،ش .1392 ،12

■ مداقهای در مباحث تئوری طراحی گرافیک:
نگاهی به کتاب طراحی گرافیک چیست؟

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«مداقـهای در مباحــث تئــوری طراحــی گرافیــک :نگاهــی بــه کتــاب طراحــی گرافیــک چیســت؟» ،مهــدی
حــق شــناس ،فصلنامــه نقــد کتــاب هنــر ،س دوم ،ش  ،7پاییــز .1394

هنـر

چکیده
در ســالهای اخیــر توجــه بــه مباحــث تئــوری طراحــی گرافیــک از ســوی پژوهشــگران نســبت بــه
ســالهای آغازیــن دهــة هشــتاد شــکل جدیتــری گرفتــه اســت .مقالــة حاضــر ضمــن بررســی و ارائــة
شــرحی مختصــر از کتــاب طراحــی گرافیــک چیســت؟ نوشــتهی کوئنتیــن نیــوآرک ،نگاهــی از ســر نقــد
بــه مطالــب آن داشــته و میکوشــد تــا برخــی ویژگیهــا و کاســتیهای آن را از منظــر پژوهشــی و
چالشهــای مباحــث تئــوری ،ارزیابــی کنــد.
از آنجــا کــه پرســشهای «چیســت» مســتلزم پاســخی توصیفیانــد و اغلــب بــا اســتراتژی اســتقرایی،
دادههــای تحقیــق و روابــط بیــن آنهــا را مــورد بحــث قــرار میدهنــد؛ همیــن مطلــب مبنایــی بــرای بررســی
حاضــر شــده و لــذا ســؤال مقالــه بــرآن اســت کــه :نویســنده بــا طــرح پرســش چیســت ،چــه توصیفــی
از طراحــی گرافیــک و چــه اســتنتاجی از مباحــث مطــرح در کتــاب ارائــه کــرده اســت؟ بــه ایــن منظــور
جزئیــات مطالــب کتــاب اعــم از موضــوع ،هــدف ،بخشهــا ،بحثهــا و جدلهــای نویســنده مــورد واکاوی
قرارگرفتــه ،ســپس اشــارهای نیــز بــه تعریــف مفاهیــم –بهرغــم تأخیــر در نحــوة تدویــن خــو ِد کتــاب -شــده
اســت .در پایــان ،ایــن مــوارد بــا اشــاراتی بــه ترجمــة خانــم مرجــان زاهــدی همــراه گشــته اســت.
نتایــج حاصــل گویــای آن اســت کــه موضوعــات مــورد گزینــش ،دســتهبندی برخــی مباحــث ،انتخــاب
نمونههــای متنوعــی از تصاویــر آثــار طراحــان و توصیــف و تحلیــل آنهــا از ویژگیهــای کتــاب در توصیــف
ـائل تئــوری آن اســت؛ درعیــن حــال ،وجــود مشــکالت پژوهشــی ،ســوگیری در
طراحــی گرافیــک و مسـ ِ
بررســی برخــی مطالــب ،و کلیگویــی در بیــان مباحــث را میتــوان از مهمتریــن ضعفهــای آن برشــمرد.
مقال ـه حاضــر بــه منظــور رفــع برخــی مشــکالت فعلــی پژوهــش و مباحــث نظــری طراحــی گرافیــک در
جامعـه پیشــنهادهایی نیــز ارائــه کــرده اســت.
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■ حقشناس ،مهدی () -1361

● دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ارتباط تصویری ،دانشگاه هنر تهران.

برگزیده آثار
فرهنگهای قومی در طراحی گرافیک معاصر ایران( ،در دست تألیف)،
ارتباطات بصری و محیطی در ایران عصر قاجار( ،در دست تألیف)،
«نکوداشت طراحی نشانه :نگاهی به کتاب :نشانداشت» ،فصلنامۀ نقد کتاب هنر ،ش 1و،1393 ،2
«زمینههــای تاریخــی اســاطیری در بنیانهــای طراحــی ســنگنگارههای ساســانی» ،نشــریۀ هنرهــای
زیبــا ،هنرهــای تجســمی ،ش ،1390 ،46
«همانطــور کــه پســربچهای بــا کشــیدن مــوزون دو طنــاب ،موفــق بــه حرکــتدادن زنــگ بزرگــی
میشــود» ،نشــریۀ کلمــه (ویژهنامــه فلســفه و نقــد هنــر) ،ش .1386 ،2
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برگزیده

کارنامک
عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران 1389 ،تاکنون،
عضــو هیئــت انتخــاب و داور چندیــن جشــنواره ملــی در زمینــۀ طراحــی گرافیــک و هنرهــای دیجیتــال از
جملــه :یــادوارۀ خــط ســرخ منــا؛ اولیــن جشــنواره هنرهــای دیجیتــال و همــراه تبریــز؛ بیس ـتوچهارمین
جشــنوارۀ فرهنگــی دانشــجو -معلمــان دانشــگاه فرهنگیــان سراســر کشــور 1390 ،...تاکنــون،
مــدرس مدعــو دروس طراحــی و ارتبــاط تصویــری در دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی شــهرهای
اصفه��ان ،تبری�زـ و ته��ران از جمل��ه :دانش��گاه آزاد اس�لامی؛ مرکــز آموزشهــای فرهنگــی هنــری دانشــگاه
ته��ران؛ دانش�گـاه هنــر اس�لامی تبری��ز ،1386 -1394 ،...
طــراح گرافیــک آزاد و فعالیــت بــرای ناشــران ،مؤسســات و ســازمانهایی نظیــر :انتشــارات مركــز
اصفهانشناســي و خانــة ملــل؛ دانشــگاه هنــر اصفهــان؛ ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری؛ حــوزه هنــری؛ شــهرداری .1380 -1394 ،...

■ جامعه شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتناع

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«جامعــه شناســی ادبیــات و رمــان یــا شــوخی کــردن بــا امتنــاع» ،ســیدمهدی یوســفی ،فصلنامــة نقــد کتــاب
ادبیــات ،س اول ،ش  ،1بهــار .1394

ادبیات فارسی /نقد ادبی

چکیده
ادبیــات بــا دیگــر دانشهــاى بشــرى چــه ارتباطــى دارد؟ آیــا در ایــران مــی تــوان از ارتبــاط جامعــه
شناســى و ادبیــات ســخن گفــت؟ متأســفانه در ایــران بــه روابــط میــان رشــتهاى علــوم انســانى اعتنــا نمــی
شــود .ایــن نوشــته تــاش میکنــد نشــان دهــد چگونــه مفاهیــم و مکانیســم هــاى معینــى در ادبیــات و
نقــد ادبــى عمــل مــی کننــد و بــه کار گرفتــه مــی شــوند تــا تــاش هــاى چشــمگیر و نوآورانــه بــه راه هــاى
فروبســته بینجامــد .نویســنده در ایــن مقالــه مــی کوشــد سرچشــمه هــا را نشــان دهــد کــه ایــن ضعــف از آن
آب مــی خــورد و نقــص هــاى موجــود در جامعــه شناســى رمــان فارســى نیــز ناشــى از آن اســت.
کتــاب جامعهشناســی رمــان فارســی نوشــتۀ عســگر عســگری حســنکلو موضــوع نقــد ایــن نوشــته اســت.
ایــن کتــاب تالشــی اســت بــرای گشــودن راهــی تــازه در نقــد ادبیــات و بــه ویــژه رمــان فارســی؛ تالشــی
کــه منتقــد میکوشــد نافرجامیــش را نمایــان ســازد.
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■ يوسفي ،س ّيدمهدي ()-1361

● دانشآموختۀ دكتري انديشه سياسي ،دانشگاه تهران.

گزیده آثار
گفتار دربارۀ اقتصاد سیاسی ،ژان ژاک روسو ،تهران :روزبهان( ،1394 ،ترجمه)،
سیاست از مجموعۀ آموزش فلسفه به نوجوانان ،تهران :افق،1391 ،
عدد از مجموعۀ آموزش فلسفه به نوجوانان ،تهران :افق،1391 ،
فوکو ،گری گوتینگ ،تهران :افق( ،1390 ،ترجمه)،
مسألۀ میشل فوکو ،تهران :تیسا( ،در دست انتشار)،
«تمایزیابی نهادهای ادبیات کودک در دهۀ  ،»1340در کتاب دوران کودکی در ایران ،تهران :آگاه،1395 ،
«تصويـر تهـران و شـكلدهي بـه فضاهاي خالـي :نمونه تپههاي عبـاس آباد» ،بـا همكاري منصـوره بلخاري 
قهي ،نشـریۀ گفتگـو ،ش ،64تیر ،1393
«میشل فوکو و قدرت مولد» ،نشریۀ جامعه ،فرهنگ ،رسانه ،سال دوم ،ش ،1392 ،6
«تاریـخ یـک مفهـوم :مخاطبشناسـی و ادبیات کـودک در ایران» ،نشـریۀ روشـنان ،دفتر چهاردهم ،زمسـتان
،1391
«احمدرضا احمدی» ،پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان ،دورۀ اول ،ش.1386 ،50
گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب 125 /

برگزیده

کارنامک
محقـق همـکار در طـرح برآمـدن ژانـر خلقیاتنویسـی در سـخن دیوانسـاالرانه ،پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر،
رسـانه،1395 ،
همکاری در طرح دیرینهشناسی و تبارشناسی رشتۀ تاریخ ،سازمان سمت،1395-1394 ،
عضـو گـروه نـگارش پیشنویـس طـرح جامـع جدید اراضـی عباسآبـاد ،مرکـز مطالعـات و برنامهریزی شـهر
تهران،1394 ،
فصلی کتاب و جایزه ساالنۀ الکپشت پرنده،1395-1390 ،
عضو هیئت داوران فهرست
ِ
عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان،1395-1382 ،
مؤلف همکار در دائرهالمعارف مطبوعات ایران،1395-1391 ،
همکاری در طرح وضعیت و نسبت تاریخ و جامعهشناسی ایران ،پژوهشگاه تاریخ اسالم،1395-1390 ،
لوح تقدیر جایزه کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،1392 ،
برگزیدۀ جشنوارۀ نقد کتاب در شاخۀ ادبیات کودک،1387 ،
برندۀ جایزۀ نقد سال شورای کتاب کودک.1382 ،

معرفی و بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه
■ ّ

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«معرفی و بررسی دو تصحیح تازة شاهنامه» ،سجاد آیدنلو ،ضمیمة آینة میراث ،ش.1394 ،40

ادبیات فارسی /متون کهن

چکیده
ـۀ مفصــل اســت و بــه صــورت یکــی از ضمایــم مجلــۀ آینــۀ 
ایــن گفتــار -کــه در اصــل شــامل دو مقالـ
ّ
ـش
ـح جدیــد شــاهنامه مــی پــردازد .نخســت ویرایـ ِ
معرفــی و بررسـ ِ
ـی دو تصحیـ ِ
میــراث چــاپ شــده -بــه ّ
مصححــان
ـی شــاهنامۀ معــروف بــه چــاپ مســکو کــه پــس از آمــاده شــدن آن از ســوی محقّقــان و ّ
نهایـ ِ
ـری ایشــان ســرانجام در
روســی در اختیــار اســتاد مهــدی قریــب قــرار گرفتــه و بعــد از چهــار ســال بازنگـ ِ
ـن دیگــر ،ویرایــش دو ِم
ســال  1391از ســوی انتشــارات ســروش در نــه جلــد بــه طبــع رســیده اســت .متـ ِ
تصحیــح دکتــر جــال خالقــی مطلــق کــه انتشــارات ســخن در ســال  1393در دو دفتــر چــاپ کــرده اســت.
ـای جدیــد خویــش و
ـح ارجمنــد بــا اســتفاده از نســخههای نویافتــه،
تجربیــات و یافتههـ ِ
در ایــن کار ّ
مصحـ ِ
ّ
ـدی پیشــین خــود و دو همکارشــان بــه دســت
ـش دیگــری از چــاپ هشــت جلـ ِ
پیشــنهادهای دیگــران ویرایـ ِ
ـح پیشــین اســت و چنــد ویژگــی یــا
دادهانــد .روش کار در ویرایــش تــازه ،همــان اصـ ِ
ـول اساسـ ِ
ـی تصحیـ ِ
مبنــای تصحیــح بــه بیســت و
افزایــش شــما ِر نســخههای
متــن قبلــی عبــارت اســت از:
تفــاوتِ آن بــا
ِ
ِ
ِ
توج ـ ِه بیشــتر بــه امــای واژههــا،
یــک دس ـتنویس بــه ویــژه بهرهمنـ ِ
ـدی فــراوان از نســخۀ س ـنژوزفّ ،
ّ
گــذاری کاملتــ ِر کلمــات ،انتخــاب صورتهــای کهنتــر ،آوردن
الخــط ترکیبــات ،حرکت
د ّقــت در رســم
ِ
بیــت
بــردن چهــل و هفــت
مفصلتــر و
گذاری
شــکل کاملتــ ِر کلمــات و ترکیبــات ،نشــانه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نگارشــی ّ
ـیدن تعــداد بیتهــای شــاهنامه بــه  49935بیــت .در بررســی ایــن هــر دو تصحیــح
دیگــر بــه متــن و رسـ ِ
ـش (ضبــط هــا ،قرائــت هــا و تل ّفــظ هــا و چنــد
ـی کوتــاه آنهــا در چنــد بخـ ِ
معرفـ ِ
تــازۀ شــاهنامه پــس از ّ
نکتــۀ دیگــر) پیشــنهادهایی مطــرح و ایــن نتیجــه حاصــل شــده اســت کــه فعـ ً
ا بهتریــن چاپهــای معتبـ ِر
ویرایــش نهایــی چــاپ
حماســۀ ملّــی ایــران بــه ترتیــب ویرایــش دو ِم تصحیــح دکتــر خالقــی مطلــق و
ِ
مسکوســت.
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سجاد () -1359
■ آیدِ نلوّ ،

ادبیات فارسی ،دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان
● دانش
ِ
آموختۀ دکتری زبان و ّ
مدنی تبریز)
(شهید
ِ

برگزیده آثار
نامور نامۀ شهریار (شاهنامۀ :1برگزیدۀ دیباچه ،داستان هفت خان رستم ،رستم و سهراب و سیاوش) ،مق ّدمه،
انتخاب و توضیحات ،تهران :سمت ،1394
شاخ سر ِو سایه فکن (شاهنامۀ  :2برگزیدۀ داستانهای فرود ،بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار) ،مق ّدمه ،انتخاب
ِ
و توضیحات ،تهران :سمت،1394 ،
زرین قبانامه (منظومهای پهلوانی و پیرو شاهنامه از عصر صفویه) ،اثر سرایندهای ناشناس ،تهران :سخن،1393 ،
طومار نقّالی شاهنامه (بر اساس دستنویس مو ّرخ  1135هـ.ق کتابخانۀ شادروان استاد مجتبی مینوی) ،مق ّدمه،
ویرایش و توضیحات ،تهران :نشر به نگار .1391
دفتر خسروان (برگزیدۀ شاهنامۀ فردوسی) ،تهران :سخن ،1390
پهلوانی پس از شاهنامه) ،مق ّدمه ،انتخاب و توضیحات ،تهران :سمت ،1388
متون منظوم پهلوانی (برگزیدة منظومههای
ِ
السالم به انضمام معجزنامة
منظومة رستمنامه (داستان مسلمان شدن رستم داستان به دست اميرالمومنين عليه ّ
موالي م ّتقيان) ،با مق ّدمه و ويرايش ،تهران :مركز پژوهشي ميراث مكتوب ،1387
دانشگاهي
جهاد
مشهد:
رياحي،
از اسطوره تا حماسه (هفت گفتار در شاهنامه پژوهي) ،با مق ّدمة دكتر مح ّمدامين
ِ
مشهد،1386 ،
حماسي ايران) ،با مق ّدمة دكتر جالل خالقيمطلق،
نارسيده ترنج (بيست مقاله و نقد دربارة شاهنامه و ادب
ِ
اصفهان :نقش مانا.1386 ،
گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب 127 /

برگزیده

کارنامک
اورمیه،
عضو هیئت علمی و (دانشیار) دانشگاه پیام نور ّ
برندة مدال طال و نفر ا ّول ايران در دهمين المپياد ادبي دانشآموزي ،تابستان ،1376
شايستة تقدير در دومين آيين بزرگداشت حاميان نسخ ّ
خطي ،آبان،1381
ادبيات در نخستين جشنوارة نقد كتاب ،آذر ،1383
ِ
منتقد كتاب برگزيدة حوزة ّ
ادبي جالل آل احمد ،آذر ،1387
شايستة تقدي ِر بخش نقد ادبی در نخستین دورۀ جايزة ِ
شایستۀ تقدیر در بیست و ششمین دورۀ کتاب سال ایران( ،بهمن،)1387
حوزۀ ادبیات فارسی (آبان،)88
برگزیدۀ ششمین جشنوارۀ نقد کتاب در
ّ
برگزیدۀ دوازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ ّ
خطی (آبان ،)91
برگزیدۀ چهاردهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ ّ
خطی (دی ماه .)93

■ نقد و تحلیل من چراغ ها را خاموش میکنم
از منظر زبان و جنسیت

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نقد و تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش میکنم از منظر زبان و جنسیت» ،مالحت نجفی عرب ،دو فصلنامة
علوم ادبی ،س چهارم ،ش  6و ،7بهار و تابستان .1394

ادبیات فارسی /ادبیات داستانی

چکیده
تحلیل آثار ادبی از منظر زبان و جنسیت در زبان فارسی ،موضوعی بدیع است .نخستین بار «رابین لیکاف»
با طرح نظریة تفاوت زبان زنان با زبان مردان و تسلط زبان مردانه بر زبان زنان ،تحول شگرفی در مطالعات
زبانشناسی اجتماعی ایجاد کرد .در ایران زنان را مخاطب آثار ادبی نمیدانستند و بیشتر مردان برای مردان
مینوشتند و بهترین زبان را نیز زبان مردانه میدانستند ،اما پس از ورود زنان به عرصة نویسندگی ،آثار
برجستهای از آنان خلق شد .زویا پیرزاد یکی از زنان داستان نویس معاصر است که در میان نویسندگان ادبیات
معاصر جایگاهی مطلوب دارد.
این مقاله با پژوهشی در رمان برجستة وی با نام چراغها را من خاموش میکنم ،مکالمات قهرمانان را از حیث
زبان و جنسیت بررسی کرده و میزان موفقیت نویسنده را ارزیابی مینماید .منتقد برای بیان تفاوتهای زبانی
زنان و مردان ،مکالمات شخصیتهای رمان را شرح کرده و به روش توصیفی -تحلیلی بررسی کرده که پیرزاد
تا چه اندازه موفق بوده و یا به دلیل عدم آگاهی کافی از یافتههای زبان شناسان اجتماعی ،مخصوص ًا زبان و
جنسیت و یا عوامل فرهنگی ،اجتماعی و عاطفی خاص ،زبانی مناسب باجنسیت قهرمانان خود خلق نکرده است.
دوازده شخصیت ( 9زن در مقابل 3مرد) ،تمامی مکالمات این رمان را به خود اختصاص دادهاند؛ .به دلیل اینکه
بیشتر قهرمانان رمان زن هستند ،بیشتر مکالمات بین آنها (زن/زن) صورت گرفته ،برخی از متغیرهای شاخص
جنسیتی مانند قطع کالم و دستورات آمرانهی تشدیدی در مکالمات یا به کارنرفته یا به درستی رعایت نشده
است و دشواژهها نیز همه از نوع غیر رکیک اند .اگرچه زبان قهرمانان از نظر نحوی و دایرة واژگان و میزان کالم
قوت چندانی ندارد ،اما نویسنده در بسیاری از موارد موفق و از حیث پرداختن به موضوعات خاص جنسیتها،
گاهی فراتر از هنجارهای زبانشناسی عمل کرده ،لیکن در پارهای از موارد ناموفق بوده است.
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■ نجفی عرب  ،مالحت () 1355

● دانش آموختۀ دكتري زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد تهران مرکز.

گزیده آثار
زبان و جنسیت در رمان ،انتشارات علم و دانش کتاب،1394 ،
در مسیر باد :نقدی بر داستانهای هوشنگ گلشیری ،انتشارات علم و دانش،1394 ،
وطن پرست بی پروا :نقد اشعار میرزاده عشقی ،انتشارات علم و دانش،1394 ،
رویکردهای ادبیات داستانی ،انتشارات دانشگاه شهید رجایی،1395 ،
«اندیشه و جایگاه آن در اشعار میرزاده عشقی» ،اندیشه ادبی،1388 ،
«تحلیل سبکی راحه الصدور» ،بهار ادب،1390 ،
«زبان و جنسیت در رمان شوهرآهوخانم» ،مطالعات نقد ادبی،1392 ،
«بررسی و کاربرد زبان معیار و عامیانه در شوهرآهوخانم» ،بهارستان سخن،1393،
«بررسی و نقد جنبههای ادبی اشعار میرزاده عشقی» ،مطالعات نقد ادبی.1393 ،
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شایسته تقدیر

کارنامک
داور جشنواره جوان خوارزمی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1386( ،تاکنون)،
دبیر پانزدهمین و شانزدهمین جشنواره جوان و نوجوان خوارزمی ،اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ها،
(،)1391-1393
داور مسابقۀ پرسش مهر ریاست جمهوری بخش داستان مرحله کشوری ،وزارت آموزش و پرورش،)1394 ( ،
داور سی و چهارمین دورۀ مسابقات فرهنگی ،هنری مرحله کشوری ،وزارت آموزش و پرورش،)1395( ،
عضو هیات تحریریه ماهنامه تربیت ،وزارت آموزش و پرورش 1394( ،تاکنون)،
عضو کارگروه دفتر همایشهای علمی وزارت آموزش و پرورش،)1394( ،
مصاحبه کننده داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان ،وزارت آموزش و پرورش،)1393-1394( ،
عضو شورای آموزشی -فرهنگی ،دانشگاه فرهنگیان (،)1391-1392
عضو شورای اعتبار بخشی محتواهای جدیدالتألیف دروس فارسی ،وزارت آموزش و پرورش (،)1392-1394
داور بیست و ششمین جشنواره فرهنگی رشتۀ مقاله نویسی ،دانشگاه فرهنگیان.1394 ،

■ شعر نو در ترازوی تأویل:
مروری بر کتاب شعر نو در ترازوی تأویل

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«شـعر نـو در تـرازوی تأویـل :مـروری بر کتاب شـعر نـو در تـرازوی تأویـل» ،عبدالرسـول شـاکری ،فصلنامه
نقدکتـاب ادبیـات ،س اول ،ش ،4-3پاییـز و زمسـتان .1394

شـعر

چکیده
کتــاب شــعر نــو در تــرازوی تأویــل از یــک پیشگفتــار و ســه فصــل تشــکیل شــده اســت .از عنــوان کتــاب
چنیــن برمیآیــد کــه تأویــل ترازویــی اســت کــه شــعر نــو فارســی قــرار اســت بــا آن ســنجیده شــود .بــا
مطالعــۀ کتــاب ،درمییابیــم کــه «مؤلــف» ،بیشتــر ،بــه ســنجش تأویلهــا پرداختــه تــا ســنجش شــعرها
بــر اســاس تأویلهــا .در ایــن کتــاب ،همچنیــن ،روششناســی دقیقــی ارائــه نشــده و اصطالحــات «تأویــل»
و «جریــان» تعریــف مشــخصی ندارنــد .ایــن کتــاب ســاختار منســجمی نــدارد و نمونههــای تأویلــی نقــل
شــده در آن بــه میزانــی اســت کــه ســهم مؤلــف از مطالــب کتــاب بســیار انــدک شــده اســت و در حــدی
اســت کــه نمیتــوان آن را اثــری تألیفــی دانســت .بعضــی اظهارنظرهــای مهــم و اساســی در ایــن کتــاب
نیــز بــدون ذکــر مأخــذ آمدهانــد.
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■ شاکری ،عبدالرسول ()-1357

● دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه شهيد بهشتي.

کارنامک
مدرس دانشگاه شهيد بهشتي،
عضو هیئتعلمی در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،
محقق و پژوهشگر حوزة ادبیات،
تألیف ده ها مقالة علمی در نشریات معتبر پژوهشی،
دارای طرح پژوهشی درآمدی بر رمان پاورقی فارسی (از اواخر قاجاریه تا انقالب اسالمی) در حال اجرا در
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب 131 /

برگزیده

گزیده آثار
«تلفیـق نـگاه ایدئولوژیـک و زیباییشناسـانه :مـروری بـر کتـاب هـم شـاعر هـم شـعر» ،فصلنامـۀ نـگاه نـو،
ش ،110تابسـتان ،95
«دیوید رایزمن ،نوشته احمدالرحیم» ،فصلنامۀ نقد کتاب ایران و اسالم ،ش ،4بهار ( ،1395ترجمه)
«در جسـت و جـوی تجـدد :مـروری بـر کتـاب مقدمـهای بر شـعر معاصر فارسـی در سـده بیسـتم» ،فصلنامۀ 
نقـد کتاب ادبیـات ،ش  ،5بهـار ،1395
«عشــقهای زمینــی :مــروری بــر کتــاب داســتانهای غنایــی فارســی» ،فصلنامــۀ نقــد کتــاب ادبیــات،
ش ،1بهــار ،94
«متـن ادبـی ،بافتـار اجتماعـی و تاریـخ ادبیـات :مـروری بـر کتـاب بـود و نمـود سـخن نوشـته احمـد کریمی
حـکاک» ،نشـریۀ جهـان کتـاب ،ش 321و  ،322بهمـن و اسـفند ،1394
«خوانشي كهن الگويي از توصيف مارال در رمان كليدر» ،نشریۀ تاریخ ادبیات،1393،
«رمـان پاورقـی و تاریـخ سیاسـی معاصر ،خوانشـی تحلیـل گفتمانـی از رمان ده نفـر قزلباش» ،نشـریۀ علمی
پژوهشـی تاریخ ایـران ،ش ( 15پیاپـی  ،)75/5زمسـتان -1392بهار،1393
«عصيـان فردي و شـورش اجتماعي در شـعر فـروغ فرخزاد (ترجمه از انگلیسـی)» ،فصلنامۀ نـگاه نو ،ش،103
س بیسـت و چهارم ،پاییز ،1393
«تأثيـر تصويرهـاي نماديـن بـر پيرنـگ رمـان جـاي خالي سـلوچ» ،نشـریۀ علمی پژوهشـی پژوهـش ادبيات
معاصر جهـان ،ش ،59پاییـز ،1389
«واقعيـت و تخيـل در رمـان جـاي خالـي سـلوچ ،خوانشـی نمادیـن از تصویـر نبـرد عبـاس بـا شـتر و بـه چاه
افتـادن او» ،نشـریۀ تاریـخ ادبیـات ،شـمارۀ  ،67/3زمسـتان.1389

■ ایران عصر صفوی:
نوزایی امپراتوری ایران

در این حوزه دو اثر یک اثر برگزیده شناخته شد:
«ایــران عصــر صفــوی :نوزایــی امپراتــوری ایــران» ،محمــد کاظــم رحمتــی ،فصلنامــه نقــد کتــاب تاریــخ،
ش  ،5س دوم ،بهــار .1394
چکیده
تاریخ و جغرافیا

مشــکالت دخیــل در تفســیر منابــع عصــر صفویــه یکــی از مهــم تریــن معضــات فــراروی محققــان اســت
و پژوهــش دربــارۀ ایــن عصــر از مســائل مــورد توجــه و حــوزهای فعــال در مطالعــات ایــران شناســی اســت.
در میــان ایــن مطالعــات کتــاب نگاهــی بــه ایــران عصــر صفــوی :نوزایــی امپراتــوری ایــران ،تألیــف انــدرو
نیومــن ،اثــری اســت کــه بــه تازگــی دو ترجمــه از آن منتشــر شــده اســت .ایــن کتــاب پــس از مقدم ـهای
کــه در آن از رونــد مطالعــات صفویــه نیــز بــه اختصــار ســخن رفتــه ،در نــه فصــل ســامان یافتــه و در هــر
فصــل روزگار یــک پادشــاه بررســی شــده اســت؛ جــز فصــل نهــم کــه در آن مســئلۀ شــعر و سیاســت در
عصــر صفویــه ذکــر شــده و در آن نتیجــه گیــری مؤلــف آمــده اســت .نویســنده در دو پیوســت انتهایــی کتــاب
نخســت بــه ســیری از حــوادث مهــم تاریخــی عصــر صفویــه پرداختــه و ســپس بــا نقــد و بررســی برخــی
منابــع و مطالعــات عصــر صفویــه را بــه شــکل سالشــمار ارائــه کــرده اســت.
نوشــتار حاضــر بیشــتر بــا تکیــه بــر مســائل دینــی مطــرح در کتــاب ،بــا مبنــا قــراردادن برگــردان آقــای
بهــزاد کریمــی از کتــاب ،نقــد و نظــری دارد بــه پــارهای از مســائل دینــی مطــرح در کتــاب نیومــن و بــه
نکاتــی درخصــوص ترجمــة کتــاب اشــاره دارد.
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■ رحمتی ،محمدکاظم () -1355

● دانشآموختۀ دکتری تاریخ اسالم ،دانشگاه تربیت مدرس.

کارنامک
عضو هیات تحریره کتاب ماه دین،
عضو هیأت علمی بنیاد دائرة المعارف اسالمی،
شایسته تقدیر جشنواره کتاب فصل.1387 ،

گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب 133 /

برگزیده

گزیده آثار
شهید ثانی و نقش وی در تحوالت دینی عصر صفویه ،تهران :بصیرت،1394 ،
متون و پژوهشهای تاریخی :مقاالتی در تاریخ اسالم و تشیع ،تهران ،کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای
اسالمی،1390 ،
زیدیه در ایران ،تهران :پژوهشکدۀ تاریخ اسالم،1393 ،
جستارها (مقاالتی در تاریخ اسالم و ایران) ،تهران :بصیرت،1390 ،
مقاالتی در تاریخ امامیه و زیدیه ،تهران :بصیرت،1388 ،
ابوحنیفه قاضی نعمان بن محمد مغربی ،االیضاح ،بیروت :اعلمی.1427 ،ق( ،تصحیح)،
ابوطالب یحیی ین حسین هارونی ،كتاب االفاده فی اخبار االئمه الساده ،تهران :مركز پژوهشی میراث مكتوب،1387 ،
«المرشد باهلل شجری ،سیرة ابوالحسین الهارونی» ،به کوشش مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسالمی
تهران :میراث بهارستان،1388 ،
«عالمان امامی و مبنای رفتار سیاسی آنان در دورۀ صفوی» ،فصلنامۀ مطالعات تاریخ اسالم ،س چهارم ،ش
چهاردهم ،پاییز ،1391
«عبیداهلل بن ابی رافع و کتاب السنن و االحکام و القضایا» ،نشریۀ حدیث پژوهشی ،س چهارم ،ش هفتم ،بهار
و تابستان ،1391
«شهید اول و مسئلۀ شهادت او» ،فصلنامۀ مطالعات تاریخ اسالم ،س دوم ،ش هفتم ،زمستان ،1389
«تحوالت دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی :مطالعۀ موردی محقق کرکی و شهید ثانی» ،باهمکاری
سیدهاشم آقاجری ،صادق آئینهوند و حسین مفتخری جستارهای تاریخی ،س اول ،ش دوم ،پاییز و زمستان ،1389
«میراث فرهنگی زیدیان ایران و انتقال آن به یمن» ،تاریخ ایران ،ش  ،63/5زمستان ،1388
«ادبیات ردیه نویسی مسیحیان اندلس بر اسالم و تأثیر آن بر این سنت در اروپا» ،تاریخ و تمدن اسالمی ،سال
چهارم ،ش هشتم ،پاییز زمستان .1387

■ نقد وبررسی دو داستان جودی انجمن مخفی
تشکیلمیدهد وخاطرات یک خون آشام عاشق
ازمنظر برنامۀ فلسفه برای کودکان
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«نقــد و بررســی دو داســتان خاطــرات یــک خــون آشــام عاشــق و جــودی انجمــن مخفــی تشــکیل میدهــد
از منظــر برنامــة فلســفه بــرای کــودکان» ،مریــم عفتــی کالتــه ،فلســفه وکــودک ،س ســوم ،ش  ،9بهــار
.1394

کودک و نوجوان

چکیده
در پژوهشــ حاضـ�ر باــ توجـ�ه ب�هـ رویک��رد برنامۀــ فلســفه برــای ک��ودکان بهــ داس�تـان ،بــا اس��تفاده از نظــر
لیپم��ن دربــارۀ لــزوم برخــورداری داســتانهای متناســب بــرای کاوش فلســفی از ســه شــرط بســندگیهای
ادب��ی ،روان شناس�اـنه و فکــری دو داســتان طنــز جــودی انجمــن مخفــی تشــکیل میدهــد و خاطــرات
خــون آشــام عاشــق بـ�ه لح��اظ برخـ�ورداری از کفایتهـ�ای ادبیــ ،روانشناس�اـنه و فکــری تحلیــل و بررســی
شــده اســت .در تحلیــل کفایــت ادبــی بــه بررســی ســاختاری متــن پرداختــه شــده ودر بررســی کفایــت
روان شناساــنه بــه روش میدانــی داســتان هــا ،مــورد خوانــش و نقــد و تحلیــل کــودکان قرارگرفتــه اســت
و کفایــت فکــری داســتانها بــا مؤلفههــای تفکرفلســفی فیلپکــم ســنجیده شــده اســت .ایــن تحلیــل
نشاــن میدهدــ ک��ه ه��ر دو داس��تان از کفایــت ادبـ�ی و کفایــت روانشناساــنۀ الزم برخوردارنــد امــا از کفایــت
فکـ�ری مناس��بی برخوردارنیس�تـند بــه ویــژه مهارتهــای تعاملــی کــه در میــان ســایر مهــارت هــا درصــد
بســیار پایینــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

/ 134گزارشسیزدهمینجشنوارهنقدکتاب

■ عفتی کالته ،مریم ()-1355

● دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم وتربیت ،دانشگاه فرهنگیان.

کارنامک

برگزیده آثار
«بررســی مؤلفههــای تفکــر فلســفی در رمــان عاشــقانههای یونــس درشــکم ماهــی» ،مجموعــه مقــاالت
همایــش ملــی ادبیــات کــودک ،دانشــگاه شــیراز،1393 ،
«بررســی تأثیــر برنامــه فلســفه بــرای کــودکان در رشــد مهــارت خوانــدن دانــش آمــوزان دو زبانــة ســوم
ابتدایــی و تطبیــق آن بــا الگــوی مدیریــت آموزشــی بهرنگــی» ،مجموعــه مقــاالت آمــوزش ،یادگیــری،
اشــتغال و توســعة پایــدار،1394 ،
«بررســی تأثیــر برنامــه فلســفه بــرای کــودکان در رشــد مهــارت خوانــدن دانــش آمــوزان پایــة ســوم ابتدایــی
شهرســتان بجنــورد» ،مجموعــه مقــاالت همایش ملــی خوانــدن،1394،
«بررســی تأثیــر برنامــه فلســفه بــرای کــودکان در رشــد مهــارت زبانــی دانــش آمــوزان دوزبانــة پایــة چهــارم
ابتدایــی» ،مجموعــه مقــاالت همایــش ملــی زبانشناســی.1394 ،
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برگزیده

پانزده سال تدریس درمقاطع ابتدایی و دبیرستان،
مدرس دانشگاه فرهنگیان،
دارای دانشنامة مربیگری فلسفه برای کودکان از پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،
عضویت در کارگروه خانه کودک اصفهان،
تدریس و برگزاری ده ها جلسة آموزشی با عنوان تفکر (فلسفه برای کودکان) در سراسر ایران،
برگزاری ده ها کارگاه آموزشی با موضوع روشهای نوین یادگیری برای معلمهای مقطع ابتدایی ،برنامة
فلسفه برای کودکان ،داستان نویسی فلسفی ،برنامه ریزی درسی ،تربیت مربی فلسفه برای کودکان و ادبیات
کودک.
کارشناس  ،محقق و پژوهشگر حوزة ادبیات کودک و نوجوان،
سخنرانی و ارائة ده ها مقاله در همایشهای بین المللی با موضوع کودک و نوجوان.

عنوان ..........
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عنوان ..........

بخش ویژه

■ فصلنامة نقد و بررسی کتاب تهران ()-1381

نشریه شایسته تقدیر

نشریة نقد و بررسی کتاب تهران فصلنامهای آموزشی ،اطالع رسانی و تحلیلی در زمینة اجتماعی است که با
مدیر مسئولی استاد هرمز همایون پور منتشر می شود.
این فصلنامه عمری چهارده ساله دارد و تاکنون  51شماره از آن به انتشار رسیده است.
آغازین خود در 24شماره به پیوست مجلة بخارا منتشر میشد ،اما
«نقد و بررسی کتاب تهران» در چهار سال
ِ
پس از آن نخستین شمارة آن با نام «نقد و بررسی کتاب فرزان» ،با مدیر مسئولی هوش آذر آذرنوش ،توسط
انتشارات نشر و پژوهش فرزان روز به انتشار رسید.
پایه گذاران این نشریه زنده یادان دکتر پرویز اتابکی ،دکتر ایرج علی آبادی و جمشید ارجمند بودهاند ،به اتفاق
آقایان دکتر سیروس پرهام و دکتر مرتضی کاخی که عمرشان دراز باد.
و امروز همکاران این نشریه عبارتاند از :آقایان دکتر محمد استعالمی ،دکتر محمد حسین عزیزی ،اردشیر
لطفعلیان ،دکتر احمد کاظمی موسوی ،دکتر علی منصوری ،حامد نیری عدل و لیال نیک زاد که به قول مدیر
مسئول نشریه به تدریج جای همکاران ازدست رفته را پر کردهاند.
در هر شمارة این فصلنامه حدود نیمی از صفحات به معرفی و نقد کتابهای فارسی و خارجی و بقیه به مقاالت
فرهنگی اختصاص دارد .مطالب آخرین شمارة نشریه در این عناوین سامان یافته است :مقاالت ،بزرگداشت،
داستان ،نام بعضی نفرات ،آیینه عبرت ،خاطرات فرهنگی ،کتابهای خارجی ،کتابهای فارسی ،معرفی کوتاه ،کتابها
و نشریههای تازه ،آینه چون ،خواندنی ها و نکته ها ،گزارش ها ،نامه ها و صفحات آخر...

/ 138گزارشسیزدهمینجشنوارهنقدکتاب

■ همایونپور ،هرمز () 1318

● دانشآموختة کارشناس ارشد مدیریت امور عمومی ،دانشگاه برمینگام و
دکتری علوم سیاسی ،دانشگاه تهران.

گزيدة آثار
هدفمند کردن مزایای اجتماعی :چشماندازها و گرایشهای بینالمللی ،گیلبرت نیل ،تهران :موسسه عالی
پژوهش تامین اجتماعی( ،1395 ،ترجمه)،
امریکای فوقسری :نظام اطالعاتی و امنیتی امریکا چگونگی برآمدن حکومت پلیسی جدید در ایاالت متحد
امریکا ،پریست دینا و آرکین ویلیامام ،.تهران :کندوکاو( ،1392 ،ترجمه)،
دوبی :سریعترین شهر دنیا ،کرین جیم ،تهران :نشر نی( ،1391 ،ترجمه)،
ما را به سختجانی خود این گمان نبود! ،تهران :کتاب روشن( ،1390 ،به اهتمام)،
اندیشه عدالت ،سن آمارتیاکومار ،باهمکاری محمودی وحید ،تهران :کتاب روشن و کندوکاو( ،1390 ،ترجمه)،
مقدمات سیاست ،تانسی استیون ،تهران :نشر نی( ،1381 ،ترجمه)،
آشتی تمدنها :راهبردی برای صلح جهانی در قرن بیست و یکم ،هرتسوگ رومان ،تهران :نشر و پژوهش فرزان
روز( ،1380 ،ترجمه)،
فریاد آزادی :داستانی جذاب از دوره آپارتهید ،برایلی جان ،عقیلی سیداحمد ،تهران :علمی و فرهنگی( ،1375 ،ویراستار)،
ظهور و سقوط آدولف هیتلر ،شلیرر ویلیام ،تهران :وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،علمی و فرهنگی( ،1373 ،ترجمه)،
مثلث سرنوشت :ایاالت متحده ،اسرائیل و فلسطینیها ،چامسکی نوآم ،تهران :آموزش انقالب اسالمی( ،1372 ،ترجمه)،
استراتژی بزرگ :ناهماهنگی استراتژیهای ملی در دنیایی به هم وابسته ،اشمیت هلموت ،تهران :سازمان
انتشارات انقالب اسالمی( ،1368 ،ترجمه)،
بحثی در باب خلع سالح ،رابینسون جانجی ،.تهران :آگاه( ،1368 ،ترجمه)،
تحوالت سیاسی در اتحاد شوروی ،دربیشایر یان ،تهران :سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی( ،1368 ،ترجمه)،
ترس امید و پیشداوری :فلسطین اسرائیل و مصر یک تحلیل سیاسی اجتماعی ،تهران :کتابسرا.1364 ،
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مديرمسئول فصلنامة نقد و بررسی کتاب تهران

كارنامك
سردبیر فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران،
عضو هیات تحریریه دایره المعارف فارسی دکتر مصاحب،
مدیر انتشارات علمی و فرهنگی ،نشر فرزان روز و کتاب روشن،
بازنشسته دولت (سازمان برنامه و بوجه)،
همکاری با انتشارات آگاه ،نی و کتاب سرا،
همکاری با نشریات بخارا ،نگاه نو و شرق،

عنوان ..........

کارنامة
دبیر علمی و داوران

داوران سیزدهمين جشنواره نقد كتاب
1.1کلیات و اطالع رسانی

6.6علوم قرآن و حدیث

دکتر حاجي زينالعابديني ،محسن

دکتر راد ،علی

دکتر مرادي ،نوراهلل

دکتر مسعودی ،عبدالهادی

دکتر حافظيان رضوي ،سيدكاظم

2.2میراث پژوهی
کارنامة دبیر علمی و داوران

دکتر ایمانی ،بهروز

دکتر نظری ،محمود

دکتر وفادار مرادی ،محمد

3.3فلسفه ،کالم و عرفان
دکتر پازوكي ،بهمن

دکتر حبيبي ،نجفقلي
دکتر رحمتی ،انشااهلل

دکتر سعيدي مهر ،محمد

دکتر رحمان ستایش ،محمدکاظم

7.7فقه و حقوق

دکتر هادویان ،غالمحسین

دکتر حکیمی ها ،سعید
دکتر سلیمانی ،حسین

8.8علوم اجتماعی

دکتر کالهی ،محمدرضا

دکتر میرزایی ،سید آیت اهلل

دکتر نورينيا ،حسين
9.9ارتباطات

4.4علوم تربیتی و روانشناسی
دکتر احمدی ،اصغر

دکتر ایمانی ،محسن

دکتر فتحی آشتیانی ،علی
5.5اخالق

دکتر اکبری ،رضا

دکتر سعیدی مهر ،محمد
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دکتر منتظر القائم ،مهدی

دکتر بیچران لو ،عبداهلل
1010علوم سیاسی

دکتر یکتا ،حسین

دکتر پورعلی ،سعید

دکتر میرزایی،آیت اهلل

1111زبان

تجار ،راضیه

دکتر عباسی ،علی

دکتر پژمان ،عباس

دکتر حسنی ،حمید

دکتر اسماعیل پور ،ابوالقاسم

1616شعر معاصر

دکتر اميني ،اسماعيل

دکتر محمودي بختياري ،بهروز

سید احمد
نادميّ ،

دکتر نصراهللزاده ،سيروس

علی پور ،مصطفی

دکتر منشيزاده ،مجتبي

1212علوم و فنون

دکتر بصيره ،عبدالحسن

دکتر ذاكر ،محمد ابراهيم

دکتر بنياردالن ،اسماعيل
دکتر خزایی ،محمد

دکتر عادل ،سيدشهابالدين

محقق ،جواد

1717ادبیات عربی

دکتر فاتحينژاد ،عنايتاهلل
دکتر گنجيان ،علي

دکتر باقر ،علیرضا

1818تاریخ و جغرافیا

دکتر زرينكوب ،روزبه

دکتر سجادي ،سيدصادق
دکتر صفت گل ،منصور

1414ادبیات فارسی

دکتر حسيني ،مريم

دکتر نیکویی ،علیرضا
دکتر ایمانی ،بهروز

1515ادبیات داستانی

1919کودک و نوجوان

دکتر بوذري ،علي

ناصري دريايي ،مسعود
بایرامی ،محمدرضا

دکتر بشيري ،محمود
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کارنامة دبیر علمی و داوران

دکتر وثوقي ،حسين

1313هنر

حسن بیگی ،ابراهیم

■ اسالمی اردکانی ،سیدحسن () 1339

● دانشآموخته دكتري فلسفه دین ،دانشگاه قم.

دبير علمي

كارنامك
عضو هيئت علمي و مدیر گروه فلسفه اخالق دانشگاه ادیان و مذاهب،
سردبیر فصلنامه نقد کتاب اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی،
داور جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران،
دبیر علمی دوازدهمین جشنوارة نقد کتاب،
برگزیده چهارمین جشنواره فارابی و برگزیده پایاننامه سال و کتاب سال دانشجویی،
تقدیر شده در کتاب سال جمهوری اسالمی،
برگزیده کتاب فصل جمهوری اسالمی ،چهار دوره جشنواره نقد کتاب و سه دوره دبیرخانه دینپژوهان.
گزیده آثار
نوشتن در جزایر پراکنده :جستارهایی در اخالق پژوهش ،قم :انتشارات نور مطاف،1391 ،
اخالق و آیین نقد کتاب ،تهران :خانه كتاب،1391 ،
شبیهسازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسالم ،قم :دانشگاه اديان و مذاهب،1386 ،
دروغ مصلحتآمیز :بحثی در مفهوم و گستره آن ،قم :بوستان كتاب قم ،چ ،1387 ،3
اندیشهنامه عالمه بالغی ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي،1386 ،
اخالق نقد ،نشر معارف،1383 ،
محمد پیامبر رحمت ،انتشارات خرم،1375 ،
«پایش و پاالیش جان :مرور انتقادی تزکیه النفس» ،فصلنامة نقد کتاب اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی،
ش ،2س اول ،تابستان .1394
«اخالق علم در آینه دو ترجمه» ،فصلنامة نقد کتاب اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی ،ش ،1س اول ،بهار .1394
«تقابل پرنویسی و خوبنویسی در علم :تحلیل انتقادی» ،راهبرد فرهنگ ،ش  ،25بهار ،1393
«ابرهای تهی :فقر ساختار و محتوا در کتابهای روش تحقیق» ،آينه پژوهش ،دوره  ،24ش  ،142پاییز ،1392
«فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقاالت (نا)علمی پژوهشی در علوم انسانی» روششناسی علوم انسانی ،ش
 ،75 74س  ،19بهار 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 .1391 ،2 1
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■ احمدي ،علياصغر () 1334

● دانشآموختة دكتري روانشناسي ،دانشگاه تربيت مدرس.

گزيدة آثار
اختــال در خوانــدن و ســاير مشــكالت يادگيــري ،مــارك ســليكوويتس؛ بــا همــكاري مســعود براتيــان،
تهــران :انجمــن اوليــاء و مربيــان( ،1393 ،ترجمــه)،
شخصيت موضوع تربيت ،تهران :مهدي رضايي،1392 ،
روانشناسي روابط درون خانواده ،تهران :مهدي رضايي،1392 ،
روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسالمي ،تهران :اميركبير،1392 ،
اصول تربيت ،تهران :انجمن اولياء و مربيان،1391 ،
تحليلي تربيتي بر روابط دختر و پسر در ايران ،تهران :انجمن اولياء و مربيان،1390 ،
عوامــل ايجــاد فشــار روانــي در خانــواده ،دان كتــرال ،بــا همــكاري كيومــرث جهانگــردي ،تهــران :انجمــن
ملــي اوليــاء و مربيــان ايــران( ،1388 ،ترجمــه)،
نوجوان و مهارتهاي زندگي ،تهران :مهدي رضايي،1388 ،
«تأثیر دینمداری بر شبکة روابط خانوادگی» ،،پیوند ،ش .1385 ،319
«روانشناسي خانواده و نقش تربيتي آن» ،پيوند ،ش ،1383 ،302
«نقــش نظــام آموزشــی کشــور در پیشگیــری از آســیبهای اجتماعــی» ،رشــد آمــوزش علــوم اجتماعــی،
ش ،1369 ،3
«جامعنگري در تنبيه و تشويق» ،تربيت ،ش .1368 ،46

گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب 145 /

علوم تربیتی و روانشناسي

كارنامك
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران،
رئيس مراكز نظام مافي و سميه سازمان تربيتي شهرداري تهران،
مدير تحقيقات و آموزش وزارت آموزش و پرورش،
مدير گروه روانشناسي دانشگاه تهران،
معاون اداري مالي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران،
قائممقام وزير آموزش و پرورش در انجمن اولياء و مربيان،
رئيس مؤسسة روانشناسي دانشگاه تهران،
مدیرکل دفتر برنامهریزی انجمنهای مدارس ،آموزش خانواده و مشاوره اولیاء.

■ اسماعیلپور ،ابوالقاسم ()-1333

● دانشآموختۀ دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ،دانشگاه تهران.

زبان

كارنامك
عضو هيئت علمي و مدیر گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران،
استاد مدعو در دانشگاه مطالعات بینالمللی شانگهای،
رئیس مرکز ایرانشناسی انستیتو مطالعات خاورمیانه شانگهای،
رئیس پژوهشکدۀ زبانشناسی ،کتیبهها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی،
برگزيده كتاب سال جمهوري اسالمي ايران،
عضو هیئت تحریریه مجله انسانشناسی ایران دانشگاه تهران و مجله نقد زبانهای خارجی دانشگاه شهید
بهشتی،
عضو انجمن ایرانشناسی اروپا ( )SIEو انجمن بینالمللی مطالعات مانوی (،)IAMS
استاد مدعو در دانشگاه دولتی مسکو ،بخش ایرانشناسی.
گزيده آثار
اسطوره آفرینش در آیین مانی ،ویراست سوم ،تهران :هیرمند ،چ ،۱۳۹۳ ،5
اسطوره ،بیان نمادین ،تهران :سروش ،چ ،۱۳۹۱ ،3
زیر آسمانههای نور ،ویراست دوم ،تهران :قطره،۱۳۹۰ ،
اساطير مصر ،جي .ويو ،تهران :قطره( ،1389 ،ترجمه)،
دانشنامه اساطير جهان ،زير نظر ركس وارنر ،تهران :اسطوره ،چ ( ،1389 ،4ترجمه)،
ادبيات گنوسي ،استوارت هالرويد ،تهران :اسطوره( ،1388 ،ترجمه)،
تا کنار درخت گیالس (مجموعه اشعار) ،تهران :اسطوره،۱۳۸۸ ،
اسطوره ،كنت نولز روتون ،تهران :مركز ،چ ( ،1387 ،4ترجمه)،
سرودهای روشنایی (جستاری در شعر ایران باستان و میانه و سرودهای مانوی) ،تهران :اسطوره،۱۳۸۶ ،
بر سنگفرش بیبازگشت (مجموعه اشعار) ،تهران :اسطوره،۱۳۸۷ ،
هر دانه شن (مجموعه اشعار) ،تهران :اسطوره،۱۳۸۷ ،
اسطوره آفرينش در آيين ماني با گفتاري در عرفان مانوي ،تهران :كاروان ،چ ،1383 ،2
آيين گنوسي و مانوي ،ويراستار :ميرچا الياده ،تهران :فكر روز.1373 ،
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■ اكبري ،رضا () 1347

● دانشآموختۀ دكتري فلسفه و كالم اسالمي ،دانشگاه تهران.

گزيده آثار
شرح منظومه حكمت :در باب عدم و وجود ،با همكاري سيدمحمد منافيان ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع)،
،1390
دانشگاه اسالمی ،تهران :دانشگاه امام صادق علیه السالم( ،1387 ،همكاري در تأليف)،
مالصدرا به روايت ما ،تهران :شرکت چاپ و نشر بینالملل( ،1386 ،همکاری در تأليف)،
ايمانگروي ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي،1384 ،
فلسفه ويتگنشتاين ،تهران :مرکز بينالمللي گفتگوي تمدنها( ،1384 ،همكاري در تأليف)،
فلسفه و کالم ،اديان و عرفان ،دبيرخانه همايش اسماء( ،1384 ،همكاري در تأليف)،
درآمدي نو بر منطق نمادين ،تهران :دفتر نشر دانشگاه امام صادق علیه السالم( ،1383 ،ترجمه).
جاودانگي ،قم :بوستان کتاب،1382 ،
«بررسی انتقادی تقریر ویلیام جیمز از شرطیه پاسکال» ،با همكاري آقای خسروی ،قبسات ،ش ،1389 ،55
«ابن سینا فیلسوف عقل ایمان گرا» ،با همكاري اکرم خلیلی ،حکمت سینوی ،ش ،1387 ،39
«حل تعارضات اخالقی بر پایه اخالق فضیلت» ،پژوهشهای فلسفی کالمی ،ش ،1386 ،3
«ابتکارات فلسفی مالصدرا و نقش آنها در نظریه عالم صغیر و انسان کبیر» ،خردنامه صدرا ،ش ،1386 ،47
«از بداهت موجود تا بداهت وجود» ،انديشه ديني دانشگاه شيراز ،ش .1385 ،19
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اخالق

كارنامك
عضو هيئت علمي گروه فلسفه و کالم دانشگاه امام صادق علیهالسالم،
استاد مدعو در دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،عالمه طباطبایی و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
اسالمي،
رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیهالسالم از سال  1385تاکنون،
عضو گروه الهیات و فلسفه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری،
سردبير دو فصلنامه علمی پژوهشی نامه حکمت،
برگزيده جايزه كتاب فصل جمهوري اسالمي ايران در سال ،1389
پژوهشگر برگزيده کنگره دينپژوهان کشور در سال  1381و ،1382
برگزيده کتاب سال برتر دانشجويي در حوزه فلسفه و دين در سال .1383

■ امینی ،اسماعیل () 1342

● دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه قم.

كارنامك
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.
شعر معاصر

گزيده 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 ،
فستيوال خنجر :مجموعه اشعار طنز سيدحسن حسيني ،تهران :سوره مهر( 1393 ،گردآوری)،
جلسه شعر ،سوره مهر ،تهران :شهرستان ادب،1392 ،
لبخند غیرمجاز (نثر طنز) ،تهران :سوره مهر،1391 ،
لبخند سعدی (طنز در غزل سعدی) ،تهران :سوره مهر،1391 ،
چگونه هنرمند شویم (نثر طنز) ،تهران :سوره مهر،1390 ،
چگونه مدیر فرهنگی شویم ،تهران :سوره مهر،1390 ،
چگونه نقاش شویم ،تهران :سوره مهر،1390 ،
چگونه نویسنده شویم ،تهران :سوره مهر،1390 ،
خندمین تر از افسانه (طنز در مثنوی معنوی) ،تهران :سوره مهر،1385 ،
گزیده شعر طنز ،تهران :کتاب همراه.1382 ،
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■ ایمانی ،بهروز () 1350

● دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تربيت معلم آذربايجان.

گزيده آثار
ديوان حافظ شيرازي (كهنترين نسخه شناخته شده كامل) كتابت  801هجري ،با مقدمه محمد گلندام؛
تهران :مركز نشر ميراث مكتوب،1394 ،
دستور الملوك ،گنجي پارسيانه از روزگار غزنوي :اوراق عتيق ،دفتر چهارم ،تهران :كتابخانه ،موزه و مركز
اسناد مجلس شوراي اسالمي،1394 ،
اشعار بازيافته كافي ظفر همداني (سده  6 5ق) ،تهران :كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي،
،1392
نذر عارف (جشننامه دكتر عارف نوشاهي) ،با همكاري سعيد شفيعيون ،تهران :كتابخانه ،موزه و مركز اسناد
مجلس شوراي اسالمي،1391 ،
شرح آيات ،اخبار و امثال كليله و دمنه ،تهران :سخن ،چ ،1389 ،2
«خاندان ملكان تبريز» ،با همكاري احمد گلي ،پژوهشهاي ايرانشناسي ،سال چهارم ،ش ،1393 ،1
«ملتمسات انگوري» ،آينه ميراث،1392 ،
«همام طبیب ،برادر نظامالدین شامی» ،آینه میراث ،دوره جديد ،ش  ،27زمستان ،1383
«متن پژوهی :شعرهای مجدالدین محمد تبریزی در سفینه تبریز» ،پیام بهارستان ،ش  ،42آذر ،1383
«در جستجوی نسخ خطی :شروح شعرهای خاقانی شروانی ( ،»)2آینه میراث ،دوره جديد ،ش  ،24بهار .1383
«در جستجوی نسخ خطی :شروح شعرهای خاقانی شروانی ( ،»)1آینه میراث ،دوره جديد ،ش  ،23زمستان
.1382
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ميراث پژوهي و متون کهن

كارنامك
مدير مركز پژوهش كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي،
داور جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران،
داور جايزه كتاب فصل جمهوري اسالمي ايران،
داور آيين بزرگداشت حاميان نسخ خطي،
محقق متون ادبی ،نویسنده مقاالت در حوزه متن پژوهی و نسخهشناسی.

■ ايماني ،محسن () 1336

● دانشآموختة دكتري علوم تربيتي ،دانشگاه تربيت مدرس.

علوم تربیتی و روانشناسی

كارنامك
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس،
مدير مراكز مشاورة وزارت آموزش و پرورش،
مدير مراكز مشاورة سازمان انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسالمي ايران،
رئيس و معاون اداري و مالي دانشكدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس،
مدير گروه علوم تربيتي و معاون پژوهشي دانشكدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس،
مدير داخلي ماهنامة تربيت.
گزيدة آثار
بررسی ابعاد تربیتی و روانشناختی دوران عقد ،تهران :انجمن اولیاء و مربیان،1393 ،
چالشهــاي والديــن در رابطــه بــا بينظميهــاي كــودكان و نوجوانــان و شــيوههاي اصــاح آن ،تهــران:
پــركاس،1392 ،
چالشهــاي والديــن در برخــورد بــا نافرمانــي كــودكان و نوجوانــان و راه حلهايــي بــراي آن ،تهــران:
انجمــن اوليــاء و مربيــان،1391 ،
ارتباط با خانواده همسر ،اصفهان :حدیث راه عشق،1390 ،
چالشهای من و پدرم :پاسخ به سؤاالت نوجوانان ،با همكاري فاطمه وجدانی ،تهران :قطره،1389 ،
کالس اولیها ،تهران :انجمن اولیاء و مربیان،1388 ،
خانواده در پرتو تفاهم ،تهران :اجا (سازمان عقيدتي سياسي ارتش)،1388 ،
درآمدی بر آسیبشناسی مطالعه ،تهران :انجمن اولیاء و مربیان،1388 ،
شیوههای شناخت و گزینش همسر ،تهران :انجمن اولیاء و مربیان،1388 ،
تربیت عقالنی ،تهران :امیرکبیر.۱۳۷۸ ،
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■ باقر ،عليرضا () 1345

● دانشآموختة دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران.

كارنامك
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي،
معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،
مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي،
عضو شورای داوری کنگره حامیان نسخ خطی به م ّدت سه سال،
عضو شوراها و کمیتههای تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی.
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زبان و ادبيات عرب

گزيدة آثار
اسالم اهل کالم ،محمد بوهالل ،تهران :نگاه معاصر( ،1394 ،ترجمه)،
چهرههای نامدار اندلس ،تهران :بنیاد دانشنامهنگاری ایران( ،1391 ،مؤلف و سرویراستار)،
نقد ادبي ،سيد قطب ،ترجمة محمد باهر ،تهران :مؤسسة خانة كتاب( ،1388 ،ويراستار)،
زمخشري و تفسير كشاف ،تهران :مؤسسة خانة كتاب،1388 ،
فخر خوارزم (مروري بر زندگي و آثار جاراهلل زمخشري) ،تهران :همشهري،1388 ،
ترجمة اللمعة االلهية في الحكمة المتعالية و الكلمات الوجيزة ،کرج :عهد( ،1381 ،ترجمه)،
ترجمه قرآن مبین ،علی اکبر طاهری قزوینی ،تهران :قلم( ،1380 ،ویراستار).
«دشواري ترجمه استعاره با تاکيد بر شيوههاي برگردان استعارههاي قرآني در ترجمة طبري» ،پژوهشنامة
قرآن و حديث ،ش ،1391 ،11
«پژوهشي در شرح عربي گلستان سعدي نگاشته در قرن دهم هجري» ،مطالعات نقد ادبي (پژوهش ادبي)،
ش ،1391 ،29
«ابن جابر اندلسی و شرح قصیدة قرآنیة او» ،صحیفة مبین ،ش ،1385 ،38
«نقدی بر ترجمة رسالة «صناعه تسفیر الکتب و حل الذهب»» ،نامة بهارستان ،ش  9و ،1383 ،10
«بررسی موضوع لفظ و معنی در دو کتاب الصناعتین و دالئل اعجاز» ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهران ،ش .1378 ،151

■ بایرامی ،محمدرضا () 1344

● دارای نشان درجه یک هنری.

کودک و نوجوان

كارنامك
نویسندة ده ها کتاب در حوزة ادبیات داستانی کودک و نوجوان و بزرگسال،
کارشناس حوزة هنری در بخش ادبیات داستانی،
مسئول خانه داستان ایران،
داور جشنوارههای کتاب سال و جالل آل احمد و بنیاد حفظ آثار و کانون پرورش فکریف
مدرس داستان نویسی،
برگزیدة جشنوارههای کتاب سال و کتاب فصل و حبیب غنی پور و ،...
برگزیدة جایزة کتاب سال سوییس.
گزيده آثار
لم یزرع ،نیستان،1394،
سنگ سالم ،انتشارات علمي و فرهنگي،1394 ،
مردگان باغ سبز ،انتشارات سوره مهر،1390،
همسفران انتشارات سوره مهر،1390 ،
آتش بهاختیار انتشارات سوره مهر،1390 ،
غروب خورشید در سامرا ،انتشارات سوره مهر،1389 ،
در ییالق شرکت ،انتشارات سوره مهر،1388 ،
هفت روز آخر ،انتشارات سوره مهر،1388 ،
فصل درو کردن خرمن سوره مهر،1388 ،
عبور از کویر ،انتشارات سوره مهر،1388 ،
در باد آمد ،در باران رفت انتشارات علم،1388 ،
خوننوشت معرفی رمانهای برگزیده ایرانی ،انتشارات همشهری،1387 ،
گرگها از برفها نمیترسند انتشارات قدیانی ،کتابهای بنفشه،1382 ،
پل معلق ،افق،1381،
کوه مرا صدا زد ،سوره مهر.1371،
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■ بشیری ،محمود () 1337

● دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تربیت مدرس.

كارنامك
مدیر اداره آموزش دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی،
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و زبانهای 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.
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ادبيات داستاني

گزيده آثار
جاللپژوهي ،تهران :مؤسسه خانه كتاب( ،1390 ،به اهتمام)،
هفــت مقالــه (پیرامــون احمــد شــاملو ،فــروغ فرخــزاد ســیمین بهبهانــی ،صــادق هدایــت ،میــرزا فتحعلــی
آخون ـدزاده ،میــرزا ملکــم خــان ارمنــی ،ادبیــات انقــاب اســامی ایــران) ،ج  ،1تهــران :مرجــع،1388 ،
نقد و تعلیقات بر کتاب ادبیات ملل مسلمان ،تهران :کنگره،1370 ،
«بررســی افــکار سیاســی انتقــادی ناصــر خســرو قبادیانــی» ،نشــریۀ زبــان و ادب ،دانشــگاه عالمــه طباطبایی،
ش ،1379 ،3
«جایگاه عالمه دهخدا در شعر معاصر» ،نشریۀ زبان و ادب دانشگاه عالمه طباطبایی ،ش ،1379 ،11
«مالحظاتی در زمینه رسالت حکیم طوس در تدوین شاهنامه» ،نشریۀ نامه پارسی ،ش ،1379 ،2
«معرفــی یــک نــوع ادبــی مربــوط بــه دوره قاجاریــه (رسالهنویســی)» ،نشــریۀ آشــنا ،بنیــاد اندیشــه اســامی،
ش ،1376 ،34
«مالحظاتــی پیرامــون مفهــوم غــم در مثنــوی مولــوی» ،نشــریۀ ادبیــات و علــوم انســانی ،دانشــگاه تبریــز،
ش ،1376 ،164
«درآمدی بر ادبیات معاصر ایران ( ،»)1نشریۀ آشنا ،بنیاد اندیشه اسالمی ،ش .،1374 ،27
«درآمدی بر ادبیات معاصر ایران ( ،»)2نشریۀ آشنا ،بنیاد اندیشه اسالمی ،ش ،1374 ،28
«مراکز انتقال فرهنگ اروپایی در ادبیات معاصر ایران» ،آشنا ،بنیاد اندیشه اسالمی ،ش .1373 ،21

■ بصيره ،عبدالحسن (1324ـ)

● دانشآموختۀ كارشناسي ارشد فيزيك ،دانشگاه شيراز.

كارنامك
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز،
عضو هيئت علمي گروه فيزيك دانشگاه كردستان،
رئيس دانشكدۀ علوم و مدیر گروه دانشگاه كردستان،
شايسته تقدير ششمين دورۀ جايزه كتاب فصل جمهوري اسالمي ايران،
مدير كارخانه و پااليشگاه شركت روغن موتور ايران،
مدیر فنی و رئیس کنترل کیفی مرکزی کارخانجات المپ ایران.
علوم و فنون

گزيده آثار
نـور و فناوریهـای مبتنـی بـر آن ،بـا همـکاری اسـفندیار معتمـدی و آزیتـا سـیدفدایی ،تهـران :دانشنـگار،
،1394
فرهنگ فیزیک ،تألیف لطیف کاشیگر ،تهران :فرهنگ معاصر 3 ،ج( ،1394 ،ویراستار)
تشـريح كامـل مسـائل فيزيك( :نورشناسـي) ،ديويد هاليـدي ،رابرت رزنيـك و كنت كرين ،تهـران :دانشنگار،
ج ( ،1388 ،4ترجمه)
نورشناسـی و مبانـی فیزیـک کوانتومـی ،دیوید هالیـدی و دیگران ،ترجمه بـا همكاري ابراهیـم کریمی ،تهران:
دانشنـگار( ،1387 ،ترجمه)،
مبانـي فيزيـك :الكتريسـيته و مغناطيـس ،ديويـد هاليـدي ،رابـرت رزنيـك و جـرل واكـر ،تهـران :دانشنگار،
( ،1386ترجمـه)
روشهـاي رياضـي در فيزيـك ،جورجبـراون آرفكـن ،بـا همـكاري داود ثانويخشـنود و مترجـم :سـارنگ
زينـيزاده( ،1384 ،ترجمـه)
فيزيك نوين :از  aتا  ،zجيمز ويليام رولف؛ با همكاري آرش سروري ،تهران :دانشنگار( ،1383 ،ترجمه)
فناوري نان مسطح ،جالل قاروني ،تهران :مركز نشر دانشگاهي( ،1382 ،ترجمه)
اصول فيزيك ،ماكس فوجيل ،کردستان :دانشگاه كردستان( ،1380 ،ترجمه)
توليد گندم و صنعت آرد و نان ،جالل قاروني ،تهران :مركز نشردانشگاهي( ،1378 ،ترجمه)
«مكان اقليدسي در فلسفه» ،فصلنامه دانشگاه شيراز ،ش ،1385 ،10
«مكان نااقليدسي در فلسفه» ،فصلنامه دانشگاه شيراز ،ش ،1384 ،8
«فيزيك المپهاي روشنايي» ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه كردستان ،ش .1378 ،2
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■ بنیاردالن ،اسماعیل () 1336

● دانشآموختۀ دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه تهران.

گزيده آثار
دین در قاب تلویزیون ،با همكاري ديگران ،پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات،1392 ،
مجال آه (مجموعه مقاالت) ،تهران :سوره مهر،1391 ،
معرفتشناسی آثار صناعی :جستجویی در مفهوم فن و هنر ،تهران :سوره مهر،1389 ،
سرفرسنگهای تحول در مسیر نگارگری ،تهران :دانشگاه هنر،1388 ،
«تــراژدی در رســاله جمهــوری افالطــون» ،بــا همــكاري ســعيد شــاپوری و حســن بلخــاری قهــی ،نشــریۀ 
کیمی��ای هن��ر ،ش  ،9زمســتان ،1392
«هنر مصحفسازی» ،نشریۀ حوزۀ هنری،1390 ،
«نظری به شیوه آموزش هنر قدمایی» ،نشریۀ حوزه هنری،1390 ،
«جستاری در سنت نقد در ایران» ،نشریۀ آیین ،ش  ،29 28خرداد و تیر ،1389
«مصاحبت نور با نور» ،نشریۀ بیناب ،ش ،1389 ،17
«هنــر بــی خــرد بررســی معنــای زیبایــی در دوران مــدرن» ،نشــریۀ ســورۀ اندیشــه ،ش  ،49 48بهمــن و
اســفند ،1389
«بازشناسی مقام و مفهوم هنر» ،نشریۀ جاویدان خرد ،ش  ،1زمستان ،1388
«تخیل هنری و نسبت آن با رمانتیسم» ،نشریۀ فرهنگستان هنر.1385 ،
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هنـر

كارنامك
عضو هيئت علمي گروه سينماي دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر،
رئیس پژوهشکده دانشگاه هنر،
عضو فرهنگستان هنر،
پژوهشگر حوزۀ پژوهش هنر و سینما،
داور جايزه کتاب فصل جمهوري اسالمي ايران،
داور جشنوارۀ بينالمللي فارابی،
پژوهشگر برتر سازمان میراث فرهنگی،
عضو شورای تحول علوم انسانی،
عضو دبیرخانه نشست مشترک اهل ادب و اندیشۀ فرهنگستان هنر.

■ بوذری ،علی () 1357

● دانشجوی دوره دکتری هنر ،دانشگاه هنر اصفهان.

كودك و نوجوان

كارنامك
برندۀ جایزه افقهای جدید ،نمایشگاه کتاب بولونیا،2012 ،
برندۀ جایزه دوم نمایشگاه تصویرگری زاگرب،2014 ،
برنده جایزۀ سوم پایاننامههای قرآنی،
نگارش سی مقاله در مجالت هنری و ادبیات کودک،
سردبیر مهمان فصلنامۀ فرهنگ مردم ،ویژنامۀ آموزش و پرورش در دورۀ قاجار،
سردبیر مهمان فصلنامۀ نامه بهارستان ،ویژنامه صنیعالملک،
برگزاری نمایشگاه تصویرسازی و گرافیک در کشورهای ایران ،اسلواکی ،ایتالیا ،ژاپن ،کره ،دانمارک ،آلمان،
صربستان ،کرواسی و . ...
گزيده آثار
ماخذشناسی کتابهای چاپ سنگی و سربی ،تهران :کتابدار،1390 ،
چهل طوفان ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،1390 ،
قضای بیزوال ،تهران :دستان.1389 ،
«نسخه هزارویک شب کتابخانه کاخ گلستان در فهرست شیخ المشایخ معزی» ،گزارش میراث ،ش ،62فروردین
تیرماه ،1393
«بهرام خائف؛ تصویرگر مؤلف» ،مجله تندیس ،ش  25 ،266دی ،1392
«نشان قشون رساله مصور در معرفی البسه قشون دوره قاجار» ،پیام بهارستان ،دوره  ،2س  ،4ش ،16تابستان
،1391
«نگاهی به شاهنامههای مصور کودکانه» ،کتاب ماه کودک و نوجوان ،ش  ،170آذر ،1390
«نخستین کتاب چاپ سنگی در ایران (قرآن ،تبریز  1249ق)» ،نامه بهارستان ،س  ،12ش  ،19 18بهار و
تابستان،1390
«شمایل پیامبر (ص) در کتابهای چاپ سنگی دوره قاجار» ،فرهنگ مردم ،ش  35ـ ،36پاییز و زمستان .1389
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■ بیچرانلو ،عبداهلل (1359ـ)

● دانشآموخته دکتری مدیریت رسانه ،دانشگاه تهران.

گزيده آثار
سنجش ذائقه شنیداری ایرانیان ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات،1395 ،
راهنمای عملی تحليل گفتگو ،گفتمان و سند ،تهران :علمی و فرهنگی و پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات،
چ دوم( ،1395 ،ترجمه)،
روایت شرق در شهر فرهنگ اثر مشترک ،تهران :مرکز افکارسنجی صدا و سیما،1394 ،
وطن ،خاک ،امنیت :انگاره اعراب در فيلمهاي اكشن هالیوود ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات و دفتر
مـطالعات و برنـامهریزی رسانهها( ،1394 ،ترجمه)،
سیمای ایران در مستندهای تلویزیونی غرب ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.1393 ،
رسانههای نوین و تحوالت بینالمللی ،اثر مشترک ،تهران :مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما،1393 ،
تعامل دین و رسانه در فضای نوین رسانهای ،اثر مشترک ،تهران :مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما،1393 ،
آیندهنگاری رسانهها ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات( ،1392 ،به اهتمام)،
بازنمایی ایران و اسالم در هالیوود ،تهران :مرکز تحقیقات صدا و سیما ،و پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.1391 ،
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ارتباطات

كارنامك
عضو هيئت علمي گروه ارتباطات دانشگاه تهران،
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات،
رئیس پژوهشکده هنر در پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات،
رئیس کتابخانه دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران،
مدیر گروه سینما و تلویزیون ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات،
استاد مدعو در دانشگاههای عالمه طباطبایی ،صدا و سیما ،و امام صادق (ع)،
عضو هیات انتخاب نهمین جشنواره پژوهش فرهنگي سال،1385 ،
عضو هیات انتخاب بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان،1387 ،
عضو هیات انتخاب و دبیر محور فرهنگ ،هنر و ارتباطات در دوازدهمین جشنواره پژوهش فرهنگي سال،1389 ،
عضو هیات انتخاب سیزدهمین و دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره پژوهش فرهنگي سال،
جانشین سردبیر و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ ارتباطات،
برگزيده جشنوارۀ پژوهش فرهنگی سال،
سردبیر فصلنامه نمایه پژوهش.

■ پازوکی ،بهمن () 1333

● دانشآموختۀ دکتری فلسفه ،دانشگاه آلبرت لودویگز شهر فرایبورگ آلمان.

فلسفه ،كالم و عرفان

كارنامك
عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران،
داور جايزه کتاب سال ،کتاب فصل و جایزه جهانی کتاب سال جمهوري اسالمي ايران،
دبیر بخش موضوعی نشریه پژوهشنامه فرهنگستان هنر،
ارزیاب کتابهای علمیـ 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 پژوهشی فلسفه دانشگاه مفید.
گزيده آثار
فرهنگنامــه تاريخــي مفاهيــم فلســفه :الهيــات ،يوآخيــم ريتــر ،كارلفريــد گرونــدر ،گتفريــد گابريــل،
تهــران :موسســه پژوهشــي حكمــت و فلســفه ايــران ،موسســه فرهنگــي پژوهشــي نــو ارغنــون ،ج ،1391 ،2
(همــكاري در ترجمــه)،
فرهنگنامــه تاريخــي مفاهيــم فلســفه :فلســفه هنــر ،يوآخيــم ريتــر ،كارلفريــد گرونــدر ،گتفريــد گابريــل،
تهــران :موسســه پژوهشــي حكمــت و فلســفه ايــران ،ج ( ،1389 ،1همــكاري در ترجمــه)،
لغتنامه تاریخی فلسفه ،از زبان آلمانی به فارسی 3 ،جلد ،ج( ،3ویرایش و بازنگری در دست اجرا)،
مسائل بنیادین پدیدارشناسی ،مارتین هیدگر ،ج  ،24از مجموعه آثار ،مینوی خرد (دبیر مجموعه)،
«هیدگــر و پژوهــش ششــم از پژوهشهــای منطقــی هوســرل» ،مجلــه فلســفه ،س  ،41ش  ،2پاییــز و
زمســتان ،1392
«پدیدارشناسی هوسرل و نقاشی معاصر» ،پژوهشنامه فرهنگستان هنر ،ش  ،6آذر و دی ،1386
«تفســیر هیدگــر از مفهــوم  phronesisارســطو» ،کنگــره بینالمللــی بزرگداشــت روز جهانــی فلســفه ،مجلــة
فلســفة دانشــگاه تهران،1389 ،
«هیدگر و پژوهشهای منطقی هوسرل» ،ارجنامه دکتر اعوانی( ،در دست انتشار).
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■ پژمان ،عباس () 1337

● دانش آموختة دکترای پزشکی از دانشگاه تهران.

كارنامك
پزشک ،مترجم ،نویسنده،
مترجم زبانهای انگلیسی و فرانسه ،
مترجم ماهنامه پزشکی نسخه،
مدرس سرای عالی ترجمه،
داور جوایز کتاب سال ،پروین اعتصامی و گلشیری.
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زبان

گزيده آثار
من و پالترو ،خوان رامون خیمنس ،تهران :نگاه،1392 ،
جوانی ،تهران :نگاه،1392 ،
من و بوف کور ،تهران :نگاه،1391،
نادیا  ،آندره برتون ،تهران :هرمس،1391،
کودکی ،ژاک پرور ،تهران :پارسه،1390 ،
شازده کوچولو ،آنتوان دو سنت اگزوپری ،تهران :هرمس،1387 ،
ماری ،والدیمیر ناباکف ،تهران :هاشمی،1387،
بهار رم ،امانوئل روبلس ،تهران :کتاب رود،1384 ،
بوی خوش عشق ،گی یرمو آریاگا ،تهران :علم ،1383
آلبوم خاطرات ،هانس هرلین ،تهران :افق.1384 ،
موز وحشی ،ژوزه مارو د واسکونسلوس ،تهران :مرکز.1380،
والس خداحافظی ،میالن کوندرا ،تهران :علم،1373،
باخت پنهان ،گراهام گرین ،تهران :مرکز.1378 ،

■ پورعلی ،سعید (1343ـ)

● دانشآموختۀ دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،دانشگاه تهران

علوم سیاسی

کارنامک
استادیار و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی،
استاد مدعو دانشگاه علم و فرهنگ،
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور،
عضو شورای علمی گروه پژوهشی علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی،
عضو شورای علمی پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری،
عضو شورای فرهنگ عمومی کشور،
عضو پیوسته انجمن علوم سیاسی ایران،
سردبیر و عضو هیات تحریریه فصلنامه فرهنگی سیاسی خلیج فارس و مطالعات اجتماعی ایران،
عضو هیات مدیره خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) وخبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا).
گزیده آثار
نظریههـای روابـط بینالملـل اسـکات برچیـل ،ا نـدرو لینکلیتـر و دیگـران ،ترجمـه سـجاد حیدریـان ،تهـران:
سـازمان انتشـارات جهـاد دانشـگاهی( ،1392 ،ویراسـتارعلمی)،
«آگاهیسـازی یکـی از الزامـات فرهنگسـازی حفاظـت از محیطزیسـت» ،اولیـن کنفرانـس ملـی حفاظت از
محیطزیسـت جهاددانشـگاهی دانشـگاه شهید بهشـتی،1395 ،
«تحلیـل گفتمانـی سیاسـتگذاری فرهنگـی دولـت نهـم و دهـم در حـوزه آمـوزش عالـی» ،فصلنامـه
سیاسـتگذاری عمومـی دانشـکده حقـوق وعلـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران ،دوره  ،1ش  ،4زمسـتان ،1394
«جایـگاه معنویـت در گردشـگری با تأکیـد بر گفتوگوی میـان فرهنگی ادیان نخسـتین کنفرانـس بینالمللی
گردشـگری و معنویت» تهران،1394 ،
«روایـت هویـت (قابلیتهـا و ظرفیتهـای فرهنـگ عاشـورا در نهضـت پانـزده خـرداد)» ،فصلنامـه مطالعات
تاریخـی ،شـماره  ،40مؤسسـه مطالعـات و پژوهشهـای سیاسـی،1392 ،
«ارزشهـای عـام بشـری نقطـه اشـتراک گفتوگـوی میـان فرهنگـی سـه ادیـب (حافـظ ،گوته و پوشـكين)
کنفرانـس بینالمللـی حافـظ» ،تهـران :دانشـگاه تهـران،)1390( ،
«بررسـی تاثیـر جهانـی شـدن بـر روششناسـی آیندهشناسـی دانـش سیاسـی» ،چهارمیـن همایـش سـاالنه
انجمـن علـوم سیاسـی.1389 ،
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■ تجار ،راضیه () 1326

● دانشآموختة كارشناسي روانشناسی و دارای دکتری ادبی و درجة یک هنری

گزيدة آثار
بانوي آبيها (زندگينامۀ داستاني خلبان شهال ده بزرگي) ،تهران :سورة مهر،1393 ،
بانوي رنگين كمان (زندگينامۀ داستاني اشرف قندهاري) ،تهران :سورة مهر،1393 ،
زن شیشهای ،تهران :سازمان تبليغات اسالمي ،حوزة هنري ،سورة مهر.1393 ،
سهشنبههاي عزيز ،تهران :خورشید باران،1388 ،
خورشيد باران ،تهران :همشهری،1388 ،
پاورچين تا عشق ،تهران :انجمن قلم ايران،1388 ،
هم سيب و هم ستاره ،تهران :تکا،1387 ،
آواز پرواز ،تهران :نشر شاهد،1387 ،
فانوس بيفروز ،تهران :سورة مهر،1385 ،
جای خالی آفتابگردانها ،تهران :خورشید باران،1384 ،
آرام شب بخير ،تهران :سورة مهر،1384 ،
جايي كه آسمانش آيينهكاري است ،تهران :سورة مهر،1384 ،
گزيدة ادبيات معاصر ،تهران :کتاب نیستان،1378 ،
فرصت سبز ،تهران :سورة مهر،1377 ،
شعله و شب ،تهران :قدیانی،1376 ،
صداي پاي آب ،تهران :سورة مهر،1376 ،
سنگ صبور ،تهران :قدیانی.1376 ،
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ادبیات داستانی

كارنامك
نویسنده و مدرس داستاننویسی،
دبیر انجمن قلم ایران و دبیر علمی دو دوره جشنوارة قلم زرین،
عضو هیئت علمی و داور جوایز ادبی جالل آل احمد و پروین اعتصامی ،یوسف و کتاب دفاع مقدس،
عضو شورای ادبی حوزة هنری و بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس،
عضو شورای بررسی داستان و کارگاه قصه و رمان سازمانها و نهادهای مختلف،
همکاری با روزنامهها و مجالت ،جام جام ،زن روز ،سروش و شورای هنر،
مدرس دانشکدة صدا و سیما ،خانة داستان فرهنگسرای انقالب ،هالل احمر.

■ حاجی زین العابدینی ،محسن () 1352

● دانشآموختۀ دکتری کتابداری و اطالعرسانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.

كارنامك
فهرستنويس بخش پردازش اطالعات کتابخانه ملی ایران (ساختمان نیاوران) ،1376 1375
معاون امور مراکز اسناد و مدارک علمی مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی،1384 1382 ،
معاون تحقیق و توسعه مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی ،1393 1388
عضو هيئت علمي گروه اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید بهشتی.
كليات و اطالعرساني

گزيده آثار

ملزومات كاركردي پيشينههاي كتابشناختي (اف.آر .بی.آر) و الگوهای وابسته :فراد و فرساد (FRBR, FRAD,
 ،)FRSADمريم آذرگون ،و زينب فریزاده ،تهران :چاپار،( ،۱۳۹۱ویراستار)،

نرمافزارهاي کتابخانهاي در ايران ،با همكاري فاطمه پازوکی ،سيروس داودزداده سالستانی ،تهران :كتابدار،
،1390
سازماندهی اطالعات :رویکردها و راهکارهای نوین :مجموعه مقاالت اولين همايش ساالنه انجمن كتابداري و
اطالعرساني ایران  16و  17اسفند  ،1385با همكاري داريوش عليمحمدي ،تهران :كتابدار ،انجمن کتابداري و
اطالعرساني ايران،1389 ،
همایشنامه :مجموعه مقاالت همايشهاي انجمن کتابداري و اطالعرساني ايران :جلد سوم،1385 1383 :
تهران :انجمن کتابداري و اطالعرساني ايران؛ نشر چاپار،1389 ،
از کتاب سنجی تا وبسنجی :تحلیلی بر مبانی ،دیدگاهها ،قواعد و شاخصها« ،فصل وبسنجی» ،با همكاري
فريده عصاره ،فریده و غالمرضا حیدری ،و فيروزه زارع فراشبندی ،تهران :کتابدار،1388 ،
نظریههای رفتارهای اطالعاتی ،فیشر ،کرین ،با همكاري فیروزه زارع فراشبندی ،غالم حیدری و لیال مکتبیفرد،
تهران :کتابدار( ،1387 ،ترجمه)،
مجموعه مقاالت همايشهاي انجمن کتابداري و اطالعرساني ايران ،تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملي
ايران؛ انجمن کتابداري و اطالعرساني ايران 2 ،ج،1384 ،
«تحليل وضعيت وبسايتهاي وزارتخانههاي ايران بر اساس نرمافزارهاي پيوسته كنسرسيوم جهاني وب» ،با
همكاري عباس دوالني و نجال حريري ،فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی .ج  ،16ش  ،3ش پیاپی ،63 :پايیز ،1392
«شناسايي عناصر هسته پيشينههاي كتابشناختي كتابخانه هاي ديجيتالي ايران براساس استاندارد آر.دي.اي» ،با
همكاري خديجه مرادي و حميد دليلي ،فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی ،ج  ،16ش  ،2ش پیاپی  ،62تابستان
.1392
/ 162گزارشسیزدهمینجشنوارهنقدکتاب

■ حافظیانرضوی ،سیدکاظم () 1332

● دانشآموختۀ كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالعرساني ،دانشگاه تهران.

كارنامك
معاون مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران،
عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،
مدیرکل مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی،
عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علمي كتابداري و اطالعرساني ايران،
داور جايزه كتاب سال و كتاب فصل جمهوري اسالمي ايران.
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كليات و اطالعرساني

گزيده آثار
«اهتمامــی جانانــه در مانــدگاری قبیل ـهای حکمتآمــوز قبیلــه چــاپ» ،کتــاب مــاه کلیــات ،س  ،17ش ،1
دی ،1392
«آن مرد آمد آن مرد ماند خودش انتخاب کرده بود» ،گزارش میراث ،ش  ، 49اسفند،1390
«بررسی وضعیت کتاب و کتابخوانی در جهان» ،کتاب ماه کلیات ،ش  ،160فروردین ،1390
«نگاهی به کتاب مرجع نشر ایران» ،کتاب ماه کلیات ،ش  ،157دی ،1389
«دیدگاه :خواندن برای خوب بودن» ،کتاب ماه کلیات ،ش  ،143آبان ،1388
«ارزیابــی خدمــات مرجــع در عصــر تحــوالت شــتابان کتابخانههــا» ،بــا همــكاري مصطفــي احمــدی ،کتــاب
مــاه کلیــات ،ش  ،142مهــر ،1388
«نقــد و بررســی کتابهــای فارســی :کتــاب و کتابخوانــی در آیینــه رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری»،
کتــاب مــاه کلیــات ،ش  ،136فروردیــن ،1388
«نشــر آثــار کتابــداری و اطالعرســانی در کتابخانــه ملــی ایــران تــا ســال  ،»1387بــا همــكاري مليحــه
کرباســیان و پوريــا شــیبانی راد ،کتــاب مــاه کلیــات،1387 ،
«نکاتــی چنــد دربــاره کتابخانههــای تخصصــی در ایــران پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران» ،کتــاب
مــاه کلیــات ،ش  ،134بهمــن ،1387
«شــناخت جامعــه فرهنگــی کشــور از مفهــوم اطالعــات و اطالعرســانی» ،بــا همــكاري مهــدي تقــوی و
مازيــار امیرحســینی ،مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات ،س  ،7ش  ،4زمســتان .1375

■ حبیبی ،نجفقلی () 1320

● دانشآموختۀ دكتري فلسفه و حكمت اسالمي ،دانشگاه الهيات تهران.

فلسفه ،كالم و عرفان

كارنامك
عضو هيئت علمي گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشكده الهيات،
برگزيده بيستودومين و بيستوپنجمين دورۀ جايزه كتاب سال،
رئيس دانشگاه الزهراء،
رئيس دانشكده علوم قضايي و خدمات دادگستري،
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،
رئيس دانشگاه عالمه طباطبايي،
رئيس پژوهشكده امام خميني (ره) و انقالب اسالمي (تاسيس و راهاندازي و اداره)،
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي از حوزه انتخابيه تهران در دوره سوم،
دبير علمي جايزۀ كتاب سال جمهوری اسالمی ایران،
گزيده آثار
حكمة االشراق :الهيات و منطق ،يحييبنحبش سهروردي ،شرح محمود بن مسعود قطبالدين شيرازي؛ تهران:
بنياد حكمت اسالمي صدرا،1392 ،
شرح التلويحات اللوحيه و العرشيه :المنطق ،الطبيعيات ،االلهيات ،سعدبنمنصور ابنكمونه ،تهران :مركز نشر
ميراث مكتوب،1388 ،
مفاتيحالغيب ،محمدبنابراهيم صدرالدينشيرازي ،تهران :بنياد حكمت اسالمي صدرا،1386 ،
ايضاح المقاصد في حل معضالت كتاب الشواهد ،جواد مصلح؛ تهران :موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران،
( ،1385بهاهتمام)،
رسائل الشجرة االلهية في علوم الحقائق الربانية :في العلوم االلهية و االسرار الربانية ،محمدبنمحمود شهرزوري،
تهران :مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران،1385 ،
شرح االربعين ،محمدسعيدبنمحمدمفيد قاضيسعيدقمي ،تهران :مركز نشر ميراث مكتوب ،چ ،1380 ،2
االربعینیات لکشف انوار القدسیات ،محمدسعیدبن محمدمفید قاضی سعید قمی ،تهران :مرکز نشر میراث مکتوب،۱۳۸۱ ،
شرح و تعلیقه صدر المتالهین بر الهیات شفا ،محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا،۱۳۸۲ ،
شرح دعاء الصباح ،هاديبنمهدي سبزواري ،تهران :دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ ،چ ،1375 ،2
شرح توحيد الصدوق ،محمدبنمحمد مفيد ،تهران :سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي.1373 ،
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■ ابراهیم ،حسنبیگی (1336ـ)

● دانشآموختۀ زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد و پیام نور.

آثار:
رمان گیسو و چراغ جادو ،تهران :نشر قدیانی ،چاپ اول،1395 ،
صوفی و چراغ جادو ،تهران :نشر کانون پرورش ،چاپ سوم،1395 ،
قدیس ،تهران نشر نیستان ،چاپ پنجم،1395 ،
محمد ،تهران :مدرسه ،چاپ هفتم،1395 ،
پایان ،تهران :نیستان ،چاپ اول،1394 ،
غنچه برقالی ،تهران :کانون پرورش ،چاپ دوم.1394 ،
سالهای بنفش ،تهران :کتابستان معرفت ،چاپ دوم،1394 ،
عالیجناب شهردار ،تهران :نیستان ،چاپ اول،1393 ،
امیرحسین و چراغ جادو تهران :کانون پرورش ،چاپ دوم،1393 ،
اشکانه ،تهران :نشر قدیانی ،چاپ هفتم،1393 ،
ریشه در اعماق ،تهران :نشر محراب قلم ،چاپ دوم،1392 ،
نشانههای صبح ،تهران :نشر سوره مهر ،چاپ اول1376 ،
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ادبیات داستانی

کارنامک
معاون پرورشی آموزش و پرورش بندر ترکمن،
مدیر امور برنامههای صدا وسیمای مرکز گرگان،
مدیر مجتمع فرهنگی و هنری استان کردستان،
وابسته فرهنگی ایران در کشور ترکمنستان،
نماینده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مالزی،
عضو هیات امنا و هیات مدیره بنیاد شعر و ادبیات داستانی،
مدیر بخش ادبیات داستانی حوزه هنری،
مدیر گروه ادبیات انتشارات مدرسه،
برگزیــدۀ جایــزۀ کتــاب ســال ،کتــاب فصــل ،ادبیــات دفــاع مقــدس ،جشــنواره شــهید غنــی پــور ،جشــنواره
کتابهــای دینــی ســازمان تبلیغــات ،کتابخانــه ملــی مونیــخ آلمــان در ســال.2000

■ حسنی ،حمید () 1347

● دانشآموختۀ دكتري زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

زبان

كارنامك
پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی (درجه :خبره)،
برگزیدۀ كتاب شایستۀ تقدیر سال جمهوري اسالمي ايران (با بهروز صفرزاده،)1389 ،
برگزیدۀ جشنوارۀ نقد کتاب (،)1388
مؤلف ،ويراستار و پژوهشگر در فرهنگستان زبان و ادب فارسی (گروههای واژهگزینی ،فرهنگنویسی ،دانشنامة
زبان و ادب فارسی ،دانشنامة زبان و ادب فارسی در شبهقارة هند ،نشر آثار) (،)1380
گزینی ستاد کل نیروهای مسلح ،بهعنوان نمایندة فرهنگستان زبان و ادب فارسی (از ،)1390
همکاری با دفتر واژه ِ
کارشناس مجری رادیو فرهنگ ،برنامۀ «از واژه تا صدا» (،)1393-1392
گزینی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و پژوهشکدة ُپست ایران ،بهعنوان نمایندة فرهنگستان
همکاری با گروه واژه
ِ
زبان و ادب فارسی (از ،)1385
ّ
همکاری با کانون زبان ایران (بخش فارسی) ،بهعنوان مؤلف ،ویراستار و مشاور (از ،)1382
مدرس مدعو در دانشگاه اسلو ،نروژ (،)1999 ،1997
تدریس زبان فارسی در وزارت امور خارجه (از طرف دانشگاه تهران) (،)1376-1375
میراث جاویدان (،)1377-1376
ویراستار مجلة وقف،
ِ
ویراستار و مؤلف همکار در مجموعهفرهنگهای سخن (،)1381-1376
تألیف  96مقاله در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ،ج ( 6-2تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی،)1395-1386 ،
تألیف  20مقالۀ علمی پژوهشی و  60مقالۀ دیگر در نشریات معتبر کشور،
ارائۀ چهار سخنرانی علمی و پژوهشی بینالمللی در خارج از کشور،
ویراستار در لغتنامۀ دهخدا و لغتنامۀ فارسی (.)1377-1371
گزيده آثار
لغت قاموسی و
واژههای پرکاربرد
فارسی امروز (برمبنای پیکرة یکمیلیونلغتی؛ شامل بیش از ِ 8000
ِ
غیرقاموسی) ،تهران :کانون زبان ایران( 1384 ،تألیف)،
عروض و قافیة عربی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی( 1383 ،تألیف و ترجمه)،
مدارجالبالغه در علم بدیع ،نوشتة رضاقلیخان هدایت (قرن سیزدهم ق) ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب
فارسی( 1383 ،تصحیح)،
فرهنگ موضوعی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :روزنه( 1380 ،تألیف).
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■ حسینی ،مریم () 1341

● دانشآموختۀ دكتري زبان و ادبيات فارسی ،دانشگاه تهران.

گزيده آثار
سنایی ،تهران :مؤسسه خانه کتاب،1392 ،
ریشههای زنستیزی در ادبیات کالسیک فارسی ،تهران :چشمه،1388 ،
نخستين زنان صوفي ،به همراه ترجمه كتاب ذكر النسوة المتعبدات سلمي ،تهران :علم،1385 ،
پير پردهنشين در شرح احوال و آثار جنيد بغدادي ،تهران :دانشگاه الزهراء،1380 ،
حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة سنايي غزنوي ،تهران :نشر دانشگاهي( 1382 ،تصحیح) ،
کشف االسرار روزبهان بقلی شیرازی،تهران :سخن ( ،1393تصحیح و ترجمه)،
«آرمانشهر زنان» ،نشریۀ پژوهش زنان ،ش ،1385 ،3
«شعر زنان عارف» ،نشريۀ دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني دانشگاه كرمان ،ش ،1384 ،18
«تحليــل ســاختاري حكايــت جــدال ســعدي بــا مدعــي» ،دو فصلنامــۀ پژوهشــكدۀ علــوم انســاني و اجتماعــي
جهاد دانشــگاهي ،ش،1383 ،3
«شــعوانه پارســا زن عــارف شــاعر ايرانــي قــرن دوم هجــري» ،فصلنامــۀ انجمــن زبــان و ادبيــات فارســي،
ش ،1383 ،5
«حديقه احيايي در شعر فارسي» ،فصلنامه دانشگاه الزهراء ،ش،1376 ،7
«زبان فاخر و لسان واجد تصوف» ،فصلنامه دانشگاه تبريز ،ش .1381 ،184 183
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ادبيات فارسي

كارنامك
عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهراء،
سردبیر نشریۀ ادبیات عرفانی علمی پژوهشی دانشگاه الزهراء،
عضــو هيئــت تحريريــه مجــات علمــي پژوهشــي دانشــگاه الزهــراء و نقــد ادبــی و نشــریات جامعهشناســی
هنـ�ر و ادبیـ�ات دانشـ�گاه تهـ�ران ،متنپژوهـ�ی دانشـ�گاه عالمـ�ه طباطبایـ�ی و کلـ�ک خیالانگیـ�ز بیرجنـ�د،
عضو هیئت ممیزه دانشگاه الزهراء و کرسیهای نظریهپردازی زبان و ادب فارسی،
داور جايزه ادبي جالل آل احمد و جايزه ادبي پروين اعتصامي،
داور جايزه كتاب سال و كتاب فصل جمهوري اسالمي ايران،
داور جشنواره بينالمللي فارابي،
دبیــر علمــی همایــش کارنامــه صــد ســال شــعر زنــان فارسیســرا و همایــش بینالمللــی حکیــم ســنایی
در دانشـ�گاه الزهـ�راء،
ويراستار علمی مجله علمي پژوهشي دانشگاه الزهراء و ویژهنامههای ادبی.

■ حكيميها ،سعيد () 1340

● دانشآموختة دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس.

كارنامك
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)،
مدیر گروه آموزشی حقوق دانشگاه امام حسین (ع)،
مدیر مرکز پژوهشهای حقوقی دانشگاه امام حسین (ع)،
پيشينة تدريس درسهاي حقوق در دانشگاههاي مختلف،
داور جایزۀ کتاب سال جمهوری اسالمی ایران.
فقه و حقوق

گزيده آثار
«سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران در قبال مبارزه با تروریسم» ،نشریۀ سیاست دفاعی ،ش ،1390 ،76
«ضرورت جرمانگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران» ،نشریۀ مدرس علوم انسانی ،ش ،1386 ،51
«مقایسه تروریسم و جرم سازمان یافته» ،نشریۀ مصباح ،ش ،1384 ،61
«جرم صدور گواهی خالف واقع ابعاد قانونی و حقوقی» ،نشریۀ پزشکی قانونی ،ش ،1379 ،20
«سیر قانونگذاری کیفری در امور پزشکی» ،مجله پزشکی قانونی ،ش ،1374 ،4
«بررسی جرم سقط جنین» ،نشریۀ پزشکی قانونی ،ش،1374 ،3
«مسئولیت کیفری ناشی از خودداری از کمک به مصدومین» ،نشریۀ پزشکی قانونی ،ش .1373 ،2
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■ خزائي ،محمد ()-1340

● دانشآموختۀ دكتري گرافيك (هنراسالمي) ،دانشگاه بيرمينگهام.

گزیده آثار
هنر اسالمي مجموعه مقاالت اولين همايش هنر اسالمي ،تهران :مؤسسه مطالعات هنر اسالمي،1382 ،
هزار نقش ،تهران :حوزه هنري مؤسسه مطالعات هنر اسالمي،1371 ،
مباني هنرهاي تجسمي با همكاري سيدمحمد آويني ،تهران :برگ( ،1367 ،ترجمه)،
كيميايي نقش (مجموعه آثار طراحي ايراني از مغول تا آخر صفوي) ،تهران :حوزه هنري،1367 ،
هنر اسالمي ايران در اوايل دوره اسالمي (به زبان انگليسي در لندن ،)1379

M. Khazaie, Early Islamic Persian Art: Origin, Form and Meaning , London ,
Book Extra, 1999.
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هنـر

کارنامک
مدير گروه گرافيك و گروه هنر اسالمی دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس،
استاد و پژوهشگر نمونه دانشگاه تربيت مدرس،
سردبير ماهنامه تخصصي اطالعرساني كتاب ماه هنر،
دبير اولين همايش هنر اسالمي،
دبیر دهمین دوساالنه جهانی پوستر تهران،
دبیر سومین سوگواره پوسترهای عاشورایی،
داور بخش پوستر هنرهای تجسمی جشنواره ملی جوان ایرانی،
عضو شورای برنامهریزی سومین جشنواره جهانی هنرهای تجسمی،
چاپ بیش از  100مقاله در نشريات علمي ترويجي.

■ ذاکر ،محمدابراهیم () 1335

● دانشآموختۀ دندانپزشکی ،دانشگاه تهران.

كارنامك
طبابت در زمينه دندانپزشكي،
پژوهش در زمینۀ تاریخ پزشکی و گردآوری دادهها،
تحقيق و برگردان متون پزشکی کهن ایرانزمین،

علوم و فنون

گزيده آثار
الحـاوي فـي الطـب ،تهران:چـوگان ،مركز تحقيقات طب سـنتي و مفردات پزشـكي و دانشـگاه علوم پزشـكي
شـهيد بهش�تي ،پنج جلد( ،1393-1389،پژوهـش و ترجمه)،
عیون االنباء فی طبقات االطبا ،تهران :زعیم و جامعه گیاهدرمانی ایران ،ج ،1393 ،1
سـیری در سـه قـرن دندانپزشـکي ایـران ( 531-236ق) ،تهـران :دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی،
انجمـن دندانپزشـکی ایـران و انجمـن علمـی حقـوق پزشـکی ایـران( ،1389 ،گ�ردآوري و پژوه�ش)،
تـدارک الخطـا ،شـیخ الرئیـس بوعلی سـينا ،تهـران :مرکز تحقيقـات اخالق و حقوق پزشـکي و دانشـگاه علوم
پزشـکي شـهيد بهشـتي و بنياد علمـي فرهنگي بوعلي سـينا( ،1388 ،پژوهـش و ترجمه)،
المنصـوري فـی الطـب ،بوبکـر محمـد زکريـاي رازي ،تهـران :دانشـگاه علـوم پزشـکي و خدمـات بهداشـتي
درمانـي تهـران( ،1387 ،پژوهـش و ترجمـه)،
قولنـج ،کتـاب القولنـج مشـتمل بـر :کتـاب قولنـج (زکریـای رازی) ،رسـالۀ قولنج (ابن سـینا) محمد بـن زکریا
رازي  ،تهران :مركز تحقيقات طب سـنتي و مفردات پزشـكي و دانشـگاه علوم پزشـكي شـهيد بهشـتي،1385 ،
(پژوهـش و ترجمه)،
کتـاب المرشـد او الفصـول ،بوبکـر محمـد زکريـاي رازي ،پژوهـش برزکـی اسـکندر ،تهـران :دانشـگاه علـوم
پزشـکي و خدمـات بهداشـتيدرماني تهـران( ،1384 ،ترجمـه)،
«نگاهـی گـذرا بـر کتاب تـدارک الخطأ ابنسـینا در چگونگـی پاییـدن تندرسـتی» ،ابنسـیناپژوهی (مجموعه
مقـاالت در معرفـی آرا ،و احـوال و آثـار ابنسـینا) ،به کوشـش فاطمه فنا ،تهران :موسسـه خانه کتـاب.1392 ،
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■ راد ،علی ()-1356

● دانشآموختۀ دکتری معارف اسالمی ،دانشکده علوم حدیث قم.

كارنامك
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران،
معاون پژوهشکده تفسیر پژوهشگاه قرآن و حدیث،
مدیر گروه تفسیر دانشکده قرآن دانشگاه قرآن و حدیث،
عضو هیئت تحریریه مجله حدیث حوزه ،حدیث و اندیشه ،تفسیر اهل بیت،
شایسته تقدیر كتاب سال جمهوري اسالمي ايران.
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علوم قرآن و حدیث

گزيده آثار
انسان در تراز قرآن ،قم :پژوهشگاه قرآن و حدیث،1393،
جریان شناسی تفاسیر فقهی ( 2جلد) ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،چاپ دوم،1392 ،
مبانی کالمی امامیه در تفسیر ،تهران :سخن.1390 ،

■ رحمان ستایش ،محمدکاظم () 1344

● دانشآموختۀ سطح  4تحصیالت حوزوی ،دكتري تخصصي معارف ،حوزه علميه قم.

علوم قرآن و حدیث

كارنامك
عضو هيئت علمی گروه علوم قرآن و حديث دانشكده الهيات و معارف اسالمي،
همکاری با معاونت اندیشه اسالمی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری،
مشــارکت در راهانــدازی پژوهشــکده فقــه و حقــوق دفتــر تبلیغــات اســامی در قالــب مدیریــت گــروه
پژوهشــی،
تأسیس و مدیریت کتابخانه تخصصی فقه وحقوق،
مدیر گروه پژوهشی رجال مرکز تحقیقات دار الحدیث،
معاون پژوهشی و آموزشی مرکز تحقیقات دار الحدیث.
گزيده 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 والیة 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 جدیدینژاد ،قم :دارالحدیث،1383 ،
الفوائد الرجالیه ،با همکاری محمدمهدی کجوری شیرازی ،قم :دارالحدیث،1383 ،
القوامیس (مالآقا فاضل دربندی) ،قم :دارالحدیث( ،1382 ،تصحیح)،
مستند تحریر الوسیله ،نگارش گروهی ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمنی(ره)،1382 ،
االصول فی علم االصول (علی ایروانی) ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی( ،1379 ،تصحیح)،
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 ،
قانــون دیــات و مقتضیــات زمــان ،بــا همــکاری ابراهیــم شــفیعی سروســتانی و جاللالدیــن قیاســی ،تهــران:
مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک.1376 ،
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■ رحمتي ،انشاءاهلل () 1345

● دانشآموختة دكتري فلسفه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.

گزيده آثار
دانشنامة فلسفة اخالق ،گروه مؤلفان ،تهران :سوفيا( ،1392 ،ترجمه)،
چشماندازهای معنوی و فلسفی اسالم ایرانی ( 3ج) ،هانری کربن ،تهران :سوفیا( ،1391 ،ترجمه)،
معبد و مکاشفه ،هانری کربن ،تهران :نشر نی( ،1389 ،ترجمه)،
واقعانگاری رنگها و علم میزان ،هانری کربن ،تهران :نشر نی( ،۱۳۸۹ ،ترجمه)،
ابن سینا و تمثیل عرفانی ،هانری کربن ،تهران :جامی( ،1387 ،ترجمه)،
روشهای مابعدالطبیعه ،آلن وایت ،تهران :حکمت( ،۱۳۸۳ ،ترجمه)،
فلسفة دین در قرن بیستم ،چارلز تالیافرو ،تهران :سهروردی( ،۱۳۸۲ ،ترجمه)،
رودولف بولتمان ،دیوید فرگوسن ،تهران :گام نو( ،۱۳۸۲ ،ترجمه)،
معرفت و معنویت ،سیدحسین نصر ،تهران :سهروردی( ،1382 ،ترجمه)،
ده خطای فلسفی ،مورتیمر آدلر ،نشر الهدی( ،۱۳۷۹ ،ترجمه)،
پلورالیسم دینی :راههای آسمان :کثرت ادیان از نگاه جان هیک و سیدحسین نصر ،عدنان اصالن ،نقش
جهان( ،ترجمه)،
هنر و معنویت ،شوان ،گنون ،کوماراسوامی ،نصر و ديگران ،تهران :فرهنگستان هنر( ،ترجمه)،
منطق ،محمدرضا مظفر ،با همكاري مجید حمیدزاده ،تهران :حكمت( ،ترجمه).
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فلسفه ،کالم و عرفان

كارنامك
عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزي،
پژوهشگر و مترجم حوزة فلسفه و عرفان،
برگزيده بيستوسومين دوره جايزه كتاب فصل جمهوري اسالمي ايران،
تقديري بيستويكمين و بيستونهمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران،
داور جايزة كتاب سال جمهوري اسالمي ايران،
سردبیر نشریه اطالعات حکمت و معرفت.

■ زرینکوب ،روزبه () 1346

● دانشآموختۀ دکتری تاریخ ایران باستان ،دانشگاه تهران.

كارنامك
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 ایران1388. ،

تاریخ و جغرافیا

گزيده آثار
تاریخ ایران باستان :تاریخ سیاسی ساسانیان ،با همکاری ديگران ،تهران :سازمان سمت ،چ ،1394 ،10
سـقوط ساسـانیان ،فاتحـان خارجـی ،مقاومـت داخلـی و تصویـر پایـان جهـان ،بـا همـکاری ديگـران ،تهران:
تاریـخ ایـران،۱۳۸۳ ،
ایران :تاریخ ،فرهنگ ،هنر ،با همکاری ديگران ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،۱۳۹۰ ،
دو رسـاله دربـارۀ انقلاب مشـروطيت ايـران از ابوالقاسـم خـان ناصرالملـك و محمدآقـا ايرواني ،بـا همكاري
عبدالحسـين زرينكـوب ،تهـران :سـازمان اسـناد ملي ايـران،1380 ،
«تحقیقـات ایرانشناسـی :آناهیتـا و آیینهـای سـتایش آتـش» ،بـا همـكاري آرزو رسـولی ،نشـریۀ نامـه
فرهنگسـتان ،ش  ،53تابسـتان ،1394
«واکاوی دورۀ نظـام اشـتراکی ابتدایـی تاریـخ جامعـه ایرانـی در نـگاه و رویکـرد ایرانشناسـان شـوروی» ،بـا
همـكاري عليرضـا سـلیمانزاده ،نشـریۀ پژوهشهـای ایرانشناسـی ،س  ،3ش  ،2پاییـز و زمسـتان ،1392
«بسـوس یـا اردشـیر چهـارم هخامنشـی» ،بـا همـكاري نعمـتاهلل علیمحمـدی ،نشـریۀ پژوهشهـای علوم
تاریخـی ،ش  ،6پاییـز و زمسـتان ،1391
«نامهای ایرانی دریاهای جنوب ایران» ،نشریۀ تاریخ اسالم و ایران ،ش  ،13س  ،22بهار ،1391
«نقـش حکومتهـای محلـی ایرانـی نـژاد شـرق آسـیای صغیر در شـکل گیـری اندیشـه بازیابـی امپراطوری
هخامنشـی نـزد اشـکانیان» ،بـا همـكاري محمدتقـي ایمانپور و شـهناز حجتـی نجفآبادی ،نشـریۀ مطالعات
تاریـخ فرهنگـی ،س  ،3ش  ،11بهـار ،1391
«تدابیـر روحانیـان زردشـتی بـرای مقابلـه با تغییر دین به دینان از سـقوط شاهنشـاهی ساسـانی تا پایان سـده
چهـارم هجـری» ،با همـكاري علي یزدانی راد ،نشـریۀ جسـتارهای تاریخی ،ش  ،3بهار و تابسـتان .1390
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■ سجادي ،سيدمحمدصادق () 1333
● دانشآموختة دكتري تاريخ ،دانشگاه تهران.

گزيده آثار
بــزم آوردی دیگــر (مجموعــه مقــاالت دکتــر زریــاب خویــی) ،تهــران :مرک��ز دای��ره المع��ارف بزرگ اس�لامی،
( ،۱۳۸۷گردآوري)،
تاریخ برمکیان و رساله اخبار برامکه ،تهران :موقوفات دکتر محمود افشار،۱۳۸۴ ،
ســفر بــرزوی بــه هنــد و منشــأ کلیلــه و دمنــه ،فرانســوا دو بلــوا ،تهــران :مرکــز دایــرة المعــارف بــزرگ
اســامی ( ۱۳۸۲ ،ترجمــه)،
دیوان حافظ شیرازی ،با همكاري علي بهراميان ،تهران :فكر روز( ،۱۳۷۹ ،تصحيح)،
جغرافیای حافظ ابرو ،تهران :نشر میراث مکتوب( ،۱۳۷۸ ،تصحيح)،
تاریخنگاری در اسالم ،تهران :سمت،۱۳۷۵ ،
تاریخ دولتهای اسالمی و خاندانهای حکومتگر ،ج  ،2تهران :نشر تاریخ ایران( ،1370 ،ترجمه)،
شناخت در قرآن کریم ،تهران :انتشارات فلسفه( ،۱۳۶۴ ،ترجمه)،
پیامبر و پیامبری ،محمدباقر صدر تهران :انتشارات عطایی( ،۱۳۶۴ ،ترجمه)،
مفاهیم اخالقی و عقیدتی قرآن ،محمد البهی ،تهران :دفتر نشر میراث مکتوب( ،۱۳۶۲ ،ترجمه)،
رساله یک کلمه ،رسائل سیاسی عصر قاجار ،تهران :نشر تاریخ ایران( ،۱۳۶۳ ،تصحيح)،
اتحاد اسالم ،شیخ الرئیس قاجار ،تهران :نشر تاریخ ایران( ،۱۳۶۳ ،تصحيح)،
طبایع االستبداد ،عبدالرحمن کواکبی ،تهران :نشر تاریخ ایران( ،۱۳۶۳ ،تصحيح)،
رؤیای صادقه ،سیدجمال اصفهانی ،تهران :نشر تاریخ ایران( ،۱۳۶۳ ،تصحيح)،
تاریخ دولتهای اسالمی و خاندانهای حکومتگر ،تهران :نشر تاریخ ایران ،ج ( ، 1363 ،1ترجمه).
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تاریخ و جغرافیا

كارنامك
مدیر بخش تاریخ و عضو شورای عالی علمی مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی،
دبیر شورای عالی علمی مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی،
معاون پژوهشی دائرهالمعارف بزرگ اسالمی از ،1381
مدیر و عضو هیئت علمی و دانشنامۀ شبه قاره هند فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
مدیر بخش و عضو شورای علمی دانشنامۀ اسالم معاصر خاورمیانه،
عضو برد علمی ،Encyclopaedia Islamic
برگزيده بيستوپنجمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران.

■ سعيديمهر ،محمد () 1342

● دانشآموختۀ دكتري فلسفه ،دانشگاه تربيت مدرس.

فلسفه ،كالم ،عرفان

كارنامك
عضو هيئت علمي گروه فلسفه در دانشگاه تربيت مدرس،
مدير گروه مباحث پايه معاونت انديشه اسالمی ،مرکز تحقيقات استراتژيک،
مدير گروه منطق مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمی،
اســتاد مدعــو دانشــگاههای مفيــد ،امــام صــادق (ع) ،عالمــه طباطبايــی ،تهــران ،تربيــت مــدرس قــم و
مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمينــی (ره)،
مدير گروه فلسفه دين و الهيات پژوهشکده فرهنگ و انديشه اسالمی و دانشگاه تربيت مدرس،
معاون آموزشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس،
برگزيده جشنواره کتاب سال دانشجويی در سال .١٣٧۵
گزيده آثار
ضرورت ،داللت و جهانهاي ممكن ،تهران :علمي و فرهنگي.1394 ،
گوتلوب فرگه ،تهران :علمي و فرهنگي.1388 ،
كارل پوپر ،تهران :رويش نو،1386 ،
مبانی فلسفه دين ،پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی ،قم :بوستان کتاب،1383 ،
جستارهايی در کالم جديد ، ،قم :سازمان سمت و معاونت پژوهشی دانشگاه قم،1381 ،
نگرشهاي نوين در فلسفه ،قم :دانشگاه قم و مؤسسه فرهنگي طه،1380 ،
معارف اسالمي ،تهران :معارف،1379 ،
شرح جلد هشتم اسفار ( 2ج) ،قم :مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،1379 ،
آموزش کالم اسالمي( 2ج) ،قم :مؤسسه فرهنگي طه،1378 ،
فلسفه دين؛ خدا ،اختيار و شر ،قم :مؤسسه فرهنگي طه،1376 ،
علم پيشين الهي و اختيار انسان ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي،1375 ،
«نظريــه بســاطت ذات الهــي :برخــورد دو پارادايــم فلســفي» ،نشــریۀ پژوهشهــاي فلســفي كالمــي ،ش
،1386 ،4 3
«ابــن ســينا و مســأله اتحــاد عاقــل بــا معقــول؛ يــك معمــاي تاريخــي» ،فصلنامــه انجمــن معــارف اســامي،
ش .1385 ،2
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■ سلیمانی ،حسین ()-1349

● دانشآموختۀ دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی.

كارنامك
عضو هيئت علمي گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان،
مدرس دانشگاه مفید قم،
رئیس دفتر مطالعات ادیان و حقوق بشر دانشگاه ادیان،
سابقه تدریس در دانشگاههای شهید بهشتی ،تهران (پردیس فارابی) ،قم و . ...
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فقه و حقوق

گزيده آثار
عدالت كيفري در آيين يهود ،قم :دانشگاه اديان ،چاپ دوم،1385 ،
تعاليم كليسای كاتوليك ،باهمکاری دیگران ،قم :دانشگاه اديان( ،1383 ،ترجمه)،
«جنبــش اصــاح طلبــي يهــود و چالــش هــاي آن در دوران مــدرن» ،فصلنامــۀ الهیــات تطبیقــی (علمــی
پژوهشــی) ،ش  ،14پاییــز ،1394
«کیفــر بدنــی در نظــام اخالقــی آییــن بــودا» ( مشــترک) ،فصلنامــۀ علمــی پژوهشــی پژوهشهــای
اخالقــی ،شــماره  ،16تابســتان .1393
«بررســی تفســیر آیــات مرتبــط بــا یهودیــت در المیــزان» (مشــترک) ،فصلنامــۀ علمــی پژوهشــی مطالعــات
تفســیری ،ش  ،13بهــار .1392
«نماز در آیین یهود» (مشترک) ،فصلنامۀ پژوهشهای ادیانی ،ش  ،2زمستان .1392
«سقط جنين در يهوديت» ،نشریۀ علمي پژوهشي باروري و ناباروري ،ش ،24
«سقط جنين در مسيحيت» ،نشریۀ علمي پژوهشي باروري و ناباروري ،ش ،24
«احــكام كيفــري قــرآن بــه روايــت اهــل ســنت در تفســير ابوالفتــوح رازي» ،مجموعــه مقــاالت همايــش
ابوالفتــوح رازي ،ج ،14
«احكام  613گانه تورات» ،فصلنامه هفت آسمان ،ش ،18
«جرايم در حقوق يهودي» ،فصلنامۀ هفت آسمان ،ش  9و،10
«مجازاتها در حقوق يهودي» ،فصلنامۀ هفت آسمان ،ش،16
«معرفي دايره المعارف جودائيكا» ،فصلنامۀ هفت آسمان ،ش،8
«ادلة اثبات دعواي كيفري در آيين يهود» ،فصلنامۀ هفت آسمان ،ش.1

■ صفتگل ،منصور () -1340

● دانشآموختة دکتری تاریخ ،دانشگاه تهران.

كارنامك
استاد گروه تاريخ دانشگاه تهران،
سردبیر نشریۀ پژوهشهای علوم تاريخی (دانشگاه تهران)
عضو هیأت تحریریه نشریه International Journal of Asian Studies, Cambridge University Press
عضو هیأت تحریریه نشریه )Der Islam, (Germany
عضو گروه نويسندگان مجموعة  Abstracta Iranica: Paris, Franceبراي تاريخ ايران از قرن دهم تا
سيزدهم قمري،
تاریخ

گزيدة آثار
فراز و فرود صفویان ،کانون اندیشه جوان،1388 ،
محمد قاضی وفا کرمینگی ،تحفه الخانی یا تاریخ رحیم خانی ،دانشگاه مطالعات خارجی توکیو (ژاپن) ( ،2015تصحیح)،
اعترافنامه روزنامۀ خاطرات ابکر (علیاکبر) ارمنی از جدید االسالمان عهد شاه سلطان سلیمان و شاه سلطان
حسین صفوی ،تهران( ،1388 ،تصحیح)،
قم در قحطی بزرگ  1288قمری ،جان گرنی و منصور صفت گل ،قم :کتابخانۀ بزرگ حضرت آیتاهلل العظمی
مرعشی نجفی،1387 ،
تاریخنویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفوی اندیشه گرتهبرداری و مشروعیت در متون صفوی ،تهران:
دانشگاه تهران( 1387 ،ترجمه)،
شـجرۀالملوک :تاریـخ منظـوم سیسـتان ،سـرودۀ صبوری،ناصـح و ظهیـر ،تهـران :مرکـز پژوهشـي میـراث
مکتوب(،1386،تصحیـح)،
پژوهشی دربارة مکتوبات تاریخی فارسی ایران و ماوراء النهر :صفویان ،اوزبکان و امارت بخارا ،مؤسسة مطالعات
زبانها و فرهنگهای آسیا و افریقا؛ دانشگاه مطالعات خارجی توکیو ژاپن،1385 ،
مرآت واردات :تاریخ سقوط صفویان و پیامدهای آن و فرمانروایی ملک محمود سیستانی ،تألیف محمد شفیع
طهرانی ،تهران :مرکز پژوهشي میراث مکتوب( ،1383 ،تصحیح)
ساختار نهاد و اندیشههای دینی در ایران عصر صفوی ،تهران :رسا،1381 ،
برآمدن و فرمانروایی تیمور ،تهران :موسسه خدماتی فرهنگی رسا( ،1377 ،ترجمه)،
گروه آموزشی تاریخ دانشگاه تهران ،تاریخچه ،برنامهها و استادان ،تهران :دانشگاه تهران،1387 ،
«فردوس التواریخ» ،دانشنامة زبان و ادب فارسی.1391 ،
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■ عادل ،شهابالدین () 1333

● دانشآموختة دکتری پژوهش هنر با گرایش هنرهای نمایشی ،دانشگاه هنر.

گزيدة آثار
نمایشنامة اثبات ،ديويد اوبرن ،تهران :بيدگل( ،1392 ،ترجمه)،
تحوالت معاصر در زمان سینمایی ،تهران :دانشگاه هنر،1390 ،
عکاسی فیلم (دربارة تعاریف و فنون عکاسی صحنة فیلم) ،تهران :آن،1382 ،
سینمای قومپژوهی (دربارة سینمای قومنگاری) ،تهران :سروش،1380 ،
سينما آينه زمان ،با همكاري احمد صالحپور ،تهران :هدف،1364 ،
فاشیسم در سینما (دربارة سینمای نازی آلمان) ،تهران :هدف،1362 ،
پژوهشی در باب عکاسی تئاتر ویژهنامة جشنوارة تئاتر فجر،
مجموعه مقاالت سینمایی (سینمای آینة زمان 1ـ،)2
عکاس فیلم باشو غریبه کوچک،
عکاس فیلم دختری با کفشهای کتانی،
عکاس فیلم شوکران،
عکاس فیلم گاو خونی،
عکاس فیلم دختران خورشید،
عکاس فیلم ازدواج به سبک ایرانی.
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هنر

كارنامك
عضو هیئت علمی گروه سینما دانشگاه هنر،
ریاست دانشکدة سینما و تئاتر دانشگاه هنر،
عضو شورای انتشارات و عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه هنر،
عضو هیئت موسس انجمن عکاسان سینمای ایران،
عضو شورای راهبردی آموزشی دانشکدة هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمي،
عضو شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران،
استاد مدعو دانشکدة علوم و تحقیقات ،هنر و معماری الزهرا و سوره،
عضو کمیتة علمی و آموزشی سازمان سینمایی وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی،
عضو کمیتة علمی و آموزشی بینال دوساالنة عکاسی و ده روز با عکاسان ،انجمن عکاسان ایران،
عکاس و مستندساز صنعت سینما.

■ عباسی ،علی () 1344

● دانش آموخته دكتري فرانسه از دانشگاه لیموژ فرانسه

زبان

كارنامك
استاد دانشگاه شهید بهشتی،
عضو گروه نشانه شناسی حلقة تهران،
پژوهشگر حوزة نشانه شناسی و تخیل شناسی،
مترجم بیش از پنج کتاب در حوزة زبان فرانسه و روایت شناسی و نشانه شناسی،
داور جشنوارههای کتاب سال و جشنوارة نقد کتاب،
برگزیدة جشنواره جالل آل احمد،
دریافت نخل آکادمیک از کشور فرانسه.
انتشار ده ها مقالة علمی پژوهشی در حوزة زبان.
گزيده آثار
روايت شناسي كاربردي ،تهران :دانشگاه شهيد بهشتي،1393 ،
صمد ساختار یک اسطوره ،همکاری با آقای محمدهادی محمدی ،نشر چیستا،1381 ،
ساختار تخیل از منظر ژیلبر دوران ،علمی و فرهنگی ،1390،
نشانه -معنا شناسی مکتب پاریس ،دانشگاه شهید بهشتی،1395 ،
گونه شناسی روایی ،ژپلینک ولت ،علمی فرهنگی.1390،
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■ علی پور ،مصطفی () 1340

● کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.

كارنامك
مدرس دانشگاه فرهنگیان،
مدرس کارگاههای شعر امروز در حوزه هنری،
کارشناس شعر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
داور جشنواره فجر ،داور جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ،داور جشنواره نقد کتاب،
جایزه ی نقد ادبی دکتر غالمحسین یوسفی،
شایسته تقدیر هفدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسالمی ایران.
شعر معاصر

گزيده آثار
از گلوی کوچک رود ،تهران :حوزه هنری،1372 ،
هفت بند مویه ،تهران :تیرگان،1377 ،
گزیده ادبیات معاصر ،تهران :نیستان،1378 ،
باران انگورهای سوخته ،تهران :تکا،1378 ،
ساختار زبان شعر امروز ،تهران :فردوس،1378 ،
میتراود مهتاب ،تهران :پویش معاصر ،1379 ،
صوفیان شهید ،تهران :تیرگان،1380 ،
از همدان تا صلیب ،تهران :تیرگان،1380 ،
باران انگورهای سوخته ،تهران :توسعه کتاب ایران،1388 ،
درباره زبان شعر ،تهران :فردوس.1378 ،
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■ فاتحينژاد ،عنايتاهلل () 1340

● دانشآموختۀ دكتري زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران.

ادبيات عربي

كارنامك
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي،
عضو شورای عالی علمي دايرةالمعارف بزرگ اسالمي،
سردبیر فصلنامۀ پژوهش ادبی،
برگزيده جايزه كتاب فصل در سال ،1387
برگزيده كتاب سال در سال ،1388
تدریس زبان فارسی (برای استادان و دانشجویان دانشگاه قازان) ،دانشکده خاورشناسی دانشگاه قازان،
جمهوری تاتارستان (اکتبر تا دسامبر 1999م).
گزيده آثار
فرهنگ معاصر ( فارسی عربی) ،تهران :فرهنگ معاصر،1387 ،
رادوبیس دلداده فرعون ،نجیب محفوظ ،تهران :نشر ماهی( ،1383 ،ترجمه)،
فهرست نسخههای خطی دانشگاه قازان (تاتارستان) ،قم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی،1383 ،
درآمدی بر مبانی ترجمه ،با همکاری بابک فرزانه ،تهران :آیه،1380 ،
امهات المصادر العربیۀ ،تهران :سمت،1377 ،
آیین ترجمه ،با همکاری بابک فرزانه ،تهران :محبوب،1377 ،
اطلس تاریخ اسالم ،ترجمه از عربی همکاری با دکتر آذرتاش آذرنوش ،تهران :سازمان جغرافیای نیروهای
مسلح،1375 ،
فرهنگ معاصر عربی فارسی ،تهران :فرهنگ معاصر ،در دست چاپ،
«واژههای فارسی و معرب در کهنترین لغتنامههای عربی» ،نامۀ فرهنگستان (مجله فرهنگنویسی) ،ش 5
و ،1392 ،6
«نگرشی نو به ادبیات جاهلی و ارتباط آن با فرهنگ ایرانی» ،فصلنامه پژوهش ادبی ،ش ،10
«بدیعالزمان همدانی» ،دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،1381 ،11
«راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی» ،نامه فرهنگستان ،ش .1375 ،3
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■ فتحيآشتياني ،علي () 1337

● دانشآموختة دكتري روانشناسي باليني ،دانشگاه تربيت مدرس.

گزيدة آثار
روانشناسـی نظامـی ،کاربـرد بالینـی و عملیاتـی ،فصـل تاریخچـه روانشناسـی نظامـی ،بـا همـکاری دیگران،
تهـران :دانـژه،1393 ،
آزمونهای روانشناختی (ارزشیابی شخصیت و سالمت روان) تهران :بعثت،1393 ،
شيوههاي تغيير رفتار ،باهمکاری دیگران ،تهران :سمت،1393 ،
روانشناسی کودک ،تهران :بعثت،1393 ،
مبانـی تئوریهـا و مدلهـای تغییـر رفتار در آمـوزش و ارتقای سلامت ،با همـکاری دیگران ،تبریز :شـروین،
،1392
روانشناسی سالمت ،با همکاری دیگران ،تهران :بعثت،1389 ،
مقدمهاي بر روانشناسي سياسي ،تهران :بعثت،1387 ،
روانشناسی :عرصهها و دیدگاهها ،مقاله اختاللهای اضطرابی :تشخیص و درمان .تهران :سمت،1386 ،
آسیبشناسی روانی ،تهران :دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)،1385 ،
الگـوی زندگـی سـالم ،بـا همـکاری دیگـران ،تهـران :معاونـت سلامت وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش
پزشـکی.1384 ،
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علوم تربیتی و روانشناسی

كارنامك
تحول شورایعالی انقالب فرهنگی،
رئیس کارگروه روانشناسی شورای
ِ
مدیر گروه برنامهریزی روانشناسی وزارت علوم،
مدیر گروه روانشناسی سازمان سمت،
مدير مسئول و سردبير مجله علوم رفتاري (علمي پژوهشي)،
عضو فرهنگستان علوم پزشکی،
عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور.

■ کالهی ،محمدرضا ()-1352

● دانشآموختۀ دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه تهران.

علوم اجتماعی

کارنامک
عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
عضو انجمن جامعهشناسی ایران :مدیر گروه دین و عضو شورای مرکزی گروه اخالق ،
عضو انجمن بینالمللی جامعهشناسی اروپا – ، ESA
دبیر علمی همایش بینالمللی «مطالعات اجتماعی دین/اسالم» ،انجمن جامعهشناسی ایران ،اردیبهشت 1394
دبیر علمی همایش «دین و شادی» ،پژوهشکدۀ فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی ،با همکاری انجمن
جامعهشناسی ایران؛ بهمن ،1394
دبیر علمی اولین همایش ملی «اخالق و جامعهی ایرانی» ،پژوهشکدۀ فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی ،آذر ،1395
گزيده آثار
اوقات فراغت در ايران ،تهران :پژوهشكدۀ فرهنگ و هنر،1391 ،
هويت ملي در قوانين جمهوري اسالمي ،تهران :پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر،1390 ،
راهنمای جامعه شناسی اخالق ،سرویراستار :استیون هیتلین ،تهران :پژوهشکدۀ فرهنگ ،هنر و معماری جهاد
دانشگاهی( ،ترجمه در دست انتشار)،
«تغيير در قدرت و اقتدار روحانيت در گذار از قاجار به پهلوي» ،نشریۀ مطالعات اجتماعی ،ویژهنامۀ جامعهشناسی
دین ،دور هفتم ،ش  ،1بهار ،1392
«دینداری و جهانی شدن» ،نشریة مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،شی  ،22پاییز ،1390
«انواع دينداري در وبالگستان زبان فارسي» ،نشریۀ مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،ش  ،17زمستان ،1388
- “Islamic ISIS or ISISian Islam: De-historization of Islam and De-contextualization of ISIS in
American Press” Presented at 12th International Conference of European Sociological Association
(ESA), 25-28 August, Prague,
- “Religious narratives in the Persian language weblogcity”, Presented at: 1st conference of
“Immersive World and Transmedia Narratives”; Tuesday 13th November – 15th November 2012
Salzburg, Austria,
- “Globalization and Religious Identity” Presented at: The International Conference of
;”“GLOBALIZATION, IMMIGRATION,AND CHANGE IN RELIGIOUS MOVEMENTS
June, 7-9, 2007 Bordeaux, France.
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■ گنجيانخناري ،علي () 1347

● دكتري زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه خارطوم سودان.

كارنامك
عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه عالمه طباطبائي،
مدير گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه عالمه طباطبائي،
مدير مسؤول نشریه پژوهشهای نقد و ترجمۀ زبان وادبيات عربی،
معاون اداری مالی دانشکدۀ ادبيات دانشگاه عالمه طباطبائي،
سرپرست کميته زبان و ادبيات عربی دفتر گسترش و برنامهريزی آموزش عالی.
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ادبيات عربي

گزيده آثار
انقالبی اسالمی در غرب (به زبان عربی) ،مؤسسه فرهنگی مصباح الخیر( ،1393 ،ترجمه)،
ادبيات معاصر عربي :داستان كوتاه ،رمان ،نمايشنامه ،شعر و نقد ،جورج عطيه و محمود شريح ،تهران :سخن،1391 ،
اعالم االدب العربی المعاصر،1391 ،
خداوند خرد :گزيده ديوان لزوم مااليلزم ابوالعالء معري ،با همكاري محمدحسن حسنزاده نيري ،تهران :علم
و دانش،1389 ،
تفسير روائي البرهان ،عالمه سيدهاشم بحراني ،با همكاري رضا ناظميان و صادق خورشا 9 ،ج( ،1389 ،ترجمه)،
مصادر ثقافة أبي العالء المعری ،مصر القاهرة الدار الثقافية للنشر،2001 ،
«لغة الماغوط الشعریة» ،با همكاري خديجه براتی کاشانی ،التراث األدبی ،ش  ،21بهار ،1393
«بررسی گزارههای رئالیسم جادویی در رمانهای عزاداران بیل غالمحسین ساعدی و شبهای هزار و يك شب نجیب
محفوظ» ،با همكاري رضا ناظميان ،داوود اسپرهم و يسرا شادمان ،ادب عربي ،س  ،6ش  ،2پايیز و زمستان ،1393
«تضاد طبقاتی و پیامدهای آن در مقامات بدیع الزمان همدانی» ،با همكاري سميه طباطبایی ،ادب عربی ،ش ،1بهار ،1391
السرد و اللغة فی روایة التلصص لصنع اهلل إبراهیم» ،زهرا پاک نهاد ،إضاءات نقدیة فیاألدبین العربی و
الفارسی» ،ش ،3پاييز .1390
«نقد نارساییهای تقسیم ادوار تاریخ ادبیات عربی و نامگذاری آن» ،پژوهشنامه نقد و ادب عربی ،ش ،1390 ،3
«بدبينی فلسفی در انديشه ابوالعالء معری و آرتور شوپنهاور» ،مطالعات ادبيات تطبيقی ،ش ،1389 ،13
«أدونيس رؤی في الفکر و الشعر» ،مجله زبان و ادب دانشگاه عالمه طباطبایی ،ش .1384 ،25

■ محقق ،جواد () 1333

● دانشآموختة زبان و ادب فارسی و دارای دکتری ادبی و درجة یک هنری.

شعر معاصر

كارنامك
نویسنده ،شاعر و مدرس شعر ،داستان و روزنامهنگار،
دبیر آموزش و پرورش و دبیر مدارس ایران در ترکیه و پاکستان،
سردبیر نشریههاي رشد نوجوان ،رشدكودك ،فصلنامة جوانه و رشد آموزش هنر،
مسئول صفحات شعر کیهان بچهها،
عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن قلم و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان،
عض��و ش��ورای نظ��ارت کت��ب ک��ودک و نوجــوان وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ،شــوراي طــرح و برنامــۀ خانۀ 
روزنامهنـ�گاران جـ�وان و روزنامـ�ة گنبـ�د كبـ�ود ،شـ�وراي شـ�عر كانون پـ�رورش فكـ�ري كـ�ودكان و نوجوانان،
تأسيس انجمن ادبي ميالد (نخستين انجمن ادبي استاني بعد از انقالب).
گزيدة آثار
در كوچههاي كرايوا ،تهران :امرود،1391 ،
بيداري كلمات( ،بررسی و تحلیل شعر مقاومت)،1390 ،
و آفتاب هدايت ،تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،1389 ،
كلمات در خط مقدم (بررسی و تحلیل شعر دفاع مقدس) ،تهران :روایت فتح،1389 ،
پشت پلك پنجره ،تهران :تکا،1388 ،
شكفتن در آتش ،تهران :هنر رسانة اردیبهشت،1387 ،
دوغ و دروغ ،تهران :زالل،1386 ،
باران بهانه بود ،تهران :پیدایش،1386 ،
خواب خوب ،تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،1381 ،
در خانۀ ما ،تهران :سورة مهر،1381 ،
معلمان خوب من ،تهران :مدرسة برهان،1379 ،
گزيدۀ ادبیات معاصر ،تهران :کتاب نیستان،1379 ،
ياد ماندگار ( گفتگو با معلمان صاحب نام ایران) ،تهران :مدرسة برهان،1378 ،
علم و ايمان در گفتوگو با دانشمندان ،تهران :مدرسه،1377 ،
قدر استاد نکو دانستن ،تهران :نشر قو،1376 ،
مثل من به انتظار ،تهران :سورة مهر.1374 ،
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■ محمودیبختیاری ،بهروز () 1352

● دانشآموختۀ دکتری زبانشناسی همگانی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

كارنامك
عضو هيئت علمي پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران،
عضو گروه ایرانشناسی و زبانشناسی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی،
عضو گروه زبانشناسی دانشگاه سیدنی (تا  )2013و مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگزر نیوجرسی (تا
.)2012
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زبان

گزيده آثار
اصطالحنامــه فرهنگــی س ـهزبانه (فارســی انگلیســی عربــی) ،تدویــن فریبــرز خســروی و نرگــس قدیمــی.
تهــران :ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران[ ،۱۳۸۵ ،همــكاري در بخــش زبانشناســي]،
فارسی بیاموزیم 8 ،ج ،با همكاري حسن ذوالفقاری و مهبد غفاری ،تهران :مدرسه،۱۳۸۳ ،
منظومه عاشقانه گلستان ارم ،رضاقلی بن محمدهادی هدایت ،تهران :عطایی،۱۳۸۱ ،
قوانیــن تجــاوز ،نــوام چامســکی و دیگــران ،بــا همــكاري محمدعلــی دینمحمــدی ،تهــران :جــان و خــرد،
،۱۳۷۸
زنان مقتدر و نامآور جهان ،مری .ال .دیویس ،تهران :انتشارات آثار،۱۳۷۵ ،
«بررســی تطبیقــی نمایشــنامه آنتیگــون اثــر ســوفکل و آنتیگــون نوشــته ژان آنــوی» ،بــا همــكاري الدن
شــیرمرد ،نشــریۀ تئاتــر ،ش  ،51زمســتان ،1391
«رابطــه جنســیت و قطــع گفتــار :بررســی جامعهشــناختی زبــان» ،بــا همــكاري بهــزاد رهبــر و گيتــي كريــم
خانلويــي ،نشــریۀ جســتارهای زبانــی ،ش  ،12زمســتان ،1391
«نقــد جامعهشــناختی ادبیــات نمایشــی بــر اســاس مکتــب تضادگرایــی» ،بــا همــكاري حســين پورســتار،
نشــریۀ صحنــه ،ش  ،4بهــار .1391

■ مرادی ،نوراهلل () 1321

● دانشآموختۀ دکتری کتابداری ،دانشگاه پتیسبورگ (آمریکا) و دیپلم نمایهسازی پرسی،

دانشگاه دالهوزی (کانادا).

كليات و اطالعرساني

كارنامك
رئیس انتشارات مرکز مدارک علمی ایران،
مدیرکل کتابخانهها و آرشیوهای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران،
رئيس کتابخانه تخصصی وزارت امورخارجه،
مشاور رئیس کتابخانه ملی ایران و رئيس بخش ایران در دانشنامه اسالم معاصر،
مدرس علم کتابداری و اطالعرسانی در دانشکدههای کتابداری کشور،
عضو کمیته واژهگزینی کتابداری فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
سردبیر فصلنامه کتاب،
نایب رئیس انجمن کتابداران ایران،
مشاور برنامهریزی کتابخانه مجلس،
سردبیر مجله پیام بهارستان،
داور كتاب سال جمهوري اسالمي ايران،
گزيده آثار
يادنامه حري :مجموعه مقاالت علم اطالعات و دانششناسي ،با همكاري ابراهيم افشار و محمد خندان،
تهران :سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران،1394 ،
آرشيوداري ديداري شنيداري ،با همكاري وحيد طهرانيپور ،تهران :كتابدار وابسته به شركت خدمات
اطالعرساني كتابدار فرزانه ،چ ،1391 ،3
مرجعشناسي :شناخت خدمات و كتابهاي مرجع ،تهران :فرهنگ معاصر ،چ ،1390 ،10
ارتباطشناسي و كتابداري ،جان باد ،با همكاري محبوبه مهاجر ،تهران :سروش ،چ ،1389 ،2
«پرونده فرهنگ نگاری :سیر فرهنگ نویسی در ایران» ،کتاب ماه کلیات ،ش  ،189شهریور ،1392
«آرشیو ملی ایران» ،گنجینه اسناد ،ش  ،74تابستان ،1388
«نقد و معرفی کتاب :دایرةالمعارف دموکراسی» ،بخارا ،ش  ،18خرداد .1380
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■ مسعودی ،عبدالهادی ()-1343
● دانشآموختۀ حوزه علمیه قم.

گزيده آثار
اخالق اجتماعی ،قم :دارالحدیث،1395 ،
تفسیر روایی جامع (روش و آسیبشناسی) ،قم :دارالحدیث،1395 ،
سیره پیامبر خاتم(ص) ،قم :دارالحدیث( ،1394 ،ترجمه)،
روابط اجتماعی از نگاه قرآن ،قم :دارالحدیث،1392 ،
روش فهم حدیث ،تهران :انتشارات سمت،1395 ،
وضع و نقد حدیث ،قم :دانشگاه قرآن و حدیث و سمت،1393 ،
آسیب شناسی حدیث ،تهران :سمت،1393 ،
دانشنامه امام مهدی ع ،قم :دارالحدیث( ،1392 ،ترجمه)،
درسنامه فهم حدیث ،قم :زائر و دانشگاه قرآن و حدیث،1392 ،
االسس الحدیثیه و الرجالیه عند العالمه المجلسی ،قم :دارالحدیث،1385 ،
نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ،قم :دارالحدیث( ،1383 ،تصحیح و ترجمه)،
تحفه االولیاء (ترجمه فارسی اصول کافی) ،قم :دارالحدیث( ،1388 ،تصحیح)،
موسوعه العقائد االسالمیه با همکاری ،قم :دارالحدیث( ،1387 ،ترجمه).
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قرآن و حدیث

كارنامك
رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن کریم،
رئیس پژوهشکده تفسیر اهل بیت (ع)،
عضو هيئت مؤسس و امنای دارالحدیث،
معاون پژوهشی و مدیر گروه حدیث دانشکده علوم حدیث،
دانشیار و قائم مقام ریاست دانشگاه قرآن و حدیث،
استاد مدعو دانشگاه تهران و صنعتی شریف و مذاهب اسالمی ،جامعه المصطفی و بنت الهدی و دانشکده
اصول دین و مؤسسه امام خمینی (ره)،
عضو هیئت تحریریه مجله تفسیر اهل بیت (ع) ،پژوهشنامۀ روانشناسی اسالمی و حدیث حوزه،
عضو موسس و رئیس انجمن علمی حدیث حوزه،
برگزيده كتاب سال و نیز کتاب فصل جمهوري اسالمي ايران،
برگزيده كتاب سال حوزه علمیه قم.

■ منتظرالقائم ،مهدي ( 1345ـ)

● دانشآموختۀ پژوهش در رسانههاي جمعي ،دانشگاه لستر انگلستان.

كارنامك
عضو هيئت علمي گروه ارتباطات اجتماعي دانشگاه تهران،
شركت و ارائه مقاله در سمينارهاي علمي در كشورهايي انگلستان ،آلمان ،آمريكا ،تركيه و فرانسه،
دههــا ســخنراني بــا موضوعهايــي چــون رســانههاي جمعــي و هويــت ،حكومــت الكترونيكــي :مــروري بــر
تعاريــف و تجــارب موجــود ،اينترنــت و چش ـمانداز آينــده آن :آســيبها و فرصتهــا ،پيامدهــاي فرهنگــي
اينترنــت ،پيامدهــاي سياســي اينترنــت و آينــده علــوم ارتباطــات.
تألیف ده ها مقالة علمی و پژوهشی
ارتباطات

گزيده آثار
اثرات رسانهها ،اليزابت ام .پرس ،تهران :صدا و سيما( ،1393 ،ترجمه)،
آثــار رواج اینترنــت بــر دانشــگاههای ایــران :بــا تأکیــد بــر ســرمایه فکــری ،تهــران :پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی و اجتماعــی،1389 ،
مخاطبشناســي ،دنيــس مككوايــل ،تهــران :وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي ،مركــز مطالعــات و
تحقيقــات رســانهها ،چ ( ،1387 ،4ترجمــه)،
كتــاب پژوهشــي (تحليــل ثانويــه) ج  :1ضــرب و جــرح در ايــران ،ج  :2روســپيگري در ايــران و ج :3
تكديگــري در ايــران،1386 ،
تكديگري در ايران ،تهران :سلمان،1386 ،
ضرب و جرح در ایران ،طرح آینده ،تهران،1387 ،
مخاطــب شناســی ،نوشــته مــک کوایــل نشــر دفتــر مطالعــات و برنامــه ریــزی رســانه هــا ،تهــران،1380 ،
(ترجمــه).

/ 190گزارشسیزدهمینجشنوارهنقدکتاب

■ منشیزاده ،مجتبی () 1331

● دانشآموختۀ دكتري فرهنگ و زبانهای باستانی ،دانشگاه تهران.

گزيده آثار
زبان ،بافت و متن :جنبههايي از زبان در چشماندازي اجتماعي نشانهشناختي ،مايكل الگزاندركركوود هليدي،
ترجمه با همکاری رقیه حسن نشر علم( ،1393 ،ترجمه)،
مدرسه کارا :راهنمایی برای مدیران و آموزگاران مدارس ،راجر اسمیت ،با همكاري ريحانه حرمپناهي ،تهران:
ماه نو( ،1387 ،ترجمه)،
ادبیات ملل مسلمان ،زیر نظر جان .ال اسپوزیتو ،نشر کنگره( ،1380 ،ترجمه)،
«بازسازي تكواژ مجهولساز در گذشته زبان فارسي» ،متن پژوهی ادبی ،ش  ،26زمستان ،1384
«بررسي واژههاي عمومي مصوب فرهنگستان زبان و ادب» ،متن پژوهی ادبی ،ش ،24تابستان.1384
«گاهی رده شناختی به نحو زبان پهلوی» نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان،
دوره جدید ،ش ،22زمستان ،1386
«جایگاه نقش نماهای گفتمانهای استداللی در زبان فارسی» ،مجله زبان شناسی ،مرکز نشر دانشگاهی ،ش
 ،44سال بیست و سوم ،بهار و تابستان،1388
« درباره خاستگاه ساخت کنایی» مجله زبان شناسی ،مرکز نشر دانشگاهی ،ش  ،45سال بیست وسوم ،پاییز و
زمستان ،1388
«ساختار نحوی خود اصالحی در محاوره ی زبان فارسی» ،زبان و ادب پارسی ،ش ،43س چهاردهم ،بهار
.1389
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زبان

كارنامك
استاد زبانشناسی در دانشگاههای عالمه طباطبایی و شهید بهشتی و پیام نور،
مؤسس گروه زبانشناسی در دانشگاه شهید بهشتی،
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی،
مدیر برنامهریزی و مدیر گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی،
استاد اعزامی به دانشگاه ورشو لهستان برای آموزش زبان فارسی،
سردبیر نشریه زبانشناسی مرکز نشر دانشگاهی،
دانشیار گروه زبانشناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی و آموزش زبان فارسی،
عضو هیئت تحریریه مجلههای علمی پژوهشی تاریخ ادبیات ،زبانشناسی تاریخی ،مجله معارف ،زبان علم،
پژوهشگر حوزه تاریخ زبان فارسی ،زبانهای ایرانی و دستور زبان فارسی.

■ ميرزايي ،سیدآيتاهلل () 1354

● دانشآموختة دکتری جامعهشناسي ،دانشگاه عالمه طباطبايي.

كارنامك
مدير گروه جامعهشناسي نظري و فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني،
تألیف ده ها مقاله در حوزة علوم اجتماعی،
عضو شوراي انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

علوم اجتماعی

گزيدة آثار
«فض�ای هنج�اری آمـوزش عل�وم اجتماع�ی در ایـران» ،بـا همـکاری معصومـه قاراخانـي ،فصلنامـه علـوم
اجتماعـی،1394 ،
«اخلاق علـم در فض�ای آم�وزش عل�وم اجتماعی ای�ران» ،بـا همـکاری معصومه قاراخانـي ،نشـریۀ مطالعات
جامعهشـناختی،1393 ،
«اخلاق پژوه�ش در عل�وم اجتماع�ی ای�ران» ،بـا همـکاری معصومه قاراخانـي ،نشـریۀ جامعهشناسـی ایران،
،1393
«فرآین�د داوری مق�االت در مجلات ایران�ی» ،محمد ايوبي اردكان؛ با همكاري فاطمه شـيخ شـعاعي ،نشـریۀ 
پردازش و مدیریـت اطالعات،1391 ،
«ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم» ،با همكاري طاهره قادري ،نشریۀ نامه علوم اجتماعی،1390 ،
«داوران و اخلاق داوری در مجلات علمـی ایـران» ،با همـکاری محمد ايوبي اردكان ،نشـریۀ اخالق در علوم
و فناوری،1389 ،
«نامـه علـوم اجتماعـی :روندهـا و رویههـا» ،معصومـه قاراخاني؛ با همـكاري سـعيد معيدفر ،نشـریۀ نامه علوم
اجتماعی،1387 ،
«همترازخوان�ی در مجلات علم�ی :مطالعـه موـردی مجلـه جامعهشناسـی ای�ران» ،بـا همكاري محمـد ابویی
اردکان ،معصومـه قاراخانـی و فاطمه شـیخ شـعاعی ،نشـریۀ جامعهشناسـی ایـران،1385 ،
«جوان�ان و هنجاره�ای رس�می و غیررسـمی موسیـقی پ�اپ» ،بـا همکاری وحيد قاسـمي ،نشـریۀ نامـه علوم
اجتماعـی،1385 ،
«پسرـهای جـوان و ارزشه�ای مردانگ�ی» ،بـا همـکاری محمد سـعيد ذكايـي ،نشـریۀ جامعهشناسـی ایران،
،1384
«تحلی�ل اس�ناد داوری مق�االت مجلة جامعهشناس�ی ای�ران» ،با همـکاری معصومه قاراخانـی و وزارت فرهنگ
و ارشـاد اسالمی ،نشـریۀ جامعهشناسـی ايران.1384 ،
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■ نادمی ،س ّیداحمد () 1343

● دانشآموخته مهندسي مخابرات ،دانشگاه هوا و فضا.

كارنامك
شاعر ،نویسنده و مترجم حوزه ادبيات،
دبير تحريريۀ مجلۀ تخصصي شعر در حوزۀ هنري،
داور جايزههای شعر فجر ،دفاع مقدس ،كتاب سال جمهوري اسالمي ايران و جايزه گام اول،
همکاری با رادیوهای فرهنگ ،جوان و تهران.
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شعر معاصر

گزيده آثار
شمشــير باســتاني شــرق (دربــارۀ شــعرهای زندهیــاد ســید حســن حســینی) ،تهــران :هنــر رســانه اردیبهشــت،
،1387
اشعار امیری باراکا شاعر مسلمان آمریکایی( ،در دست چاپ)( ،ترجمه).
«اجــرا ایــن اســت؛ نگاهــی بــه فصلــی از منظومــه مردابهــا و آبهــا» ،نشــریۀ ســوره اندیشــه ،ش،67 66
،1391
«آدمی گرگ آدمی است» ،نشریۀ آزما ،ش،1391 ،89
«سربازی با گلوله برفی» ،نشریۀ کتاب ماه ادبیات ،ش، 1389،160
«دادخواهان شعر اعتراض در ایران و جهان» ،نشریۀ زمانه ،ش.1389 ،96

■ ناصريدريايي ،مسعود () 1349

● دانشآموخته کارشناسي ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران.

كودك و نوجوان

کارنامک
كارشناس ادبیات کودک و نوجوان در شوراي كتاب كودك،
مــدرس دانشــگاههاي آزاد اســامي واحــد گرمســار ،علــوم پزشــكي ايــران ،دانشــكده كتابــداري و
اطالعرســاني و بنيــاد ايرانشناســي وابســته بــه دانشــگاه شــهيد بهشــتي،
عضو هیئت مدیره شورای کتاب کودک،
مدیر موزۀ عروسکهای ملل،
مشاور ادبي و هنري دفتر پژوهشهاي فرهنگي،
مدرس در كارگاههاي يونيسف،
داور جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران.
گزیده آثار
کتابشناســی صــد کتــاب منتخــب بــرای کــودکان پیــش دبســتان ،بــا همــکاری علــی گلشــن ،تهــران:
نشــر کتابــدار،1385 ،
بیــش از صــد کتــاب فارســی منتخــب بــرای کــودکان و نوجوانــان ،بــا همــکاری شــهره کائــدی و حســین
شــیخ رضایــی ،خانــه ترجمــه،1379 ،
کتابشناســی صــد کتــاب منتخــب بــرای کــودکان دبســتان ،بــا همــکاری علــی گلشــن ،تهــران :نشــر
کتابــدار ،1385
کتابشناســی صــد کتــاب منتخــب بــرای نوجوانــان ،بــا همــکاری علــی گلشــن ،تهــران :نشــر کتابــدار،
،1385
«نقد فيلم :يادداشتي بر فيلم افسانه دو خواهر» ،نشریۀ سينما تئاتر ،ش ،1374 ،6
نمایشــگاه عکــس «اولیــن ســنگ را چــه کســی پرتــاب خواهــد کــرد ؟» ،پنجمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
هنــر معاصــر ،تفلیــس ،گرجســتان،1391 ،
نمایشــگاه عکــس «چش ـمهایت ،تجربــه غلیــظ تاریکــی» ،چهارمیــن نمایشــگاه بینالمللــی هنــر معاصــر،
تفلیــس ،گرجســتان،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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■ نصراهللزاده ،سیروس () 1347

● دانشآموختۀ دكتري فرهنگ و زبانهاي باستاني ،دانشگاه تهران.

كارنامك
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ زبانشناسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
مدير گروه زبانهاي باستاني و متون كهن پژوهشكده زبان و گويش پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي،
عضو كميته تدوين شناسنامه ميراث معنوي،
عضو كميته تدوين دايرةالمعارف دفاع مقدس.
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زبان

گزيده آثار
تاریــخ ادبیــات فارســی :ادبیــات ایــران پیــش از اســام( ،پیوســت  ،)1تأليــف گروهــی از ایرانشناســان ،بــا
همــكاري ديگــران ،تهــران :ســخن ،ج ( ،1393 ،17ترجمــه)،
راهنمــاي ادبيــات كتيبــه ايرانــي وانيرانــي ،بــا همــكاري حميــد رضايــي صــدر ،تهــران :پژوهشــكده
زبانشناســي ،كتيبههــا و متــون۱۳۸۶. ،
کتيبههای پهلوی کازرون ،تهران :نشر کازرونيه۱۳۸۵. ،
چهــار ســپاهبد ساســانی بــر اســاس شــواهد مهرشناســی ،تأليــف ريــکا گيزلــن ،تهــران :پژوهشــکده زبــان و
گويــش ســازمان ميــراث فرهنگــی ،صنايـع دســتی و گردشــگری( ،۱۳۸۴ ،ترجمــه)،
یشــت فرزانگــی :جشــننامه دکتــر محســن ابوالقاســمی ،بــا همــكاري عســکر بهرامــی ،تهــران :نشــر
هرمــس( ،1384 ،بــه اهتمــام)،
«کــوروش عیالمــی انشــانی یــا کــوروش پارســی؟ نگاهــی دوربــاره بــه بحثهــای پیرامــون هویــت عیالمــی
انشــانی کــوروش دوم» ،بــا همــكاري محمدتقــي ایمانپــور و كيومــرث علـیزاده ،جســتارهای تاریخــی ،ش
 ،1بهــار و تابســتان .1392
«راهــی تــازه در فهــم گذشــته ،تفســیر تــازهای از متــون گاهانــی» ،کتــاب مــاه هنــر ،ش  ،52 51آذر و دی
.1381
«تاریــخ هخامنشــی بــر اســاس کتــاب مقــدس» ،نشــریۀ کتــاب مــاه تاریــخ و جغرافیــا ،ش  ،59 58مــرداد
و شــهريور .1381
«کتیبههای یادبود و سنگ مزار پهلوی ساسانی ،»2 ،نشریۀ نامه پارسی ،ش  ،23زمستان .1380
«نقد و بررسی کتاب شایست ناشایست» ،نشریۀ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،ش  ،21تير .1378

■ نظری ،محمود () 1346

● دانشآموختۀ کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی و ارشاد ،دانشگاه امام صادق (ع).

كارنامك
عضو هیئت تحریریه و مدیر اجرائی مجلة آینه میراث،
مسئول واحد تحصیح متون مرکز پژوهش کتابخانة مجلس شورای اسالمی،
عضو هیئت تحریریه مجلة پیام بهارستان،
کارشناس مسئول واحد نسخ خطی کتابخانة مجلس شورای اسالمی،
فهرست نویس نسخ خطی کتابخانة مجلس.
میراثپژوهی

گزيده آثار
مجموعه مقاالت روشهای تصحیح نسخ خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران،1386 ،
فائــق المقــال فــی الحدیــث و الرجــال ،تهــران :کتابخانــه مجلــس و ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی،1381 ،
فهرســت نســخههای خطــی کتابخانــة مجلــس ،تهــران :کتابخانــه ،مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای
اســامی ،مجلــدات  50 ،47 ،42 ،32 ،27و ،56
درج و چــاپ مقــاالت متعــدد در حــوزة متــون و کتابشناســی در مجــات گوناگــون از جملــه آینــة میــراث
و پیــام بهارســتان.
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■ نورينيا ،حسين () 1344

● دانشآموختۀ كارشناسي ارشد جامعهشناسي ،دانشگاه عالمه طباطبايي.

گزيده آثار
راهنماي پيمايش محلهاي ،با همكاري ديگران ،تهران :دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران،
،1393
دستورالعمل پيمايش محلهاي ،با همكاري ديگران ،تهران :دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران،
،1392
سالمت اداري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،با همكاري داريوش يعقوبي ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر
و اطالعات،1391 ،
تحليل محتواي مطالب هنري روزنامههاي سراسري كشور ،با همكاري محمدعلي خبري و رضا عسكري مقدم،
تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و اطالعات،1391 ،
ميزان رضايتمندي دريافتكنندگان خدمات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،با همكاري داريوش يعقوبي،
تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر
و اطالعات،1390 ،
توسعه تئاتر؛ ضرورتها و راهكارها ،با همكاري علي منتظري و محمد علي خبري،1384 ،
ارزشها و نگرشهاي جوانان ايران ،تهران :سازمان ملي جوانان،1374 ،
«ديدگاه مقايسهاي شهروندان تهراني درباره همسايگان ايران» ،نشریۀ همشهري ديپلماتيك،1389 ،
«كشورهاي همسايه از ديدگاه شهروندان تهراني» ،نشریۀ همشهري ديپلماتيك،1389 ،
«چگونگي بازتاب خشونت ورزشي در مطبوعات ورزشي» ،با همكاري محمدرضا جاللي و منوچهر حسيني،
فصلنامه رسانه.1385 ،
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علوم اجتماعي

كارنامك
عضو هيئت علمي و مدير شاخه جامعهشناسي جهاد دانشگاهي،
معاون سردبير و ويراستار فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات شهر ايراني اسالمي،
عضو انجمن جامعهشناسي ايران،
عضو انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران،
دبير سرويس اجتماعي ماهنامه ايران فردا،
مدرس مدعو دانشگاه بينالمللي امام خميني،1388 1381 ،
عضو گروه مطالعات اجتماعي مهار آبهاي مرزي غرب كشور.1385-1386 ،

■ نیکویی ،علیرضا ()-1340

● دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران.

زبان و ادبیات فارسی

كارنامك
عضو هيئت علمي و مدیر گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه گیالن،
عضو شورای بررسی متون گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
عضو هیات مدیره انجمن نقد ادبی ایران،
عضو انجمن استادان زبان وادبیات فارسی،
عضو هیات تحریریه چهار مجله در زمینه ادبیات فارسی ،عرفان و نقد ادبی،
مدیر مسئول مجله نقد و نظریه ادبی (ادب پژوهی سابق)،
برگزيده كتاب سال جمهوري اسالمي ايران.
گزيده آثار
«بررسی و نقد کتاب بینامتنیت از گراهام آلن» ،فصلنامۀ پژوهشنامه انتقادی،1395 ،
«کنش تاریخی و کنش داستانی؛ بررسی ویژگیهای کنش در بخش تاریخی شاهنامه» ،نشریۀ پژوهشهای
ادبی( ،زیرچاپ)
«بازنگری روایات تاریخی یزدگرد اول و بهرام پنجم با تاکید بر تحلیل انتقادی گفتمان»؛ نشریۀ ادب پژوهی،
ش،1394 ،31
«تأملی در ساخت تمثیلی مثنوی طلسم حیرت بیدل دهلوی»؛ نشریۀ الهیات هنر؛ مدرسه اسالمی هنر ،ش،1
س اول،1392 ،
پژوهی ،ش ،1392 ،23
فرهنگی به گیاهان در ادبیات و اساطیر» ،نشریۀ ادب
«طرحی در رهیافت میان
های کودکان بر مبنای مولفه طرحواره در رویکرد شناختی» ،نشریۀ علمی پژوهشی ادبیات
«بازخوانی قصه
کودک،1391 ،
«والتر بنیامین :اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریه ادبی و هنری» ،نشریۀ ادب پژوهی ،ش ،1391 ،21
پژوهی ،دانشگاه گیالن ،ش ،1390 ،13
«بازخوانی مفهوم فراست در دو گفتمان عرفی و عرفانی» ،نشریۀ ادب
«نقد کتاب تاریخ ادبی ایران» ،نشریۀ فصلنامه تخصصی نقد ادبی ،ش ،1390 ،15
پژوهی ،دانشگاه گیالن ،ش ،3
«دور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی ،فهم و نقد متون» ،نشریۀ ادب
،1386
«زمان ،روایت ،ابدیت در شعر حافظ» ،نشریۀ نامه فرهنگستان ،دوره هفتم ،ش  ،2شهریور .1384
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■ وثوقی ،حسین () 1321

● دانشآموختۀ دكتري زبانشناسی همگانی ،دانشگاه تهران و فوقدکتری زبانشناسی کاربردی،
دانشگاه کالیفرنیا لوسآنجلس آمریکا.

كارنامك
عضو هیئت علمی و مدیر گروه زبانهای خارجی دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه آزاد اسالمی،
عضو هیئت علمی مجله علوم انسانی دانشگاه تهران و مجله زبانشناسی انجمن زبانشناسان ایران،
سردبیر و مدیرمسئول مجالت انگلیسی زبان دانشگاه آزاد اسالمی،
مسئول کمیته تخصصی برنامهریزی زبانهای خارجی و عضو شورای برنامهریزی علوم انسانی در وزارت
علوم،
عضو هیئت علمی کتابهاي درسی سازمان سمت.

 ،An Encyclopedic Dictionary of Teaching English as a Foreign Languageتهـ�ران:
رهنمــا،1380 ،
آزمونهاي سراسري زبان انگليسي با پاسخ تشريحي ،تهران :علوي،1377 ،
زبانشناسي همگاني ،جين اجسون ،تهران :علوي( ،1376 ،ترجمه)،
غنيسازي واژگان ،تهران :رهنما،1375 ،
بررس��ي زبــان ،مبحث��ي در زبانشناس��ي همگان�يـ ،ج��ورج يـ�ول ،تهــران :مركــز نشــر و ترجمــه،1374 ،
(ترجمــه)،
تهيه پرسشهاي چندگزينهاي ،ام .جي .مورفي ،تهران :يكان( ،1373 ،ترجمه)،
بازيهاي زباني (و يك لحظه تأمل كن) ،تهران :رهنما( ،1373 ،تألیف و ترجمه)،
آموزش و سنجش زبان انگليسي ،تهران :علوي،1372 ،
مقاالت زبانشناسي ،تهران :رهنما،1371 ،
فرهن��گ توضيح��ي زبانشناس��ي كارب��ردي النگم��ن ،جكريچ��اردز و ديگـ�ران ،تهــران :مركــز نشــر و
ترجمــه( ،1371 ،ترجمــه)،
تئوري ترجمه از ديدگاه زبانشناسي ،جي .سي.كتفورد ،تهران :ابن سينا( 1346 ،ترجمه).
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زبان

گزيده آثار
واژهسازي و فرهنگنگاري در زبان فارسي ،تهران :باز،1383 ،
فرهنگ اصطالحات آكسفورد و كاربرد آنها ،سايدل و مك موردي،تهران :رهنما( 1382 ،ترجمه)،
درآمدي بر واژهسازي انگليسي نوين ،والري ادمز ،تهران :آتيه( 1381 ،ترجمه)،

■ وفادارمرادی ،محمد ()-1337

● دانشآموختۀ حوزة علمیه و کارشناسی ارشد نسخههای خطی ،دانشگاه امام رضا (ع).

میراث پژوهی

کارنامک
مدرس حوزه و دانشگاه،
فهرستنگار کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوی،
معاونت پژوهشی مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا،
سردبیر گاهنامة گنجنامه رضوی (ویژه ایران شناسی و کتب خطی)،
عضــو هیئــت تحریــره نشــریۀ شمســه و عضــو شــورای عالــی نشــر نفایــس ،ارزشــیابی کتــب خطــی و اســناد،
فضــای مجــازی ،اتــاق فکــر و ،...
کارشناس و ارزیاب رسمی دادگستری خراسان (کتب خطی ،اسناد و اشیاء نفیس)،
مشاوره پایاننامهها و پروژههای حوزه نسخ خطی و تصحیح متون (دانشگاههای مشهد و تهران)،
پژوهشگر ممتاز ،وزارت ارشاد،1389 ،
محقق برگزیده سال ،حامیان نسخ خطی ،آذر ،1384
تدریس و سخنرانی تخصصی (اتریش ،هند ،ترکیه ،ترکمنستان و سمینارهای داخلی).
گزیده آثار
فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز ،تهران :کتابخانۀ مجلس،1390 ،
فهرست کتب خطی کتابخانه آیه اهلل جلیلی کرمانشاه ،مشهد :آستان قدس رضوی،1383 ،
معرفه االثار (مجموعه مقاالت ،دفتر اول) ،تهران :وزارت ارشاد،1381 ،
مقدمـهای بــر اصــول و قواعــد فهرسـتنگاری کتــب خطــی ،تهــران :کتابخانــۀ مجلــس شــورای اســامی،
،1379
شــرح دعــای صبــاح علــوی ،تالیــف قاضــی نــوراهلل شوشــتری ،تهــران :نمایشــگاه بینالمللــی تهــران،1379 ،
(تصحیح)،
فهرســت کتــب خطــی کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی ،مجلــدات  ،23 ،16 ،15مشــهد :آســتان قــدس
رضــوی،1384 ،1380 ،1376 ،
فهرســت الفبایــی کتــب خطــی آســتان قــدس رضــوی ،مولــف همــکار ،مشــهد :آســتان قــدس رضــوی،
،1368
کتابنامه انقالب اسالمی ،مشهد :آستان قدس رضوی.1361 ،
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■ هادویان ،غالمحسین () -1340

● دانشآموختة دکتری فقه و اصول ،دانشگاه امام صادق (ع).

كارنامك
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)،
دبیر علمی اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
سردبیر سابق مجله علمی پژوهشی تعلیم و تربیت اسالمی،
عضو هیأت تحریریه و عضو هیأت مؤسس فصلنامه علمی ترویجی «فصلنامه مصباح»،
تدریس در مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاه آزاد اسالمی.
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میراث پژوهی

گزيدة آثار
حقوق عمومی در نهج البالغه ،تهران :خرسندی،1394 ،
خورشـید شـهادت مجموعـه مقـاالت ده همایش سـاالنه و سراسـری بررسـی ابعـاد زندگانی امام حسـین (ع)،
تهـران :دانشـگاه امام حسـین (ع) 9 ،ج ،سـال ( ،1372-1380بـه اهتمام)،
«مکتـب تربیتـی روح ا( ...تعلیـم و تربیـت از دیـدگاه امـام خمینـی«ره»)» ،نشـریۀ اندیشـه نـاب (ویژهنامـۀ 
سـالگرد رحلـت امـام خمینـی «ره») ،موسسـه تنظیـم و نشـر امـام خمینـی«ره»،1387 ،
«مبانی فکری فرهنگی نهضت عاشورا» ،نشریۀ اندیشه نو،1385 ،
«حکومـت و رهبـری پیامبـر اعظـم (ص) در قـرآن کریم» ،دو ماهنامه علوم انسـانی ،سـال پانزدهـم ،ش ،67
بهمن و اسـفند ،1385
«مفهـوم شناسـی عـزت» ،مجموعـه مقـاالت همایـش عـزت حسـینی تـداوم انقالب اسلامی دان ،موسسـه
چـاپ و انتشـارات دانشـگاه امـام حسـین(ع)،1384 ،
«بررسی فقهی و حقوقی مصرف خمس» ،فصلنامۀ مصباح ،ش ،1383 ،54
«جای�گاه و منزل�ت دع�ا در اسلام» ،مجموع�ه مق�االت همایش نق�ش دعا در زندگی انس�ان ،موسسـه چاپ و
انتشـارات دانشگاه امام حسـین(ع)،1382 ،
«مفهـوم تروریسـم و موضع حقوق اسلامی نسـبت بـه آن» ،فصلنامۀ مصباح ،تهران ،دانشـکده و پژوهشـکده
علوم انسـانی دانشـگاه امام حسـین (ع) ،ش  ،45بهار ،1382
«درآمدی بر نقش خواص در تحوالت اجتماعی» ،فصلنامۀ مصباح ،ش،1376 ،23
«سکوالریسم (علمانیه) و آثار شوم آن» ،فصلنامۀ مصباح ،ش .1372 ، 6

■ يكتا ،حسين () 1341

● دانشآموختۀ دکتری روابط بینالملل ،دانشگاه تهران.

علوم سیاسی

كارنامك
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،
عضو هیئت علمی پژوهشگاه دفاع مقدس،
دبیر علمی دانشنامه خلیج فارس،
مدیر گروه سیاسی ،حقوقی و اقتصادی دانشنامه دفاع مقدس،
مدیر داخلی فصلنامههای علمی پژوهشی سیاست و حقوق،
سردبیر فصلنامه تاریخ جنگ،
داور جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران.
گزيده آثار
اجرای تاریخ شفاهی ،دونالد ای .ریشیه ،تهران :مجمع رزمندگان لشگر  10سيد الشهدا ( ،1393 ،ترجمه)،
روششناسـی سـازهانگاری ،ریـچ فردمـن ،تهـران :دانشـكده حقـوق و علـوم سياسـي دانشـگاه تهـران1392 ،
(ترجمه)،
جنگهای مدرن ( 2ج) ،تهران :مرز و بوم( 1391 ،ترجمه)،
روزشـمار جنـگ ایـران و عـراق :هجوم سراسـری ،سـپاه پاسـداران انقالب اسلامي ،تهران :مركـز مطالعات و
تحقيقـات جنگ،1390 ،
ایران و همسایگان ،شیرین هانتر ،تهران :دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران( 1390 ،ترجمه)،
بحران در خوزستان ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،تهران :مركز مطالعات و تحقيقات جنگ،1380 ،
انقالب اسالمی از نگاه دیگران ،با همكاري احمد اميدوار ،تهران :دفتر سياسي نيروي انتظامي،1377 ،
پیدایـش نظـام جدید و تولد نیروهای مسـلح انقالب ،تهران :سـپاه پاسـداران انقالب اسلامي ،مركـز مطالعات
و تحقيقـات جنگ،1375 ،
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■ نام

● عنوان
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عنوان ..........

پیوستها

آييننامه جشنواره نقد کتاب

پیوستها

مقدمه
نقـد بـه عنـوان خالقيـت و آفرينشـگری علمـی ،در
کنـار ديگـر آفرينشهـای علمـی و ادبی قـرار دارد و
توجـه بـه آن ،زمينهسـاز اعتلا و ارتقـای کيفـی آثار
انتشـار يافتـه اسـت .معاونـت امـور فرهنگـی توسـط
مؤسسـه خانـه کتـاب به منظـور ارتقای سـطح کيفی
نقـد و نيـز تشـويق منتقـدان ،هـر سـاله مقـارن بـا
هفتـه پژوهـش و براسـاس ايـن آييننامـه ،اقـدام به
انتخـاب «نقد برتـر» و «معرفی و تشـويق» منتقدان
و فعـاالن ايـن حـوزه میکنـد.

منتشـر شـده باشد.
تبصـره :1در صـورت ضـرورت هيأتهـای داوری
میتواننـد در حـوزۀ  ادبيـات و کـودک و نوجـوان
حداکثـر  4اثـر ،در حـوزۀ علـوم اجتماعـی حداکثـر 3
اثـر و در ديگـر حوزههـا  2اثـر را در گرايشهـای
متفـاوت انتخـاب کننـد.

ماده  .3ارکان جشنواره
مؤسسـه خانـه کتاب از سـوی معاونت امـور فرهنگی
مجـری برگـزاری جشـنواره نقـد کتـاب اسـت .دبيـر
علمـی ،دبيرخانـه و هيأتهـای  3نفـرۀ داوری هـر
رشـته ،ارکان ايـن جشـنواره محسـوب میشـوند.
ماده  .1هدف
رشـد و بالندگـی فـن نقـد و ايجـاد فضـای سـالم تبصـره  :2دبيرعلمی به پيشـنهاد معـاون فرهنگی
و سـازنده در فضـای نقـد علمـی و ارتقـا و توسـعۀ  خانـه کتـاب و بـا حکـم مديرعامـل مؤسسـه تعييـن
کيفـی آثـار انتشـار يافتـه و اعتلای انديشـه از جمله میشـود.
مهمتريـن اهـداف ايـن جشـنواره اسـت.
مـاده  .4وظايـف و اختيـارات دبيـر علمـی
جشـنواره
ماده  .2موضوع
حوزههـای مـورد ارزيابـی ايـن جشـنواره عبارتنـد از .1 :پيشـنهاد انتخـاب هيأتهـای سـه نفـرۀ داوری و
کلیـات و اطالعرسـانی ،ميراثپژوهی ،فلسـفه ،کالم داوران هريـک از موضوعات جشـنواره به مديرعامل.
و عرفـان ،علـوم تربيتـی و روانشناسـی ،دیـن ،علوم  .2نظـارت بـر تفکيـک و طبقهبندی مقاالت رسـيده
اجتماعـی ،زبان ،علـوم وفنون ،هنر ،تاريـخ و جغرافيا ،بـه دبيرخانه.
ادبيـات ،ايـران و اسلام و کـودک و نوجـوان کـه در  .3شرکت در جلسات داوری و نظارت بر روند آن.
نشـريات داخلی کشـور ،اعم از کاغـذی و الکترونيک  .4جمعبنـدی و ارائـه گـزارش نهايـی بـه صـورت
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مکتـوب بـه وزيـر و معـاون امـور فرهنگـی.
ماده  .5روند داوری
داوری و انتخاب مقاالت در سه مرحله انجام میشود:
مرحلـه نخسـت :کليـۀ  مقـاالت ارسـالی بـه
دبيرخانـه ،توسـط هيأتهـای داوری بررسـی
میشـوند و مقاالتی کـه دارای دو رأی مثبت باشـند،
بـه مرحلـه دوم راه میيابنـد .نتايـج ايـن بررسـی در
صورتجلسـه ثبـت و بـه امضـای اعضـا میرسـد.

مرحلـه نهايی :ايـن مرحله بـا حضور دبيـر علمی
و کليـۀ اعضـای هيأتهـای داوری  3نفـره در هـر
رشـته ،برگزار میشـود .پس از بررسـی نتايج داوری،
اثـری کـه  90يـا بيـش از آن امتيـاز کسـب کـرده
باشـد مقالـۀ برگزيـده و اثـری کـه بيـن  85تـا 90
امتيـاز را کسـب کـرده باشـد مقالـۀ شايسـته تقديـر
محسوب شـده و نتيجـۀ  جلسـه در صورتجلسـه
ثبـت خواهد شـد.
مقاالت
* بـرای ارائه بهتر و روشـن چگونگی داوری
ِ
نقـد کتـاب ،راهنمايـی در هشـت بنـد آماده میشـود
کـه به همراه فـرم داوری برای داوران ارسـال خواهد
شد.
تبصـره  :3در صورتـی کـه پديدآورنـدگان مقالـۀ 

ماده  .6بخش ويژه
هيأتـی متشـکل از دبيـر علمـی و سـه داور ،پـس از
مشـورت بـا هيأتهـای داوری بـا بررسـی کارنامـه
و کارکـرد پيشکسـوتان ،نهادهـا ،نشـريات و  ...و بـا
توجـه بـه تنـوع و تعـداد کار نقد ،نسـبت بـه نامزدی
شـخص برگزيـده يـا شايسـته تقديـر بـا انتخـاب
مديرعامـل مؤسسـه اقـدام خواهـد کـرد.
ماده  .7زمانبندی
نيمـۀ نخسـت هـر سـال دبيرخانـه جشـنواره نقـد
کتـاب ،بـا تهيـه آثار مربـوط به نقـد و بـا درج آگهی
فراخـوان در روزنامههای کثيراالنتشـار و رسـانههای
جمعـی ،از تمـام منتقدان دعـوت میکند تـا آثار خود
را تـا ابتدای شـهريور مـاه به دبيرخانه ارسـال نمايند.
بررسـی و ارزيابـی توسـط هيـأت داوران از نيمۀ دوم
شـهريور ماه آغاز شـده ،سـپس طی مراسـمی مقارن
بـا هفتـۀ پژوهش بـه برگزيـدگان ،جوايز تعيين شـده
در ايـن آيين نامـه اهدا خواهد شـد.
ماده  .8جوايز
بـه اشـخاص برگزيـده در هـر حـوزه ،تنديـس زرين
و سـپاسنامه بـا  5سـکۀ تمـام بهـار آزادی و بـه
اشـخاص شايسـتۀ تقديـر تنديـس سـيمين ،سـپاس
نامـه بـا  3سـکۀ تمـام بهـار آزادی اهـدا میشـود.
سـپاسنامه بـه امضای معـاون امور فرهنگـی وزارت
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی خواهـد بـود.

گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب 205 /

پیوستها

مرحله دوم :مقاالت راه يافته به مرحلۀ دوم داوری
حداقل بايد از سوی  3داور مورد مطالعه قرار گيرند و
نتايج ارزيابی در فرمهای مربوط درج گردد .مقاالتی
که از  100امتياز 85 ،امتياز يا بيشتر را کسب کنند ،به
مرحلۀ نهايی راه میيابند.

برگزيـده يـا تقديـری بيش از يـک نفر باشـند ،جوايز
بيـن افـراد بـه صـورت مسـاوی توزيع میشـود.

پیوستها
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به نام خدای سخنآفرین
سپاسنامه

وقولوا قوالً سدیدا ً
استوار سخن بگویید
( احزاب ،آیه )70

ناقــدان سرهســنجان جامعــه علمــی وادبــی هســتند کــه بــا ریزبینــی و موشــکافی در محصــوالت
فرهنگــی تولیــد شــده ،ذوق مصرفکننــدگان را پــرورش میدهنــد و شــیوه دیگرگونــه نگریســتن
را بــه آنــان میآموزنــد .وجــود ایــن صیرفیــان و اقبــال بــه آنــان پویایــی و پایایــی جامعــه علمــی
را در پــی دارد .بــه همیــن ســبب ،بــه میزانــی کــه حضــور ایــن ناقــدان گســترده ،پذیرفتنــی و
ســتودنی باشــد ،میتــوان وجــود و رواج آثــار خــوب را انتظــار داشــت .یکــی از اهــداف جشــنواره
نقــد کتــاب تــاش در جهــت گســترش حضــور ناقــدان و مقبولیــت بیشــتر آنــان اســت.
پیوستها

فرهیخته گرامی،
جناب آقای /سرکار خانم...
هیأت داوران سیزدهمین جشنواره نقد کتاب ،مقالهه شما را با نام  ....مقاله برگزیده /شایسته تقدیر
شناخته است و بابت این کوشش ستودنی به شما تبریک میگوید .از این رو ،مؤسسه خانه کتاب
در جهت تقویت و ترویج فرهنگ نقادی و بزرگداشت ناقدان برتر و تقدیر از آثار نقادانه ،با افتخار
این سپاسنامه را به شما تقدیم میکند و امید میبرد که همچنان در مسیر اعتالی فرهنگ نقد و
بهینهسازی آن بکوشید.
کامیابی شما را در مسیر ترویج حق از خداوند بزرگ خواستاریم.

سید عباس صالحی
معاون فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سید حسن اسالمی اردکانی
دبیر علمی سیزدهمین جشنواره نقد کتاب
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معرفي تارنماي جشنواره نقد كتاب
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تارنمای جشنوارة نقد کتاب به منظور ارتباط دوسویه با نویسندگان عرصة نقد کتاب و با هدف مشارکت جمعی
کنندگان جشنواره ،افزایش سرعت و دقت در فرایند داوری و ارائة اطالعات و اخبار مرتبط با موضوع نقد
شرکت
ِ
طراحی شده و دارای امکانات فراوانی است که مهمترین آنها بدین شرح است:
● ثبت نام کاربران و ثبت اطالعات ایشان در بانک اطالعاتی کاربران،
● ارسال مقاله از سوی نویسندگان،
● ویرایش مقاالت،
● بررسی چندجانبة 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 گزارشگیری،
● 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 سرگروههای داوری،
●معرفی دبیران علمی ،سرداوران و داوران به پایگاه و تهیه بانک اطالعاتی از آنها،
● امکان پرداخت الکترونیک برای مراحل مختلف جشنواره برای نمونه حق الزحمه داوریها،
● امکان بحث و گفتگو.
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