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 مقدمه 

اين نكته از قواعد انكارناپذير، اجماعي و مسلّم معرفتشناسي و فلسفة علم است كه 
هرگونه حركت رو به جلو و پيشرفتي در عرصة معرفت، بدون نگاه به گذشته امكانپذير 

نيست. زيرا معارف بشري نه يكباره، بلكه در اثر تالشهاي پيوسته و تدريجي تمامي 
پژوهشگران و دانشمندان در طول تاريخ به دست ميآيد. اساساَ سخن نو، و گام به جلو 
نهادن بدين معناست كه ما با وقوف به كاستيها و قوتها، در پي آنيم تا خألها را مرتفع 

سازيم و كاروان علم را به پيش بريم. شرط نخستين در ابداع هر نظريه، مسئله و گزاره، 
استدالل و برهان و حتي ارائه تبيين نو از يك مفهوم و موضوع، احاطه به پيشينة معرفتي 

همراه با نگاهي آسيبشناسانه به گذشته است. بنابراين، نقد، رد، نقض و رويكرد سلبي، 
 مقدمة انكارناپذير و الزمة ذاتي هرگونه زايش علمي و رويكرد اثباتي است.

 با اين مقدمة ضروري و مهم بخوبي ميتوان دريافت كه مهمترين عامل ركود و 
رخوت در برخي از دانشها در جامعة معاصر، فاصله گرفتن از اين مقولة حساس و كليدي 

است. امروزه متأسفانه شاهديم كه در ميان اهالي قلم (اعم از مؤلفان، مترجمان و 
پژوهشگران) نقدنويسي و نقدپذيري رايج نيست و بديهي است تا زماني كه اين داروي 
حياتبخش در كاممان تلخ و ناگوار باشد و از آن فاصله بگيريم، نبايد اميدي به شادابي 
و طراوت و حركت رو به جلو در ساحت دانشاندوزي داشته باشيم و بايد با درجا زدن، 

 خود و مخاطبان را سرگرم سازيم و از دايرة جهل مركب رهايي نيابيم.
در اين ميان، هر چقدر نقدنويسي قابل آموزش است و دستيابي به آن امكانپذير، 
برعكس نقدناپذيري، معظلي چند وجهي و پيچيده است و حل آن از عهدة مسئوالن 

 فرهنگي خارج.
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جشنواره نقد كتاب با هدف شناخت نقدهاي برتر، آموزش غيرمستقيم نقدنويسي و 
اخالق نقد، و در نهايت رواج نقدپذيري به عنوان سهاللوصولترين قدم براي دستيابي 

 كار خود را آغاز كرد و خوشبختانه با گذشت 1383به اهداف متعالي ياد شده از سال 
نزديك به يك دهه به اعتراف اهالي فرهنگ توانسته است بدور از هرگونه حواشي به 
سهم خود تأثيرگذار باشد. اما نبايد فراموش كرد كه اين رؤياي دستيافتني نيازمند عزم 

 و ارادة عمومي تمامي فرهيختگان و اهالي قلم است.
در دهمين دوره جشنوارة نقد با همكاري صميمانة دهها گروه تخصصي داوري 

  مجله مورد ارزيابي قرار گرفت. 248 مقاله از 1445تعداد 
 مقاله، در حوزة دين 118 مقاله،  در حوزة فلسفه 105در اين دوره در حوزة كليات 

 مقاله، در حوزة 52 مقاله، در حوزة علوم و فنون 90 مقاله، در حوزة علوم اجتماعي 208
 مقاله، در 24 مقاله، در حوزة ادبيات عرب 121 مقاله، در حوزة ادبيات فارسي 85هنر 

 مقاله، در حوزة ادبيات 17 مقاله، در حوزة زبانشناسي 55حوزة ادبيات زبانهاي ديگر 
 مقاله، در 111 مقاله، در حوزة تاريخ و جغرافيا 93 مقاله، در حوزة شعر 199داستاني 

 مقاله، در دبيرخانه ارزيابي شد كه در مراسم امروز از نفرات 167حوزة كودك و نوجوان 
 برگزيده و شايسته، تقدير به عمل خواهد آمد.

در پايان جا دارد ضمن تقدير از تمامي همكاران سختكوش مؤسسه در واحدهاي 
اداري، مالي، فني، اطالعرساني و روابط عمومي، انتشارات سپاس ويژهاي داشته باشم از 

محضر يكايك داوراني كه متعهدانه و عالمانه ما را در امر خطير ارزيابي مقاالت اين 
دوره ياري رساندند؛ و مديرعامل محترم، جناب آقاي علي شجاعي صائين به دليل 

حمايتهاي بيدريغش و نيز همكار گرانقدرم سركار خانم مژگان حقاني كه صبورانه و 
 متعهدانه وظيفة سنگين ادارة دبيرخانه را برعهده داشتند.

 
 علي اوجبي        

       دبير علمي دهمين جشنواره نقد كتاب
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 .1391؛ شهريور ـ آبان 280-282
 .1391؛ فروردين ـ ارديبهشت 276-275از مناقب ايرج افشار؛ م.ر؛ جهان كتاب؛ شماره  .12
 .1391؛ مهر 178استادان و نااستادانم؛ عليرضا بهمنآبادي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .13
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اصطالحنامه و كاربردهاي آن در محيط الكترونيكي؛ مريم كازراني؛ كتاب ماه  .14
 .1391؛ بهمن 182كليات؛ شماره 

اصول ايفال براي حفاظت و نگهداري از مواد كتابخانهاي؛ هادي شريف مقدم؛ كتاب  .15
 .1391؛ بهمن 182ماه كليات؛ شماره 

اصول فناوري اطالعات؛ رضوان اجاقي، حسن اشرفي ريزي؛ كتاب ماه كليات؛  .16
 .1391؛ دي 181شماره 

 .1391؛ ارديبهشت 56اوضاع كمي خوب است!؛ رضا زاده محمدي؛ راه؛ شماره  .17
بازشناسي رسانههاي جمعي با رويكرد سواد رسانهاي؛ عيسي زارعي؛ كتاب ماه  .18

 .1391؛ آبان 179كليات؛ شماره 
بررسي تاريخ تحوالت كتابهاي درسي مدارس در ايران؛ اسفنديار معتمدي؛ پژوهش  .19

 .1391؛ تابستان 25و نگارش كتب دانشگاهي؛ شماره 
؛ 56بررسي مقايسهاي سه كتابخانه اينترنتي؛ علي رضايي؛ رهآورد نور؛ شماره  .20

 .1391تابستان 
برنامهريزي راهبردي در كتابخانهها و مراكز اطالعرساني؛ فريبرز درودي؛ كتاب ماه  .21

 .1391؛ خرداد 174كليات؛ شماره 
؛ مرداد ـ 53-52بسوخت ديده ز حيرت...؛ مهدي فاموري؛ گزارش ميراث؛ شماره  .22

 .1391آبان 
 .1391؛ مهر 355تاريخ به روايت رسانهها؛ زهرا اسدي؛ كتاب هفته؛ شماره  .23
تاالرهاي گفتگوي اينترنتي: از فراز تا فرود؛ اميررضا اصنافي؛ كتاب ماه كليات؛  .24

 .1391؛ خرداد 174شماره 
تأملي در فرهنگ اشارات ادبيات فارسي؛ سهيل ياري گلدره؛ گزارش ميراث؛ ضميمه  .25

 .1391؛ زمستان 3شماره 
؛ علي اكبر web of scienceتحليل محتواي مقالههاي كتابداري در ايران در  .26

 .1391؛ پاييز 59خاصه؛ كتابداري و اطالعرساني؛ شماره 
 .1391؛ مهر ـ دي 89-90ترجمه كاوي؛ حسن الهوتي؛ بخارا؛ شماره  .27
تعامل انسان و سيستم اطالعاتي؛ حميدرضا جمالي مهموئي؛ كتاب ماه كليات؛  .28

 .1391؛ شهريور 177شماره 
 .1391؛ خرداد 176تو نقد قلب را از زر برون كن!؛ پويا پيروز فر؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .29
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جمعالجمع اشتباهات؛ از فهرستنگاي تا تصحيح متون؛ ابوالفضل حافظيان بابلي؛  .30
 .1391؛ زمستان 3گزارش ميراث؛ ضميمه شماره 

؛ 279-277خاطرات و خطرات ويرايش؛ نگين اسالميفر؛ جهان كتاب؛ شماره  .31
 .1391خرداد ـ مرداد 

 .1391؛ اسفند 183خزشگرهاي وب؛ حميد قاضيزاده؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .32
داوري و مديريت مقاله در مجلههاي علمي؛ يزدان منصوريان؛ كتاب ماه كليات؛  .33

 .1391؛ شهريور 177شماره 
 .1391؛ تير 175درآمدي بر بازيابي نوين اطالعات؛ حميد كشاورز؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .34
راهنماي حفاظت و نگهداري مواد كتابخانهاي؛ هادي شريف مقدم؛ كتاب ماه  .35

 .1391؛ آذر 180كليات؛ شماره 
 .1391؛ ارديبهشت 173رسانه ديني؛ دين رسانهاي؛ عيسي زارعي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .36
 .1391؛ مرداد 176روشهاي پژوهش آميخته؛ نجال حريري؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .37
 .1391؛ آذر 362زندگي در فضاي دوم؛ مريم محمدي؛ كتاب هفته؛ شماره  .38
؛ 173زيبايي شناسي و فلسفه رسانه؛ اميرعبدالرضا سپنجي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .39

 .1391ارديبهشت 
سمينار تحقيق و پيشنهاديهنويسي در كتابداري و اطالعرساني؛ فيروزه زارع  .40

 .1391؛ آذر 180فراشبندي، نيره السادات سليمانزاده؛ كتاب ماه كليات؛ شماره 
سواد اطالعاتي، آموزش و يادگيري؛ علي حسين قاسمي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .41

 .1391؛ تير 175
)؛ 1357-1387سه دهه با مطبوعات فارسي زبان مهاجران افغانستاني در جهان ( .42

 .1391؛ فروردين 172اميدعلي مسعودي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره 
؛ سيدعبداهللا انوار؛ كتاب ماه كليات؛ »تكملة الذريعة الي تصانيف الشيعة«سيري در  .43

 .1391؛ آبان 179شماره 
؛ 179عصر طاليي مطبوعات ايران؛ محمدعلي سلطاني؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .44

 .1391آبان 
فرايند داوري در مجالت علمي: نقاط قوت و ضعف آن؛ يزدان منصوريان؛ كتاب ماه  .45

 .1391؛ ارديبهشت 173كليات؛ شماره 
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فرهنگ جامع كتابداري و اطالعرساني؛ محمد هدايي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .46
 .1391؛ مهر 178
فرهنگ فناوري اطالعات و ارتباطات: انگليسي ـ فارس؛ حسين مختاري معمار؛  .47

 .1391؛ اسفند 183كتاب ماه كليات؛ شماره 
فرهنگ مصطلحات نسخهشناسي، تأليف يا ترجمه؟؛ محمدعلي كاتب؛ گزارش  .48

 .1391؛ تير 2ميراث؛ ضميمه شماره 
فهرست كتابهاي چاپ سنگي كتابخانه مركز تحقيقات رايانهاي حوزه علميه  .49

 .1391؛ شهريور 177اصفهان؛ صديقه سلطانيفر؛ كتاب ماه كليات؛ شماره 
؛ 178فهرست كتابهاي فارسي شدة چاپي؛ فريد قاسملو؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .50

 .1391مهر 
فهرست نسخههاي خطي فارسي آرشيو ملي پاكستان؛ سيدصادق حسيني اشكوري؛  .51

 .1391؛ اسفند 183كتاب ماه كليات؛ شماره 
فهرست نسخههاي خطي فارسي كتابخانه ابن مسكويه؛ حسين مسرت؛ كتاب ماه  .52

 .1391؛ خرداد 174كليات؛ شماره 
فهرست نسخههاي خطي كتابخانه ترالن ـ استانبول؛ علي عليزاده آقكند؛ كتاب ماه  .53

 .1391؛ ارديبهشت 173كليات؛ شماره 
فهرست نسخههاي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي؛ حسين مسرت؛ كتاب  .54

 .1391؛ آبان 179ماه كليات؛ شماره 
فهرست نسخههاي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي؛ محسن ناجي  .55

 .1391؛ آبان 179نصرآبادي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره 
فهرست نسخههاي خطي كتابخانه مدرسه چشمه رحمت (غازيپور ـ هند)؛ صديقه  .56

 .1391؛ ارديبهشت 173سلطانيفر؛ كتاب ماه كليات؛ شماره 
فهرست نسخههاي خطي و اسناد موزه مردم شناسي؛ صديقه سلطانيفر؛ كتاب ماه  .57

 .1391؛ آبان 179كليات؛ شماره 
كاربردهاي پايگاه اطالعاتي جي.سي.آر در مطالعات موردي علمسنجي؛ سعيد  .58

 .1391؛ مهر 178فارسي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره 
كتابداران دانشگاهي ايران؛ خديجه قنبري مهرنيت، سارا سعيديزاده؛ كتاب ماه  .59

 .1391؛ آذر 180كليات؛ شماره 
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كتابشناسي دكتر رضا داوري اردكاني؛ پيمان جليل پور؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .60
 .1391؛ دي 181
 .1391؛ تير 175كتابشناسي نظريه اجتماعي؛ مريم اسدي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .61
 .1391؛ مرداد ـ آبان 53-52كتابورزِ اطالعرسان؛ الوند بهاري؛ گزارش ميراث؛ شماره  .62
 .1391؛ فروردين 172گنجينه مطبوعات ملك؛ مهران آشوري؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .63
 .1391؛ دي 181مباني آرشيو و اسناد؛ غالمرضا اميرخاني؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .64
مباني پژوهش كيفي: فنون و مراحل توليد نظريه زمينهاي؛ يزدان منصوريان؛ كتاب  .65

 .1391؛ تير 175ماه كليات؛ شماره 
 .1391؛ دي 181مدل بنياد كيفيت اروپا؛ فرامرز مسعودي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .66
مديريت خودكار استنادها: راهكاري كارآمد براي تسهيل مديريت پژوهش؛ فردين  .67

 .1391؛ شهريور 177كوالئيان؛ كتاب ماه كليات؛ شماره 
؛ 182مديريت يادگيري الكترونيكي؛ نصرت رياحينيا؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .68

 .1391بهمن 
 .1391؛ خرداد 174مراحل توليد كتاب؛ الهه حسيني؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .69
؛ 183مرجع مجازي: بهترين رويكردها؛ يعقوب نوروزي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .70

 .1391اسفند 
مروري بر كتاب دانشنامه اطالعات و ارتباطات؛ فائزه فرهودي؛ كتاب ماه كليات؛  .71

 .1391؛ شهريور 177شماره 
 .1391؛ فروردين 172مطبوعات در جهان اسالم؛ مريم پژوه؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .72
؛ 176معرفي و نقد دانشنامه ناشنوايان (دانا)؛ فرناز محمدي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .73

 .1391مرداد 
 .1391؛ تير 175منارة بلند بر دامنة الوند؛ صالح طباطبايي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .74
 .1391؛ اسفند 183 المرعشي؛ سيدعبداهللا انوار؛ كتاب ماه كليات؛ شماره موسوعـة العالمة .75

نخستينهاي تاريخ روزنامهنگاري ايران؛ مهران آشوري؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .76
 .1391؛ فروردين 172
نرمافزارهاي كد منبع باز كتابداري و اطالعرساني؛ مهدي عليپور حافظي؛ كتاب ماه  .77

 .1391؛ آذر 180كليات؛ شماره 
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؛ سيدصادق حسيني اشكوري؛ آينه پژوهش؛ »كنوز الجواهر و معادن الزواهر«نسخه  .78
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 136-135شماره 

 .1391؛ آبان 179نسخهشناسي؛ علي صادقزاده وايقان؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .79
 .1391؛ مهر 178نظريههاي جامعه اطالعات؛ محمود بابايي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .80
نقد برنامهريزي راهبردي: تنگناهاي نظري و عملي؛ ابراهيم افشار؛ كتاب ماه كليات؛  .81

 .1391؛ خرداد 174شماره 
نقد و بررسي فرهنگنامه مؤلفان اسالمي؛ محمدعلي سلطاني؛ گزارش ميراث؛ شماره  .82
 .1391؛ فروردين ـ تير 50-51
نقد و بررسي كتاب مدل تعالي مؤسسههاي پژوهشي؛ فرامرز مسعودي؛ كتاب ماه  .83

 .1391؛ خرداد 174كليات؛ شماره 
نقد و بررسي منابع استنادي در مقاالت علمي ـ پژوهشي؛ صادق عسكري؛ ادب  .84

 .1391؛ بهار 1عربي؛ شماره 
؛ 177نقدي بر آيين نقد كتاب؛ سيدمحسن اسالمي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .85

 .1391شهريور 
 .1391؛ بهمن 4نقدي بر سند ملي آموزش و پرورش؛ هادي مصدق؛ پژواك؛ پيش شماره  .86
؛ 173نقدي بر فنون ارائه مطالب؛ اميررضا اصنافي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .87

 .1391ارديبهشت 
-نقدي بر كتاب آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري؛ رضوان اجاقي، حسن اشرفي .88

 .1391؛ شهريور 177ريزي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره 
نقدي بر ويرايش دوم كتاب دستورالعملهاي ادارة كتابخانههاي عمومي؛ مرتضي  .89

 .1391؛ زمستان 4امرايي، نصراهللا اميريخواه؛ كتابخانههاي عمومي؛ شماره 
نقش دانشگاهها در شيوع پديده كتابسازي و تكلفات اداري؛ قاسم صافي؛ گزارش  .90

 .1391؛ تير 2ميراث؛ ضميمه شماره 
نقش كتابخانههاي ديجيتالي دانشگاهي ايران در هزاره سوم؛ پيمان جليلپور؛ كتاب  .91

 .1391؛ مهر 178ماه كليات؛ شماره 
؛ 172نگاه مديريتي به ارتباطات علمي؛ محمد خندان؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .92

 .1391فروردين 
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نگاهي به ابزارها و منابع پژوهش در اينترنت؛ علي نعيمالدين خاني؛ رهآورد نور؛  .93
 .1391؛ زمستان 58شماره 

 نويسندگان ايراني در سوئد؛ معينالدين محرابي؛ كتاب ماه دايرةالمعارفنگاهي به  .94
 .1391؛ دي 181كليات؛ شماره 

نگاهي به فرهنگ اوزان شعر فارسي؛ هادي اكبرزاده، جواد نوراني؛ كتاب ماه  .95
 .1391؛ مرداد 178ادبيات؛ شماره 

نگاهي به فهرست كتب سنگي و سربي كتابخانه مركزي(ملي) تبريز؛ اكبر تقيپور؛  .96
 .1391؛ ارديبهشت 173كتاب ماه كليات؛ شماره 

نگاهي به فهرست نسخ خطي فارسي كتابخانه حسن پاشا ـ چروم، تركيه؛ علي  .97
 .1391؛ خرداد 174عليزاده آقكند؛ كتاب ماه كليات؛ شماره 

-نگاهي به فهرستواره مشترك نسخههاي خطي پزشكي و علوم وابسته در كتابخانه .98
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 136-135هاي ايران؛ علي اكبر صفري؛ آينه پژوهش؛ شماره 

نگاهي به كتاب فرهنگ بزرگ ضربالمثلهاي فارسي؛ وحيد سبزيانپور، هديه  .99
 .1391؛ مرداد 178جهاني؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره 

 .1391؛ ارديبهشت 173نمايهسازي ماشيني؛ يعقوب نوروزي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .100
 .1391؛ خرداد 174نمايهسازي و چكيدهنويسي؛ يعقوب نوروزي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .101
ويژگيهاي مطلوب در تدوين سرفصل درسي دانشگاهي با نقد بر سرفصلهاي  .102

درسي رشته زبان فرانسه؛ مهري بهرام بيگي؛ پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي 
 .1391؛ تابستان 25(سمت)؛ شماره 

هستان نگاري: روش شناسيها، ابزارها و زبانهاي توسعه؛ مهدي عليپور حافظي؛  .103
 .1391؛ بهمن 182كتاب ماه كليات؛ شماره 

ـ ؛ مرداد 136-133يا اراده به آزادي يا تدبير منزل؛ شهريار وقفيپور؛ نافه؛ شماره  .104
 .1391شهريور 

 .1391؛ تابستان 94ياد بعضي نفرات؛ الوند بهاري؛ انتقاد كتاب (ضميمه نگاه نو)؛ شماره  .105
 
 . فلسفه2
 .1391؛ اسفند 66آشنايي با چگونه انديشيدن؛ رضا محمدينسب؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .1
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آشنايي با فرهنگنامه تاريخي مفاهيم فلسفه؛ محمد آسياباني؛ كتاب هفته؛ شماره  .2
 .1391؛ ارديبهشت 332

آشنايي با كتابشناسي توصيفي فلسفه نفس؛ پيمان جليلپور؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .3
 .1391؛ بهمن 65
آيا توجيه خشونت با نام انساندوستي مجاز است؟؛ سياوش مسلمي؛ كتاب ماه  .4

 .1391؛ خرداد 57فلسفه؛ شماره 
اثبات در برابر انكار، آراء سعيد زيباكالم در ترازوي نقد روششناختي؛ سيدمحمدتقي  .5

 .1392، بهار 1391؛ زمستان 4-5موحد ابطحي؛ علوم انساني اسالمي؛ شماره 
ايرادهاي ارسطو به ايدههاي افالطوني سعيد بيناي مطلق، الهام كندري؛ آينه معرفت؛  .6

 .1391؛ بهار 30شماره 
 .1391؛ خرداد 335اينك آخرالزمان؛ امير خسروي؛ كتاب هفته؛ شماره  .7
-275بازخواني دو فصل از يك كتاب؛ معصومه علياكبري؛ جهان كتاب؛ شماره  .8

 .1391؛ فروردين و ارديبهشت 276
بازخواني نقادانة ديدگاه ارسطو دربارة ساختار هستي؛ اسحاق طاهري سرتشنيزي؛  .9

 .1391؛ بهار و تابستان 1پژوهشهاي هستيشناختي؛ شماره 
باورهاي پايه و چگونگي تحصيل معرفت عيني و ضروري از ديد فيلسوفان مسلمان  .10

؛ 89و تحليلي نوين و وجودشناختي از آنها؛ مرتضي حاج حسيني؛ فلسفه و كالم؛ شماره 
 .1391پاييز و زمستان 

بررسي آراء افالطون و ارسطو در نقد محاكات و هنر شاعري؛ محمد طاهري؛  .11
 .1391؛ بهار و تابستان 24كاوشنامه زبان و ادبيات فارسي؛ شماره 

 به ابن سينا؛ زينب برخورداري؛ فلسفه و كالم المهجةبررسي انتساب اثر منطقي  .12
 .1391؛ پاييز و زمستان 2اسالمي؛ شماره 

بررسي انتقاد مكتب تفكيك به كاركرد معرفت فلسفي در دين؛ محمدرضا بهاري؛  .13
 .1392 ـ بهار 1391؛ زمستان 66-65كتاب نقد؛ شماره 

بررسي انتقادي نظرية روزنتال دربارة فلسفه سياسي اسالم؛ محسن رضواني؛  .14
 .1391؛ بهار 63حكومت اسالمي؛ شماره 

ارتباط علم پيشين الهي و اختيار انسان؛ «بررسي پاسخ حكمت متعاليه به شبهة  .15
 .1391؛ تير 175رضا باقيزاده؛ معرفت؛ شماره 
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بررسي داليل معرفت شناختي و زبان شناختي االهيات سلبي؛ سيدمرتضي حسيني  .16
 .1391؛ پاييز و زمستان 20شاهرودي، فاطمه استثنايي؛ پژوهشنامه فلسفة دين؛ شماره 

بررسي داليل وجودشناختي االهيات سلبي؛ سيدمرتضي حسيني شاهرودي؛ فاطمه  .17
 .1391؛ تابستان 43استثنايي؛ انديشه ديني؛ شماره 

بررسي رابطة انسانشناسي و روششناسي در پارادايمهاي اثباتگرايي و رئاليسم  .18
 .1391؛ تابستان 3انتقادي؛ معرفت فرهنگي اجتماعي؛ شماره 

بررسي كتاب افكار هگل و نقد نقد جواد طباطبايي؛ محمد زارع؛ كتاب ماه فلسفه؛  .19
 .1391؛ فروردين 55شماره 

بررسي مباني شناختشناسي ژان پياژه و نقد آن؛ جواد تركاشوند؛ معرفت؛ شماره  .20
 .1391؛ خرداد 174
 از ديدگاه صدرالمتألهين؛ محمود شكري، »جسمانيت نفس«بررسي و تحليل  .21

 .1391؛ پاييز و زمستان 28يارعلي كردفيروزجايي؛ انسانپژوهي ديني؛ شماره 
بررسي و تحليل انتقادي عقالنيت جديد در مقايسه با عقالنيت سنتي؛ حسين  .22

 .1391؛ تابستان 9زمانيها؛ تاريخ فلسفه؛ شماره 
بررسي و نقد چهار مبناي معرفت شناختي نظريه تكثرگرايي ديني جان هيك؛  .23

 .1391؛ بهار 63سيدحسين حسيني؛ قبسات؛ شماره 
بررسي و نقد ديدگاه ابن سينا دربارة حيث التفاتي ادراك حسي؛ مرتضي عرفاني؛  .24

 .1391؛ تابستان 43انديشه ديني؛ شماره 
بررسي و نقد ديدگاه شيخ اشراق و مالصدرا دربارة جايگاه مثل در نظام هستي؛  .25

 .1391؛ پاييز و زمستان 2محمد ذبيحي؛ پژوهشهاي هستي شناختي؛ شماره 
بررسي و نقد سخنيت علت و معلول در فلسفه اسالمي؛ جعفر شانظري، قاسم  .26

 .1391؛ تابستان 52عسكري؛ پژوهشهاي فلسفي كالمي؛ شماره 
بيمباالتي در انتشار، بيدقتي در ترجمه؛ حسن اكبري بيرق؛ كتاب ماه فلسفه؛  .27

 .1391؛ ارديبهشت 56شماره 
پرتويي از جستارهاي منطقي در ميراث منطقدانان مسلمان؛ مجتبي هژير؛ كتاب  .28

 .1391؛ اسفند 66ماه فلسفه؛ شماره 
 .1391؛ اسفند 66پژوهشي در منطق اشراق؛ داود قرجالو؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .29
 .1391؛ مهر 178پيامدهاي نظريه تعدد قرائتها؛ حسين تكميلي؛ معرفت؛ شماره  .30
 .1391؛ بهار 93پيمودن اين مسير آسان نيست؛ مرتضي هاشمپور؛ انتقاد كتاب؛ شماره  .31
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تئوري خطا در فلسفه اخالق، تبيين و نقد؛ غالمحسين توكلي؛ حكمت و فلسفه؛  .32
 .1391؛ پاييز 3شماره 

تأملي در آموزش فلسفة مشائي و اشراقي؛ هاشم قرباني؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .33
 .1391؛ ارديبهشت 56
؛ 66تأملي در آموزش منطق؛ فرشته ابوالحسني نياركي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .34

 .1391اسفند 
 .1391؛ فروردين 55تأملي در تأمالت هگلي؛ فرهاد ناطقي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .35
تأملي در درآمدي به انديشههاي مرلوپونتي؛ بابك سليميزاده؛ كتاب ماه فلسفه؛  .36

 .1391؛ خرداد 57شماره 
 .1391؛ اسفند 66تأملي در كتاب منطق ساده؛ حميدرضا صادقي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .37
؛ 57تأملي در مرلوپونتي و امكانهاي فلسفه؛ بهنام آقايي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .38

 .1391خرداد 
؛ 57تأملي در مرلوپونتي، فلسفه و معنا؛ غزال صالحي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .39

 .1391خرداد 
؛ 56تأملي در نوميناليسم و فلسفة صدرايي؛ هاشم قرباني؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .40

 .1391بهمن 
؛ 60تأملي در وجود از نظر آكوئيناس؛ حسن احمديزاده؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .41

 .1391شهريور 
 .1391؛ تابستان 29تبيين و نقد انديشة هگل؛ حسن مهرنيا؛ انديشه نوين ديني؛ شماره  .42
تحليل و نقد حركت ديالكتيكي هگل و ماترياليسم ديالكتيك با تأكيد بر آراي شهيد  .43

  (تأخير انتشار).1390؛ زمستان 10مطهري؛ زينب شاهرودي، طوبي كرماني؛ اسراء؛ شماره 
تحليل و نقد ديدگاه مالصدرا دربارة سنخيت علت و معلول؛ رضا اكبريان، حجتاله  .44

 .1391؛ بهار و تابستان 10مرزاني؛ آموزههاي فلسفه اسالمي؛ شماره 
تحليل و نقد ديدگاه مالصدرا دربارة معاد جسماني؛ محمد اسحاق عارفي؛ آموزههاي  .45

 .1391؛ بهار و تابستان 10فلسفه اسالمي؛ شماره 
تحليل و نقد مدعاي آقاعلي مدرس در اصالت وجود؛ علي ارشد رياحي، محمد  .46

 .1391؛ پاييز و زمستان 2خسروي فارساني؛ پژوهشهاي هستي شناختي؛ شماره 
تنقيح األبحاث للملل الثالث، تصحيح مجدد يا سرقت؟؛ محمدعلي كاتب؛ گزارش  .47

 .1391؛ تير 2ميراث؛ ضميمه شماره 
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خودشناسي فلسفي يا خودشناساي فيلسوف؛ هاشم قرباني؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .48
 .1391؛ مرداد 59
 .1391؛ خرداد 57در ستايش فلسفه؛ مهدي ابراهيمي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .49
 .1391؛ دي 63درسهايي در فلسفة تاريخ؛ محمد باسط؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .50
 .1391؛ مهر 61درنگي بر الهيات پويشي وايتهد؛ امير صادقي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .51
درنگي در پديدار شناسي نزد مرلوپونتي؛ مهدي ابريشم چي؛ كتاب ماه فلسفه؛  .52

 .1391؛ خرداد 57شماره 
درنگي در درسگفتارهايي پيرامون فلسفة زيباييشناسي؛ مريم اوشلي؛ كتاب ماه  .53

 .1391؛ فروردين 55فلسفه؛ شماره 
؛ 56درنگي در عوامل فهم متن؛ بخشعلي قنبري؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .54

 .1391ارديبهشت 
درنگي در گفتگو با دخترم دربارة فلسفه؛ پروانه عروجنيا؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .55
 .1391؛ آبان 62
 .1391؛ اسفند 66درنگي در مغالطات؛ عباسعلي منصوري؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .56
 .1391؛ آذر 63دفاع از فيلسوف؛ اكبر ثبوت؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .57
دل سوخته به روايت عقل پخته: مرد برهان در وادي عرفان؛ عليرضا ميرزايي؛  .58

 .1391؛ پاييز 44انديشه ديني؛ شماره 
؛ 64دو واژهنامه در حكمت اشراق؛ زهرا طاهري اخوان؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .59

 .1391دي 
راهنماي مطالعاتي موجهات در آثار اثيرالدين ابهري؛ هاشم قرباني؛ كتاب ماه  .60

 .1391؛ اسفند 66فلسفه؛ شماره 
رسالة بود و نمود اثري شگرف در وجودشناسي؛ علي اوجبي؛ كتاب ماه فلسفه؛  .61

 .1391؛ شهريور 60شماره 
رسالة منطقي پولس پارسي و نوآوري در ساخت كتاب؛ ابوالفضل خطيبي؛ گزارش  .62

 .1391؛ تير 2ميراث؛ ضميمه شماره 
؛ 56رمزگشايي فلسفة هستي؛ در بوتة نقد؛ علي مهدوي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .63

 .1391ارديبهشت 
رويكرد انتقادي به شيخيه در تطبيق هورقليا بر عالم مثال؛ ياسر ساالري، مهدي  .64

 .1391؛ تابستان 31افچنگي؛ آينه معرفت؛ شماره 
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سرنوشت تراژيك براي برگردان فارسي تاريخ فلسفة هگل؛ محبوبه حقيقي؛ كتاب  .65
 .1391؛ فروردين 55ماه فلسفه؛ شماره 

 .1391؛ فروردين 55عقل در تاريخ؛ محمد باسط؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .66
 .1391؛ فروردين ـ تير 51-50عقل سرخ؛ مصطفي ذاكري؛ گزارش ميراث؛ شماره  .67
 و بررسي نقدهاي هگل و هامان بر آن؛ »روشن نگري«عقل و دين در حوزة  .68

 .1391؛ پاييز 65محمدتقي چاووشي؛ قبسات؛ شماره 
؛ سيدمحمد عمادي »فاضل بن فضالء خراسان«فخر رازي، زين الدين كشي و  .69

 1391؛ فروردين و تير 51-50حائري؛ گزارش ميراث؛ شماره 
فلسفه آموزش و پرورش از ديدگاه آلفرد وايتهد؛ مريم رحيمي ندوشن؛ كتاب ماه  .70

 .1391؛ مهر 61فلسفه؛ شماره 
فلسفه اسالمي و چالشي با عنوان فلسفه هنر اسالمي؛ حسن بلخاري قهي؛ كيمياي  .71

 .1391؛ تابستان 3هنر؛ شماره 
؛ 61فلسفه شناخت، از اهميت تا هدف؛ روحاهللا عليزاده؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .72

 .1391مهر 
 .1391؛ فروردين 55فلسفة حق هگل؛ محمدمهدي اردبيلي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .73
؛ 57فلسفة مرلوپونتي از منظر الورنس؛ مجيد كمالي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .74

 .1391خرداد 
كاستيهاي دانش روانشناسي در ايران؛ مسعود آذربايجاني؛ راهبرد فرهنگ؛ شماره  .75
 .1391؛ پاييز 19
؛ 60كاستيهاي هستي و چيستي؛ محمود هدايتافزا؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .76

 .1391شهريور 
كندوكاو فلسفي براي كودكان و نوجوانان؛ روحاهللا كريمي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .77
 .1391؛ آبان 62
كوچكانه فلسفيدن در من و باباي فيل سوفم؛ حوريه هوشيدري فراهاني؛ كتاب ماه  .78

 .1391؛ آبان 62فلسفه؛ شماره 
؛ 279-277؛ زهره روحي؛ جهان كتاب؛ شماره 1958 »وضع بشر«گزارش آرنت از  .79

 .1391خرداد ـ مرداد 
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گزارشي نقادانه از پديدارشناسي و منطق هگل؛ الهام كندري؛ كتاب ماه فلسفه؛  .80
 .1391؛ فروردين 55شماره 

؛ 57مرلوپونتي، فيلسوف امر انضمامي؛ عليرضا حسن پور؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .81
 .1391خرداد 

مروري انتقادي به ترجمة دوم پديدارشناسي هگل؛ ميثم سفيدخوش؛ كتاب ماه  .82
 .1391؛ فروردين 55فلسفه؛ شماره 

مطالعه انتقادي تقسيمات سعادت در فلسفه اسالمي؛ سيدعبدالرحيم حسيني؛  .83
 .1391؛ پاييز 65قبسات؛ شماره 

؛ مرداد 136-135مقدمهاي بر فلسفه ذهن؛ ياسر پوراسماعيل؛ آينه پژوهش؛ شماره  .84
 .1391ـ شهريور 

مالصدرا و نقد مباني حكمت اشراق دربارة ادراك غير؛ مرتضي عرفاني؛ خردنامه  .85
 .1391؛ تابستان 68صدرا؛ شماره 

 .1391؛ مهر 61مالصدرا و وايتهد در ترازوي تطبيق؛ نواب مقربي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .86
منطق تعليمي، گامي ضعيف در راه تدوين متن درسي؛ احسان كردي اردكاني؛  .87

 .1391؛ اسفند 66كتاب ماه فلسفه؛ شماره 
منطق و شناختشناسي و پرسشهايي در باب تمايز دو حمل؛ محمود زراعت پيشه؛  .88

 .1391؛ اسفند 66كتاب ماه فلسفه؛ شماره 
؛ 55ميراث هگليانِ جوان؛ مالك شجاعي جشوقاني؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .89

 .1391فروردين 
؛ 47؛ محمود حيدر؛ رسالة الثقلين؛ شماره الحداثةالنقد الفلسفي ألخالق ما بعد  .90

  م).2012 ق (1433تابستان 
نقد تحليلي نظريه مالصدرا در جمع بين حدوث و بقاي نفس؛ محمداسحاق عارفي؛  .91

 .1391؛ پاييز و زمستان 11آموزههاي فلسفه اسالمي؛ شماره 
نقد تحليلي نظرية مالصدرا در جمع بين حدوث و بقاي نفس؛ محمد اسحاق  .92

 .1391؛ پاييز و زمستان 11عارفي؛ آموزههاي فلسفه اسالمي؛ شماره 
نقد مباني مكتب تفكيك از منظر عالمه طباطبايي؛ عزيزاهللا افشار كرماني؛ كتاب  .93

 .1392 ـ بهار 1391؛ زمستان 66-65نقد؛ شماره 
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نقد و بررسي استدالل متكلمان بر حدوث زماني عالم؛ رضا كيالني، احمد بهشتي؛  .94
 .1391؛ زمستان 31انديشه نوين ديني؛ شماره 

نقد و بررسي ديدگاه مراد فرهادپور درباره مرلوپونتي؛ فرشته فريادرس؛ كتاب ماه  .95
 .1391؛ خرداد 57فلسفه؛ شماره 

؛ 11نقد و بررسي مباني تجربهگرايي در علوم انساني؛ علي مصباح؛ اسراء؛ شماره  .96
 .1391بهار 

نقد و بررسي مفهوم پردازي ارزش از منظر پراگماتيسم ديويي و داللتهاي تربيتي  .97
 .1391؛ آبان 179آن؛ بابك شمشيري، محمد جوادي نيكو؛ معرفت؛ شماره 

نقد و بررسي وجود ذهني از ديدگاه فخر رازي؛ محمد ذبيحي، محمدجواد پاشايي؛  .98
 .1391؛ بهار 51پژوهشهاي فلسفي كالمي؛ شماره 

؛ 66-65نقدهاي مكتب تفكيك بر وحدت وجود؛ محمود شيخ؛ كتاب نقد؛ شماره  .99
 .1392 ـ بهار 1391زمستان 

 .1391؛ اسفند 66نقدي بر ترجمة آنالوطيقا؛ غالمرضا ذكياني؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .100
؛ 59نقدي بر ترجمة كتاب هراكليتُس؛ داريوش درويشي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .101

 .1391مرداد 
نقدي بر ترجمة مقالة پايان فلسفه و وظيفه تفكر؛ آرش جمشيدپور؛ كتاب ماه  .102

 .1391؛ شهريور 60فلسفه؛ شماره 
؛ زمستان 5-4نقدي بر دو تن؛ ابراهيم دادجو؛ علوم انساني ـ اسالمي؛ شماره  .103

 .1392، بهار 1391
نكتهسنجيها و نوآوريهاي فلسفي در حيثيت تقييدي؛ عبداهللا صلواتي؛ كتاب ماه  .104

 .1391؛ شهريور 60فلسفه؛ شماره 
نگاه انتقادي به عقل و معرفت ديني در مكتب تفكيك؛ محمد جواد رودگر؛ كتاب  .105

 .1392 ـ بهار 1391؛ زمستان 66-65نقد؛ شماره 
نگاهي انتقادي به مباني تفكر اخالقي سارتر؛ رحيم دهقان سيمكاني؛ معرفت  .106

 .1391؛ بهار 2اخالقي؛ شماره 
؛ 46؛ محمد صادقي؛ نافه؛ شماره 90نگاهي به كتابهاي حوزة انديشه در سال  .107

 .1391، فروردين 1390اسفند 
نگاهي به منطق پيشرفته؛ سيدمصطفي موسوي اعظم؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .108
 .1391؛ اسفند 66
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 .1391؛ اسفند 66نگاهي گذرا به مباني استدالل؛ رضا نجفپور؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .109
نگاهي مسأله محور به ديالكتيك هگلي و عرفان نظري؛ سيدمختار مؤمني؛ كتاب  .110

 .1391؛ فروردين 55ماه فلسفه؛ شماره 
؛ 55نگاهي نقادانه به كتاب آزادي و تاريخ؛ امير صادقي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .111

 .1391فروردين 
؛ 62نيم نگاهي به فلسفه براي كوچكترها؛ الهام حدادي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .112
 .1391آبان 
؛ 55نيمنگاهي به فلسفة هگلِ استيس؛ مهدي هاشمي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .113

 .1391فروردين 
؛ 26 و 25واقعگرايي انتقادي، ناواقعگرايي ارجاعي؛ مهدي اخوان؛ زمانه؛ شماره  .114

 .1391خرداد ـ تير 
 .1391؛ فروردين 55هگل و تاريخ فلسفه؛ مهدي ميرابيانتبار؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .115
همنواييهاي عالمه جعفري و وايتهد دربارة سرگذشت انديشهها؛ كتاب ماه  .116

 .1391؛ مهر 61فلسفه؛ شماره 
؛ مرداد ـ 47يا اراده به آزادي يا تدبير منزل؛ شهريار وقفي پور؛ نافه؛ شماره  .117

 .1391شهريور 
 .1391؛ اسفند 66يك تورق و پانزده خطا؛ مهدي عظيمي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .118

 
 . دين3
 .1391؛ مرداد ـ آبان 136-135آسيب شناخت حديث؛ محسن اسالمي؛ آينه پژوهش؛ شماره  .1
 .1391؛ بهار 12آسيبشناسي روايات اسباب نزول؛ مهدي كمالي نجفآبادي؛ حسنا؛ شماره  .2
آفرينش انسان در قرآن كريم با توجه به تفسير الميزان با نگاهي انتقادي به نظريه تكامل؛  .3

 .1391؛ تابستان 9يوسف حيدري چناري، رمضان مهدوي آزاد نبي؛ آفاق دين؛ شماره 
 .1391؛ ارديبهشت 175ابليس به روايتهاي متفاوت؛ عبداهللا صلواتي؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .4
ابن عربي و بررسي دو شبهه دربارة او: خاتماالولياء بودن خود و نقل مشاهده  .5

 .1391؛ شهريور 177رجبيون؛ اسماعيل نجاتي؛ معرفت؛ شماره 
؛ محمد سوري؛ آينه پژوهش؛ شماره »بياض و سواد«ابوالحسن سيرجاني و كتاب  .6

 .1391؛ فروردين و ارديبهشت 133
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؛ محمدعلي چلونگر، مهناز كوهي؛ آينه پژوهش؛ شماره النبوةابوبكر بيهقي و دالئل  .7
 .1391؛ خرداد و تير 134

 .1391؛ مرداد 59ابوحامد غزالي و تأويل؛ مهدي كمپاني زارع؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .8
 .1391؛ تير 170اخباريگري؛ علي حيدر دارايينيا؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .9

 .1391؛ خرداد 176 اخالق سكوالر در بوتة نقد؛ عليرضا صادقي؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .10
اخالق و بازار؛ گفتگويي درباره دين، علم اقتصاد و عدالت؛ مريم فرنام؛ كتاب ماه  .11

 .1391؛ فروردين 174دين؛ شماره 
 1390؛ زمستان 48از زردشت تا ماني؛ عسكر بهرامي؛ نامه فرهنگستان؛ شماره  .12

 (تأخير انتشار).
 .1391؛ بهار 73استقالل يا عدم استقالل در بيان قرآن؛ مينا شمخي؛ بينات؛ شماره  .13
؛ 133اسالم اموي، بنيادها و آموزهها؛ محمدعلي مهدويراد؛ آينه پژوهش؛ شماره  .14

 .1391فروردين و ارديبهشت 
اسالم سياسي، سياست جهاني و اروپا؛ كاوه حسينزاده راد؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .15

 .1391؛ مهر 180
 .1391؛ آذر 182ايمان و دانش؛ پريسا شكورزاده؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .16
-135النقض و ضرورت انتشار مجدد آن؛ يوسف بيگ باباپور؛ آينه پژوهش؛ شماره  .17

 .1391؛ مرداد ـ آبان 136
اي كاش رضي راضي به تهمتنامه نميشد؛ معصومه يزدانپناه؛ آينه پژوهش؛  .18

 .1391؛ خرداد و تير 134شماره 
؛ رضي اصفهاني؛ آينه پژوهش؛ »ترجمه قرآن با چسب و قيچي«باز هم در باب  .19

 .1391؛ مرداد ـ شهريور 136-135شماره 
بازپژوهي جرم مركب در حقوق كيفري ايران؛ محمدابراهيم شمس ناتري، فرشاد  .20

 .1391؛ پاييز و زمستان 4چنگايي، حامد راهدارپور؛ آموزههاي حقوق كيفري؛ شماره 
بازخواني انتقادي اسالميسازي در علوم انساني از منظر اسماعيل فاروقي؛  .21

 .1390؛ زمستان 10سيدمحسن ميري (حسيني)؛ اسراء؛ شماره 
بازكاوي داستان رفع القلم؛ عباسعلي مشكاني، مصطفي صادقي؛ معرفت؛ شماره  .22

 .1391؛ بهمن 170
 .1391؛ آذر 180بازنگرشي بر خالفت انسان در قرآن؛ محمدهاشم زماني؛ معرفت؛ شماره   .23
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بحثي در تعارضهاي اخالقي؛ با انتقادي بر كتاب هنر خوب ماندن؛ هاشم قرباني؛  .24
 .1391؛ ارديبهشت 175كتاب ماه دين؛ شماره 

 .1391؛ تير 2بر جامع البين چه گذشت؟؛ اكبر ثبوت؛ گزارش ميراث؛ ضميمة شمارة   .25
 به امام صادق (ع)؛ مهدي الحقيقة و مفتاح الشريعةبررسي استناد كتاب مصباح  .26

 .1391؛ بهار و تابستان 10اكبرنژاد؛ پژوهشنامه قرآن و حديث؛ شماره 
بررسي افزودههاي تفسيري برخي از آيات سورة كهف و مريم در ترجمههاي  .27

 .1391؛ پاييز 116؛ شماره مشكوةمعاصر؛ مهدي ايزدي، باباهللا محمدي نبيكندي؛ 

بررسي انتقادي ديدگاه ويليام مونتگمري وات دربارة شيعه در دوره بنياميه؛  .28
 .1390؛ زمستان 48سيدقاسم رزاقي موسوي؛ تاريخ اسالم؛ شماره 

 در روايات؛ رضا حقپناه، سيدعلي دلبري؛ حديث »زياده و نقيصه«بررسي پديدة  .29
 .1391؛ بهار و تابستان 7پژوهي؛ شماره 

بررسي تحليلي ـ انتقادي نماد نفس بودن زن از منظر عرفا با تكيه بر داستان اعرابي و  .30
 .1391؛ پاييز 3خليفه؛ عبدالرضا سيف، فاطمه حكيما؛ زن در فرهنگ و هنر؛ شماره 

بررسي تطبيقي تأثير اختالف قرائات سورة بقره در پنج ترجمه كهن و معاصر  .31
 .1391؛ زمستان 30فارسي؛ كريم دولتي، سيدمحمدعلي ايازي؛ فروغ وحدت؛ شماره 

بررسي چهارنكته دربارة زندگي امام صادق از كتاب دكتر حسين مدرسي؛  .32
  (تأخير انتشار).1390؛ زمستان 33سيدمحمدرضا موسوي؛ سفينه؛ شماره 

بررسي دعا از منظر كالم خدا؛ اميرحمزه ساالرزايي؛ پژوهشنامه معارف قرآني؛  .33
 .1391؛ پاييز 10شماره 

بررسي زبانشناختي عالمان اصول در فهم متن؛ سيدبابك فرزانه، علي عليمحمدي؛  .34
 .1391؛ مهر 180كتاب ماه دين؛ شماره 

بررسي فقهي ممنوعيت فلسفه ورزي و فلسفه آموزي؛ عليرضا اعرافي، سيدنقي  .35
 .1391؛ تابستان 40موسوي؛ پژوهشنامه نور حكمت؛ شماره 

بررسي قاعده لزوم پرداخت مازاد ديه پيش از قصاص؛ ابوالفضل عليشاهي قلعه  .36
 .1391؛ پاييز و زمستان 4جوقي، خالد نبينيا؛ آموزههاي كيفري؛ شماره 

؛ رمضانعلي ابراهيمزاده گرجي؛ كيهان »امر به معروف در ترازوي عقل«بررسي كتاب  .37
 .1391؛ خرداد و تير 307-306فرهنگي؛ شماره 
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بررسي مباني كالمي ـ فلسفي نظريه پرورش روح جان هيك؛ اكرم خليلي،  .38
 .1391؛ پاييز و زمستان 2اميرعباس عليزماني؛ فلسفه و كالم اسالمي؛ شماره 

بررسي مباني معرفت شناختي پائولوكوئيلو؛ حامد حسينيان، احمد حسين شريفي؛  .39
 .1391؛ تابستان 36معرفت فلسفي؛ شماره 

بررسي متني و سندي روايت شد رِحال؛ مصطفي عباسي مقدم؛ حديثپژوهي؛  .40
 .1391؛ پاييز و زمستان 8شماره 

؛ مستانه فرنام؛ كتاب ماه »راهنماي بلكول براي اخالق ديني«بررسي مضامين  .41
 .1391؛ خرداد 176دين؛ شماره 

بررسي معيارهاي نقد متن روايات از نظر الباني؛ سيفعلي زاهدي، مريم سادات  .42
 .1391؛ بهار و تابستان 7مؤدب؛ حديث پژوهي؛ شماره 

 قرآن ليدن؛ حسن رضايي هفتادر، دايرةالمعارف در »ارتداد«بررسي مقاله  .43
 .1391؛ بهار و تابستان 12محمدمهدي عزيزاللهي؛ قرآن پژوهي خاورشناسان؛ شماره 

 ديويد وينزحسين رضايي هفتادر، »كشاورزي و گياهان در قرآن«بررسي مقاله  .44
 .1391؛ پاييز و زمستان 11مهدي همتيان؛ قرآن و علم؛ شماره 

 قرآن ليدن؛ حسن رضايي هفتادر، مرتضي دايرةالمعارفبررسي مقاله نوح (ع) در  .45
  (تأخير انتشار).1390؛ پاييز 32وليزاده؛ سفينه؛ شماره 

بررسي و تحليل انتقادي ديدگاههاي مهم مفسران فريقين در تبيين عصمت  .46
 .1391؛ تابستان 64حضرت آدم(ع)؛ قبسات؛ شماره 

بررسي و مقايسه ترجمه فارسي و انگليسي قرآن كريم از طاهره صفارزاده؛ شاهرخ  .47
 .1391؛ بهار و تابستان 10محمدبيگي، سميه رضايي؛ پژوهشنامه قرآن و حديث؛ شماره 

بررسي و نقد جريان فكري شعوبيه و تأثير آن بر كالم شيعي؛ سيدمحمدرضا  .48
 .1391؛ پاييز 53حسيني؛ پژوهشهاي فلسفي كالمي؛ شماره 

بررسي و نقد ديدگاه ابن جرير طبري دربارة آفرينش حضرت حوا عليهاالسالم؛  .49
 .1391؛ تابستان 13سهراب مروتي، اماناهللا ناصري كريموند؛ حسنا؛ شماره 

بررسي و نقد ديدگاه ونز برو دربارة گونهشناسي و سير تاريخي تطور تفاسير كهن با  .50
تكيه بر تفسير مجاهد؛ نصرت نيلساز، الهام زرينكاله؛ پژوهشهاي قرآن و حديث؛ 

 .1391؛ بهار و تابستان 1شماره 
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بررسي و نقد روش ابن ابي الحديد معتزلي در شرح نهجالبالغه؛ محمدكاظم رحمان  .51
 .1390؛ زمستان 36ستايش، محسن رفعت؛ شيعهشناسي؛ شماره 

بررسي و نقد رهيافت عرفي شالير ماخر به دين؛ رحيم دهقان سيمكاني؛ معرفت  .52
 .1391؛ بهار 2اديان؛ شماره 

بررسي و نقد طرح فكري و انديشههاي عبدالرحمن؛ هادي بيگي ملكآباد؛ معرفت؛  .53
 .1391؛ دي 181شماره 

 اسالم؛ محمد باغستاني، محمد دايرةالمعارفبررسي و نقد مدخل عليالرضا(ع) در  .54

 .1391؛ تابستان 115؛ شماره مشكوةصادقيان هرات؛ 

بررسي واژههاي جانشين اعجاز در قرآن كريم در تفاسير فريقين؛ سمانه ساقي؛  .55
 .1391؛ زمستان 30فروغ وحدت؛ شماره 

پژوهشي در انديشههاي عرفاني عينالقضات همداني؛ سيدهادي طباطبايي؛ كتاب  .56
 .1391؛ مرداد 178ماه دين؛ شماره 

تأثير دين در رشد و انحطاط علم در جوامع ديندار؛ مهدي تسلطي؛ كتاب ماه دين؛  .57
 .1391؛ دي 183شماره 

تأثيرپذيري و الهامگيري سورئاليسم از ادبيات عرفاني با بررسي تقابالت بين آنها؛  .58
؛ بهار و 24ويدا دستمالچي، رحمان مشتاقمهر؛ كاوشنامه زبان و ادبيات فارسي؛ شماره 

 .1391تابستان 
؛ مشكوةتاريخگذاري سورة اعراف و نقد روايات ترتيب نزول آن؛ علي رضا كوهي؛  .59

 .1391؛ زمستان 117شماره 
؛ مشكوةتأمالتي چند بر تأويل از ديدگاه عالمه طباطبايي؛ محمدمهدي مسعودي؛  .60

 .1391؛ زمستان 117شماره 
تأملي بر پارهاي آرا در هستي و عشق و نيستي؛ احسان كردي اردكاني؛ كتاب ماه  .61

 .1391؛ ارديبهشت 56فلسفه؛ شماره 
تأملي در اخبار مالقات؛ محمدحسن زاهدي توچائي؛ پژوهشهاي قرآن و حديث؛  .62

 .1391؛ بهار و تابستان 1شماره 
- الحديث؛ سيدكاظم طباطبايي، عليه رضا داد؛ حديثدرايةتأملي در باب عنوان  .63

 .1391؛ بهار و تابستان 7پژوهي؛ شماره 
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تأملي در ديدگاه آيتاهللا نمازي پيرامون اعتبارات روايات كتاب كافي؛ مهدي الهي  .64
 .1391؛ بهار 34خراساني؛ سفينه؛ شماره 

؛ 59تأملي در سه رساله امام محمد غزالي؛ پروانه عروج نيا؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .65
 .1391مرداد 

تأملي در مباني هستيشناختي زيباييشناسي در مكتب عرفاني ابنعربي؛ محمد  .66
 .1391؛ پاييز 31فنايي اشكوري، علي كريميان صيقالني؛ حكمت و فلسفه؛ شماره 

تبيين تطبيقي مباني نظري، شرعي و اخالقي اسالم، يهوديت و مسيحيت؛ بتول  .67
 .1391؛ تابستان 9واعظ، رقيه كاردل ايلواري؛ آفاق دين؛ شماره 

تبيين و نقد رويكرد عرفيگرايانه در انديشه محمد آركون؛ مصطفي صالحي، علي  .68
 .1391؛ بهار 21صالحي؛ سفير(نور)؛ شماره 

تحقيقپذيري فرجامين و معناداري گزارههاي ديني؛ جواد طاهري، مهشيد الوندي؛  .69
 .1391؛ خرداد و تير 26-25زمانه؛ شماره 

؛ فروردين 133ترجمة قرآن با چسب و قيچي؛ رضي اصفهاني؛ آينه پژوهش؛ شماره  .70
 .1391ـ ارديبهشت 

تصحيح و نقد مقدمه كتاب نفحات الرحمن في تفسير قرآن؛ عبدالحسين طالعي؛  .71
  (تأخير انتشار).1390؛ زمستان 33سفينه؛ شماره 

تفسير قصص قرآن در رويكرد عالمه طباطبايي؛ محمد كريمي، رحيم امرايي؛  .72
 .1391؛ ارديبهشت 173معرفت؛ شماره 

تفسير كالمي قرآن مجيد از منظر فريقين؛ محمدرضا پيرچراغ؛ فروغ وحدت؛ شماره  .73
 .1391؛ بهار 27
 .1391؛ مرداد 59تماشاگه راز؛ عبداهللا صلواتي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .74
؛ 176توضيحي براي يك جوابيه؛ مهدي اللهياري تبريزي؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .75

 .1391خرداد 
؛ فتحيه فتاحيزاده؛ نجميه افشاري؛ تحقيقات وسائاللشيعةجايگاه نقد حديث در  .76

 .1391؛ سال 17علوم قرآن و حديث؛ شماره 
جريانشناسي تفاسير فقهي، تطور و نمونهها؛ هاجر خاتون قدمي جويباري؛ كتاب  .77

 .1391؛ مهر 180ماه دين؛ شماره 
 .1391؛ مهر 180جريانشناسي دفاع از حقوق زنان در ايران؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .78
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 .1391؛ اسفند 185جريانشناسي قرآن بسندگي؛ زينب عباسپور؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .79
جستاري بر انواع تمثيل در مثلها و قصههاي قرآن كريم؛ نيلوفر رضازاده، فاطمه  .80

 .1391؛ آذر 180شاهرودي؛ معرفت؛ شماره 
جستاري در مفهوم و ماهيت تجربه ديني از ديدگاه اقبال الهوري؛ علي پريمي؛  .81

 .1391؛ اسفند 183معرفت؛ شماره 
جستاري در نقد بابيت بر تأكيد بر نقد آموزة ركن رابع در انديشه شيخيه؛ علي اكبر  .82

 .1391؛ تابستان 3باقري؛ معرفت اديان؛ شماره 
: تصحيح مجدد يا ويرايشي مغلوط؟؛ فرزاد »ترجمة رسالة قشيريه«چاپ جديد  .83

 .1391؛ زمستان 3مروجي؛ گزارش ميراث؛ ضميمه شماره 
-135حديقه سلطانيه؛ شاهرخ محمدبيگي، معصومه شاهي؛ آينه پژوهش؛ شماره  .84

 .1391؛ مرداد ـ آبان 136
؛ 53-52الفقها و خجلت الفصحا؛ علي صفري آققلعه؛ گزارش ميراث؛ شماره حيرة .85

 .1391مرداد ـ آبان 
خطر توجيه اسالمي بودن علوم؛ عليرضا پيروزمند؛ گفتمان الگو؛ ويژه نامه خراسان؛  .86

 .1391خرداد 
؛ 134خالصههاي چاپ شدة مصباح المجتهد؛ عباسعلي مردي؛ آينه پژوهش؛ شماره  .87

 .1391خرداد و تير 
؛ 185درباره كتاب حديث حاضر و غايب؛ مهدي اخوان؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .88

 .1391اسفند 
 .1391؛ مرداد 178دربارة كتاب غزالي و قرآن؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .89
دربارة كتاب مسئوليت مدني در فقه اماميه: مباني و ساختار؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .90

 .1391؛ مهر 180
درنگي در حاشيه كتاب المكاسب؛ سيدعلي حسيني نيشابوري؛ آينه پژوهش؛ شماره  .91

 .1391؛ آذر ـ اسفند 137-138
درنگي در ضوءالشهاب و دستنوشتههاي آن؛ حسين شانظري؛ آينه پژوهش؛ شماره  .92

 .1391؛ مرداد ـ آبان 135-136
؛ سيدحسن اسالمي؛ كتاب ماه دين؛ 1390دغدغه دين و اخالق در خواندههاي سال  .93

 .1391؛ فروردين 174شماره 
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دليل عقل در سيرة فقهي ابن ادريس؛ سيدمحمدموسي مطلبي، حسن جمشيدي؛  .94
 .1391؛ بهار و تابستان 5آموزههاي فقه مدني؛ شماره 

دين و معناي زندگي در فلسفه تحليلي؛ سيدمصطفي موسوي اعظم؛ كتاب ماه دين؛  .95
 .1391؛ تير 177شماره 

 .1391؛ آذر 182رابطه علم و دين؛ فرشته فريادرس؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .96
؛ 26-25راز تعدد اديان و نسبت آنها با يكديگر؛ محمدهادي رشادي؛ زمانه؛ شماره  .97

 .1391خرداد و تير 
 و 25راز تعدد اديان و نسبت آنها به يكديگر؛ محمدهادي رشادي؛ زمانه؛ شماره  .98
 .1391؛ خرداد و تير 26
؛ محسن الويري، »النبوية السنةمنهاج «رديهها تاريخي عليه شيعه، نقد و بررسي  .99

 .1391؛ زمستان 40سيدعلي حسينپور؛ شيعهشناسي؛ شماره 
 .1391؛ شهريور ـ آبان 282-280رستاخيز بيسرانجام؛ كاوه بيات؛ جهان كتاب؛ شماره  .100
روش عالمه طباطبايي در بررسي و نقد تفاسير روايي با تكيه بر قاعده سياق؛  .101

 .1391سهراب مروتي، اماناهللا ناصري كريموند؛ حديث پژوهي؛ پاييز و زمستان 
روش عالمه طباطبايي در بررسي و نقد تفاسير روايي با تكيه بر قاعدة سياق؛ سهراب  .102

 .1391؛ پاييز و زمستان 8مروتي، اماناهللا ناصري كريموند؛ حديث پژوهي؛ شماره 
روششناسي تفكر فلسفي ـ مذهبي شيعه؛ محمد آسياباني؛ كتاب هفته؛ شماره  .103
 .1391؛ ارديبهشت 331
رويكرد كالمي ـ تقريبي شيخ طوسي در آثارش؛ مرتضي قاسمي حامد، حامد  .104

 .1391؛ زمستان 30جمالي؛ فروغ وحدت؛ شماره 
زيد بن علي(ع) به روايت عمرو بن خالد در منابع امامي؛ اعظم فرجامي؛ آينه  .105

 .1391؛ مرداد ـ آبان 136-135پژوهش؛ شماره 
سه نمونه از سرقت در زمينه كتابهاي مذهبي؛ سيدابراهيم علوي؛ گزارش ميراث؛  .106

 .1391؛ تير 2ضيمه شماره 
107.  1391؛ پاييز 10؛ محمد سبحانينيا؛ معارف قرآني؛ شماره »رايت«سيري در روايت. 
سيماي مترجمان فارسي قرآن مجيد؛ مهدي اللهياري تبريزي؛ آينه پژوهش؛  .108

 .1391؛ مرداد ـ شهريور 136-135شماره 
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شرايط استحقاق اجرتالمثل زوجه در حقوق ايران و نقد آن؛ مصطفي فضائلي،  .109
 .1391؛ بهار و تابستان 26اولياء محمدي؛ بانوان شيعه؛ شماره 

؛ 65شناخت عبدالجليل از دو منظر!؛ زهرا طاهري اخوان؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .110
 .1391بهمن 

 .1391؛ بهمن 184شورش عليه استاد؛ سيدهادي طباطبايي؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .111
شيطان در تصوف از پيتر جي. آون و ابليس عاشق يا فاسق؟؛ منا عليمددي؛  .112

 .1391؛ تير 177كتاب ماه ادبيات؛ شماره 
صدميدان خواجه عبداهللا انصاري؛ مهدي عليايي مقدم؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .113
 .1391؛ شهريور 179
؛ 1ضرورت امام در هر عصر؛ سلمان خاكسار؛ پژوهشنامه علوم راهبردي؛ شماره  .114
 .1391پاييز 
 .1391؛ تابستان 9عدالت صحابه و نقد ادله قرآني آن؛ محمد صدقي؛ آفاق دين؛ شماره  .115
عرفان حقيقي و عرفانهاي كاذب؛ نرگس رحيمي، صغري صالحي؛ معرفت؛  .116

 .1391؛ شهريور 177شماره 
عرفانه ديونوسيسوس و سلبگرايي و استعالء؛ معصومه كبيري طامه، بهزاد  .117

 .1390؛ پاييز و زمستان 10سالكي؛ پژوهشنامه اديان؛ شماره 
عرفانهاي نوظهور، مباني و اهداف پيشرو؛ سيدعلي حسيني (اعتصام)؛ سفير؛  .118

 .1391؛ بهار 21شماره 
عقايد وهابيت با اسالم واقعي قابل جمع نيست؛ اسد محمدي؛ كتاب هفته؛ شماره  .119
 .1391؛ ارديبهشت 332
 .1391؛ فروردين ـ تير 51-50عقل سرخ؛ مصطفي ذاكري؛ گزارش ميراث؛ شماره  .120
 .1391؛ مرداد ـ آبان 136-135علم التصوف؛ محسن پورمختار؛ آينه پژوهش؛ شماره  .121
 .1391؛ ارديبهشت 56علم سلوك در بوتة نقد؛ مرتضي كربالئي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .122
؛ 56فتوحات از روزن فصوص؛ عبداهللا صلواتي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .123

 .1391ارديبهشت 
 .1391؛ خرداد و تير 134فرهنگ ديگر فرَق؛ محمد جاودان؛ آينه پژوهش؛ شماره  .124
؛ 51-50فرهنگنامه مؤلفان اسالمي؛ محمدعلي سلطاني؛ گزارش ميراث؛ شماره  .125

 .1391فروردين ـ تير 
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فقه و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش؛ علي غالمي؛ فقه و مباني  .126
 .1391؛ بهار و تابستان 1حقوق اسالمي؛ شماره 

 .1391؛ مهر و آبان 3 و 2القاگر فكر خودبنياد مدرن؛ مهدي نصيري؛ پگاه حوزه؛ شماره  .127
 .1391قدرت و نقد آن؛ حسين سورچي؛ قدر حضور؛ سال  .128
قرآنكريم از منظر معناشناختيِ شناختي؛ مهينناز ميردهقان، حسين بازوبندي؛  .129

 ).1391 (تاريخ انتشار اسفند 1389؛ پاييز و زمستان 47مجلة زبانشناسي؛ شماره 
قصههاي قرآني و رويكردهاي زبان ديني در تحليل آنها؛ محمد جعفري؛ معرفت؛  .130

 .1391؛ مهر 178شماره 
 احاديث نزد محدثان متقدم امامي؛ حميد باقري، مجيد »نقد متني«كاركردهاي  .131

 .1391؛ بهار و تابستان 1معارف؛ پژوهشهاي قرآن و حديث؛ شماره 
كتاب ارشاد عبداهللا قالنسي و نكاتي دربارة آن؛ محمود عابدي؛ آينه ميراث؛ شماره  .132
 .1391؛ بهار و تابستان 50

؛ 6كتاب الصواعق، نقدها و پاسخها؛ محمدعلي موحديپور؛ سراج منير؛ شماره  .133
 .1391تابستان 

كتاب النقض و چند نكتهاي دربارة چاپ تازة آن؛ محمدكاظم رحمتي؛ كتاب ماه  .134
 .1391؛ بهمن 65فلسفه؛ شماره 

 رؤيةعلم الكالم و تطوره عند العرب «كتاب ساختهاي ديگر از الشيخ شبرالفقيه:  .135

؛ خرداد و 134؛ مجيد شاكر سلماسي؛ آينه پژوهش؛ شماره » و المنهج و الدورالمعرفةفي 
 .1391تير 
 .1391؛ بهار 21كتاب سليم بن قيس هاللي؛ محمد موسي نوري؛ كوثر معارف؛ شماره  .136
گذري بر زيباييشناسي آيات قرآن؛ عباس جباري مقدم؛ آينه پژوهش؛ شماره  .137
 .1391؛ خرداد و تير 134
گونههاي كاربرد قياس در فقه شيعه براساس كتاب جواهرالكالم؛ محمد مهدي  .138

 .1391؛ بهار 1/88يزداني، حسين صابري، حسين ناصري مقدم؛ فقه و اصول؛ شماره 
؛ 59ما و ميراث فكري غزالي؛ مالك شجاعي جشوقاني؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .139

 .1391مرداد 
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 136-135ماهنامهاالسالم؛ حيدر عيوضي؛ آينه پژوهش؛ شماره  .140
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؛ مصطفي كريمي؛ معرفت؛ »تفسير الميزان«مباني تفسير موضوعي با تأكيد بر  .141
 .1391؛ ارديبهشت 173شماره 

-137مترجمان و آيات سوره حمد؛ سيدمحمدرضا صفوي؛ آينه پژوهش؛ شماره  .142
 .1391؛ آذر ـ اسفند 138
؛ رمضانعلي ابراهيمزاده »خاك تا خدا«مرور نوشتاري از جواد محدثي، مسافرتي از  .143

 .1391؛ دي ـ اسفند 315-313گرجي؛ كيهان فرهنگي؛ شماره 
مسيح در جريان تاريخ؛ مجتبي زرواني، زينب ساالري، ندا خوشقاني؛ فلسفه و  .144

 .1391؛ پاييز و زمستان 2كالم اسالم؛ شماره 
مصحف امام اميرالمؤمنين علي(ع) حقيقت يا توهم؟؛ اسداهللا رضايي؛ سراج منير؛  .145

  (تأخير انتشار).1390؛ زمستان 4شماره 
 .1391؛ بهار 114؛ شماره مشكوةمعرفي معجم اعالم المتكلمين؛ محمد قائمي؛  .146

معرفي و بررسي ترجمة قرآن كريم از دكتر حدادعادل؛ محمدعلي كوشا؛ ترجمان  .147
 .1391؛ بهار و تابستان 31وحي؛ شماره 

معيارهاي عالمه طباطبايي در بررسي و نقد ديدگاههاي مفسران در تفسير  .148
 .1391؛ زمستان 117؛ شماره مشكوةالميزان؛ سهراب مروتي، اماناهللا ناصري كريموند؛ 

مكتوباتي مستدل براي پاسخگويي به شبهات ديني؛ شهاب وفايي؛ كتاب هفته؛  .149
 .1391؛ ارديبهشت 329شماره 

مالحظاتي انتقادي در باب ترجمهاي ديگر از المنقذ من الضالل؛ طاهره غالمي  .150
 .1391؛ مرداد 59شيري؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره 

مالحظاتي انتقادي در باب كتاب عرفان عملي؛ مهدي كمپانيزارع؛ كتاب ماه  .151
 .1391؛ ارديبهشت 56فلسفه؛ شماره 

 .1391؛ تير 10ميتوانست بهتر باشد؛ پريسا چنگيزي؛ سيمرغ؛ شماره  .152
 .1391؛ شهريور 21نبرد با غاليان بيآزار؛ سيدعبدالجواد موسوي؛ نگاه پنجشنبه؛ شماره  .153
؛ 183نسبت ميان دين و علم در نگاهي نوين؛ مريم فرنام؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .154
 .1391دي 
نقد تفسيري تطبيقي وقف تسعف؛ زهره اخوان مقدم، شهناز عابديني؛ مطالعات  .155

 .1391؛ بهار و تابستان 10قرآن و حديث؛ شماره 
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نقد حديث و معيارهاي آن از ديدگاه استاد علي اكبر غفاري؛ مريم ايماني خوشخو؛  .156
 .1391؛ تابستان 35سفينه؛ شماره 

؛ حسين رجبي؛ سراج منير؛ مجموعةالتوحيدنقد ديدگاه ابن عبدالوهاب از كتاب  .157
 .1391؛ تابستان 6شماره 

؛ 66-65نقد ديدگاههاي معاصر دربارة ربا؛ سيدعباس موسويان؛ كتاب نقد؛ شماره  .158
 .1392، بهار 1391زمستان 

 بار آشر در دايرةالمعارف قرآن ليدن؛ محمود كريمي، »تشيع و قرآن«نقد مقاله  .159
؛ بهار و 10مرتضي سلماننژاد، محمدجواد نيكروش؛ مطالعات قرآن و حديث؛ شماره 

 .1391تابستان 
»؛ ديدگاه برخي خاورشناسان در مورد قرآن بسندگي و نفي احاديث«نقد مقاله  .160

 .1391؛ پاييز و زمستان 13نادعلي عاشوري تلوكي؛ قرآنپژوهي خاورشناسان؛ شماره 
 .1391؛ آبان 79نقد نخبگان؛ علي تاج الديني؛ اطالعات حكمت و معرفت؛ شماره  .161
نقد و ارزيابي تفاسير عرفاني متأخر اماميه؛ محسن قاسمپور، يحيي ميرحسيني،  .162

 .1390؛ پاييز و زمستان 14مرتضي سلماننژاد؛ مطالعات عرفاني؛ شماره 
نقد و بررسي ديدگاه آيتاهللا معرفت در نسخ نشدن آية نجوي؛ سيدعبدالرسول  .163

 .1391؛ تابستان 115؛ شماره مشكوةحسينيزاده؛ 

نقد و بررسي ديدگاه مستشرقان درباره اهداف غزوات و سراياي پيامبر اعظم از منظر  .164
 .1391؛ پاييز 3اسناد تاريخي؛ حسين عبدالمحمدي، هادي اكبري؛ تاريخ اسالم؛ شماره 

نقد و بررسي ديدگاههاي انسان شناختي سنتگرايان و نقش آنها در تكثر اديان با  .165
تأكيد بر انديشههاي فريتيوف شووان و سيدحسين نصر؛ يحيي نورمحمدي نجفآبادي، 

 .1391؛ تابستان 3محمدرضا نور محمدي نجفآبادي؛ معرفت اديان؛ شماره 
 ق؛ اصغر 40نقد و بررسي روايات مربوط به نخستين فاتحان آذربايجان تا سال  .166

 .1391؛ تابستان 14منتظرالقائم؛ پژوهشهاي تاريخي؛ شمار 
نقد و بررسي زندگي امام حسن(ع) از ديدگاه دونالدسن؛ نعمتاهللا صفري فروشاني،  .167

 .1391؛ بهار 39معصومه اخالقي؛ طلوع نور؛ شماره 
؛ 2نقد و بررسي شبهة توحيد ابن كمونه؛ عليرضا نوري؛ سخن جامعه؛ شماره  .168

 .1390زمستان 
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 .1391؛ خرداد و تير 92؛ معارف؛ شماره »تفسير موضوعي قرآن كريم«نقد و بررسي كتاب  .169

؛ قادر سعادتي؛ سراج منير؛ » و االستنجاد بالمقبورزيارةالقبور«نقد و بررسي كتاب  .170
 .1391؛ پاييز و زمستان 8 و 7شماره 

 آزاده رحيمي؛ كتاب ماه دين؛ شماره »فلسفه اخالق و دين«نقد و بررسي كتاب  .171
 .1391؛ خرداد 176
؛ 8 و 8؛ حسين رجبي؛ سراج منير؛ شماره »مجموعةالتوحيد«نقد و بررسي كتاب  .172

 .1391پاييز و زمستان 
نقد و بررسي كتاب اوراد الليالي و االيام ابن عربي؛ الهام حدادي؛ كتاب ماه فلسفه؛  .173

 .1391؛ مرداد 59شماره 
نقد و بررسي كتاب دانايي و معضل دينداري؛ عاطفه صاحبقدم؛ كتاب ماه دين؛  .174

 .1391؛ آذر 182شماره 
نقد و بررسي كتاب كشف االستار عن وجه الغائب عن االبصار؛ عبدالحسين  .175

 .1391؛ خرداد و تير 134طالعي؛ آينه پژوهش؛ شماره 
نقد و بررسي كتاب نقد الخطاب الديني؛ محمدعلي اسدي نسب؛ قبسات؛ شماره  .176
 .1391؛ پاييز 65

نقد و بررسي مباني خداشناسي و انسانشناختي پائولوكوئيلو؛ شاهد شريفي؛  .177
  (تأخير انتشار).1390؛ پاييز 1حكمت عرفاني؛ شماره

؛ نرگس يونسي، محمود دريابيگيان؛ »پيامبران و پيامبري«نقد و بررسي مقاله  .178
  (تأخير انتشار).1390؛ پاييز 32سفينه؛ شماره 

نقد و بررسي وابستگي روانشناختي اخالق به دين؛ علي اكبر عليزاده، محمد  .179
 .1391؛ پاييز 65محمدرضايي؛ قبسات؛ شماره 

 و قلمرو »الغاصب يؤخذ بأشق االحوال«نقد و تحليل آراي فقهي در باب قاعده  .180
 .1391؛ تابستان 89مصداقي آن؛ ابوالفضل عليشاهي قلعهجوقي؛ فقه و اصول؛ شماره 

نقد و تحليل مطالعات قرآني مستشرقان؛ پرويز آزادي، مجيد معارف؛ قرآن  .181
 .1391؛ بهار و تابستان 9شناخت؛ شماره 

 از ديدگاه عطار؛ شهين قاسمي، مهدي »سكوت عارفانه«نقد و تحليل مفهوم  .182
 .1391؛ بهار و تابستان 13ماحوزي؛ پژوهشنامه فرهنگ و ادب؛ شماره 



 / گزارش اجمالي دهمين دوره جشنواره نقد كتاب 46

نقدي بر آراي خلف اهللا در قصههاي قرآن؛ محمدعلي مهدويراد، محمد ميرزايي؛  .183
 .1391؛ پاييز و زمستان 16آموزههاي قرآني؛ شماره 

نقدي بر اسناد سلسلههاي معروفيه؛ حشمتاهللا آذرمكان مهدي رضايي؛ اديان و  .184
 .1391؛ بهار و تابستان 1عرفان؛ شماره 

نقدي بر ترجمه كتاب الهيات سياسي؛ آرش جمشيدپور؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .185
 .1391؛ خرداد 176
نقدي بر ترجمة فارسي مشرب األرواح؛ فرزاد مروجي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .186
 .1391؛ مرداد 59

نقدي بر ديدگاه مستشرقان درباره نقش جهاد در گسترش اسالم؛ حسين  .187
 .1391؛ تابستان 7عبدالمحمدي؛ تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي؛ شماره 

؛ 7نقدي بر فرضية تطور امامت شيعي؛ جواد عالءالمحدثين؛ امامت پژوهي؛ شماره  .188
 .1391پاييز 
 و 30نقدي بر قبض و بسط تئوريك شريعت؛ محمد معارفي؛ بالغ مبين؛ شماره  .189
 .1391؛ بهار و تابستان 31

؛ روحاهللا فروغي؛ سراج منير؛ »التبرك المشروع و التبرك الممنوع«نقدي بر كتاب  .190
 .1391؛ پاييز و زمستان 8 و 7شماره 

 و پاسخ آن؛ »نقش علم نحو در دستيابي به قرائت صحيح قرآن«نقدي بر مقاله  .191
 .1391؛ بهار و تابستان 9جواد آسه؛ قرآن شناخت؛ شماره 

 پلنتينگا از منظر زاگزبسكي؛ نرگس نظرنژاد؛ »كاركرد درست«نقدي بر نظريه  .192
 .1391؛ پاييز و زمستان 2فلسفه و كالم اسالمي؛ شماره 

 .1391؛ تير 119نقدي بر يك گفتگو؛ حامد توكلي دارستاني؛ گلستانه؛ شماره  .193
نقش تاريخنگاري و تاريخينگري ابن ابي الحديد در بازيابي بستر تاريخي متن  .194

 .1391؛ پاييز و زمستان 2نهجالبالغه؛ محسن رفعت؛ تاريخ در آينه پژوهش؛ شماره 
؛ 65نقض، اما نه از نوع منطقي!؛ مائده پناهي آراللو؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .195

 .1391بهمن 
نكاتي درباره كتاب مقايسه ديدگاههاي عرفاني عبدالكريم جيلي و ابن عربي؛  .196

 .1391؛ خرداد 176كامران قره گزلي؛ كتاب ماه دين؛ شماره 



 47نمايه مقاالت ارسالي / 

نگاهي به آثار آرنت جان ونسنك، مستشرق هلندي، در حوزة قرآن و حديث؛  .197
 .1391؛ بهار 21افضل هادي؛ سفير نور؛ شماره 

؛ 176نگاهي به آراي اخالقي عالمه طباطبايي؛ مهدي ابريشمچي؛ دين؛ شماره  .198
 .1391خرداد 

؛ 3نگاهي به ارشاد قالنسي؛ مهدي فيروزيان؛ گزارش ميراث؛ ضميمه شماره  .199
 .1391زمستان 

 ؛ 183نگاهي به رابطه علوم اسالم؛ معصومه آقاياني؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .200
 .1391دي 
؛ مهر و آبان 3 و 2نگاهي به كتاب مغز متفكر جهان شيعه؛ پگاه حوزه؛ شماره  .201

1391. 
 .1391؛ بهمن 372نگاهي پژوهشي به ترجمه؛ رضا بردستاني؛ كتاب هفته؛ شماره  .202
وقت مدرسه و بحث كشف و كشاف! (نقدي بر ترجمة تفسير كشاف)؛ محمد باهر؛  .203

 .1391؛ زمستان 3گزارش ميراث؛ ضميمة شماره 
وقتي اعتبار يك كتاب زير سؤال ميرود؛ گروهي از نويسندگان؛ پگاه حوزه؛ شماره  .204

 .1391؛ مهر و آبان 3 و 2
واليت فقيه و نقد رويكرد برون ديني؛ داوود مهدويزادگان؛ حكومت اسالمي؛  .205

 .1391؛ تابستان 46شماره 
 .1391؛ مرداد 59هم به قدر تشنگي...؛ فرزاد مروجي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره  .206
يكي از كهنترين دستنويسهاي قرآن از كتابخانه ملي پاريس؛ راحله نوشاوند؛  .207

 .1391؛ مرداد ـ شهريور 136-135آينه پژوهش؛ شماره 
يگانهپرستي در اسالم و آيين سبك و نقد و بررسي آن از منظر اسالم؛  .208

 .1391؛ بهار و تابستان 7محمدمهدي عليمرادي؛ الهيات تطبيقي؛ شماره 
 
 . علوم اجتماعي4
؛ ارديبهشت و 59-58آرايي براي تربيت؛ سلمان زند؛ ضميمه سوره انديشه؛ شماره  .1

 .1391خرداد 
آسيبشناسي رشته علوم سياسي در ايران؛ سيدصادق حقيقت؛ راهبرد فرهنگ؛ شماره  .2

 .1391؛ پاييز 19
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آسيبشناسي روش توسعه علوم انساني در ايران؛ محمدتقي ايمان، احمد كالته  .3
 .1391؛ پاييز 19ساداتي؛ راهبرد فرهنگ؛ شماره 

؛ 36آنچه يكي از همان دگرانديشها ميگويد؛ نقد و بررسي كتاب تهران؛ شماره  .4
 .1391تابستان 

 .1391؛ آذر 57آينده ارزشها؛ مريم مرادي؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .5
 .1391؛ آبان 56ارتباطات كامپيوتر ـ واسط؛ حسين امامي؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .6
اروپامداري: نظرية فرهنگي سرمايهداري مدرن؛ محمدرضا قائمي نيك؛ كتاب ماه  .7

 .1391؛ خرداد و تير 52-51علوم اجتماعي؛ شماره 
 .1391؛ فروردين 7از تفكر فلسفي غرب تا فرومايگي؛ محمد بقايي ماكان؛ سيمرغ؛ شماره  .8
؛ 55اسارت ذهن در چارچوب روش؛ محمد خندان؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .9

 .1391مهر 
انسانشناسي ياريگري؛ محمد آقابيگي كالكي؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .10
 .1391؛ دي 58
انقالب اسالمي ايران و انفتاح تاريخ؛ هادي راه چمندي؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛  .11

 .1391؛ بهمن 59شماره 
انقالب اسالمي، جامعه و دولت؛ مسعود اسدي نژاد جمالي؛ كتاب ماه علوم  .12

 .1391؛ بهمن 59اجتماعي؛ شماره 
انگيزههاي اياالت متحده از به راه انداختن جنگ؛ الميرا صابرنعيمي؛ كتاب هفته؛  .13

 .1391؛ ارديبهشت 331شماره 
 .1391؛ بهمن 59؛ سيدرضا قطبي؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره 15/21ايران در قرن  .14
؛ ارديبهشت 59-58بازنمايي ادبيات و جامعه در يكديگر؛ سلمان زند؛ سوره؛ شماره  .15

 .1391و خرداد 
-58بازنمايي ادبيات و جامعه در يكديگر؛ سلمان زند؛ ضميمه سوره انديشه؛ شماره  .16
 .1391؛ ارديبهشت و خرداد 59
بررسي تطبيقي انديشه سياسي؛ علي منصوري، مريم غالمي خسروآبادي؛ سخن  .17

  (تأخير انتشار).1390؛ زمستان 15تاريخ؛ شماره 
بررسي چيستي سياست و كيستي فرمانروا در شاهنامه؛ مرتضي منشادي؛  .18

 .1391؛ تابستان 3پژوهشنامه علوم سياسي؛ شماره 
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بررسي داليل شكست ملتها با نگاهي به گذشته و حال؛ الميرا صابرنعيمي؛ كتاب  .19
 .1391؛ ا رديبهشت 329هفته؛ شماره 

بررسي ساختار و محتواي برنامههاي شبكه تلويزيوني ماهوارهاي بي.بي.سي فارسي؛  .20
 .1391؛ آبان 56اميراحمد ميرعابديني؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره 

بررسي و نقد ديدگاه سيدجمال الدين اسدآبادي و محمد عبده در سير استعاليي  .21
؛ پاييز و زمستان 2بيداري اسالمي؛ بتول يوسفي؛ جستارهاي سياسي معاصر؛ شماره 

  (تأخير انتشار).1390
؛ 59بيداري اسالمي در نظر و عمل؛ زهرا مرادي؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .22

 .1391بهمن 
 .1391؛ آذر 57پيامدهاي مدرنيت؛ صالح زماني؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .23
)؛ صابر جعفري 1284-1357تحليل جامعهشناختي جريانهاي روشنفكري در ايران ( .24

 .1391؛ مرداد و شهريور 54-53كافيآباد؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره 
؛ 59تربيت و جامعهشناسي؛ مهين سيروسيان؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .25

 .1391بهمن 
جستاري در نظريه و روش تحليل گفتمان فركالف؛ محمدجواد محسني؛ معرفت  .26

 .1391؛ تابستان 3فرهنگي اجتماعي؛ شماره 
جمعيتشناسي در برنامهريزي آموزشي؛ شيال اسماعيلزاده؛ كتاب ماه علوم  .27

 .1391؛ دي 58اجتماعي؛ شماره 
؛ 276-275چرا حالِ زمين خوب نيست؟؛ سام خسروي فرد؛ جهان كتاب؛ شماره  .28

 .1391فروردين و ارديبهشت 
حقوق مرتبط، سازمانهاي پخش صدا و تصوير؛ پژمان محمدي؛ كتاب ماه كليات؛  .29

 .1391؛ مرداد 176شماره 
حقوق و مسئوليتهاي فردي و اجتماعي زن؛ نيكتا كامروا؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛  .30

 .1391؛ دي 58شماره 
؛ 50-49حوزههاي عدالت؛ رضا تسليمي طهراني؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .31

 .1391فروردين و ارديبهشت 
 .1391؛ 50خاستگاه و كاربري مذهب؛ ك.ع. ؛ باستانشناسي و تاريخ؛ شماره  .32
خشونت در تاريخ انديشه فلسفي؛ حسين سوختانلو؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .33
 .1391؛ مرداد و شهريور 53-54
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 .1391؛ خرداد 336درآمدزايي رسانهها در عصر جديد؛ كاوه رحماني؛ كتاب هفته؛ شماره  .34
درآمدي بر جامعهشناسي سياسي تنوع قومي؛ غزال بييك آبادي؛ كتاب ماه علوم  .35

 .1391؛ اسفند 60اجتماعي؛ شماره 
-51درباره مطالعات فرهنگي؛ فاطمه فقيه ايماني؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .36
 .1391؛ خرداد و تير 52
 .1391؛ مهر 178دموكراسي و خبر؛ مهران آشوري؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .37
دين و تكنولوژي در قرن بيستم؛ مائده پناهي آراللو؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛  .38

 .1391؛ مهر 55شماره 
دين و سياست در اروپا، خاورميانه و شمال افريقا؛ قاسم ترابي؛ مطالعات خاورميانه؛  .39

 .1391؛ بهار 1شماره 
 .1391؛ دي 181دين، رسانه و فرهنگ؛ عيسي زارعي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .40
 .1391؛ بهمن 182ربط در علم اطالعات؛ غالمرضا حيدري، روح اله خادمي؛ كليات؛ شماره  .41
 .1391؛ بهمن 182روششناسي آيندهنگري؛ اميرهوشنگ حيدري؛ كليات؛ شماره  .42
روششناسي علم اقتصاد، اقتصادانان چگونه تبيين ميكنند؟؛ سيدسعيد موسوي؛  .43

 .1391؛ خرداد و تير 52-51كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره 
روشنفكرها و روشنفكرنماها!؛ محمد استعالمي؛ نقد و بررسي كتاب تهران؛ شماره  .44
 .1391؛ تابستان 36
رهيافتهاي اقتصادي اسالم؛ محمد مختاري اسفيدواجاني؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛  .45

 .1391؛ مرداد و شهريور 54-53شماره 
ريشههاي شرقي، تمدن غرب؛ محسن صبوريان؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .46
 .1391؛ آذر 57
 .1391؛ مهر 55سياستهاي خياباني؛ مهدي تسلطي؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .47
شهر و روستا در ايران؛ اميرمسعود اميدمظاهري؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .48
 .1391؛ دي 58
عرفان و راه بيرون رفت از بحران سياسي در انديشة سياسي قطب الدين نيريزي؛  .49

 .1391؛ پاييز65مهدي فدايي مهرباني، عبدالحسين خسروپناه؛ حكومت اسالمي؛ شماره 
عقالنيت معرفت از ديدگاه علم شناسي پوپر؛ محمدآقا بيگي كالكي؛ كتاب ماه علوم  .50

 .1391؛ بهمن 59اجتماعي؛ شماره 
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عقالنيت و توسعه يافتگي سياسي ـ اجتماعي؛ اصغر افتخاري؛ گفتمان الگو خراسان  .51
 .1391(ويژه نامه)؛ خرداد 

 .1391؛ بهمن 59فرهنگ سياسي ايران؛ صالح زماني؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .52
 .1391؛ اسفند 60فرهنگ و شهر؛ سيدعبداهللا انوار؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .53
 .1391؛ مهر و آبان 115-114فمينيسم در ترازوي نقد؛ فاطمه پيوندي؛ زمانه؛ شماره  .54
 .1391قمار بازي با چشمان بسته؛ كسري صادقيزاده؛ گفتمان الگو؛ ويژه نامه خرداد  .55
كژتابيهاي نظري و مفهومي محققان غربي در فهم انقالب اسالمي؛ اعظم  .56

 .1391؛ بهار 31مجيدي نژاد؛ پانزده خرداد؛ شماره 
؛ 276-275كشتي شكستگان هزارة سوم؛ زهره روحي؛ جهان كتاب؛ شماره  .57

 .1391فروردين و ارديبهشت 
؛ 276-275كشتي شكستگان هزارة سوم؛ زهره روحي؛ جهان كتاب؛ شماره  .58

 .1391فروردين و ارديبهشت 
 .1391؛ بهمن 59كينتوزي؛ اميدعلي احمدي؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .59
گفتارهايي دربارة جامعهشناسي هويت در ايران؛ مهرناز مهدي پور؛ كتاب ماه علوم  .60

 .1391؛ اسفند 60اجتماعي؛ شماره 
گفتمان جايگزين در علوم اجتماعي آسيا؛ اميدعلي احمدي؛ كتاب ماه علوم  .61

 .1391؛ آذر 57اجتماعي؛ شماره 
مروري بر كتابهاي جمعيتشناسي؛ آذر شيردل؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .62
 .1391؛ دي 58
 .1391؛ اسفند 60مصرف و فرهنگ؛ حميده خالقي؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .63
؛ بهمن و 91مصطفي رحيمي: تعهد به تحول؛ محمدمنصور هاشمي؛ بخارا؛ شماره  .64

 .1391اسفند 
مطالعات انتقادي ارتباطات؛ فاطمه ناظمي يگانه؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .65
 .1391؛ مهر 55
معرفي و نقد كتاب پرسش از هويت؛ سيده مطهره حسيني؛ فصلنامه مطالعات ملي؛  .66

 .1391؛ تابستان 50شماره 
معرفي و نقد كتاب تطورات گفتمانهاي هويتي ايران، ايراني در كشاكش با تجدد و  .67

 .1391؛ بهار 49مابعد تجدد؛ فاطمه صفوي؛ مطالعات ملي؛ شماره 
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معرفي و نقد كتاب مليگراييها و سياست در تركيه؛ رحمت حاجي مينه؛ مطالعات  .68
 .1391؛ بهار 1خاورميانه؛ شماره 

 .1391؛ بهار 49معرفي و نقد كتاب ناسيوناليسم؛ بهاره سازمند؛ مطالعات ملي؛ شماره  .69
 .1391؛ اسفند 60مفاهيم كليدي بورديو؛ امين مستقيمي؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .70
مقايسه مفهوم قدرت در آراء هابز و فوكو؛ معصومه محمدياري؛ اطالعات حكمت و  .71

 .1391؛ بهمن 82معرفت؛ شماره 
-مقدمهاي بر امكان و وجوب فلسفي تحقق دانش مديريت اسالمي، نقدي بر روش .72

 .1391؛ بهار 2شناسي مدرن؛ معرفت فرهنگي اجتماعي؛ شماره 
مقدمهاي بر جنگ سايبر و تروريسم سايبري؛ آذر شيردل؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛  .73

 .1391؛ آبان 56شماره 
مقدمهاي بر روش سياستگذاري فرهنگي؛ محمدحسين سياح طاهري؛ كتاب ماه  .74

 .1391؛ اسفند 60علوم اجتماعي؛ شماره 
نظريههاي بازتاب جهاني انقالب اسالمي ايران؛ مريم مرادي؛ كتاب ماه علوم  .75

 .1391؛ بهمن 59اجتماعي؛ شماره 
-نظم بينالملل در تئوري و عمل؛ قاسم ترابي؛ فصلنامه تحقيقات سياسي و بين .76

 .1391؛ بهار 10المللي؛ شماره 
نقد كتاب كارنامة غني: تحوالت عصر پهلوي؛ علي اكبر خانمحمدي؛ حافظ؛ شماره  .77
 .1391؛ خرداد 94
نقد و ارزيابي نظريه سازهانگاري؛ نوذر شفيعي، فاطمه رضايي؛ پژوهشهاي سياسي؛  .78

 .1391؛ تابستان 4شماره 
؛ علي مصباح، حسين محيطي »علوم انساني دستوري«نقد و بررسي داليل انكار  .79

 .1391؛ تابستان 3اردكان؛ معرفت اخالقي؛ شماره 
نقد و بررسي كتاب ترجمه و هويت در قاره امريكا؛ اميد اكبري، حميد اكبري؛  .80

 .1390؛ تابستان 2مطالعات زبان و ترجمه؛ شماره 
 جانسون؛ علي اكبر باقري؛ معرفت؛ شماره »تحول انقالبي«نقد و بررسي نظريه  .81

 .1391؛ فروردين 172
نقدي بر كتابهاي درسي دانشگاهي رشته علوم تربيتي در ايران؛ سيدمحمدحسين  .82

 .1391؛ پاييز 26حسيني، معصومه مطور؛ پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي؛ شماره 
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؛ فياض رستميكيا؛ پژوهشهاي »قرآن كريم و مهندسي اجتماعي«نقدي بر مقاله  .83
 .1391؛ پاييز و زمستان 2ميانرشتهاي قرآن كريم؛ شماره 

نقش رسانهها بر دينگريزي و دينپذيري در جوامع مختلف؛ مائده پناهي آراللو؛  .84
 .1391؛ فروردين و ارديبهشت 50-49كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره 

؛ كاوري سابرامانيام، »نوجوانان ديجيتالي: نقش رسانهها در رشد«نگاهي به كتاب  .85
 .1391؛ تابستان 70ديويد اسمهيل، مريم حسيني انجداني؛ پژوهشهاي ارتباطي؛ شماره 

نويسندگان امريكا را چگونه ميبينيد؟؛ رمضانعلي ابراهيمزادة گرجي؛ كيهان  .86
 .1391؛ مهرـ آذر 312-310فرهنگي؛ شماره 

 .1391؛ آذر 57وضعيت پسامدرنيته؛ نسرين پورهمرنگ؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .87
؛ زهره روحي؛ جهان كتاب؛ شماره »پيري«هستي اجتماعي در پديده زيستشناختي  .88

 .1391؛ آذر و دي 283-284
؛ ارديبهشت و 59-58همراهي توسعه و عدالت اجتماعي؛ وهاب قليچ؛ سوره؛ شماره  .89

 .1391خرداد 
 .1391؛ مهر 55يادگيري الكترونيكي؛ كاوه حسينزاده راد؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ شماره  .90
 
 . علوم و فنون5
 .1391؛ اسفند 71آشنايي با رياضيات مقدماتي؛ علي كياني؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .1
 .1391؛ شهريور 65آيين تندرستي؛ محمدعلي آقابابايي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .2
-61اختر فيزيك براي فيزيك دانان؛ حسين فتاحي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .3

 .1391؛ ارديبهشت و خرداد 62
 در پژوهشهاي پزشكي؛ عليرضا آزادي؛ كتاب ماه علوم و spssاستفاده از نرمافزا  .4

 .1391؛ آبان 67فنون؛ شماره 
 .1391؛ تير 63اصول شكلگيري ستارگان؛ حسن فتاحي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .5
 .1391؛ فروردين 60انرژيهاي قابل تجديد؛ هادي فارابي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .6
 .1391؛ تير 63اينيشتين، فيزيك و واقعيت؛ ابوتراب يغمايي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .7
 .1391؛ شهريور 65باز هم نانو؟!؛ سيدعلي معبودي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .8
؛ 69به نام استاد، به كام شاگرد؛ حسام الدين پرهام؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .9

 .1391دي 



 / گزارش اجمالي دهمين دوره جشنواره نقد كتاب 54

 در آرشيوها؛ اميررضا اصنافي؛ كتاب ماه كليات؛ 2بهرهگيري از قابليتهاي وب  .10
 .1391؛ دي 181شماره 

 .1391؛ فروردين 60پايتخت اول خوارزم؛ حبيب برجيان؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .11
تاريخ پزشكي ايران و اسالم در فصلنامه پيام بهارستان؛ شمامه محمديفر؛ ميراث  .12

 .1391؛ بهار و تابستان 1علمي اسالم و ايران؛ شماره 
 .1391؛ اسفند 71تاريخ پزشكي؛ مائده پناهي آراللو؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .13
 .1391؛ بهمن 70ترجمه يا تأليف!؟؛ مسعود بربر؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .14
 .1391؛ مهر 66جهان لبريز از فاجعه؛ ناديا معقولي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .15
چگونه در محيط ديجيتال به اطالعات دست يابيم؟؛ مصطفي قوانلو قاجار؛ كتاب  .16

 .1391؛ مهر 66ماه علوم و فنون؛ شماره 
 .1391؛ زمستان 3چنين كنند مترجم نمايان؛ آرش ظريف؛ گزارش ميراث؛ ضميمة شماره  .17
 .1391؛ فروردين 60حفظ البدن؛ سيده الهه شريعتي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .18
 .1391؛ مرداد 64حكايات اهل نظر؛ حسامالدين پرهام؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .19
خوز و خوزي در مكتب پزشكي ايران؛ پريناز حقيقتدوست؛ كتاب ماه علوم و فنون؛  .20

 .1391؛ تير 63شماره 
درختان ميوة معتدله در اقليمهاي گرم؛ سميه قاصدي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛  .21

 .1391؛ فروردين 60شماره 
 .1391؛ تير 63؛ سيده الهه شريعتي بافقي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره الصحةدرع  .22

درمان بيماريهاي كودكان با گياهان دارويي؛ علي اوجبي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛  .23
 .1391؛ ارديبهشت و خرداد 62-61شماره 

رويكردي آغازين به نظريه مجموعهها؛ هاجر سمتي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .24
 .1391؛ شهريور 65
 .1391؛ فروردين 60زيستشناسي بيهمتا؛ ابوتراب يغمايي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .25
سازماندهي نقشههاي فني: روشها و راهكارها؛ عباس گيلوري؛ كتاب ماه كليات؛  .26

 .1391؛ مهر 178شماره 
سيستم عاملي به نام گنو / لينوكس؛ حسين روحاللهي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛  .27

 .1391؛ تير 63شماره 
 .1391؛ فروردين 60شاهزاده رياضيات؛ عزيزه بابايي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .28
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شرحي بر كتاب راهنماي نرمافزار فلوئنت؛ امير حبيبي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛  .29
 .1391؛ اسفند 71شماره 

شناخت سموم قارچي و مبارزه با آن؛ مائده پناهي آراللو؛ كتاب ماه علوم و فنون؛  .30
 .1391؛ بهمن 70شماره 

شناخت نرمافزارهاي كد منبع باز؛ مصطفي قوانلو قاجار؛ كتاب ماه علوم و فنون؛  .31
 .1391؛ آبان 67شماره 

 .1391؛ بهمن 70طبيب خود باش!؛ رضا مازني؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .32
؛ بهار و 1فروغستان؛ غالمحسين صدري افشار؛ ميراث علمي اسالم و ايران؛ شماره  .33

 .1391تابستان 
فيزيك و سايكوفيزيك موسيقي؛ سيده ضحي حسيني نصر؛ كتاب ماه علوم و فنون؛  .34

 .1391؛ ارديبهشت و خرداد 62-61شماره 
؛ بهار و 1كتاب ميزانالحكمة؛ حنيف قلندي؛ ميراث علمي اسالم و ايران؛ شماره  .35

 .1391تابستان 
كتابشناسي توصيفي علوم و فنون دريايي؛ پيمان جليل پور؛ كتاب ماه علوم و فنون؛  .36

 .1391؛ دي 69شماره 
كوكب بخت و كار سخت منجمان شرح ثمره بطلميوس؛ غالمحسين صدري افشار؛  .37

 .1391؛ پاييز و زمستان 2ميراث علمي اسالم و ايران؛ شماره 
؛ 183كهنترين نسخه اشجار و اثمار؛ مريم تفضلي شادپور؛ كتاب ماه كليات؛ شماره  .38

 .1391اسفند 
 .1391؛ آبان 67كيهان سرشار از ابهام!؛ ناديا معقولي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .39
؛ 65گام به گام با تكامل انسان؛ ناديا معقولي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .40

 .1391شهريور 
؛ 62-61مباني شيمي آلي؛ معصومه عليزاده؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .41

 .1391ارديبهشت و خرداد 
؛ 62-61محاسبات سرشكين؛ نگار علينقي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .42

 .1391ارديبهشت و خرداد 
 .1391؛ مرداد 64مروري بر عكاسي نجومي؛ ناديا معقولي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .43
مروري بر كتاب اصول كشت سلول و بافت گياهي؛ سحر مهرپور؛ كتاب ماه علوم و  .44

 .1391؛ آبان 67فنون؛ شماره 



 / گزارش اجمالي دهمين دوره جشنواره نقد كتاب 56

 يا سه رساله در اختراعات صنعتي؛ محمدجواد ناطق؛ ميراث علمي نتيجةالدولة .45
 .1391؛ پاييز و زمستان 2اسالم و ايران؛ شماره 

 .1391؛ آذر 68نسبيت در يك نگاه كلي؛ ناديا معقولي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .46
؛ 62-61نقشهبرداري مهندسي؛ فرهاد نيكسرشت؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .47

 .1391ارديبهشت و خرداد 
نگاهي به تجديد چاپ كتاب مخزناالدويه؛ سيدمجيد معصومي؛ كتاب ماه علوم و  .48

 .1391؛ شهريور 65فنون؛ شماره 
نگاهي به ترجمه فارس قطب الدين شيرازي از اصول اقليدس؛ فاطمه دوست قرين؛  .49

 .1391؛ بهار و تابستان 11تاريخ علم؛ شماره 
نگاهي مردمشناختي به شيوههاي پزشكي سنتي و عاميانه مردم ايران؛ صديقه  .50

 .1391؛ آذر 68كياني؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره 
نه هركه سر بتراشد قلندري داند؛ يونس كرامتي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره  .51
 .1391؛ تير 63
نيمنگاهي به رياضاالدويه هروي و دو تصحيح آن؛ مائده پناهي آراللو؛ كتاب ماه  .52

 .1391؛ مرداد 64علوم و فنون؛ شماره 
 

 . هنر6
 .1391؛ تابستان 30آشنايي با نقد هنري؛ عليرضا مهدي زاده؛ رشد آموزش هنر؛ شماره  .1
 .1391؛ بهار 3آنچه در كف كالس ميگذرد؛ فرشاد بابلي؛ رشد آموزش هنر؛ شماره  .2
ابعاد سبز طراحي شهري؛ محمدرضا پورجعفر، زهرا نوري؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .3

 .1391؛ آذر 171
 .1391؛ اسفند 174از دوربين تا آيينه؛ ساسان نوروززاده چگيني؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .4
 ؛ 170از كرشمه و سفير، تا خط و نقاشيخط؛ كاوه تيموري؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .5

 .1391آبان 
 .1390؛ مهر ـ آذر 45اسرار گنج درة جني؛ حسين آتشپرور؛ نافه؛ شماره  .6
؛ نيمه اول 7؛ سيدمثيم مطهري؛ شبكه هنر؛ شماره 2اقتباس سينمايي از متون ديني .7

 .1391تير 
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امتحان فضال: سنگالخ نشر يك تذكره؛ مسعود عرفانيان؛ گزارش ميراث؛ ضميمه  .8
 .1391؛ زمستان 3شماره 

؛ 168اين خط شكسته چون غباريست غريب؛ كاوه تيموري؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .9
 .1391شهريور 

 .1391؛ بهار 2باغ ايراني از منظر پوپ؛ علي عاليي؛ كيمياي هنر؛ شماه  .10
؛ 168باغهاي ايران و كوشكهاي آن؛ احسان طهماسبي؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .11

 .1391شهريور 
 .1391؛ مهر 354بانگ گردشهاي چرخ؛ رسول آباديان؛ كتاب هفته؛ شماره  .12
؛ گلشن اسماعيلپور؛ مطالعات 134MikIIIبررسي اسلوب نگارگري مانوي در قطعه  .13

 .1391؛ بهار 21ايراني؛ شماره 
؛ نيمه 10بررسي جامعه نمايشي قصه يوسف؛ سيدميثم مطهري؛ شبكه هنر؛ شماره  .14

 .1391دوم مرداد 
بررسي عمليات تكميل در فرش دستبافت ايران؛ عبداهللا ميرزايي؛ كتاب ماه هنر؛  .15

 .1391؛ مرداد 167شماره 
 خسرو جعفرزاده؛ هنر موسيقي؛ »مباني نظري موسيقي ايراني«بررسي و نقد كتاب  .16

 .1391؛ بهمن و اسفند 132شماره 
 .1391؛ اسفند 174برندسازي و فرآيند آن؛ بهزاد گلياراني؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .17
؛ 165به كمك طراحي؛ محمدرضا پورجعفر، مهين غزائيان؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .18

 .1391خرداد 
تأثير مداخلة علم ارگونومي در هنر ـ صنعت فرش دستبافت؛ رضا حيدري شكيب،  .19

 .1391؛ آبان 170الهام ميركمالي؛ كتاب ماه هنر؛ شماره 
؛ تير 154تجزيه و تحليل نمايشنامه؛ احمد كاميابي مسك، دكتر دتا؛ نمايش؛ شماره  .20

1391. 
تحليل مباني نظري طراحي شهري معاصر؛ محمدرضا پورجعفر، مهشيد جالليان؛  .21

 .1391؛ خرداد 165كتاب ماه هنر؛ شماره 
تناولي پژوهشگر دستبافتهاي عشايري؛ حسا كشاورز؛ علي اصغر شيرازي؛ كتاب  .22

 .1391؛ تير 166ماه هنر؛ شماره 
 .1391؛ آبان 170جامعهشناسي هنرها؛ محمدرضا مؤيدي؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .23
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 .1391؛ ارديبهشت 333جدال با زبان؛ رضا محمدي؛ كتاب هفته؛ شماره  .24
؛ 340جريانشناسي اقتباس در سينماي ايران؛ عليرضا نراقي؛ كتاب هفته؛ شماره  .25
 .1391تير 
 .1391؛ خرداد 336جنگ نافرجام اساطير؛ امير خسروي؛ كتاب هفته؛ شماره  .26
 .1391؛ اسفند 174خشت و خيال؛ حسنعلي پورمند؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .27
؛ 328خشونتي در كشاكش با رنگ و خط؛ محمد آسياباني؛ كتاب هفته؛ شماره  .28

 .1391فروردين 
خوانشي انتقادي از نظريه فيلم زيگفريد كراكاور؛ گلناز سركار فرشي؛ كيمياي هنر؛  .29

 .1391؛ زمستان 5شماه 
؛ مرداد 167دانشنامه فرش ايران؛ فضالهللا حشمتي رضوي؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .30

1391. 
 فرش دستبافت ايران؛ فضالهللا حشمتي رضوي؛ كتاب ماه هنر؛ دايرةالمعارف .31

 .1391؛ آبان 170شماره 
 .1390؛ مهر ـ آذر 45در اسرار گنج درة جني؛ اشكان بحراني؛ نافه؛ شماره  .32
دستاويزي براي روش تحقيق در هنر؛ علي اصغر شيرازي؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .33

 .1391؛ دي 172
دو دل به عنوان تصويري ذهني و نقش آن در ادراك رواني؛ رضا افهمي، مريم  .34

 .1391؛ مهر 169تدين؛ كتاب ماه هنر؛ شماره 
؛ آذر 284-283دو كتاب در احوال اهل هنر؛ محمدرحيم اخوت؛ جهان كتاب؛ شماره  .35

 .1391ـ دي 
 .1391؛ بهمن 173رسانههاي نوين در هنر قرن بيستم؛ عاليه ايمني؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .36
روش تحقيق در منطق زيبايي و انسانشناسي؛ علي اكبر جهانگرد، علي اصغر  .37

 .1391؛ شهريور 168شيرازي؛ كتاب ماه هنر؛ شماره 
 .1391؛ مهر 169زبان فراموش شده؛ عليرضا عزيزي يوسفكند؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .38
؛ شهريور ـ 282-280زيبايي، حقيقت است...؛ مهدي فيروزيان؛ جهان كتاب؛ شماره  .39

 .1391آبان 
سرفصل دروس كارشناسي ناپيوسته فرش دستبافت؛ عبداهللا ميرزايي؛ كتاب ماه  .40

 .1391؛ آبان 170هنر؛ شماره 
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سيري در تاريخ تكوين نظريه هنر؛ عليرضا عزيزي يوسفكند؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .41
 .1391؛ خرداد 165

 .1391؛ آبان 170شرح مجموعه باغهاي شمالي شيراز؛ علي اسدپور؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .42
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 47شكسپير ما يا اليزابت؛ كامران سپهران؛ نافه؛ شماره  .43
؛ 336صداي گامهاي انگشتان دو دست؛ سميه علي بابايي؛ كتاب هفته؛ شماره  .44

 .1391خرداد 
طراحي با طبيعت؛ محمدرضا پورجعفر، سلما اميرشكاري؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .45

 .1391؛ آذر 171
فضاهاي عمومي و خصوصي شهر؛ محمدرضا پورجعفر، فاطمه اميدجاني؛ كتاب ماه  .46

 .1391؛ بهمن 173هنر؛ شماره 
فضاهاي معماري و شهري در نگارگري ايراني؛ آرزو پايدارفرد؛ كتاب ماه هنر؛  .47

 .1391؛ شهريور 168شماره 
 ـ 1391؛ اسفند 163-162فن بيان غيرعلمي؛ سعيد مجيدي؛ نمايش؛ شماره  .48

 .1392فروردين 
 .1391؛ نيمه دوم تير 8كتابي براي ثبت آنچه باقي نمانده؛ شبكه هنر؛ شماره  .49
گرايشهاي طراحي لباس؛ مجيد اسدي فارساني، راضيه مختاري دهكردي؛ كتاب  .50

 .1391؛ اسفند 174ماه هنر؛ شماره 
گزارشگونهاي از كيفيت احياي آثار عبدالقادر مراغهاي؛ سيدعبدالرضا موسوي  .51

 .1391؛ سال 27طبري؛ ضميمة آينة ميراث؛ شماره 
مباني طراحي شهري؛ محمدرضا پورجعفر، زينب اكبري؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .52

 .1391؛ خرداد 165
مرز ميان نقد هنري و فلسفه هنر در انديشه آرتور دانتو؛ محمدرضا شريفزاده؛  .53

 .1391؛ پاييز 4كيمياي هنر؛ شماه 
؛ ارديبهشت ـ 59-58مرزهاي شكسته؛ جليل قاسمي؛ ضميمة سورة انديشه؛ شماره  .54

 .1391خرداد 
؛ 165مروري بر كتاب مبادي سواد بصري؛ آيدين صفايي؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .55

 .1391خرداد 
 .1391؛ نيمه دوم مرداد 10مروري به كتاب فاني و باقي؛ ليال زندي؛ شبكه هنر؛ شماره  .56
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؛ 173مقابر برجي سدههاي مياني ايران؛ بهزاد بهلولي نيري؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .57
 .1391بهمن 

 .1391؛ فروردين 163ميراث معماري مدرن ايران؛ جليل موسوي؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .58
 ؛ نيمه دوم8نظريهپردازي اخالقي سينما؛ فاطمه عاطفينژاد؛ شبكه هنر؛ شماره  .59

 .1391 تير 
 .1391؛ تير 154نقد به مثابه تحليل؛ صادق رشيدي؛ نمايش؛ شماره  .60
؛ مرداد 178؛ وحيد خانهساز؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره »دشمن مردم«نقد نمايشنامه  .61

1391. 
نقد و بررسي دو كتاب در زمينه زيباشناسي مالصدرا؛ عبداهللا اميني؛ كتاب ماه هنر؛  .62

 .1391؛ ارديبهشت 164شماره 
 .1391؛ بهمن 161؛ حسن پارسايي؛ نمايش؛ شماره »برهان«نقد و بررسي نمايشنامه  .63

 .1391؛ مهر 157؛ حسن پارسايي؛ نمايش؛ شماره »خسيس«نقد و بررسي نمايشنامه  .64

 اثر ماكسيم گوركي؛ حسن پارسايي؛ نمايش؛ »در اعماق«نقد و بررسي نمايشنامه  .65
 .1391؛ تير 154شماره 

؛ حسن پارسايي؛ »دكتر فاستوس اثر كريستوفر مارلو«نقد و بررسي نمايشنامه  .66
 .1391؛ ارديبهشت 152نمايش؛ شماره 

 .1391؛ آبان 158 حسن پارسايي؛ نمايش؛ شماره »ديوارها«نقد و بررسي نمايشنامه  .67

 اثر ادوارد باند؛ حسن پارسايي؛ نمايش؛ شماره »صلح برگ«نقد و بررسي نمايشنامه  .68
 .1391؛ تير 154
؛ حسن پارسايي؛ نمايش؛ شماره »يك نوكر و دو ارباب«نقد و بررسي نمايشنامه  .69

 .1391؛ شهريور 156
نقد و بررسي نمايشنامه شش شخصيت در جستجوي نويسنده؛ حسن پارسايي؛  .70

 .1391-فروردين 1390؛ اسفند 151-150نمايش؛ شماره 
نقدي بر كتاب باغهاي ايران و كوشكهاي آن؛ احسان طهماسبي؛ كتاب ماه هنر؛  .71

 .1391؛ شهريور 168شماره 
نقدي بر كتاب هشتمين دوساالنه ملي نگارگري ايران؛ ولي جوادي آذر، امير فريد؛  .72

 .1391؛ بهمن 173كتاب ماه هنر؛ شماره 
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 .1390؛ مهر ـ آذر 45؛ عيسي ذكائي؛ نافه؛ شماره »نما«نقدي بر معماري  .73
 .1391؛ دي 172نقدي بر نقد؛ احمد دانشگر؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .74
؛ آزاده شريفي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره »كرشمة خسرواني«نقدي بر نمايشنامة  .75

 .1391؛ بهمن 184
نگارگري ايران در دوران تيموري؛ مهدي زرين ايل، وحيد كارگر جهرمي؛ تاريخ نو؛  .76

 .1391؛ پاييز و زمستان 4شماره 
؛ جهانشير »فرهنگ و آيينهاي بوشهر در آثار ايرج صغيري«نگاهي به كتاب  .77

 .1391-فروردين 1390؛ اسفند 151-150ياراحمدي؛ نمايش؛ شماره 
؛ 132؛ ميثم ميريان؛ هنر موسيقي؛ شماره »نيچه در برابر واگنر«نگاهي به كتاب  .78

 .1391بهمن و اسفند 
نگاهي تحليلي به نمايشنامههاي سعيد تشكري؛ حسين فرخي؛ نمايش؛ شماره  .79

 .1391؛ تير 154
 .1391؛ مهر 355همنشيني كلمه و موسيقي؛ بنفشه محمودي؛ كتاب هفته؛ شماره  .80
 .1391؛ آبان 170هنر اجرا از فتوريسم تا امروز؛ پريسا شادقزويني؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .81
هنر در آينه پژوهش؛ محمدرضا زيني، سيدسعيد مظلومي؛ رشد آموزش هنر؛ شماره  .82
 .1391؛ بهار 3

هنر در آينه پژوهش؛ محمدرضا زيني، سيدسعيد مظلومي؛ رشد آموزش هنر؛ شماره  .83
 .1391؛ پاييز 1

؛ 164هنر و پست مدرنيسم؛ عليرضا عزيزي يوسفكند؛ كتاب ماه هنر؛ شماره  .84
 .1391ارديبهشت 

هنرهاي كاربردي، به بهانة انتشار كتاب فرش پرويز تناولي؛ بهرام دبيري؛ نافه؛  .85
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 47شماره 

 
 . ادبيات فارسي7
 .1391؛ آذر 363آينه، در آفتاب شيفتگي؛ جواد محقق؛ كتاب هفته؛ شماره  .1
؛ خرداد 134آينهت داني چرا غماز نيست؟؛ علي حيدري يساولي؛ آينه پژوهش؛ شماره  .2

 .1391و تير 
 .1391؛ مهر 15از پس كاروان ادبيات امروز؛ شراره كامراني؛ مهر؛ شماره  .3
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بازتاب قصص قرآني در تشبيههاي ديوان خاقاني؛ امير مؤمني هزاوه، محمدرحيم  .4
 .1391؛ بهار و تابستان 24بيرقي؛ پژوهش ديني؛ شماره 

بازشناسي مآخذ و انتسابات امثال و حكم دهخدا؛ ابراهيم رحيمي زنگنه، سهيل ياري؛  .5
 .1391؛ ارديبهشت 175كتاب ماه ادبيات؛ شماره 

برابر نهاد شاهنامه فردوسي و غرر السير ثعالبي؛ محمد روشن؛ گزارش ميراث؛ شماره  .6
 .1391؛ فروردين ـ تير 50-51
بررسي انتقادي ديوان اشعار شهاب الدين عمعق بخارايي؛ مسعود راستي پور؛ كتاب  .7

 .1391؛ بهمن 184ماه ادبيات؛ شماره 
؛ 183بررسي انتقادي غزالهاي سنايي؛ مسعود راستيپور؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .8

 .1391دي 
بررسي جايگاه طنز در فرهنگ مكتوب و شفاهي جنوب استان كرمان؛ ژيال كاكاپور؛  .9

 .1391؛ بهار و تابستان 30پژوهشگران فرهنگ؛ شماره 
بررسي ساختار روايي سه داستان از تاريخ بيهقي بر مبناي الگوي كنش گريماس؛  .10

فهيمه خراساني، غالمحسين غالمحسينزاده؛ كاوشنامه زبان و ادبيات فارسي؛ شماره 
 .1391؛ پاييز و زمستان 25
بررسي سبك شعر مجد همگر شيرازي از ديدگاه مسائل ادبي؛ محمدحسين كرمي،  .11

 .1391؛ پاييز 17روحاهللا خالقي؛ بهار ادب؛ شماره 
 المؤمنين؛ مظاهر مصفا، ايوب كوشان؛ بهار تحفةبررسي وجوه بارز سبكشناختي  .12

 .1391؛ تابستان 16ادب؛ شماره 
؛ فروردين و 86به گَمانم گُمان درسته؛ بهاءالدين خرمشاهي؛ بخارا؛ شماره  .13

 .1391ارديبهشت 
؛ »درنگي بر كتاب مالك ملك سخن«پاسخ مقالة آقاي سعيد مهدويفر با عنوان  .14

 .1391؛ خرداد 176عباس ماهيار؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره 
پژوهشي در شيوة تصيح تفسير نسفي؛ اكرم السادات حاجي سيدآقايي؛ ضميمة آينه  .15

 .1391؛ سال 28ميراث؛ شماره 
 .1391؛ آذر ـ اسفند 138-137پير پرنيان انديش؛ مهدي فيروزيان؛ آينه پژوهش؛ شماره  .16
-پيشينه بر ترجمة رباعيات خيام به تركي و بازسراييهاي يحيي كمال؛ رحيم رئيس .17

 .1391؛ فروردين و ارديبهشت 86نيا؛ بخارا؛ شماره 
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 .1391؛ پاييز 19تب تند باختين در ايران؛ عيسي امن خاني؛ نقد ادبي؛ شماره  .18
تحليل اسطوره كيومرث در شاهنامه فردوسي و اساطير ايران؛ فرزاد قائمي؛  .19

 .1391؛ بهار 176جستارهاي ادبي؛ شماره 
تحليل انتقادي زندگينامههاي مولوي؛ محمود فتوحي، محمدافشين وفايي؛ بخارا؛  .20

 .1391؛ مهر ـ دي 90-89شماره 
تحليل بيتي از سعدي و حافظ براي درك بهتر يك مفهوم بنيادين صورتگرايي؛  .21

 .1391؛ بهار 11محمدرضا اميني؛ شعر پژوهي (بوستان ادب)؛ شماره 
 منطق الطير عطار؛ مسعود روحاني، علي اكبر »شيخ صنعان«تحليل داستان  .22

 .1391؛ تابستان 22شوبكاليي؛ پژوهشهاي ادب عرفاني؛ شماره 
تحليل ساختاري دو حكايت از بوستان سعدي؛ پرستو كريمي، جهانگير صفري، امير  .23

 .1391؛ زمستان 38فتحي؛ پژوهشهاي ادبي؛ شماره 
 اسماعيل صادقي، محمود »يوسف و زليخاي جامي«تحليل ساختاري طرح داستان غنايي  .24

 .1391؛ پاييز و زمستان 19آقاخاني بيژني، حميد رضايي؛ پژوهشنامه ادب غنايي؛ شماره 
تحليل ساختاري قصههاي شاه سياهپوشان براساس الگوي پراپ؛ عفت نقاني،  .25

 .1391؛ بهار 21كلثوم قرباني؛ پژوهشنامه زبان و ادب فارسي؛ شماره 
تحليلي از چرايي و چگونگي ورود معارف حسيني در شعر فارسي قبل و بعد از قرن  .26
 .1391؛ زمستان 8داوود اسپرهم، محمدعلي رحيمي؛ پژوهشهاي اعتقادي ـ كالمي؛ شماره ؛ 4

 .1391؛ زمستان 96تراوش نهانخانه وجود قلمزن؛ علي ميرزايي؛ انتقاد كتاب؛ شماره  .27
تصحيح چند تصحيف در قصايد خاقاني؛ سعيد مهدويفر، محمدرضا صالحي  .28

 .1391؛ بهار و تابستان 1مازندراني؛ كهننامه ادب پارسي؛ شماره 
تصحيح عبارات و ابياتي چند از كتاب مواهب الهي در تاريخ آل مظفر؛ زهرا رياحي  .29

 .1391؛ پاييز 13زمين، پيوند باالني؛ شعرپژوهي (بوستان ادب)؛ شماره 
 .1391؛ زمستان 3تصحيح يا تخريب؟؛ مجدالدين كيواني؛ گزارش ميراث؛ ضميمه شماره  .30
توضيح برخي مشكالت در تصحيح جديد تاريخ بيهقي؛ جميله اخياني، حميدرضا  .31

 .1391؛ زمستان 3سلماني؛ گزارش ميراث؛ ضميمه شماره 
 .1391؛ بهمن 184جدالي با جدال با سعدي؛ منا عليمددي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .32
جمشيد در گذر از فردانيت؛ غالمحسين شريفي واراني، محبوبه اظهري؛ شعرپژوهي  .33

 .1391؛ بهار 11(بوستان ادب)؛ شماره 
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چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كار؟؛ عيسي امن خاني؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .34
 .1391؛ فروردين 174
-دبستان نقد اسطورهشناختي ژرفا؛ بهروز اتوني فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره .35

 .1391؛ بهار 26شناختي؛ شماره 
؛ 3؛ فرزاد ضيايي حبيبآبادي؛ گزارش ميراث؛ ضميمه شماره »رضي نامه«در حاشيه  .36

 .1391زمستان 
؛ 53-52)؛ سيدعبدالرضا موسوي طبري؛ گزارش ميراث؛ شماره 2در حاشية بيتي ( .37

 .1391مرداد ـ آبان 
؛ محمدرضا ضياء؛ گزارش ميراث؛ ضميمه »سفينة شمس حاجي«دربارة چاپ كتاب  .38

 .1391؛ زمستان 3شماره 
 .1391؛ زمستان 96دريابندري است و زبانش؛ احمد سميعي (گيالني)؛ نگاه نو؛ شماره  .39
دو سهو در شروح حافظ؛ مريم صادقي گيوي، قربانعلي ابراهيمي؛ پژوهشهاي نقد  .40

 .1391؛ تابستان 8ادبي و سبك شناسي؛ شماره 
؛ بهار 61-60ديدگاه نظامي دربارة ماهيت شعر؛ زينب نوروزي؛ نامه پارسي؛ شماره  .41

 .1391و تابستان 
 .1391؛ تير 95رد پاي ميترائيسم در قزوين؛ نصرتاهللا نيكروش؛ حافظ؛ شماره  .42
 .1391؛ تير 339روايتي ديگر از قصههاي كهن؛رسول آباديان؛ كتاب هفته؛ شماره  .43
سبك شناسي انتقادي رويكردي نوين در بررسي سبك براساس تحليل گفتمان  .44

 .1391؛ بهار 17انتقادي؛ مريم درپر؛ نقد ادبي؛ شماره 
 .1391؛ پاييز 17؛ چنور برهاني؛ بهار ادب؛ شماره »پريشان«سبكشناسي كتاب  .45
-280سحرِ سحري و حكمت مولوي؛ محمدرضا راشد محصل؛ جهان كتاب؛ شماره  .46

 .1391؛ شهريور ـ آبان 282
 .1391؛ اسفند 185سفينة شمس حاجي؛ وحيد عيدگاه طرقبهاي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .47
سيماي زن در كليله و دمنه؛ ناهيدسادات پزشكي، فريدون طهماسبي، فرشته  .48

 .1391؛ بهار 7سجادي؛ پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي؛ شماره 
شرح، تحليل و تصحيح چند بيت دشوار از خاقاني شرواني؛ محمدامين احمدپور،  .49

 .1391؛ پاييز 15قدرتاهللا ضروني؛ متنشناسي ادب فارسي؛ شماره 
 .1391؛ تير 177شرحي دوباره از ديوان خاقاني؛ سعيد مهدويفر؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .50
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شعر و شاعري و آسيبشناسي آن در قرن ششم؛ احمد حسني كندسر؛ بهار ادب؛  .51
 .1391؛ پاييز 17شماره 

شگرد گزينش واژهها؛ يوسف بينا؛ ويژه نامه خراسان (پي افكندم از نظم كاخي  .52
 .1391؛ ارديبهشت 25بلند)؛ شماره 

 .1391؛ آبان 181صائب و شاعران طرز تازه؛ مهدي فيروزيان؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .53
؛ فروردين 51-50عذر تقصير؛ سيدعبدالرضا موسوي طبري؛ گزارش ميراث؛ شماره  .54

 .1391ـ تير 
؛ شهريور ـ 282-280فرودآمد از پاي سرو سهي؛ سجاد آيدنلو؛ جهان كتاب؛ شماره  .55

 .1391آبان 
؛ احمد يزدي؛ بهار ادب؛ »نقدي بر شرح شارحان اين تركيب خاقاني«قبازره، زدن  .56

 .1391؛ زمستان 4شماره 
كاستي عمدة گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني؛ سعيد مهدويفر؛ گزارش ميراث؛  .57

 .1391؛ زمستان 3ضميمه شماره 
؛ 286-285كشاندن شاعر از فرش تا عرش؛ سايه اقتصادي نيا؛ جهان كتاب؛ شماره  .58

 .1391بهمن و اسفند 
؛ 50كه چو خوش بنگري اي سرو روان؛ علي صفري آق قلعه؛ آينه ميراث؛ شماره  .59

 .1391بهار و تابستان 
 خسرو و شيرين »شاپور نقاش«الگوهاي مصورسازي بررسي دو نگاره از داستان  .60

 .1391؛ بهار 17نظامي؛ فاطمه ماهوان؛ نقد ادبي؛ شماره 
؛ 3متني ارزشمند، چاپي مطمئن؛ الوند بهاري؛ گزارش ميراث؛ ضميمه شماره  .61

 .1391زمستان 
مثنوي تصحيح نيكلسون، چاپي نو، گاهي به عقب؛ حسن الهوتي؛ گزارش ميراث؛  .62

 .1391؛ مرداد ـ آبان 53-52شماره 
معرفي انتقادي، متنشناسي و نقدنويسي حماسة ناشناخته شاهنامه اسدي؛ فرزاد  .63

 .1391؛ پاييز 178قائمي؛ جستارهاي ادبي؛ شماره 
 و جايگاه آن در كتب بالغي؛ يحيي كاردگر، فاطمه مهدوي؛ »مطلع«معرفي كتاب  .64

 .1391؛ پاييز و زمستان 7فنون ادبي؛ شماره 



 / گزارش اجمالي دهمين دوره جشنواره نقد كتاب 66

معرفي و نقد ديوان منجيك ترمذي؛ مسعود راستي پور؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .65
 .1391؛ آذر 182
؛ فروردين و 86معرفي و نقد كتابهاي تازه؛ محمدافشين وفايي؛ بخارا؛ شماره  .66

 .1391ارديبهشت 
؛ 183معيار جمالي و مفتاح ابواسحاقي؛ پروين تاجبخش؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .67

 .1391دي 
؛ سيدعلي هاشمي راحةاالرواحمقايسه برزونامة منظوم و داستان برزو در رسالة  .68

 .1391؛ فروردين 174عرقطو؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره 
مالحظاتي دربارة كتابشناسي فردوسي و شاهنامه؛ سجاد آيدنلو؛ گزارش ميراث؛  .69

 .1391؛ زمستان 3ضميمه شماره 
؛ فروردين ـ 51-50منشآت تفرشي؛ علي هاشمي عرقطو؛ گزارش ميراث؛ شماره  .70
 .1391تير 
 .1391؛ فروردين 174موج و مرجان؛ منا عليمددي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .71
ميرتذكره شناختنامه ميرتقيالدين محمد كاشاني؛ نفيسه ايراني؛ ضميمة آينه ميراث؛  .72

 .1391؛ سال 24شماره 
نابرده رنج، گنج ميسر همي شود؛ علي صفري آق قلعه؛ گزارش ميراث؛ ضميمه  .73

 .1391؛ تير 2شماره 
 ؛181ناسازيهاي آوازهاي بيدل؛ عبداهللا وليپور؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .74

 .1391آبان 
؛ ارديبهشت 175نظري بر «دفتر خسروان» وحيد روياني؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .75

1391. 
 .1391؛ شهريور 179نظري به رخسار صبح؛ سعدي مهدويفر؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .76
نقد اجتماعي و سياسي در مثنويهاي عطار؛ يوسف جانپرور؛ رشد زبان و ادب  .77

 .1391؛ پاييز 103فارسي؛ شماره 
نقد تصحيح، تنقيح، ويرايش و مقابله دستور الكاتب في يقين المراتب؛ علي اكبر  .78

 .1391؛ بهار و تابستان 50احمدي داراني؛ آينه ميراث؛ شماره 
نقد تطبيقي اسطوره آفرينش در شاهنامه فردوسي و مهابهاراتاي هندي؛ فاطمه  .79

 .1391؛ تابستان 27پاكرو؛ فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطورهشناختي؛ شماره 
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 رشيد الدين وطواط؛ مريم دالور؛ ادب »حدائق السحر في دقائق الشعر«نقد و بررسي  .80
 .1391؛ پاييز 3عربي؛ شماره 

نقد و بررسي شكوائيههاي سياسي در شعر قرن ششم؛ اسداهللا واحد، محمدعلي  .81
 .1391؛ بهار و تابستان 225نوري باهري؛ زبان و ادب فارسي؛ شماره 

نقد و بررسي كاركرد انواع قهرمانان در قصه بلند عاميانه جنيدنامه؛ سكينه عباسي،  .82
 .1391؛ پاييز 13يداهللا جاللي پنداري؛ شعرپژوهي (بوستان ادب)؛ شماره 

؛ عبداهللا وليپور؛ كتاب »تركيبات خاص بيدل در چهار عنصر«نقد و بررسي كتاب  .83
 .1391؛ ارديبهشت 175ماه ادبيات؛ شماره 

 در امثال و حكم دهخدا؛ وحيد »از  تو حركت از خدا بركت«نقد و بررسي مدخل  .84
 .1391؛ ارديبهشت 175سبزيان پور، فرزانه فتاحيان؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره 

نقد و بررسي منابع حكايات كتاب جامع التمثيل؛ وحيد سبزيانپور، حديث دارابي؛  .85
 .1391؛ بهمن 184كتاب ماه ادبيات؛ شماره 

نقد و تحليل اشعار هاتفي خرجردي جامي با رويكرد سبكشناسانه؛ مهدي تدين  .86
 .1391؛ پاييز 17نجفآبادي، محبوبه خراساني، حسين داداشي؛ بهار ادب؛ شماره 

نقد و تحليل ساختاري و نشانهشناسي داستانهاي عاشقانه؛ احمد تميمداري سمانه  .87
 .1391؛ بهار 15عباسي؛ بهار ادب؛ شماره 

نظر كردن پيغامبر به «نقد و تحليل شروح مثنوي دربارة زمينة تاريخي و روايي حكايت  .88
 .1391؛ پاييز 5؛ احمدرضايي، ليلي صدرهاشمي؛ متنشناسي ادب فارسي؛ شماره »اسيران

نقد و تحليل و سبكشناسي اولين بحر طويل فارسي؛ يحيي كاردگر، نرگس مهدي؛  .89
 .1391؛ تابستان 16بهار ادب؛ شماره 

نقد و بررسي دخالت افالك و اختران بر سرنوشت انسان در شاهنامه فردوسي؛  .90
 ؛ 33سوزان جهانيان، حسين بهزادي اندوهجردي؛ زبان و ادبيات فارسي؛ شماره 

 .1391بهار 
 .1391؛ بهمن و اسفند 91نقدهاي بيعيار؛ مهدي فيروزيان؛ بخارا؛ شماره  .91
نقدي بر توضيحات كتابهاي ادبيات فارسي دبيرستان؛ حبيب كارگر؛ گزارش ميراث؛  .92

 .1391؛ زمستان 3ضميمه شماره 
-نقدي بر شيوههاي نقل احوال و نقد ادبيات در تذكرة نصرآبادي؛ سيدمحمود الهام .93

 .1391؛ بهار 7بخش، مليحه دانائيان؛ پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي؛ شماره 
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-نقدي بر طوطينامة عمادبن محمد الثغري، شرح و تصحيح شمسالدين آل احمد؛ علي .94
 .1391؛ بهار و تابستان 1اصغر باباصفري، حسن زياري؛ كهننامه ادب پارسي؛ شماره 

نقدي بر غزليات ابن عماد خراساني فرزاد ضيايي حبيبآبادي؛ گزارش ميراث؛  .95
 .1391؛ زمستان 3ضميمه شماره 

؛ 178نقدي بر كتاب استعاره در غزل بيدل؛ هيوا حسنپور؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .96
 .1391مرداد 

؛ 174نقدي بر كتاب رستاخيز سخن؛ منوچهر كياني؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .97
 .1391فروردين 

نقدي بر كتاب نظريه طنز بر بنياد متون برجسته ادب فارسي؛ آزاده شريفي؛ كتاب  .98
 .1391؛ مرداد 178ماه ادبيات؛ شماره 

؛ مهدي اللهياري تبريزي؛ گزارش »اشعار بازمانده از ديوان حقيقي«نقدي بر مقالة  .99
 .1391؛ زمستان 3ميراث؛ ضميمه شماره 

؛ پگاه خديش؛ نقد »محوريت قهرمانان زن در قصههاي عاميانه«نقدي بر مقالة  .100
 .1391؛ بهار 17ادبي؛ شماره 

نقدي بر مقالة اسلوب معادله و تمثيل؛ محمد قاسمي؛ رشد زبان و ادب فارسي؛  .101
 .1391؛ پاييز 103شماره 

 .1391؛ تير 119نقدي بر يك گفتگو؛ حامد توكلي دارستاني؛ گلستانه؛ شماره  .102
نقدي كوتاه بر تصحيح انوار احمد بر تذكرة انيس االحباء؛ مرواريد رفوگران؛  .103

 .1391؛ زمستان 3گزارش ميراث؛ ضميمه شماره 
؛ 59-58نقطه آغاز يك راه نرفته؛ فرانك جمشيدي؛ سوره انديشه؛ شماره  .104

 .1391ارديبهشت و خرداد 
؛ 96نكتههايي دربارة تصحيح رساله سپهساالر؛ محمد دهقاني؛ انتقاد كتاب؛ شماره  .105

 .1391زمستان 
نگاهي انتقادي به ترجمه، تصحيح و تحشيه چيننامه؛ فرانك جهانگرد؛  .106

 .1391؛ زمستان 179جستارهاي ادبي؛ شماره 
نگاهي به اوضاع شعريِ دربار صفوي؛ محبوبه مجيدي نيا؛ پژوهشهاي نقد ادبي و  .107

 .1391؛ تابستان 8سبكشناسي؛ شماره 
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نگاهي به سه دفتر نفيس ادبي، عرفاني و فلسفي؛ حسين متقي؛ آينه پژوهش؛  .108
 .1391؛ مرداد و شهريور 136-135شماره 

؛ ابوالفضل حرّي؛ »شيوههاي داستانپردازي در هزار و يك شب«نگاهي به كتاب  .109
 .1391؛ خرداد 176كتاب ماه ادبيات؛ شماره 

نگاهي به كتاب خاقاني، ستايشگر پيامبر و كعبه؛ سعيد مهدويفر؛ كتاب ماه  .110
 .1391؛ اسفند 185ادبيات؛ شماره 

نگاهي به كتاب صدر خيال در سحر سيال؛ بشير علوي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .111
 .1391؛ آذر 182
نگاهي به كتاب فرهنگ بزرگ ضربالمثلهاي فارسي؛ وحيد سبزيانپور، هديه  .112

 .1391؛ مرداد 178جهاني؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره 
نگاهي به مثنويهاي حكيم سنايي؛ سيدعبدالرضا موسوي طبري؛ گزارش ميراث؛  .113

 .1391؛ زمستان 3ضميمه شماره 
نگاهي به نقد و شرح قصايد خاقاني؛ يوسف كرمي چمه، جميله اخياني؛ كتاب ماه  .114

 .1391؛ آبان 181ادبيات؛ شماره 
؛ 86نگاهي ديگر به زندگي و شعر قطران تبريزي؛ مسعود جعفري؛ بخارا؛ شماره  .115

 .1391فروردين و ارديبهشت 
نگرشي نو به شاه قاسم انوار؛ محمدرضا برزگر خالقي؛ كاوشنامه زبان و ادبيات  .116

 .1391؛ بهار و تابستان 24فارسي؛ شماه 
ننوشت كسي شكسته را چون تو درست؛ بهاءالدين خرمشاهي؛ انتقاد كتاب؛ شماره  .117
 .1391؛ زمستان 96

نوروزيه و نوروزيه نويسي در عصر صفوي؛ زهره زرشناس، محسن جعفري؛  .118
 .1391؛ پاييز و زمستان 2جستارهاي تاريخي؛ شماره 

؛ 51-50هزار نكتة باريك؛ سيدعبدالرضا موسوي طبري؛ گزارش ميراث؛ شماره  .119
 .1391فروردين ـ تير 

 .1391؛ شهريور 179همي به زندان در؛ سهيال صارمي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .120
يكسونگري در ادبيات تعليمي و پندنامههاي فارسي؛ منيژه عبداللهي؛ پژوهشنامه  .121

 .1391؛ بهار 13ادبيات تعليمي؛ شماره 
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 . ادبيات عرب8
 كتاب جواهرالبالغه؛ سيدمحمدرضا ابن »بيان«بررسي و نقد آموزههاي مبحث  .1

 .1391؛ پاييز و زمستان 2الرسول، مريم جالئي؛ پژوهشنامه انتقادي؛ شماره 
بررسي و نقد ترجمه كتاب تاريخ ادبيات عربي؛ صابره سياوسي؛ پژوهشنامه انتقادي؛  .2

 .1391؛ پاييز و زمستان 2شماره 
 (قسمت نحو)؛ جواد دهقانيان، صديقه 4 العربيةبررسي و نقد ترجمه و شروح مبادي  .3

 .1391؛ پاييز و زمستان 2جمالي؛ پژوهشنامه انتقادي؛ شماره 
 بررسي و نقد سرفصل درسهاي رشته كارشناسي زبان و ادبيات عربي؛ حسن  .4

 .1391؛ پاييز و زمستان 2مجيدي، منصوره سهرابي؛ پژوهشنامه انتقادي؛ شماره 
؛ 2بررسي و نقد قواعد كاربردي زبان عربي؛ حسين كياني؛ پژوهشنامه انتقادي؛ شماره  .5

 .1391پاييز و زمستان 
بررسي و نقد ميزان اجراي راهبردهاي تدريس متون شعري در دورة كارشناسي رشته  .6

زبان و ادبيات عربي؛ عيسي متقيزاده؛ سجاد اسماعيلي؛ دانش محمدي؛ پژوهشهاي 
 .1391؛ بهار 9زبان و ادبيات تطبيقي؛ شماره 

؛ 6بينامتنيت در شعر صالح عبدالصبور؛ حسن گودرزي لمراسكي؛ زبانپژوهي؛ شماره  .7
 .1391بهار و تابستان 

پارهاي از ريشهشناسيهاي نادرست كتاب؛ المعرّب و الدخيل؛ غالمرضا سالميان،  .8
 .1391؛ ارديبهشت 175سهيل ياري؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره 

؛ حسين ابويساني؛ زبان و ادبيات عربي؛ شماره »كوالج«پست مدرنيسم در متن ادبي  .9
 .1391؛ پاييز و زمستان 7

؛ 175تأثير كالم علي(ع) در آثار ابن مقفع؛ وحيد سبزيانپور؛ كتاب ماه دين؛ شماره  .10
 .1391ارديبهشت 

تأملي در جايگاه فرهنگ و ادب فارسي در عرصة مجالت عربي؛ علي سليمي،  .11
 .1391؛ مرداد ـ آبان 53-52فرامرز ميرزايي؛ گزارش ميراث؛ شماره 

 و اقسام آن؛ عبدالهادي »مجاز«تحليل انتقادي ديدگاهها دربارة چيستي مفهوم  .12
 .1391؛ پاييز 3فقهيزاده، نرجس توكلي محمدي؛ ادب عربي؛ شماره 

تحليل نمادهاي زنانه در رمانهاي غسان كنفاني؛ عزت مالابراهيمي، آزاد مونسي؛  .13
 .1391؛ بهار 1زن در فرهنگ و هنر؛ شماره 
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تحليل و نقد شبه جمله در مغني عالمه ابن هشام انصاري؛ مريم دالور؛ پژوهشنامه  .14
 .1391؛ پاييز و زمستان 2انتقادي؛ شماره 

 .1391؛ زمستان 3ترويح االرواح؛ محمدحسين حيدريان؛ گزارش ميراث؛ ضميمة شماره  .15
خوشهاي از خرمن انديشههاي ايراني در كتاب االدب الصغير؛ وحيد سبزيانپور؛ ادب  .16

 .1391؛ زمستان 4عربي؛ شماه 
؛ 33در بعضي جاها آسمان همين رنگ است؛ يونس تراكمه؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .17

 .1391تابستان 
؛ 33ديدن آنچه ميخواهيم در قذافي ببينيم؛ مهدي غبرائي؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .18

 .1391تابستان 
سيوطي و رسالة ارزشمندي وي پيرامون حقوق مؤلف؛ محمد عبدلي؛ گزارش  .19

 .1391؛ تير 2ميراث؛ ضميمة شماره 
نقد تطبيقي دو قصيده از فرخي سيستاني و متنبي؛ غالمعلي صادقي؛ زبان و ادبيات  .20

 .1391؛ بهار 33فارسي؛ شماره 
نقد كتاب صرف ساده؛ معصومه نعمتي قزويني، سيده اكرم رخشندهنيا؛ پژوهشنامه  .21

 .1391؛ پاييز و زمستان 2انتقادي؛ شماره 
نقد كهن الگويي رمان آنگاه كه چين تركنا الجسر؛ جواد اصغري، مهران نجفي  .22

 .1391؛ بهار 1حاجيور؛ ادب عربي؛ شماره 
نقدي بر تصوير هنري از ديدگاه بالغت سنتي؛ غالمعباس رضايي هفتادر، حسين  .23

 .1391؛ بهار 1چراغيوش؛ ادب عربي؛ شماره 
نكتهاي دربارة چند بيت عربي در امثال و حكم دهخدا؛ وحيد سبزيان پور؛ گزارش  .24

 .1391؛ فروردين ـ تير 51-50ميراث؛ شماره 
 
 . ادبيات زبانهاي ديگر9
 .1391؛ بهار 32آيا حراميان يك اثر فاكنري است؛ بلقيس سليماني؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .1
ارزيابي تحليلي كتاب زبان انگليسي عمومي؛ ناصر رشيدي، مريم بهرامي؛ پژوهش و  .2

 .1391؛ تابستان 25نگارش كتب دانشگاهي؛ شماره 
انديشه ميلنگد، زبان هذيان ميگويد؛ محسن حكيم معاني؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .3

 .1391؛ بهار 32
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؛ محمدرضا صميمي؛ كتاب ماه »تپههايي چون فيلهاي سفيد«بررسي ترجمه داستان  .4
 .1391؛ شهريور 179ادبيات؛ شماره 

بررسي توصيف و كاركردهاي برجستة آن در رمان؛ الهام بصيرزاده، منوچهر تشكري،  .5
 .1391؛ بهار 19مهوش قويمي؛ ادبپژوهي؛ شماره 

بررسي و نقد كتاب دستور زبان فرانسه؛ طهمورث ساجدي؛ پژوهشنامه انتقادي؛  .6
 .1391؛ بهار و تابستان 1شماره 

؛ 35بيدارشدن بخت خوابآلود؛ هرمز همايونپور؛ نقد و بررسي كتاب تهران؛ شماره  .7
 .1391بهار 

 .1391؛ بهار 93بيداري از چرت رمانتيسم؛ فرشاد مزدراني؛ انتقاد كتاب؛ شماره  .8
 .1391؛ ارديبهشت 8پاي شاعر توي كفش رماننويس؛ سيدمحمد تقوي؛ سيمرغ؛ شماره  .9

؛ 35پس زمينههاي رماني فلسفي ـ شاعرانه؛ علي عبداللهي؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .10
 .1391زمستان 

 براساس چهارچوب هاج وكرس؛ Reader’s Choiceتحليل انتقادي گفتمان كتاب  .11
 .1391؛ پاييز 26ناصر رشيدي، مريم زارعي؛ پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي؛ شماره 

تحليل روانكاوانه شخصيتهاي رمان سمفوني مردگان؛ محبوبه اظهري، سهيال  .12
 .1391؛ پاييز و زمستان 2صالحي مقدم؛ ادبيات پارسي معاصر؛ شماره 

 .1391؛ ارديبهشت 3ترجمه يا خيانت؛ احسان المع؛ تخته سفيد؛ شماره  .13
تفسيري از اقشار مختلف جامعه در قالب شعر؛ زهرا حسابي؛ كتاب هفته؛ شماره  .14

 .1391؛ ارديبهشت 332
حاشيههايي كه گاه ميتواند برتر از متن باشد؛ يوسف داوري؛ كتاب هفته؛ شماره  .15

 .1391؛ ارديبهشت 330
؛ تابستان 34خانهاي كه قصه و افسانه دارد، چي كم دارد؟؛ افق امروز؛ شماره  .16

1391. 
؛ 33داستان آن مرد كه با آب رفت؛ محسن حكيممعاني؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .17

 .1391تابستان 
؛ 33در تاريك ـ روشناي حماسه و عشق؛ علي عبداللهي؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .18

 .1391تابستان 
 .1391؛ تابستان 33در تحقير روزمرگي؛ بلقيس سليماني؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .19
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 .1391؛ بهار 32درآمدي بر متن غايب؛ علي شروقي؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .20
 .1391؛ شهريور 350دنيايي آشنا از نويسندهاي غريب؛ رسول آباديان؛ كتاب هفته؛ شماره  .21
 .1391؛ زمستان 35رويايي كه به باد رفت؛ علي شروقي؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .22
رويكردهاي پيكرهاي به تحليل انتقادي استعاره؛ ابراهيم رضاپور؛ زبان و زبانشناسي؛  .23

 ).1391 (تاريخ انتشار: پاييز 1389؛ پاييز و زمستان 12شماره 
 .1391؛ تير 2؛ پيروز سيار؛ گزارش ميراث؛ ضميمة شمارة »گرسنه«سارق  .24
 .1391؛ آبان 181سرگرداني ابدي؛ پويان غفاري؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .25
 .1391؛ تير ـ دي 21سفر آگاهي؛ مشيت عاليي؛ نوشتا؛ شماره  .26
 .1391؛ تير 10سفر به جهان سفال؛ يوسف قوجق؛ سيمرغ؛ شماره  .27
 .1391؛ دي 368سفر به هزار تو؛ زهرا اسدي؛ كتاب هفته؛ شماره  .28
 .1391؛ تير 177سياه و سفيد؛ مريم گودرزي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماه  .29
؛ 181؛ فرزانه دوستي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره »من ژانت نيستم«شاعرانگي فضا در  .30

 .1391آبان 
عشق و اندوه در رمان و داستانهاي مارگريت دوراس؛ گلي اشرف مدرس؛ نافه؛  .31

 .1390؛ مهر ـ آذر 45شماره 
 .1391؛ تير 177فاجعه نوشتار؛ محمد غفاري؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .32
؛ 95فرزندان هكلبري فين در تپههاي آفريقا؛ اسداهللا امرايي؛ انتقاد كتاب؛ شماره  .33

 .1391پاييز 
؛ بهار و 13فرهنگ همايندهاي پويا؛ ساغر شريفي؛ زبان و زبانشناسي؛ شماره  .34

 ).1391 (تاريخ انتشار: زمستان 1390تابستان 
قلعه اوترانتو، آغاز راهي جديد در ادبيات قرن هجدهم انگليس؛ زهرا حسابي؛ كتاب  .35

 .1391؛ فروردين 327هفته؛ شماره 
؛ مهر ـ 90-89كتاب چاي و عادت چاي نوشيدن؛ ركسانا اردوآبادي؛ بخارا؛ شماره  .36

 .1391دي 
؛ زهرا حسابي؛ كتاب هفته؛ »پستچي هميشه دوبار در ميزند«كتابي ديگر از نويسنده  .37

 .1391؛ ارديبهشت 330شماره 
 .1391؛ بهار 32كتابي زرين دربارة واليت يوكناپاتافا؛ يونس تراكمه؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .38
 .1391؛ بهار 93كناية آيروني؛ مهري بهفر؛ نگاه نو؛ شماره  .39
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گروتسك و ادبيات داستاني بررسي مفهوم گروتسك و كاوش مصداقهاي آن در  .40
داستانهاي كوتاه شهريار مندنيپور؛ كيوان شربتدار، شهره انصاري؛ ادبيات پارسي معاصر؛ 

 .1391؛ پاييز و زمستان 2شماره 
 .1391؛ بهار 32گناه نخستين؛ علي شروقي؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .41
 .1391؛ دي 183محروميت از لذت متن؛ پژمان واسعي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .42
 .1391؛ آذر 182؛ فرزانه دوستي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره »فراداستان«مروري بر كتاب  .43
معرفي و نقد پيش درآمدي بر رويكردها و مكتبهاي ادبي؛ عبدالرسول فروتن؛ كتاب  .44

 .1391؛ خرداد 176ماه ادبيات؛ شماره 
؛ 55موندو: شازده كوچولويي در اليههاي مرزي؛ زهره روحي؛ زندهرود؛ شماره  .45

 .1391زمستان 
نظريه تكيه وزني به روايت بروس هيز؛ اميد طبيبزاده؛ زبان و زبانشناسي؛ شماره  .46
 ).1391 (تاريخ انتشار: زمستان 1389؛ بهار و تابستان 11
؛ 183؛ ليال شعباني؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره »مرگ ايوان ايليچ«نقد و بررسي كتاب  .47

 .1391دي 
نقدي بر سه اثر مهم تاريخ ادبيات آلمان شرقي؛ نرجس خدايي؛ پژوهش ادبيات  .48

 .1391؛ بهار 65معاصر جهان؛ شماره 
نقدي بر سه اثر مهم تاريخ ادبيات آلمان شرقي؛ نرجس خدايي؛ پژوهش ادبيات  .49

 .1391؛ بهار 1معاصر جهان؛ شماره 
 .1390؛ مهر ـ آذر 45نگاهي به رمانهاي عبدالرحن منيف؛ يداهللا ماليري؛ نافه؛ شماره  .50
؛ 3نويسندهاي كه از حادثه تايتانيك خبر داده بود؛ فيروز نعيمي؛ تخته سفيد؛ شماره  .51

 .1391ارديبهشت 
نه در غربت دلم شاد است نه رويي در وطن دارم؛ افشين حفيظي، عليرضا حاتمي؛  .52

 .1391؛ بهار 35نقد و بررسي كتاب تهران؛ شماره 
 .1391؛ فروردين 328واكاوي شر بالقوه در خير بالفعل؛ زهرا حسابي؛ كتاب هفته؛ شماره  .53
والتر بنيامين: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظريه ادبي ـ هنري؛ مازيار  .54

 .1391؛ پاييز 21جفرودي، عليرضا نيكويي؛ ادب پژوهي؛ شماره 
 .1391؛ تابستان 34هيپنوتيزم شدن خواننده؛ احمد پوراميني؛ افق امروز؛ شماره  .55
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 . زبانشناسي10
اشاره به چند همانندي، ميان سبكشناسي دكتر محمود فتوحي و سبكشناسي پاول  .1

 .1391؛ دي 183سيمپسون؛ علي كياني فالورجاني؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره 
؛ 13اطلس گويششناختي قصران داخل؛ فريار اخالقي؛ زبان و زبانشناسي؛ شماره  .2

 ).1391 (تاريخ انتشار: زمستان 1390بهار و تابستان 
بررسي اصطالحات بينامتني در زبان فارسي و عربي با تكيه بر نظريه ژرار ژنت؛  .3

 .1391؛ پاييز 21ابراهيم اناري بزچلويي، سكينه رنجبران؛ ادب پژوهي؛ شماره 
نقدي بر تحليل پوستهاي گروه فعلي در زبان فارسي؛ عباسعلي آهنگر؛ زبان «پاسخ به  .4

 ).1391 (تاريخ انتشار: پاييز 1389؛ پاييز و زمستان 12و زبانشناسي؛ شماره 
؛ 95چرا حيوون زبون بسته رو سر بريدن؟؛ سايه اقتصادينيا؛ انتقاد كتاب؛ شماره  .5

 .1391پاييز 
؛ 11درآمدي انتقادي بر آواشناسي؛ مرتضي طاهري اردلي؛ زبان و زبانشناسي؛ شماره  .6

 ).1390 (تاريخ انتشار: زمستان 1389بهار و تابستان 
دستور زبان فارسي ويژه دورههاي كارداني و كارشناسي؛ علي پيرحياتي؛ زبانشناسي  .7

 .1391؛ بهار 1تطبيقي؛ شماره 
 (تاريخ 1390؛ سال 22-21دينكرد هفتم؛ ساالر رضازاده؛ نامه ايران باستان؛ شماره  .8

 ).1391انتشار: بهمن 
؛ پاييز و 12راهنماي زبان سنسكريت؛ مهدي عاليي؛ زبان و زبانشناسي؛ شماره  .9

 ).1391 (تاريخ انتشار: پاييز 1389زمستان 
 1390؛ سال 22-21روايت پهلوي؛ مهشيد ميرفخرايي؛ نامه ايران باستان؛ شماره  .10

 ).1391(تاريخ انتشار: بهمن 
روششناسي و مباني كابردي برخورد منتقد متن در رويكرد نقد كهن الگويي /  .11

 .1391؛ زمستان 38يونگي / پسايونگي؛ فرزاد قائمي؛ پژوهشهاي ادبي؛ شماره 
؛ 8مروري بر كتاب وجهيت، نمود و نفي در فارسي؛ راحله كالنتري؛ دستور؛ شماره  .12

 .1391اسفند 
معرفي و بررسي كتاب درسنامه دستور؛ محمد كريمي طرقبه؛ كتاب ماه ادبيات؛  .13

 .1391؛ ارديبهشت 175شماره 
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معرفي و نقد كتاب دستور زبان فارسي، براساس نظريه گروههاي خودگردان در  .14
 .1391؛ اسفند 8دستور وابستگي؛ محمد راسخ مهند؛ دستور؛ شماره 

 در فارسي: سازهاي ممكن؛ مرضيه بديعي؛ PROضمير انتزاعي «نقدي بر  .15
 ).1391 (تاريخ انتشار: اسفند 1389؛ پاييز و زمستان 47زبانشناسي؛ شماره 

نگاهي به ترجمه دستور زبان ادبي معاصر فارسي؛ محسن شجاعي؛ دستور؛ شماره  .16
 .1391؛ اسفند 8

نگاهي به فرهنگ اصطالحات زبانشناسي و علوم وابسته؛ علي عليمحمدي؛ كتاب  .17
 .1391؛ مرداد 178ماه ادبيات؛ شماره 

 
 . ادبيات داستاني11

 .1391؛ ارديبهشت 118آبتازهاي مرگخيز؛ راضيه روحانيپور؛ گلستانه؛ شماره  .1
 .1391؛ زمستان 55آزار مراق؛ محمدرحيم اخوت؛ زندهرود؛ شماره  .2
آميزهاي از قصههاي عاميانه و روايتهاي امروزي؛ علياهللا سليمي؛ اقليم نقد؛ شماره  .3
 .1391؛ آذر 4
 .1391؛ دي 5آواز دهل شنيدن از دور خوش است؛ مهديه ارطايفه؛ اقليم نقد؛ شماره  .4
 .1391؛ مهر 180آواز روي ديوار بلند؛ هره عارفي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .5
 .1391؛ آذر 182آواي گنجشكان؛ فريدون اكبري شلدره؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .6
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 47آوريل و كافكا؛ عباس پژمان؛ نافه؛ شماره  .7
 .1391؛ آذر 4اتحاد ستمگران؛ مهديه ارطايفه؛ اقليم نقد؛ شماره  .8
 .1391؛ آبان 121ادغام عينيتها و ذهنيتها؛ فرحناز عليزاده؛ گلستانه؛ شماره  .9

 .1391؛ آبان 3از چه گفتن تا چگونه گفتن؛ محبوبه جاننثاري؛ اقليم نقد؛ شماره  .10
 .1390؛ مهر ـ آذر 45از روزگار رفته حكايت؛ شيرزاد طايفي؛ الناز خجسته؛ نافه؛ شماره  .11
 .1391؛ ارديبهشت 8از سرگرداني تا حيراني؛ محمد نوراللهي؛ سيمرغ؛ شماره  .12
 .1391؛ زمستان 35از عامپسند تا خامپسند؛ محسن حكيممعاني؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .13
 .1391؛ ارديبهشت 141از غازهاي وحشي بپرس؛ ياسر نوروزي؛ مهر؛ شماره  .14
از قبل از بندرعباس تا بعد از خوزستان در دويست و هشتاد برگ؛ سهيال ازگلي؛  .15

 .1391؛ آذر 4اقليم نقد؛ شماره 
 .1391؛ آبان 3اندرخلوت اهل فرهنگ پهلوي؛ مريم مقاني؛ اقليم نقد؛ شماره  .16
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 .1391؛ تابستان 33اندوه سترون بودن؛ جواد طوسي؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .17
 .1391؛ آذر 4اندوه عروسكهاي جذامي؛ مريم مقاني؛ اقليم نقد؛ شماره  .18
 .1391؛ ارديبهشت 8اي كاش نميخواندم؛ باقر رجبعلي؛ سيمرغ؛ شماره  .19
 .1391؛ مهر 352ايستادن در برابر طوفان؛ زهرا اسدي؛ كتاب هفته؛ شماره  .20
 .1391؛ دي 122اين تثليث مغموم؛ آرش سنجابي؛ گلستانه؛ شماره  .21
؛ 174اين تجلي مه است، اين ابر نيست؛ زهره عارفي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .22

 .1391فروردين 
بازتاب رئاليسم در رمان خانة ادريسيها؛ حميدرضا فرضي، رستم اماني آستمال؛  .23

 .1391؛ پاييز 9پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي؛ شماره 
بازتاب معرفت شناسي مدرن و پسامدرن در داستان كوتاه: شرحي تمثيلي از دو  .24

 .1390؛ پاييز 63داستان كوتاه؛ عليرضا مهديپور؛ پژوهش ادبيات معاصر جهان؛ شماره 
 .1391؛ بهمن 6بازگشت هيجان در دنياي تازه؛ علياهللا سليمي؛ اقليم نقد؛ شماره  .25
بازنمايي زندگي دشوار انسانها با اسطورهسازي معكوس؛ مهدي ابراهيمي المع؛  .26

 .1391؛ تير 177كتاب ماه ادبيات؛ شماره 
؛ جواد اسحاقيان؛ نافه؛ شماره »جوي و ديوار تشنه«بررسي تسويههاي مدرنيسم در  .27
 .1390؛ مهر ـ آذر 45
 .1391؛ بهمن 184بررسي داستان روز گراز؛ سميه رجبي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .28
بررسي طنز در داستانهاي كوتاه محمدعلي جمالزاده؛ سعيد واعظ، مهري عبدي  .29

 .1391؛ بهار 7مياردان؛ پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي؛ شماره 
بررسي كتاب جنگ به روايت فرمانده؛ وحيد خانهساز؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .30

 .1391؛ مهر 180
؛ نيمه 8بررسي كتاب سه پديده در آينه رمان؛ سيدميثم مطهري؛ شبكه هنر؛ شماره  .31

 .1391دوم تير 
بررسي مدلهاي مديريت بحران در رمان دا؛ حميد تابلي، سمانه كريمي افشار، الهام  .32

 .1391؛ بهار 6اشرفزاده؛ ادبيات پايداري؛ شماره 
بررسي و تحليل موضوعات وصفي كليدر؛ مليحه كريميپناه؛ ابوالقاسم رادفر؛ ادبيات  .33

 .1391؛ بهار و تابستان 1پارسي معاصر؛ شماره 
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بررسي و مقايسه رئاليسم در عناصر داستاني دوستي خاله خرسة جمالزاده و زار صفر  .34
 .1391؛ زمستان 2رسول پرويزي؛ احمد رضايي، الهه رستمي؛ مطالعات داستاني؛ شماره 

بوسه بر روي خداوند؛ غالمحسين شريفي ولداني، كلثوم ميري اصل؛ بوستان ادب؛  .35
 .1391؛ تابستان 12شماره 

 .1391؛ آبان 3بوكاچيو و ادبيات عرب مدرن؛ شهريار زرشناس؛ اقليم نقد؛ شماره  .36
 .1391؛ بهمن 6بهاي ناچيزي براي عشق؛ سهيال عبدالحسيني؛ اقليم نقد؛ شماره  .37
؛ 10بيان وقايع كافي نيست؛ علياهللا سليمي؛ اسفار؛ ضميمة سورة انديشه؛ شماره  .38

 .1391دي و بهمن 
 .1391؛ نيمه اول شهريور 11بيداري قلندر تا سپيده صبح؛ ناصر فيض؛ شبكه هنر؛ شماره  .39
 .1391؛ مهر 2پايان باز در داستان!!؛ محبوبه جاننثاري؛ اقليم نقد؛ شماره  .40
 .1391؛ آبان 3پدران و پسران؛ غالمرضا گراوندي؛ اقليم نقد؛ شماره  .41
 .1391؛ تير 10پدربزرگي از جنس ديگر؛ جعفر توزنده جاني؛ سميرغ؛ شماره  .42
 .1391؛ بهمن 6پرسه در انجماد انسانيت؛ محمدعلي گوديني؛ اقليم نقد؛ شماره  .43
 .1391؛ آبان 359پرونده آقاي اسميت؛ بنفشه محمودي؛ كتاب هفته؛ شماره  .44
 .1391؛ تير 119پژوهشهاي يك پير كودك انديش؛ پوريا گلشناس؛ گلستانه؛ شماره  .45
 .1391؛ آبان 121پيچيدگي روان انسان شهري؛ فرحناز عليزاده؛ گلستانه؛ شماره  .46
 .1391؛ زمستان 96تا داستانهايم با باد نروند؛ محمدرحيم اخوت؛ انتقاد كتاب؛ شماره  .47
 .1391؛ ارديبهشت 118تا دوشنبه ديگر؛ امين فقيري؛ گلستانه؛ شماره  .48
تاالر گرگ، بستر تصميمات حياتي يك ملت؛ زهرا حسابي؛ كتاب هفته؛ شماره  .49

 .1391؛ ارديبهشت 329
تجربههاي زيستن در ستايش داستان؛ بهناز علي پورگسكري؛ جهان كتاب؛ شماره  .50

 .1391؛ فروردين و ارديبهشت 275-276
 .1391؛ اسفند 7تحفههاي داستايفسكي؛ غالمرضا گراوندي؛ اقليم نقد؛ شماره  .51
ي صادق هدايت براساس نظريه بازتاب واقعيت؛ محدثه »حاجي آقا«تحليل داستان  .52

 .1391؛ بهار و تابستان 1هادوي، علي تسليمي؛ جامعهشناسي هنر و ادبيات؛ شماره 
 منيرو رواني پور؛ مصطفي گرجي، فرهاد »كولي كنار آتش«تحليل گفتمان رمان  .53

 .1391؛ بهار 15درودگريان، افسانه ميري؛ بهار ادب؛ شماره 
 .1391؛ تير ـ دي 21؛ فرزين عدناني؛ نوشتا؛ شماره »سه قطره خون«تحليلي بر داستان  .54
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 .1391؛ نيمه دوم تير 8تخيل ميان خاطرهها گم شد؛ ليال بابايي فالح؛ شبكه هنر؛ شماره  .55
 .1391؛ خرداد 176ترجمان دو ترجمه؛ امين مهرباني؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .56
 .1391؛ خرداد 176ترديد، تقصير، عدم اختيار؛ فرخنده حقشنو؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .57
تسخير عرصه داستانهاي انقالب و دفاع مقدس به وسيله دزدها؛ زينب گوديني؛  .58

 .1391؛ بهمن 6اقليم نقد؛ شماره 
 .1390؛ مهر ـ آذر 45تقابل نثر شاعرانه با زبان عاميانه؛ محمدعلي آتش سودا؛ نافه؛ شماره  .59
 .1391؛ تابستان 33تكه پارههاي جنگ؛ علي شروقي؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .60
 .1391؛ ارديبهشت 8تلخ و شيرين يك راز؛ محسن حدادي؛ سيمرغ؛ شماره  .61
 .1391؛ ارديبهشت 8تمام مسافران اين قطار؛ عليرضا لبش؛ سيمرغ؛ شماره  .62
؛ 279-277تمساح و گرداب هايل؛ بهناز علي پورگسكري؛ جهان كتاب؛ شماره  .63

 .1391خرداد ـ مرداد 
 .1391؛ دي 5تولد و مرگ به قضاوت خداوند؛ نيره سادات حسيني؛ اقليم نقد؛ شماره  .64
نوشتا؛   در داستان شكار شبانه؛ حسين آتشپرور؛»القاء شخصيت«جابهجايي رخداد و  .65

 .1391؛ بهمن و اسفند 22شماره 
 .1391؛ دي 122جادوي شبح مدرن آدمهاي گريزان؛ عليرضا اجلي؛ گلستانه؛ شماره  .66
 .1391؛ مهر 2جاي خالي تولد در «پرواز كبوتر»؛ محمدعلي گوديني؛ اقليم نقد؛ شماره  .67
 .1391؛ بهمن 6جستجوي بي سرانجام؛ معصومه عيوضي؛ اقليم نقد؛ شماره  .68
؛ بهار و 6جنبههاي نمادين رمان سووشون؛ ابراهيم رنجبر؛ فنون ادبي؛ شماره  .69

 .1391تابستان 
-133چخوفيسم ايراني و بازنمايي زندگي روزمره؛ امير احمدي آريان؛ نافه؛ شماره  .70

 .1391؛ مرداد ـ شهريور 136
 .1391؛ تير 342چشم در چشم عقاب؛ يعقوب حيدري؛ كتاب هفته؛ شماره  .71
 .1391؛ مهر 2چه كسي نقاب شيطان را برداشت؟؛ سهيال عبدالحسيني؛ اقليم نقد؛ شماره  .72
 سيمين دانشور از منظر نقد اساطيري؛ فاطمه »اسطقس«حركت براساس داستان  .73

 .1391؛ تابستان 12مدرسي؛ الناز عزتي؛ بوستان ادب؛ شماره 
؛ ليال »به دزدي رفتهها«حركت يك هشتم كوه يخي باالي آب است، خوانش  .74

 .1390؛ مهر ـ آذر 45صادقي؛ نافه؛ شماره 
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 47حسرت نامه گوشههاي گمشده؛ ايثار ابومحبوب؛ نافه؛ شماره  .75
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 .1391؛ دي و بهمن 10حقيقت بر باد رفته؛ زهير توكلي؛ اسفار (ضميمه سوره)؛ شماره  .76
 .1391؛ آذر 4حكايت آن چهاردهمين حكايت؛ مجيد محبوبي؛ اقليم نقد؛ شماره  .77
- از شازده احتجاب گلشيري؛ حامد يزدخواستي، فؤاد مولودي؛ ادب»لكاني«خوانشي  .78

 .1391؛ پاييز 21پژوهي؛ شماره 
 .1391؛ تابستان 33خودت را قرباني كن؛ آزاده شاهميري؛ سينما و ادبيات؛ شماره  .79
 .1391؛ تير 10خوش خوان و روان؛ اعظم حمزهاي؛ سيمرغ؛ شماره  .80
 .1391؛ دي 5داستان پوست انداختن شخصيتها؛ فريدون اكبري شلدره؛ اقليم نقد؛ شماره  .81
 .1391؛ بهمن 6داستان جنگ در يك كوچة قديمي؛ مجيد محبوبي؛ اقليم نقد؛ شماره  .82
 .1391؛ آبان 3داستان جنگ يا داستان جبر؛ مهديه ارطايفه؛ اقليم نقد؛ شماره  .83
داستان كوتاه امري ژرفساختي است و نه روساختي؛ غالمرضا صراف؛ نافه؛ شماره  .84
 .1390؛ مهر ـ آذر 45
داستاني جذاب براي هم نوجوانان و هم بزرگساالن؛ مريم مشتاق؛ اقليم نقد؛ شماره  .85
 .1391؛ بهمن 6

؛ 1داستان يك مرد، داستان يك مرد نيست؛ مجيد محبوبي؛ اقليم نقد؛ شماره  .86
 .1391شهريور 

 .1391؛ شهريور 1داستاني واقعيتگرا با جنبههاي نمادين؛ مريم مقاني؛ اقليم نقد؛ شماره  .87
 .1391؛ بهمن 6 براي داستاننويسان؛ منيژه جانقلي؛ اقليم نقد؛ شماره دايرةالمعارفي .88

 .1391؛ آبان 3در پي قسمت؛ زينب گوديني؛ اقليم نقد؛ شماره  .89
؛ دي و 10در تمناي بان بيان؛ محمد سالمي؛ اسفار؛ ضميمة سورة انديشه؛ شماره  .90

 .1391بهمن 
 .1391؛ بهمن 6در خرابات مغان، خاطرهاي خيالي؛ محبوبه يزداني؛ اقليم نقد؛ شماره  .91
 .1391؛ آبان و آذر 65-64در سوز حديث جان؛ محمدرضا صادقي؛ سوره انديشه؛ شماره  .92
 .1391؛ آذر 4در مسير پرواز؛ يوسف نيكفام؛ اقليم نقد؛ شماره  .93
؛ 282-280درجستجوي اليههاي پنهان؛ معصومه علياكبري؛ جهان كتاب؛ شماره  .94

 .1391شهريور ـ آبان 
 .1391؛ بهمن 6دردهايي براي نگفتن؛ عليرضا عيوضي؛ اقليم نقد؛ شماره  .95
 .1391؛ دي 122درست مثل مسخ؛ الهه قاسمزاده؛ گلستانه؛ شماره  .96
 .1391؛ آبان 3دستي بر آتش خاموش؛ عليرضا عيوضي؛ اقليم نقد؛ شماره  .97
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 .1391؛ مهر 351دغدغه روايت؛ رامبد خانلري؛ كتاب هفته؛ شماره  .98
 .1391؛ ارديبهشت 8دغدغههاي من و او؛ عبدالمجيد نجفي؛ سيمرغ؛ شماره  .99

 .1391؛ آذر 4دفاع خوبان؛ مهديه ارطايفه؛ اقليم نقد؛ شماره  .100
 .1391؛ دي 93دلتنگيهاي من و بابام؛ محمد مفتاحي؛ آزما؛ شماره  .101
 .1391؛ آذر 360دنياي وارونه وارونه وارونه؛ زهرا اسدي؛ كتاب هفته؛ شماره  .102
 .1391؛ تير 191دور خوردن به الماس؛ الهه قاسمزاده؛ گلستانه؛ شماره  .103
 .1391؛ آذر 4ديوانة جبهه؛ فرخنده حقشنو؛ اقليم نقد؛ شماره  .104
؛ تير ـ 21 احمد محمود؛ محمد خالوندي؛ نوشتا؛ شماره »بندر«رئاليسم در داستان  .105
 .1391دي 
 .1391؛ بهمن 6رازي در خانه؛ پيمان نيكخواه؛ اقليم نقد؛ شماره  .106
؛ 8راوي اقليمي در واقعگرايي تودهاي؛ محمدعلي قاسمي؛ سيمرغ؛ شماره  .107

 .1391ارديبهشت 
راهي به پاييز خلوت پدرساالر؛ مجيد اسطيري؛ اسفار؛ ضميمة سورة انديشه؛  .108

 .1391؛ دي و بهمن 10شماره 
روايت جذاب اپيزودهاي ناتمام؛ مهدي ابراهيمي المع؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .109
 .1391؛ دي 183
 .1391؛ تير 10روايت خاطرات شيرين كودكي؛ ابوالفضل بصيري؛ سيمرغ؛ شماره  .110
؛ 5روايت يك سفر زيارتي با چاشني انقالب؛ علياهللا سليمي؛ اقليم نقد؛ شماره  .111
 .1391دي 
 .1391؛ مهر 2روايتهاي زنانه؛ مريم مقاني؛ اقليم نقد؛ شماره  .112
؛ الميرا صابرنعيمي؛ كتاب هفته؛ شماره »قايق نجات«روايتي از مرگ و زندگي در  .113
 .1391؛ فروردين 328
 .1391؛ دي 5روايتي ديگر از نهجالبالغه؛ زينب گوديني؛ اقليم نقد؛ شماره  .114
 .1391؛ تير 338روزنهاي نو در ادبيات ديارگرا؛ رسول آباديان؛ كتاب هفته؛ شماره  .115
 .1391؛ ارديبهشت 331ريشه در ذهنيت مرموز؛ رسول آباديان؛ كتاب هفته؛ شماره  .116
 .1391؛ مهر 2زندگي در شبهاي مهتابي داستانها؛ مجيد محبوبي؛ اقليم نقد؛ شماره  .117
 .1391؛ بهمن 6زندگي، عقيده و جهاد؛ مهديه ارطايفه؛ اقليم نقد؛ شماره  .118
 .1391؛ نيمه دوم تير 8ساحلي در گذشته؛ حسين بركتي؛ شبكه هنر؛ شماره  .119
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 .1391؛ بهمن 6ساده و بيهياهو؛ زينب سيديوسفي؛ اقليم نقد؛ شماره  .120
؛ 48سرگردان در ميدان ادبي بورديو؛ حسن ميرعابديني؛ نامه فرهنگستان؛ شماره  .121

 ).1391 (تاريخ انتشار 1390زمستان 
 .1391؛ آبان 181سرگرداني ابدي؛ پويان غفاري؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .122
؛ 336سفر دور و داز يك شخصيت محدود؛ رسول آباديان؛ كتاب هفته؛ شماره  .123

 .1391خرداد 
؛ خرداد ـ 279-277سالمي به مترسك درون؛ زري سترده؛ جهان كتاب؛ شماره  .124

 .1391مرداد 
؛ 329شاخهاي ديگر از ادبيات آپارتماني؛ رسول آباديان؛ كتاب هفته؛ شماره  .125

 .1391ارديبهشت 
؛ 185شاخههاي متعدد منشعب شده؛ فرحناز عليزاده؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .126

 .1391اسفند 
شخصيتهاي انساني در داستانهاي واقعي؛ نفيسه صادقپور معيني؛ سيمرغ؛ شماره  .127
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 11-12

-23شطرنج با ماشين قيامت در دانشگاه مريلند تدريس ميشود؛ زمانه؛ شماره  .128
 .1391؛ فروردين و ارديبهشت 24

 .1391؛ آبان 92شعاعهاي نوراني پر از دود؛ فرخنده حقشنو؛ آزما؛ شماره  .129
 .1391؛ تير 341شيرجه زدن به دنياي دروني حيوانات؛ امير خسروي؛ كتاب هفته؛ شماره  .130
 .1391؛ دي 5صميميت سيال فضا؛ يوسف نيكفام؛ اقليم نقد؛ شماره  .131
؛ 7طنز داستاني يا داستان طنز؛ محمداسماعيل حاج عليان؛ سيمرغ؛ شماره  .132

 .1391فروردين 
 .1391؛ شهريور 1طوفاني در راه نيست؛ يوسف نيكفام؛ اقليم نقد؛ شماره  .133
 .1391؛ بهمن 369عامه پسند يا روشنفكري؟؛ بنفشه محمودي؛ كتاب هفته؛ شماره  .134
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 12-11غوغاي آخر؛ عليرضا لبش؛ سيمرغ؛ شماره  .135
فرهنگ نهفته در سهگانهها گسترش فرهنگ ايراني؛ فرحناز عليزاده؛ سيمرغ؛  .136

 .1391؛ مرداد ـ شهريور 12-11شماره 
 .1391؛ اسفند 7فصلي كوتاه براي پريدن؛ مريم شريف رضويان؛ اقليم نقد؛ شماره  .137
قصه پسركي كه از جنس باقي آدمها نيست؛ ابوالفضل بصيري؛ سيمرغ؛ شماره  .138
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 11-12
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 .1391؛ آبان 358قصه پلنگي كه عاشق شده بود؛ زهرا اسدي؛ كتاب هفته؛ شماره  .139
 .1391؛ آبان 3قيدار، پارههايي از يك قصه؛ محبوبه يزداني؛ اقليم نقد؛ شماره  .140
كاركرد كنشهاي ارتباطي برون زباني در داستانهاي مصطفي مستور؛ سميه  .141

 .1391؛پاييز و زمستان 25حاجتي، احمد رضي؛ كاوشنامه زبان و ادبيات فارسي؛ شماره 
؛ 2كافر كوب، مخلوطي از شن و الماس؛ ابوالفضل طاهرخاني؛ اقليم نقد؛ شماره  .142
 .1391مهر 
؛ 180كشف جنبههاي پنهان شخصيت؛ فرحناز عليزاده؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .143
 .1391مهر 
؛ 372كمي عشق و ابهام به اندازة كافي!؛ بنفشه محمودي؛ كتاب هفته؛ شماره  .144

 .1391بهمن 
 .1391؛ مهر 2كوچههاي بيدردي؛ يوسف نيكفام؛ اقليم نقد؛ شماره  .145
 .1391؛ آذر 4كودك نافرمان داستان؛ احمد شاكري؛ اقليم نقد؛ شماره  .146
؛ 3گرگها، آدمها، و رازهاي نهفته در كوهستان؛ مجيد محبوبي؛ اقليم نقد؛ شماره  .147
 .1391آبان 
 .1391؛ مهر 354گزارش مرگ؛ بنفشه محمودي؛ كتاب هفته؛ شماره  .148
 .1391؛ دي 122گفتگويي زيبا ميان متن و خواننده؛ نسرين ارتجايي؛ گلستانه؛ شماره  .149
 .1391؛ مهر 2لحظهاي تأمل و دوباره زندگي كن؛ علياهللا سليمي؛ اقليم نقد؛ شماره  .150
 .1391؛ بهمن 6ما نيازمند هدايتيم؛ مريم شريف رضويان؛ اقليم نقد؛ شماره  .151
 .1391؛ مهر 2ماه زده؛ فرخنده حقشنو؛ اقليم نقد؛ شماره  .152
 .1391؛ ارديبهشت 8مثل هميشه روا و دوست داشتني؛ فرزاد مهرپرور؛ سيمرغ؛ شماره  .153
 .1391؛ پاييز 95مدرسه در داستانهاي پرويز وايي؛ محمدرضا رهبريان؛ نگاه نو؛ شماره  .154
مروري انتقادي بر دو اثر تحليلي ادبيات داستاني؛ صدف گلمرادي؛ كتاب ماه  .155

 .1391؛ اسفند 185ادبيات؛ شماره 
؛ 157؛ ميالد كاميابيان؛ مهر؛ شماره »شباويز« و »شب و قلندر«مروري بر دو كتاب  .156

 .1391مرداد 
)؛ احمد شاكري؛ اقليم نقد؛ 1مسئلهپژوهي آموزش داستان و آموزش گونه محور( .157

 .1391؛ بهمن 6شماره 
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)؛ احمد 2مسئلهپژوهي آموزش داستان و آموزش گونهمحور داستان معاصر( .158
 .1391؛ اسفند 7شاكري؛ اقليم نقد؛ شماره 

 .1391؛ تير 15مشاطه برگشته بخت و رئاليسم بزك شده؛ ميالد كاميابيان؛ مهر؛ شماره  .159
 .1391؛ بهمن 6مغزها و مورها؛ مريم مقاني؛ اقليم نقد؛ شماره  .160
مقايسه تحليلي رمان سيذار تا با حكايت شيخ صنعان؛ زهره مشاوري، محمدرضا  .161

 .1391؛ تابستان 6نصراصفهاني، سيدمرتضي هاشمي؛ ادبيات تطبيقي؛ شماره 
 .1391؛ تير 119من راوي بدون ديالوگي؛ شادمان شكروي؛ گلستانه؛ شماره  .162
من راهي رفتهام كه آخر آن راه چيزي نبوده است؛ احمد شاكري؛ اقليم نقد؛  .163

 .1391؛ اسفند 7شماره 
 .1391؛ ارديبهشت 8ميوههاي رسيدة انقالب اسالمي؛ فرزانه حداد؛ سيمرغ؛ شماره  .164
ناهمسويي فرم و محتوا سر در گم بين رمان و داستان بلند؛ فرحناز عليزاده؛ كتاب  .165

 .1391؛ فروردين 174ماه ادبيات؛ شماره 
؛ مهر 45نبض را الي انگشتها گرفتن و شناختن؛ كاوه فوالدي نسب؛ نافه؛ شماره  .166

 .1390ـ آذر 
 .1391؛ تير 10نثر نسبتاً شاعرانه و تلگرافي؛ محسن حسيني؛ سيمرغ؛ شماره  .167
نظري بر ويژگيهاي روايي داستان بعدي؛ صديقه نارويي؛ كتاب ماه ادبيات؛  .168

 .1391؛ خرداد 176شماره 
 .1391؛ بهمن 6نقد آثار داستاني در نامههاي سيدمحمدعلي جمالزاده؛ اقليم نقد؛ شماره  .169
نقد جامعهشناختي رمان سالهاي ابري؛ مريم خليلي جهانتيغ، مكيه عثماني؛  .170

 .1391؛ زمستان 1ادبيات داستاني؛ شماره 
نقد رمان عشق تو كشت ما را، شمر و سنان بهانه؛ محمدالياس قنبري؛ سوره  .171

 .1391؛ آبان و آذر 65-64انديشه؛ شماره 
؛ وحيد خانهساز؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره »روياي مادرم«نقد مجموعه داستان  .172
 .1391؛ تير 177
؛ 182نقد و بررسي رمان در خرابات مغان؛ شهر كتاب؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .173
 .1391آذر 
 .1391؛ تير 15؛ مهر؛ شماره »تاالر پذيرايي پايتخت«نقد و بررسي كتاب  .174
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؛ ليال »شخصيتپردازي در داستانهاي كوتاه دفاع مقدس«نقد و بررسي كتاب  .175
 .1391؛ مهر 180كشاني؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره 

؛ علي توسلي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره »به هادس خوش آمديد«نقد و معرفي  .176
 .1391؛ خرداد 176
 .1391؛ تير 177نقدي بر داستان رويين؛ صديقه نارويي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .177
صنعت «نقدي فرهنگي بر داستان مدير مدرسه اثر جالل آل احمد براساس نظرية  .178

؛ 65 تئودور آدورنو؛ معصومه بختياري؛ پژوهشهاي ادبيات معاصر جهان؛ شماه »فرهنگ
 .1391بهار 
نقدي فرهنگي بر داستان مدير مدرسه اثر جالل آل احمد؛ معصومه بختياري؛  .179

 .1391؛ بهار 1پژوهش ادبيات معاصر؛ شماره 
؛ ارديبهشت و 59-58نقطه آغاز يك راه نرفته؛ فرانك جمشيدي؛ سوره؛ شماره  .180

 .1391خرداد 
 .1391؛ مهر 354نگاهي به رمان قيدار؛ امير خسروي؛ كتاب هفته؛ شماره  .181
؛ 182نگاهي به رمان مردگان؛ راضيه روحانيپور سوره؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .182
 .1391آذر 
نگاهي به كتاب بر سمند خاطره؛ شهروز بيدآبادي مقدم؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .183
 .1391؛ مهر 180
نگاهي به كتاب شيوههاي داستانپردازي؛ در هزار و يك شب؛ ابوالفضل حرّي؛  .184

 .1391؛ خرداد 176كتاب ماه ادبيات؛ شماره 
 .1391؛ ارديبهشت 8نياز به تجديدنظر؛ هدي مقدم؛ سيمرغ؛ شماره  .185
نياز به شناخت بيشتر دنياي يك نويسنده؛ رسول آباديان؛ كتاب هفته؛ شماره  .186
 .1391؛ تير 340
؛ نيمه 11واقعگرايي در ادبيات دفاع مقدس؛ مهدي رضايي؛ شبكه هنر؛ شماره  .187

 .1391اول شهريور 
 .1391؛ مهر 351واكاوي فهم زبان؛ رسول آباديان؛ كتاب هفته؛ شماره  .188
 .1391؛ مرداد 178واهمههايي به رنگ سرخابي؛ مليحه خيري؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .189
؛ 2وجوه مشترك تمام داستانهاي يك كتاب؛ مهديه ارطايفه؛ اقليم نقد؛ شماره  .190
 .1391مهر 
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 .1391؛ ارديبهشت 8وقتي انقالب بچه بود!؛ حامد حسنپور؛ سيمرغ؛ شماره  .191
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 47هدايت و بوف كور؛ عباس پژمان؛ نافه؛ شماره  .192
 .1391؛ فروردين و ارديبهشت 276-275هزار و يك داستان؛ زري نعيمي؛ جهان كتاب؛ شماره  .193
 .1391؛ خرداد ـ مرداد 279-277هزار و يك داستان؛ زري نعيمي؛ جهان كتاب؛ شماره  .194
 .1391؛ شهريورـ آبان 282-280هزار و يك داستان؛ زري نعيمي؛ جهان كتاب؛ شماره  .195
 .1391؛ بهمن و اسفند 286-285هزار و يك داستان؛ زري نعيمي؛ جهان كتاب؛ شماره  .196
 .1391؛ شهريور 1يك روايت از دو نگاه؛ مهديه ارطايفه؛ اقليم نقد؛ شماره  .197
 .1391؛ دي 5يك روايت و دو راوي؛ محبوبه يزداني؛ اقليم نقد؛ شماره  .198
يك سبد ميوه با طعم تلخ و ترش و شيرين؛ محمدعلي گوديني؛ اقليم نقد؛ شماره  .199

 .1391؛ آذر 4
 

 . شعر12
 .1391؛ دي 5آوازهاي گمشده؛ مرتضي رشيدي؛ اقليم نقد؛ شماره  .1
 .1391؛ آبان 3آيين عاشقي؛ سيدحسن مبارز؛ اقليم نقد؛ شماره  .2
 .1391؛ تير 10اثري كه بايد نقادانه به آن نگريست؛ علي معلم دامغاني؛ سيمرغ؛ شماره  .3
 .1391؛ اسفند 7احترام شعر، به احترام عاشورا؛ حميدرضا شكارسري؛ اقليم نقد؛ شماره  .4
 .1391؛ شهريور 179ارزيابي شتابزده؛ عيسي امنخاني؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .5
 .1391؛ اسفند 7از آرش اساطير تا جذوههاي جنوب؛ جمشيد عباسي؛ اقليم نقد؛ شماره  .6
 .1391؛ بهمن و اسفند 22از پله تماشاي تو؛ ابوالفضل حسيني؛ نوشتا؛ شماره  .7
؛ 179از كوه اگر ميگويي، آرامتر بگوي!؛ علي ياري؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .8

 .1391شهريور 
 .1391؛ دي 5از ياد بردهايم كه از ياد رفتهايم!؛ علي داوودي؛ اقليم نقد؛ شماره  .9

 .1391؛ آبان 3امپراتور اقليت؛ مهدي مظفري ساوجي؛ اقليم نقد؛ شماره  .10
اي لحظههاي بدين سان شگفت، از كجاييد؟؛ عبدالرحمن مجاهدنقي؛ جهان كتاب؛  .11

 .1391؛ شهريور ـ آبان 282-280شماره 
 .1391؛ اسفند 7اين شاعر بشكوه؛ ميثم خالديان؛ اقليم نقد؛ شماره  .12
 .1391؛ مهر 2با الياس در مرور «بعضي زخمها»؛ سيدابوطالب مظفري؛ اقليم نقد؛ شماره  .13
 .1391؛ فروردين 327باتاب آيين در شعر؛ كوروش شيوا؛ كتاب هفته؛ شماره  .14
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بررسي تطبيقي ديدگاههاي نقدي نيمايوشيج و نازك المالئكه؛ علي سليمي، مهدي  .15
 .1391؛ بهار 1مرآتي؛ زبانشناسي تطبيقي؛ شماره 

بررسي سبكشناختي شعر كودك در ايران با بررسي آثار شش نفر از شاعران؛  .16
 .1391؛ اسفند 7يحيي علوي فرد؛ اقليم نقد؛ شماره 

بررسي سه كتاب در حوزة بيدل پژوهي معاصر؛ سيدمهدي طباطبايي؛ اقليم نقد؛  .17
 .1391؛ مهر 2شماره 

بررسي كهن الگوي سايه در اشعار مهدي اخوان ثالث؛ فاطمه مدرسي، پيمان  .18
 .1391؛ بهار و تابستان 1ريحانينيا؛ ادبيات پارسي معاصر؛ شماره 

بررسي و تحليل چيستي و چگونگي ظهور كهن الگوي آنيما و آنيموس در شعر  .19
طاهره صفارزاده؛ صغري سلماني نژاد مهرآبادي، عبدالرضا سيف، نسرين موسيوند؛ زن 

 .1391؛ بهار 1در فرهنگ و هنر؛ شماره 
بررسي و تحليل كاربرد اصول مكتب نئوكالسيسيم در اشعار تقي رفعت؛ ابوالقاسم  .20

 .1391؛ پاييز و زمستان 2رادفر، ليال شاماني؛ ادبيات معاصر پارسي؛ شماره 
به كجا ميرود اين دستخط سرخ بر تو ني؟؛ مرتضي حيدري آل كثير، هاشم  .21

 .1391؛ آذر 4كروني؛ اقليم نقد؛ شماره 
-15پري اين دريا بودنم سخت است؛ آرش قلعه گالب؛ ارمغان فرهنگي؛ شماره  .22
 .1391؛ بهار 16
 .1391؛ مهر 2پنجه در پنجة ژانر؛ حميدرضا شكارسري؛ اقليم نقد؛ شماره  .23
 .1391؛ آذر 4ترانكهايي با زيرساخت بومي؛ هاشم كروني؛ اقليم نقد؛ شماره  .24
؛ مرداد ـ 12-11تفريط و افراط در حوزة شعر؛ سياووش رحيمي؛ سيمرغ؛ شماره  .25

 .1391شهريور 
؛ مهر ـ آذر 45جايگاه آب در شعر يداهللا رويايي؛ يوسف عالي عباسآباد؛ نافه؛ شماره  .26

 ).1391 (تاريخ انتشار 1390
 .1391؛ بهار 16-15جزئيات لحنساز؛ داريوش معمار؛ ارمغان فرهنگي؛ شماره  .27
جستارهاي تاريخي در تذكرة «كلمات الشعرا»؛ عليرضا قزوه؛ كروني؛ اقليم نقد؛  .28

 .1391؛ آذر 4شماره 
جهان خالصة نهنگهاي مادينه است؛ مهرنوش قربانعلي؛ ارمغان فرهنگي؛ شماره  .29
 .1391؛ بهار 15-16
 .1391؛ شهريور 1چه گفتن، همراه چگونه گفتن؛ محمد رستمي؛ اقليم نقد؛ شماره  .30
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؛ 5حركت نوگرايي در غزل امروز فارس؛ كاووس حسنلي؛ كروني؛ اقليم نقد؛ شماره  .31
 .1391دي 
 .1391؛ آبان 3خاموشي مقدس؛ علي داودي؛ اقليم نقد؛ شماره  .32
 .1391؛ دي 5خروج از ردپاهاي كهنه؛ حميدرضا شكارسري؛ اقليم نقد؛ شماره  .33
 .1391؛ تير ـ دي 21خواهر خونه / به خواهري كه نيست؛ علي الفتي؛ نوشتا؛ شماره  .34
 .1391؛ آبان 3در پرانتزي از باران؛ بهروز سپيدنامه؛ اقليم نقد؛ شماره  .35
 .1391؛ آبان 3در تو چه جزيرههاي نامكشوفي است؛ سيدعلي ميرافضلي؛ اقليم نقد؛ شماره  .36
 .1391؛ اسفند 7در صميميت سيال فضا؛ هاشم كروني؛ هاشم كروني؛ اقليم نقد؛ شماره  .37
 .1391؛ ارديبهشت 332دردهايي از جنس شعر امروز؛ شيوا درويش؛ كتاب هفته؛ شماره  .38
 .1391؛ اسفند 7دل سپردن به روضة خورشيد؛ هاشم كروني؛ اقليم نقد؛ شماره  .39
 .1391؛ آذر 4دلتنگي ياران؛ علي داوودي؛ كروني؛ اقليم نقد؛ شماره  .40
 .1391؛ آبان 3ده نما از حقالسكوت؛ سيدمهدي طباطبايي؛ اقليم نقد؛ شماره  .41
؛ پاييز و 19ديوار ناپيداي عشق؛ حسن سباك؛ پژوهشنامه ادب غنايي؛ شماره  .42

 .1391زمستان 
؛ آذر 138-137؛ رضا بابايي؛ آينه پژوهش؛ شماره »ساحل خورشيد« در »حكيم«ذوق  .43

 .1391ـ اسفند 
 .1391؛ شهريور 21رنگ از پريدگي ميآيد؛ آزاده ميرشكاك؛ نگاه پنجشنبه؛ شماره  .44
 .1391؛ شهريور ـ آبان 282-280روايت زندگي نيما؛ فرخ اميرفريار؛ جهان كتاب؛ شماره  .45
زبان بسيار ساده، صميمي و بيپيراية شاعر؛ نسرين قرباني شاهرود؛ سيمرغ؛ شماره  .46
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 11-12
 .1391؛ بهار 16-15زبان طبيعي، شعر ذاتي؛ داريوش معمار؛ ارمغان فرهنگي؛ شماره  .47
 .1391؛ تير 339زندگي اين همه نيست؟؛ زهرا اسدي؛ كتاب هفته؛  .48
 .1391؛ دي 5زهرهاي شيرين؛ مهدي مظفري ساوجي؛ اقليم نقد؛ شماره  .49
 .1391؛ ارديبهشت 118سادهترين حرفهايت را بزن؛ مهري رحماني؛ گلستانه؛ شماره  .50
-سبكشناسي روايت در شعر اخوان ثالث؛ فرزاد كريمي، غالمحسين غالمحسين .51

 .1391؛ بهار و تابستان 24زاده؛ قدرتاهللا طاهري؛ كاوشنامه؛ شماره 
 .1391؛ شهريور 1سرودن از ريشهها و هميشهها؛ كامران شرفشاهي؛ اقليم نقد؛ شماره  .52
 .1391؛ پاييز 103سفر به خير؛ اختر اماني؛ رشد زبان و ادب فارسي؛ شماره  .53
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 .1391؛ بهار 16-15سفري از كالم به كالم؛ ناصر پيرزاد؛ ارمغان فرهنگي؛ شماره  .54
 .1391؛ بهار 16-15سوختن تن را كوچك ميكند؛ بنفشه حجازي؛ ارمغان فرهنگي؛ شماره  .55
 .1391؛ دي 5سيري در كتاب «چهارده نور ازلي»؛ كامران شرفشاهي؛ اقليم نقد؛ شماره  .56
 .1391؛ آبان 92شاعري در جنوب فكرهاي من و شما؛ سريا داودي حموله؛ آزما؛ شماره  .57
 .1391؛ بهار 93شطّ شيرين پرشوكت؛ الوند بهاري؛ انتقاد كتاب؛ شماره  .58
 .1391؛ دي و بهمن 67-66شعر رئاليست؛ ابوذر كريمي؛ سوره انديشه؛ شماره  .59
؛ 1شعر فقط در پايتخت اتفاق نميافتد؛ سلمان نظافت يزدي؛ اقليم نقد؛ شماره  .60

 .1391شهريور 
 .1391؛ بهمن و اسفند 286-285شعرهاي زمانه؛ فرياد ناصري؛ جهان كتاب؛ شماره  .61
؛ خرداد ـ 279-277شعرهايي براي چشمهاي نو؛ عباس تربن؛ جهان كتاب؛ شماره  .62

 .1391مرداد 
 .1391؛ بهمن 6شكار مضامين تازهتر؛ محمود حبيبي كسبي؛ اقليم نقد؛ شماره  .63
 .1391؛ بهمن 6صدسال به از اين سالها؛ محمد جوادي؛ اقليم نقد؛ شماره  .64
ضعفهاي زباني در اشعار نيما يوشيج؛ محبوبه بسمل، سيدابوطالب ميرعابديني؛ بهار  .65

 .1391؛ تابستان 16ادب؛ شماره 
؛ 330طنازي در شعر، شاعرانگي در طنز؛ كوروش شيوا؛ كتاب هفته؛ شماره  .66

 .1391ارديبهشت 
 .1391؛ دي و بهمن 67-66طنين جنسيت زدوده؛ ابوذر كريمي؛ سوره انديشه؛ شماره  .67
 .1391؛ بهمن 6عارفانه سراي نوين؛ هاشم كروني؛ اقليم نقد؛ شماره  .68
؛ 67-66عهد ما و ساحت شرقي وجود؛ يوسفعلي ميرشكاك؛ سوره انديشه؛ شماره  .69

 .1391دي و بهمن 
 .1391؛ فروردين 174غزلهاي اصفهاني؛ مهدي فيروزيان؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .70
 .1391؛ بهمن 6فرزند شوريده بر پدر؛ اسماعيل اميني؛ اقليم نقد؛ شماره  .71
 .1391؛ مهر 2قطرهاي از آسمان؛ بهروز سپيدنامه؛ اقليم نقد؛ شماره  .72
 .1390؛ مهر ـ آذر 45كدام فاعل شعر؟ كدام شاعر نثر؟؛ صابر محمدي؛ نافه؛ شماره  .73
 .1391؛ دي 5گزيده شعر جنگ و دفاع مقدس؛ حسن صنوبري؛ اقليم نقد؛ شماره  .74
 .1391؛ بهمن 6گلها كنار تو ايستادهاند؛ سلمان نظافت يزدي؛ اقليم نقد؛ شماره  .75
ماجرا اين است... نگاهي به فصلي از منظومة مردابها و آبها؛ سيداحمد نادمي؛ سوره  .76

 .1391؛ دي و بهمن 67-66انديشه؛ شماره 
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مرثيه براي درختي كه به پهلو افتاده است؛ سپيده خمسهنژاد؛ ارمغان فرهنگي؛  .77
 .1391؛ بهار 16-15شماره 

؛ محمدرضا رهبريان؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره »اين جويبار جاري«معرفي و نقد  .78
 .1391؛ فروردين 174
؛ 180معرفي و نقد كتاب صبوحيزدگان؛ صديقه غالمزاده؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .79

 .1391مهر 
 .1391؛ مهر 91موج نو، پرواز واژهها در هواي بيوزني؛ ميالد كاميابيان؛ آزمان؛ شماره  .80
 .1391؛ اسفند 7ناگهان مثل عشق؛ مرتضي رشيدي؛ اقليم نقد؛ شماره  .81
 .1391؛ دي 5نامي بر شيشههاي سرد زمستان؛ سيدعلي ميرافضلي؛ اقليم نقد؛ شماره  .82
نقد و معرفي قسم به نخل قسم به زيتون؛ علي توسلي؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .83

 .1391؛ مهر 180
؛ بهار و 78-77نقد و معرفي كتاب چشمه تجلي؛ وقف ميراث جاويدان؛ شماره  .84

 .1391تابستان 
 .1391؛ فروردين 174نقدي بر «شرح حاشيه»؛ سيدجواد زرقاني؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .85
 .1391؛ اسفند 7نقدي بر پنجرهها؛ يداهللا قائم پناه؛ اقليم نقد؛ شماره  .86
؛ 180نقش زن در ادبيات دفاع مقدس؛ منير عسگرنژاد؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره  .87

 .1391مهر 
؛ تير 21نگاهي به چشمانداز رباعيات ايرج زبردست؛ محمود معتقدي؛ نوشتا؛ شماره  .88

 .1391ـ دي 
؛ شهريور 347نيايش در كلمات؛ رمضانعلي ابراهيمزاده گرجي؛ كتاب هفته؛ شماره  .89

1391. 
 .1391؛ شهريور 21وقتي براي ايستادن و گفتن؛ محمود معتقدي؛ نگاه پنجشنبه؛ شماره  .90
هالههاي نهيليسم دروجنات جناب شاملو!؛ ميرشمسالدين فالح هاشمي؛ اقليم نقد؛  .91

 .1391؛ شهريور 1شماره 
 .1391؛ آذر 4هجرت ناگزير كلمات؛ حبيباهللا بخشوده؛ كروني؛ اقليم نقد؛ شماره  .92
؛ 7هركس كه مدح نور تو را گفت شاعر است؛ حسين قرايي؛ اقليم نقد؛ شماره  .93

 .1391اسفند 
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 . تاريخ و جغرافيا13
 .1391؛ خرداد 169آلسلجوق؛ محمد حسننيا؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .1
 .1391؛ فروردين 167آلكيا در گيالن؛ وحيد سعيدي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .2
 .1391؛ فروردين 167آمل و الريجان؛ محمد شهبازي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .3
اخبار گيالن در نخستين جرايد ايران؛ حميد نجار؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .4

 .1391؛ فروردين 167
سرگذشت تقسيمات «ادارة سرزمين پهناوري چون ايران، معرفي و نقد كتاب  .5

 .1391؛ بهار 3؛ فاطمه محموديان؛ رشد آموزش تاريخ؛ شماره »كشوري
از شيعيان لبنان تا اسالمگرايان تركيه؛ حميدرضا توسلي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛  .6

 .1391؛ بهمن 177شماره 
؛ 286-285از قشقا تا قشقايي: توهم يا واقعيت؛ منصور نصيري طيبي؛ جهان كتاب؛  .7

 .1391بهمن و اسفند 
استوانه كوروش بزرگ: تاريخچه و ترجمه كامل متن؛ كاميار عابدي؛ نامه ايران  .8

 ).1391 (تاريخ انتشار بهمن 1390؛ سال 22-21باستان؛ شماره 
 .1391؛ تير 170اسالم و ايران؛ محمدابراهيمي فيلوري؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .9

اسناد برده فروشي و منع آن در عصر قاجار؛ مصطفي ذاكري؛ گزارش ميراث؛ شماره  .10
 .1391؛ مرداد ـ آبان 52-53
 .1391؛ آبان 174اسناد سلطاني؛ مسعود عرفانيان؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .11
اصول تاريخ و نوشتارهاي ديگر در فلسفه تاريخ؛ عباس كريميان؛ سوره انديشه؛  .12

 .1391؛ ارديبهشت و خرداد 59-58شماره 
؛ 177امام خميني در نجف؛ محمدحسين عليزاده؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .13

 .1391بهمن 
؛ 90-89انديشه جديد در سفرنامههاي ايرانيان؛ معصومه علي اكبري؛ بخارا؛ شماره  .14

 .1391مهر ـ دي 
 .1391؛ مهر 173ايران و سوئد؛ فاطمه هاشمي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .15
 .1391؛ سال 50باستانشناسي اسالمي؛ حسين صبري؛ باستانشناسي و تاريخ؛ شماره  .16
؛ 286-285 ايران و شوروي؛ كاوه بيات؛ جهان كتاب؛ 1921باقر كاظمي و قرارداد  .17

 .1391بهمن و اسفند 
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بررسي انتقادي شش سفرنامه مهم اروپايي دورة صفوي؛ رضا رمضان نرگسي؛  .18
 .1390؛ بهمن 170معرفت؛ شماره 

 .1391؛ بهار 59بررسي كتابهاي درسي جمهوري آذربايجان؛ حسين احمدي؛ پيمان؛ شماره  .19
بررسي و نقد كتاب تاريخ بيداري ايرانيان؛ مرتضي تباركي، محسن پرويش؛  .20

 .1391؛ بهار 8خردنامه؛ شماه 
بيمباالتي مترجم و ناشر!؛ احمدرضا قائم مقامي؛ نقد و بررسي كتاب تهران؛ شماره  .21
 .1391؛ بهار 35
پاسخي به نقدهاي مرحوم علي ابوالحسني(منذر)؛ مسعود امامي؛ فقه اهل بيت؛  .22

 .1391؛ بهار 69شماره 
پايتختهاي ايراني: از شوش تا تهران؛ زهره شيرين بخش ماسوله؛ كتاب ماه تاريخ و  .23

 .1391؛ مهر 173جغرافيا؛ شماره 
 .1391؛ دي 176پروندهاي در عدليه؛ امين تريان؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .24
پژوهشي اسنادي در حوزة مطبوعات؛ حميد نجار؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .25

 .1391؛ شهريور 172
 .1391؛ دي 167پنجرهاي ديگر در اين ديوار سنگين؛ محمد كاظم كاظمي؛ مهر؛ شماره  .26
 .1391؛ سال 50پيدايش انسان هوشمند؛ سپهر زارعي؛ باستانشناسي و تاريخ؛ شماره  .27
پيشينه پول و سكه در ايران و جهان؛ بهرنگ ذوالفقاري؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛  .28

 .1391؛ اسفند 178شماره 
 .1391؛ فروردين 167تاريخ آستارا؛ وحيده بصيري؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .29
 .1391؛ تير 170تاريخ اسالم تا امروز؛ رضا صفري؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .30
 .1391؛ زمستان 3تاريخ تحوالت ايرانشناسي؛ بهزاد همتي؛ گزارش ميراث؛ ضميمة شماره  .31
؛ 174تاريخ تركان و اعراب؛ عادل شعباني مقدم؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .32

 .1391آبان 
تاريخ تفحصات در تخت جمشيد؛ مهدي موسوي؛ باستانشناسي و تاريخ؛ شماره  .33
 .1391؛ سال 50
؛ 168تاريخ قديم آذربايجان؛ سجاد حسيني؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .34

 .1391ارديبهشت 
تاريخ قومگرايي عربي؛ اكرم زيوري، رضا صفري؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .35

 .1391؛ آبان 174
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تاريخ نگري و تاريخنگاري ابن ابي الحديد؛ نادر پروانه، امير محمودي؛ كتاب ماه  .36
 .1391؛ تير 170تاريخ و جغرافيا؛ شماره 

؛ 93تاريخنگاري فارسي تازگي ديدگاه نويسنده؛ عبداهللا كوثري؛ انتقاد كتاب؛ شماره  .37
 .1391بهار 

؛ 32تاوان غرور و تكبر؛ دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران؛ پانزده خرداد؛ شماره  .38
 .1391تابستان 

تجارت خارجي ايران؛ آرمان فروهي، عادل شعبانيمقدم؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛  .39
 .1391؛ شهريور 172شماره 

تحليل انتقادي روايتهاي واقعه يورش غز به خراسان؛ اسماعيل حسنزاده؛ مطالعات  .40
 .1391؛ تابستان 12تاريخ فرهنگي؛ شماره 

تحليل و ارزيابي شيوة تاريخ نگاري ذهبي در دوالالسالم؛ مجتبي گراوند، شهال  .41
 .1391؛ تابستان 51يوسفوند؛ تاريخپژوهي؛ شماره 

 .1391؛ شهريور 172تحوالت اجتماعي؛ انور خالندي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .42
 .1391؛ آذر 175تقسيمات كشوري؛ محمد حسننيا؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .43
تكملهاي بر مقالة تالش مصدق در استقرار نظام مشروطيت؛ ناصر تكميل همايون؛  .44

 .1391؛ مهر ـ دي 90-89بخارا؛ شماره 
 .1391؛ تابستان 94تكنگاشتي ستايشگرانه؛ فرهاد طاهري؛ انتقاد كتاب شماره  .45
؛ 22-21تمدن درخشان ايرانيان؛ پرويز حسين طاليي؛ نامه ايران باستان؛ شماره  .46

 ).1391 (تاريخ انتشار بهمن 1390سال 
 .1391؛ شهريور 172توسعه در ايران؛ عزيزاهللا استپوي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .47
جغرافياي سياسي ايران؛ معصومه علي دادي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .48

 .1391؛ مهر 173
 .1391؛ فروردين 167جغرافياي گيالن؛ مريم خالدي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .49
جنسيت، قدرت و كاربرد زبان از ديدگاه تاريخ گرايي نوين در گلنگري گلن راس اثر  .50

 .1391؛ زمستان 20ديويد ممت؛ بهنام ميرزا بابازاده فومشي؛ نقد ادبي؛ شماره 
جنگهاي صليبي، ارادة معطوف به قدرت و ثروت؟!؛ زهره روحي؛ جهان كتاب؛  .51

 .1391؛ شهريور ـ آبان 282-280شماره 
؛ 168چالوس در گذر تاريخ؛ ريحانه صالحي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .52

 .1391ارديبهشت 
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؛ 276-275چرا حال زمين خوب نيست؟؛ سام خسروي فرد؛ جهان كتاب؛ شماره  .53
 .1391فروردين و ارديبهشت 

چرايي و چگونگي وقوع انقالب؛ علي سلطاني شايان؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛  .54
 .1391؛ بهمن 177شماره 

خاطراتي پر از ابهام و پرسشهاي بيپاسخ!!؛ سيدحميد روحاني؛ پانده خرداد؛ شماره  .55
 .1391؛ پاييز 33
؛ 169خاور دور به روايت ايرانيان؛ مهدي عباسي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .56

 .1391خرداد 
؛ 174خيزش مسلمانان عراق؛ علي اصغر چاهيان؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .57

 .1391آبان 
؛ آبان و 65-64داستاننويس تمدن؛ ابوالحسن فياض انوش؛ سوره انديشه؛ شماره  .58
 .1391آذر 
؛ 172در دامگه خويش؛ مرتضي رسوليپور؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .59

 .1391شهريور 
؛ 176درآمدي بر ايرانشناسي؛ بهرنگ ذوالفقاري؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .60

 .1391دي 
؛ سال 22-21دنياي ناشناخته هخامنشيان؛ علي بهادري؛ نامه ايران باستان؛ شماره  .61

 ).1391 (تاريخ انتشار بهمن 1390
 .1391؛ سال 50راهنمايي بر جهان باستان؛ وحيد عسكرپور؛ باستانشناسي و تاريخ؛ شماره  .62
؛ فروردين 133رساله در مذمت قاضي كاشان؛ رسول جعفريان؛ آينه پژوهش؛ شماره  .63

 .1391ـ ارديبهشت 
 .1391؛ بهمن 177روايت رنج؛ حسين رضايي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .64
 .1391؛ بهمن 177سفير؛ سيدمحمود سادات بيدگلي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .65
 .1391؛ اسفند 178سكهها و تاريخ؛ مجيد طامه؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .66
 .1391؛ اسفند 178سكههاي ايراني؛ يلدا شكوهي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .67
سكههاي عصر ساسانيان؛ سيده فاطمه موسوي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .68

 .1391؛ اسفند 178
 .1391؛ سال 50شاهنشاهي هخامنشيان؛ علي بهادري؛ باستانشناسي و تاريخ؛ شماره  .69
 .1391؛ خرداد 169شبه مدرنيسم؛ نادر پروانه؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .70
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؛ 168شهرها و روستاهاي كرمان؛ شهرام غالمي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .71
 .1391ارديبهشت 

عصر آموزگار؛ نعمتاهللا زكيپور، محسن مؤمني؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .72
 .1391؛ بهمن 177

 .1391؛ تير 170عصر ترجمه؛ محمدحسين عليزاده؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .73
 .1391؛ آبان 174علويان در تبعيد؛ محمدحسن بهنامفر؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .74
 .1391؛ تير 170فارس در روزگار اسالم؛ مريم خالدي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .75
 .1391؛ تير 170فاطميان و حمدانيان؛ آرمان فروهي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .76
 .1391؛ بهار 31فرجام خيانت!؛ دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران؛ پانزده خرداد؛ شماره  .77
 .1391؛ مهر 173قراردادهاي مرزي؛ جعفر نوري؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .78
-50گذري بر تاريخ سالنيكي؛ محمدرضا ابويي مهريزي؛ گزارش ميراث؛ شماره  .79
 .1391؛ فروردين و تير 51
-50گذري بر تاريخ سالنيكي؛ محمدرضا ابويي مهريزي؛ گزارش ميراث؛ شماره  .80
 .1391؛ فروردين ـ تير 51
-؛ صديقه خوش» في ذكر احوال قم و القميينتحفةالفاطميين«گذري بر كتاب  .81

 .1391؛ آذر ـ اسفند 138-137نژاديان؛ آينه پژوهش؛ شماره 
گيالن عصر ايلخانان؛ جعفر نوري، نعمتاله ذكيپور؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛  .82

 .1391؛ ارديبهشت 168شماره 
 .1391؛ تابستان 32مبارزه در ترديد و ابهام!؛ سيدحميد روحاني؛ پانزده خرداد؛ شماره  .83
؛ 172مجلسنشينان؛ محمد ابراهيمي فيلوري؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .84

 .1391شهريور 
مرزهاي ايران در عهد پهلوي؛ علي جعفري، مرضيه يحييآبادي؛ كتاب ماه تاريخ و  .85

 .1391؛ مهر 173جغرافيا؛ شماره 
 .1391؛ مهر 173مساحت ايران؛ حميدرضا توسلي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .86
؛ عادله حاجي ميرزايي؛ مطالعات تاريخي؛ شماره »مأمور ما در تهران«معرفي كتاب  .87
 .1390؛ بهار 32
معرفي و نقد سفرنامة ناصري؛ سيدعلي هاشمي عرقطو؛ گزارش ميراث؛ ضميمة  .88

 .1391؛ زمستان 3شماره 



 / گزارش اجمالي دهمين دوره جشنواره نقد كتاب 96

معرفي و نقد و بررسي سفرنامه ابن فضالن؛ عدالت عزتپور؛ كتاب ماه تاريخ و  .89
 .1391؛ تير 170جغرافيا؛ شماره 

 .1391؛ خرداد 169مفهوم تاريخ؛ علي احمد الياسي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .90
مقايسه تطبيقي چاپ اول و بيستم كتاب دو قرن سكوت؛ محمد بختياري؛ تاريخ  .91

 .1391؛ بهار 50پژوهي؛ شماره 
 5-4مالحظاتي پيرامون تواريخ نايافته و تاريخنگاري محلي در خوارزم سدههاي  .92

 .1391؛ پاييز و زمستان 51هجري قمري؛ محمدعلي كاظمبيگي؛ آينه ميراث؛ شماره 
؛ 95مالحظاتي دربارة تصحيح جديد تاريخ بيهقي؛ محمد دهقاني؛ نگاه نو؛ شماره  .93

 .1391پاييز 
ميان رودان باستان در سپيدهدم تمدن؛ شادي گنجي؛ باستانشناسي و تاريخ؛ شماره  .94
 .1391؛ سال 50
؛ 167نظام حقوقي آبها؛ حميدرضا توسلي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .95

 .1391فروردين 
نقد فضاي گفتمان استعماري در سفرنامههاي زنان غربي؛ الله آتشي، عليرضا  .96

 .1391؛ زمستان 20انوشيرواني؛ نقد ادبي؛ شماره 
نقد و بررسي كتاب ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي؛ علي يحيايي؛  .97

 .1391؛ پاييز 52تاريخ پژوهي؛ شماره 
-نقد و بررسي ماجراي قتل تيمورتاش؛ الهام شيرين زبانآذر، محمد بختياري؛ تاريخ .98

 .1391؛ تابستان 51پژوهي؛ شماره 
نقد و نظري بر تعليات كتاب العراضة في الحكاية السلجوقية؛ سهيل ياري گلدره؛  .99

 .1391؛ تير 177كتاب ماه ادبيات؛ شماره 
نقدي بر خاطرات عباس اميرانتظام؛ دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران؛ پانزده  .100

 .1391؛ پاييز 33خرداد؛ شماره 
نقدي بر روايت دكتر معين از تاريخ بيهقي؛ وحيد سبزيان پور؛ گزارش ميراث؛  .101

 .1391؛ مرداد ـ آبان 53-52شماره 
نگاهي بر انديشه تاريخ نگاري ظفرنامه شامي؛ يحيي آريابخشايش؛ تاريخپژوهي؛  .102

 .1391؛ زمستان 53شماره 
نگاهي به كتاب چكمه و قلم، رضاشاه و روزنامهنگار؛ معينالدين محرابي؛ كليات؛  .103

 .1391؛ اسفند 183شماره 
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؛ محمدعلي سلطاني؛ »نخستين روزنامه كرمانشاهي كدام است؟«نگاهي به مقاله .104
 .1391؛ شهريور 177كليات؛ شماره 

نمونهاي از آشفتگي در منابع سكهشناسي فارسي؛ سهم الدين خزايي؛ كتاب ماه  .105
 .1391؛ اسفند 178تاريخ و جغرافيا؛ شماره 

واپسين روزهاي ساسانيان؛ سيدرضا شريعتي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .106
 .1391؛ خرداد 169
وضعيت نگارش تاريخ در ميان زيديان ايران؛ سيدميرحسين عالمه؛ پژوهشهاي  .107

 .1391؛ بهار 13تاريخي؛ شماره 
؛ 168ويونا، سرزمين من؛ زهرا كشاورز قاسمي؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .108

 .1391ارديبهشت 
؛ 169هم افقي تاريخ و رسانه؛ محمد غفوري؛ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا؛ شماره  .109

 .1391خرداد 
 .1391؛ بهار 59يادداشتي دربارة كتاب بازمانده و نويسندة آن؛ آرا آوانسيان؛ پيمان؛ شماره  .110
 .1391؛ فروردين و تير 51-50يك يادداشت؛ عسكر بهرامي؛ گزارش ميراث؛ شماره  .111
 

 . كودك و نوجوان14
گونگي زندگي از نگاه تخيلي و داستاني كودكان؛ حسن پارسايي؛ كتاب ماه »بازي« .1

 .1391؛ آذر 182كودك و نوجوان؛ شماره 
 .1391؛ شهريور 179آب؛ زهرا تهيدست؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .2
آشنايي زدايي از عناصر داستاني در ادبيات كودكان؛ مهدي ابراهيمي المع؛ كتاب ماه  .3

 .1391؛ مرداد 178كودك و نوجوان؛ شماره 
آموزش از راه بازي: صورتي ساده، پيكري پيچيده؛ مرضيه قزوينيزاده؛ كتاب ماه  .4

 .1391؛ اسفند 185كودك و نوجوان؛ شماره 
؛ 180آموزش، بازيگوشي، خيال؛ انسيه موسويان؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .5

 .1391مهر 
آندروژني راه حل غلبه بر تبعيض جنسيتي؛ معصومه انصاريان؛ پژوهشنامه ادبيات  .6

 .1391؛ بهار 2كودك و نوجوان؛ شماره 
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آيا تصوير شاعرانة زندگي پيامبر اين است؟؛ انسيه موسويان؛ كتاب ماه كودك و  .7
 .1391؛ خرداد 176نوجوان؛ شماره 

 .1391؛ تير 177آيا كتاب شعر، كتاب آموزش است؟؛ اكرم كشايي؛ كتاب ماه كودك؛ شماره  .8
 .1391؛ تير 10از افسانه تا اسطوره؛ آيت دولتشاه؛ سيمرغ؛ شماره  .9

 .1391؛ آذر 182 از زمين چه ميدانيم؟؛ زهره افطسي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .10
از همصحبتي با درختها تا دوستي با ديوارها؛ سيده ربابه ميرغياثي؛ كتاب ماه كودك  .11

 .1391؛ اسفند 185و نوجوان؛ شماره 
اسطورههاي نپخته در افسانههاي خام؛ علي خانمرادي؛ كتاب ماه كودك و  .12

 .1391؛ ارديبهشت 175نوجوان؛ شماره 
اشاراتي كه نصيحت نميشوند!؛ سهيال گنج خانلو؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .13

 .1391؛ شهريور 179شماره 
اغراقهاي نويسنده و سرگرداني خواننده؛ فروغ علي شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و  .14

 .1391؛ فروردين 174نوجوان؛ شماره 
؛ 184افسانه و راويانش؛ فروغ عليشاهرودي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .15

 .1391بهمن 
افسانههاي شادي بخش نوروز؛ مانيا پاكپور؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .16

 .1391؛ خرداد 176
اقتباس و حاشيهپردازيهاي طوالني؛ فريدون راد؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .17

 .1391؛ ارديبهشت 175
انديشهها و آرمانهاي انسان؛ فروغ علي شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .18

 .1391؛ تير 177شماره 
انسانانگاري در كتابهاي علمي ـ اطالعاتي؛ فرحناز وكيلي؛ كتاب ماه كودك و  .19

 .1391؛ دي 183نوجوان؛ شماره 
او در آينهها خانهاي داشت؛ انسيه موسويان؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .20

 .1391؛ فروردين 174
 .1391؛ دي 367اين كالغ باسواد است؛ يعقوب حيدري؛ كتاب هفته؛ شماه  .21
باز سپيد روح: فوايد رمان تاريخي براي نوجوانان؛ ابوذر كريمي؛ كتاب ماه كودك و  .22

 .1391؛ مهر 180نوجوان؛ شماره 
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بازيافت موضوعي مهم، ولي كم رونق؛ هليا منيري؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .23
 .1391؛ اسفند 181شماره 

بازيدهي تخيلي و داستاني ذهن مخاطب؛ فريدون راد؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .24
 .1391؛ اسفند 185شماره 

بررسي بازنويسي و بازآفريني در ادبيات كودك با نگاهي به بازنويسي آثار عطار؛ ندا  .25
 .1392- بهار 1391؛ زمستان 8مرادپور؛ كتاب مهر؛ شماره 

بررسي تصوير دشمنان ملت در اشعار كودكانه نسيم شمال؛ محمود صادقزاده،  .26
 .1391؛ پاييز و زمستان 6طاهره تقوي شوازي؛ مطالعات ادبيات كودك؛ شماره 

 در اشعار روايي كودكان؛ عباس جاهدجاه؛ مطالعات ادبيات »زمان«بررسي جايگاه  .27
 .1391؛ بهار و تابستان 5كودك؛ شماره 

؛ 1385-1380بررسي داستانهاي ديني كودكان و نوجوانان منتشر شده بين سالهاي  .28
 .1391؛ تابستان 5مهدي محمدي؛ مطالعات ادبيات كودك؛ شماره 

بررسي ساخت زباني و فرم اشعار در نشريه نبات كوچولو؛ مريم جاللي؛ كتاب ماه  .29
 .1391؛ تير 177كودك و نوجوان؛ شماره 

بررسي محتوايي اشعار كودكانة پروين دولتآبادي بر قايق ابرها و گل بادام؛ زهرا  .30
 .1391؛ پاييز و زمستان 6استادزاده؛ مطالعات ادبيات كودك؛ شماره 

بزرگ شدن، ترتسي پنهان در شعر كودك!؛ معصومه ساالروند؛ كتاب ماه كودك و  .31
 .1391؛ فروردين 174نوجوان؛ شماره 

بنايي نو بر پايههايي كهن؛ مريم صفاهاني؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .32
 .1391؛ مرداد 178

 .1391؛ خرداد ـ مرداد 279-277 به ويژه براي دختران؛ عباس تربن؛ جهان كتاب؛ شماره  .33
پرندگاني كه در تكرار، زمينگير شدند؛ نيره سادات هاشمي؛ كتاب ماه كودك و  .34

 .1391؛ فروردين 174نوجوان؛ شماره 
پنگوئنها پرندگان بيپرواز؛ مريم صفاهاني؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .35

 .1391؛ مهر 180
پيپي جوراب بلند: آنجا كه خيال در خدمت واقعيت است؛ مليحه مصلح؛ روشنان؛  .36

 .1391؛ پاييز 13شماره 
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؛ 328پيشنهاد بومينويسي براي نوجوانان؛ رسول آباديان؛ كتاب هفته؛ شماره  .37
 .1391فروردين 

تاريخ علم در ايران، بدون تاريخ علم و منابع؛ ناديا معقولي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛  .38
 .1391؛ بهمن 70شماره 

تأثيرگذاري بيواسطة كاراكترها بر تم؛ فريدون راد؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .39
 .1391؛ دي 183شماره 

تجربيتر شدن موضوع و ساختار رمان؛ حسن پارسايي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .40
 .1391؛ مهر 180شماره 

تجربة بديع و جالب ساخت كاغذ؛ اعظم شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .41
 .1391؛ شهريور 179شماره 

 .1391؛ اسفند 185 ترس در ساية آگاهي؛ مانيا پاكپور؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .42
تقابل آدمهاي خوب و آدمهاي خيلي خوب؛ آرش شفاعي؛ كتاب ماه كودك و  .43

 .1391؛ شهريور 179نوجوان؛ شماره 
تكرار ترفندها و كليشههاي غيرداستاني؛ حسن پارسايي؛ كتاب ماه كودك و  .44

 .1391؛ ارديبهشت 175نوجوان؛ شماره 
تناسب محتوا با كودكانگي ذهن مخاطب؛ علي خانمرادي؛ كتاب ماه كودك و  .45

 .1391؛ فروردين 174نوجوان؛ شماره 
تو بدان كه آواي كردار آدمي در كوه جهان ميپيچد و به او با ميگردد؛ فروغ علي  .46

 .1391؛ ارديبهشت 175شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره 
تو بلدي شعر بخوني بخندي؟؛ نيره سادات هاشمي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .47

 .1391؛ خرداد 176شماره 
جاي خالي شعر و كودكانگي در كودكانههاي مناسبتي؛ نيره سادات هاشمي؛ كتاب  .48

 .1391؛ آبان 181ماه كودك و نوجوان؛ شماره 
 .1391؛ اسفند 7جور ديگر بايد ديد؛ محمد گودرزي دهريزي؛ اقليم نقد؛ شماره  .49
؛ 8جذابتر كردن ادبيات براي كودكان؛ مهدي ابراهيمي المع؛ كتاب مهر؛ شماره  .50

 .1392- بهار 1391زمستان 
چگونگي نبرد و شكست آرمان برابري؛ نگين صدري زاده؛ كتاب ماه كودك و  .51

 .1391؛ آذر 182نوجوان؛ شماره 
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؛ 185چند ساحرة ويكتوريايي؛ ابوذر كريمي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .52
 .1391اسفند 

چهرة امام رضا(ع) در آيينه شعر كودك و نوجوان؛ محمد گودرزي؛ اقليم نقد؛ شماره  .53
 .1391؛ بهمن 6

 .1391؛ تير 10حكايت غول كاغذي؛ آرزو اسالمي؛ سيمرغ؛ شماره  .54
خاطراتي كه داستان ميشوند؛ مهدي ابراهيمي المع؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .55

 .1391؛ آذر 182شماره 
؛ 179خدا و كودكانگي در شعر؛ انسيه موسويان؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .56

 .1391شهريور 
؛ 286-285خطخطيهايي روي كاغذ زندگي؛ عباس تربن؛ جهان كتاب؛ شماره  .57

 .1391بهمن و اسفند 
خالقيتهاي يك نويسنده براي هر چه داستانيتر شدن رمان؛ حسن پارسايي؛ كتاب  .58

 .1391؛ شهريور 179ماه كودك و نوجوان؛ شماره 
؛ 178داستان به خاطر داستان؛ حسن پارسايي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .59

 .1391مرداد 
داستاني به موازات يك گزارش؛ حسن پارسايي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .60

 .1391؛ خرداد 176
؛ 178داستاني تركيبي و دو رگه؛ سحر طالشي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .61

 .1391مرداد 
داناي كل قاضي به جاي داناي كل راوي؛ رضا جواني؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .62

 .1391؛ مهر 180شماره 
؛ 179در آروزي از دست دادهها؛ مانيا پاكپور؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .63

 .1391شهريور 
؛ 177در پيچ و خم كوچه مشاغل؛ مجيد عميق؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .64
 .1391تير 
در جستجوي شانههاي طبيعت؛ اعظم شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .65

 .1391؛ مرداد 178شماره 
در مجموع من را ياد مارمولك انداخت!؛ سحر صابري؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .66

 .1391؛ شهريور 179شماره 
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؛ 180دست كم گرفتن مخاطب؛ آرش شفاعي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .67
 .1391مهر 
دشواريهاي بازنگاري مفاهيم قرآني؛ سيدعلي محمدرفيعي؛ كتاب ماه كودك و  .68

 .1391؛ مرداد 178نوجوان؛ شماره 
؛ 179دنيا از نگاهي نو؛ شهال افشار سليماني؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .69

 .1391شهريور 
؛ 179دنيا رنگهاي مختلفي دارد؛ زهرا نقبايي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .70

 .1391شهريور 
 .1391؛ اسفند 181دنياي بيكرانه؛ مينو برادر؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .71
دنياي شگفتانگيز حماسهها؛ فروغ علي شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .72

 .1391؛ خرداد 176شماره 
دنياي شگفت خيالهاي كودكانه؛ فروغ علي شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .73

 .1391؛ دي 183شماره 
 .1391؛ بهمن 372دنياي كوچك تنهايي؛ ماندانا قاسمخاني؛ كتاب هفته؛ شماره  .74
دنيايي متفاوت با دايناسورها؛ شهال افشار سليماني؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .75

 .1391؛ بهمن 184شماره 
ذهن خالق، مزرعهاي آمادة كشت!؛ اكرم كشايي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .76

 .1391؛ شهريور 179شماره 
ذهنپردازيها و متننگارهاي استعاري؛ حسن پارسايي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .77

 .1391؛ دي 183شماره 
ذهنيتهاي داستاني يك نمايشنامهنويس؛ حسن پارسايي؛ كتاب ماه كودك و  .78

 .1391؛ آبان 181نوجوان؛ شماره 
؛ 184رئاليسم شاعرانه؛ نيره سادات هاشمي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .79

 .1391بهمن 
رازها و درسهايي از زندگي در يك مأموريت خودجاسوسي؛ فروغ علي شاهرودي؛  .80

 .1391؛ مهر 180كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره 
رمان پسامدرن براي كودكان؟؛ ابوذر كريمي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .81

 .1391؛ ارديبهشت 175
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رمانتيسيسم وطني و شعرهاي كودكانه براي ايران؛ انسيه موسويان؛ كتاب ماه  .82
 .1391؛ آبان 181كودك و نوجوان؛ شماره 

رنجهاي عاطفي من را بشناسيد؛ شهره كائدي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .83
 .1391؛ آذر 182
؛ ابوذر كريمي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ 1945روايتي از نهاد مدرسه در انگلستان  .84

 .1391؛ آبان 181شماره 
؛ خرداد ـ 279-277رودهبر از طنز؛ به سوي ترس!؛ زيتا ملكي؛ جهان كتاب؛ شماره  .85

 .1391مرداد 
 .1391؛ آبان 356روهاي باشكوه؛ امير خسروي؛ كتاب هفته؛ شماره  .86
 ؛ 177روياي جادوگري آذرك؛ مانيا پاكپور؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره   .87
 .1391تير 
 ؛ 185زنجيرة حيات؛ زهرا تهيدست؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره   .88

 .1391اسفند 
ژورناليسم خالق در خدمت پيوند دين و دانش؛ سيدعلي محمد رفيعي؛ كتاب ماه  .89

 .1391؛ دي 183كودك و نوجوان؛ شماره 
ساختار محتوايي و عناصر داستاني در قصههاي هارولد؛ مريم جاللي؛ كتاب ماه  .90

 .1391؛ دي 183كودك و نوجوان؛ شماره 
ساختار و ضرورتهاي يكپارچگي رمان؛ مهدي ابراهيمي المع؛ كتاب ماه كودك و  .91

 .1391؛ ارديبهشت 175نوجوان؛ شماره 
ساية نويسنده روي سر كاراكترها؛ حسن پارسايي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .92

 .1391؛ اسفند 185شماره 
سرگرمي و رشد تواناييها با ساخت اريگامي؛ اعظم شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و  .93

 .1391؛ آذر 182نوجوان؛ شماره 
 .1391؛ تير 177سفر با نسوان؛ علي خاكبازان؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .94
سكوت سرشار از بازگفتههاست؛ علي خاكبازان؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .95

 .1391؛ آبان 181
 .1391؛ تير 10سهم مخاطبان كوچك؛ آراسته گنجيپور؛ سيمرغ؛ شماره  .96
سيماي عادي و واقعي يك زندگي خانوادگي؛ سيده ربابه ميرغياثي؛ كتاب ماه  .97

 .1391؛ دي 183كودك و نوجوان؛ شماره 



 / گزارش اجمالي دهمين دوره جشنواره نقد كتاب 104

؛ 178شببو برايت حرف دارد؛ انسيه موسويان؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .98
 .1391مرداد 

شرط اول قدم آن است كه كودك باشي!؛ نيره سادات هاشمي؛ كتاب ماه كودك و  .99
 .1391؛ مهر 180نوجوان؛ شماره 

؛ فروردين و 276-275شعر به عالوة داستان؛ زيتا ملكي؛ جهان كتاب؛ شماره  .100
 .1391ارديبهشت 

شعر سپيد به دنبال كشف دنياي كودكان است؛ نيره سادات هاشمي؛ كتاب ماه  .101
 .1391؛ ارديبهشت 175كودك و نوجوان؛ شماره 

شعر طنز، فضايي براي تنفس آزاد؛ انسيه موسويان؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .102
 .1391؛ مهر 180شماره 

شعر كليد زبان كودك؛ نيره سادات هاشمي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .103
 .1391؛ اسفند 185
شعر كودك، رنگ تفريح يا زنگ علوم و جغرافي؟!؛ اكرم كشايي؛ كتاب ماه كودك  .104

 .1391؛ آبان 181و نوجوان؛ شماره 
شعر نوجوان و استفاده از ظرفيت قالبهاي كهن؛ انسيه موسويان؛ كتاب ماه  .105

 .1391؛ بهمن 184كودك و نوجوان؛ شماره 
؛ 178شعرهاي وارونه؛ زهره حيدري شاهي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .106

 .1391مرداد 
شكستن كليشههاي شعري، نزديك شدن به دنياي كودك؛ انسيه موسويان؛ كتاب  .107

 .1391؛ دي 183ماه كودك و نوجوان؛ شماره 
 .1391؛ تير 177شكلي از ادبيات جنگ؛ ابوذر كريمي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .108
؛ 2شما هم داستان مينويسيد؟؛ جعفر توزنده جاني؛ يكي بود يكي نبود؛ شماره  .109
 .1391بهار 
طنزي جذاب با شخصيتي فوقالعاده!؛ فروغ علي شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و  .110

 .1391؛ شهريور 179نوجوان؛ شماره 
؛ روشنك پاشايي؛ »پري چه كسي را با خود برد؟« و »خاله سوسكه«عامليت در  .111

 .1391؛ بهار 2پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان؛ شماره 
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عروس آسمون رفته گل بچينه!؛ زهره حيدري شاهي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .112
 .1391؛ ارديبهشت 175شماره 

عزرائيل اخم كرده بود؛ سيده ربابه ميرغياثي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .113
 .1391؛ شهريور 179
 .1391؛ اسفند 181عصر شتاب؛ شهال افشار سليماني؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .114
 .1391؛ آذر 182علوم كاربردي؛ پروانه پارسا؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .115
غرق شدن در رودخانة خاطرات نوجواني!؛ حميد قاسمزادگان جهرمي؛ كتاب ماه  .116

 .1391؛ بهمن 184كودك و نوجوان؛ شماره 
؛ 174فتو رمان زيبا، اما...؛ حسن پارسايي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .117

 .1391فروردين 
فراواقعيت و قدرتهاي خيالي بشر در ادبيات داستاني؛ مانيا پاكپور؛ كتاب ماه كودك  .118

 .1391؛ بهمن 184و نوجوان؛ شماره 
؛ 175فصل سفر برگ؛ انسيه موسويان؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .119

 .1391ارديبهشت 
 .1391؛ بهمن ـ اسفند 286-285فقط بچهها بخوانند!؛ زري نعيمي؛ جهان كتاب؛ شماره  .120
قصه كابوسهاي عجيب آقاي نويسنده؛ سيده ربابه ميرغياثي؛ كتاب ماه كودك و  .121

 .1391؛ خرداد 176نوجوان؛ شماره 
؛ 185قصههايي براي نخوابيدن؛ آرش شفاعي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .122

 .1391اسفند 
كاربرد فناوري اطالعات در زندگي؛ سيده ربابه ميرغياثي؛ كتاب ماه كودك و  .123

 .1391؛ تير 177نوجوان؛ شماره 
كاركرد داستانهاي فانتزي در ادبيات كودكان؛ مهدي ابراهيمي المع؛ كتاب ماه  .124

 .1391؛ تير 177كودك و نوجوان؛ شماره 
كاركردهاي اساطير براي مخاطبان نوجوان؛ فروغ علي شاهرودي؛ كتاب ماه  .125

 .1391؛ مرداد 178كودك و نوجوان؛ شماره 
 .1391؛ فروردين 174كتاب خانواده؛ شهره كائدي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .126
كتابهاي علمي در معرض خطر؛ سيده ربابه ميرغياثي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .127

 .1391؛ خرداد 176شماره 
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كتابهايي براي سرگرمي كودكان؛ مهدي ابراهيمي المع؛ كتاب ماه كودك و  .128
 .1391؛ بهمن 184نوجوان؛ شماره 

كرامتي فراتر از سلطنت؛ سيدعلي محمد رفيعي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .129
 .1391؛ تير 177شماره 

كرمي كه همه را سر كار گذاشت!؛ علي خاكبازان؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .130
 .1391؛ فروردين 174شماره 

كرة زمين به راستي در معرض خطر است؛ اعظم شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و  .131
 .1391؛ مهر 180نوجوان؛ شماره 

 .1391؛ تابستان 3كشف هوگو؛ بهار اشراق؛ پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان؛ شماره  .132
-11كمرنگ بودن نشانههاي جامعه امروزي؛ سيدسعيد هاشمي؛ سيمرغ؛ شماه  .133
 .1391؛ مرداد ـ شهريور 12

كودكانهها در كاريكلماتورهاي پرويز شاپور؛ علي صفايي، ليال درويش عليپور  .134
 .1391؛ پاييز و زمستان 6آستانه؛ مطالعات ادبيات كودك؛ شماره 

كودكانههاي فراتر از كودكي؛ فروغ علي شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .135
 .1391؛ اسفند 185شماره 

گشت و گذاري در خيابان شعر؛ انسيه موسويان؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .136
 .1391؛ اسفند 185شماره 

گشت و گذاري در دنياي جذاب بيوتكنولوژي؛ مينو برادر؛ كتاب ماه كودك و  .137
 .1391؛ مرداد 178نوجوان؛ شماره 

؛ 178الگوبرداري از كليشهها؛ فريدون راد؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .138
 .1391مرداد 
گويِ شعر و ميدان ذهن كودك؛ اكرم كشايي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .139
 .1391؛ دي 183
 .1391؛ خرداد 176لطايف االطفال؛ ابوذر كريمي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .140
مأموريت در دنياي مخفي هيوالها؛ مهدي ابراهيمي المع؛ كتاب ماه كودك و  .141

 .1391؛ فروردين 174نوجوان؛ شماره 
مثل صداي يك نويسنده كه آبي باشد؛ سيدنويد سيدعلي اكبر؛ پژوهشنامه ادبيات  .142

 .1391؛ بهار 2كودك و نوجوان؛ شماره 
 .1391؛ مرداد 178مثل من و تو؛ شهره كائدي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .143
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مخاطبان نامشخص كتاب؛ اعظم شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .144
 .1391؛ دي 183
-277مشكالت سخت و تشبيههاي ساده؛ سميه سهرابينيا؛ جهان كتاب؛ شماره  .145
 .1391؛ خرداد ـ مرداد 279
موقعيت زمان در تشابه ميان واقعيت و خيال؛ مانيا پاكپور؛ كتاب ماه كودك و  .146

 .1391؛ آبان 181نوجوان؛ شماره 
ناكارآمدي خيال در بستر اتفاقات تصادفي؛ فريدون راد؛ كتاب ماه كودك و  .147

 .1391؛ فروردين 174نوجوان؛ شماره 
نانو، تجربه دنيايي متفاوت؛ مريم صفاهاني؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .148
 .1391؛ اسفند 185
 .1391؛ شهريور 179نخستين معلم؛ مينو برادر؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .149
جعفر توزنده جاني؛ يكي بود يكي نبود؛ »؛ در جستجوي ج بزرگ«نقد داستان  .150

 .1391؛ بهار 2شماره 
نقد فرهنگنامه كودكان و نوجوانان؛ سيدحسن فاطمي موحد؛ آينه پژوهش؛ شماره  .151
 .1391؛ خرداد ـ تير 134
نقد و بررسي داستانهاي پيرامون زندگي امام علي(ع)؛ زرين واردي، مينا كاظمي؛  .152

 .1391؛ پاييز 13روشنان؛ شماره 
نقشپذيري كاراكترها و تحول ايي در داستان؛ حسن پارسايي؛ كتاب ماه كودك و  .153

 .1391؛ بهمن 184نوجوان؛ شماره 
نگاه تازه، گمشدة شعر امروز كودك؛ معصومه ساالروند؛ كتاب ماه كودك و  .154

 .1391؛ خرداد 176نوجوان؛ شماره 
نگاهي به ابعاد روايتمندي در داستان سه سوت جادويي احمد اكبرپور؛ سعيد  .155

 .1391؛ بهار و تابستان 5حسامپور، شيدا آرامش فرد؛ مطالعات ادبيات كودك؛ شماره 
- دوهزار ساله به روز ميدايرةالمعارفنگاهي به دانشنامه تصويري دانش آموز:  .156

 .1391؛ ويژه تابستان 34شود؛ افق امروز؛ شماره 
؛ مرداد ـ 12-11نگاهي عجيب به كتابي ساده؛ رسول گلپايگاني؛ سيمرغ؛ شماره  .157

 .1391شهريور 
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نوبت توست، بازي خواننده يا نويسنده؟؛ رضا جواني؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛  .158
 .1391؛ ارديبهشت 175شماره 

 ؛ 177واقعاً چرا شعر؟؛ نيره سادات هاشمي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .159
 .1391تير 
واكاوي مولدهاي انرژي تخيل، در داستانهاي فانتزي؛ فروغ علي شاهرودي؛ كتاب  .160

 .1391؛ آذر 182ماه كودك و نوجوان؛ شماره 
 ؛182وسوسة كشف واقعيت؛ مانيا پاكپور؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .161
 .1391آذر 
هر شعر دانة بذري است كه كاشته ميشود؛ اكرم كشايي؛ كتاب ماه كودك و  .162

 .1391؛ فروردين 174نوجوان؛ شماره 
 .1391؛ آذر ـ دي 284-283هزار و يك داستان؛ زري نعيمي؛ جهان كتاب؛ شماه  .163
 .1391؛ تير 341همراه با يك االغ متفكر؛ رسول آباديان؛ كتاب هفته؛ شماره  .164
هنر معمار در روزگار انبوهسازي؛ مسعود ملكياري؛ پژوهشنامه ادبيات كودك و  .165

 .1391؛ تابستان 3نوجوان؛ شماره 
؛ 179يك اتفاق معمولي؛ نيره سادات هاشمي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .166

 .1391شهريور 
؛ 180يك انتخاب خوب! مرضيه قزوينيزاده؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره  .167
 .1391مهر 
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 . كليات: 1
؛ 176؛ محمد هدايي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره آشنايي با كتابداري و اطالعرساني .1

 .1391مرداد 
 .1391؛ مهر ـ دي 89-90؛ حسن الهوتي؛ بخارا؛ شماره ترجمه كاوي .2
 .1391؛ تير 175؛ صالح طباطبايي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره منارة بلند بر دامنة الوند .3
 .1391؛ مهر 178؛ محمود بابايي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره نظريههاي جامعه اطالعات .4
؛ اكبر تقيپور؛ نگاهي به فهرست كتب سنگي و سربي كتابخانه مركزي (ملي) تبريز .5

 .1391؛ ارديبهشت 173كتاب ماه كليات؛ شماره 
؛ مهدي عليپور حافظي؛ هستان نگاري: روش شناسيها، ابزارها و زبانهاي توسعه .6

 .1391؛ بهمن 182كتاب ماه كليات؛ شماره 
 

 . فلسفه:2
 الف) فلسفة اسالمي

 .1391؛ آذر 63؛ اكبر ثبوت؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره دفاع از فيلسوف .1
؛ 60؛ محمود هدايتافزا؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره كاستيهاي هستي و چيستي .2

 .1391شهريور 
 

 ب) فلسفة غرب
 .1391؛ فروردين 55؛ محمدمهدي اردبيلي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره فلسفة حق هگل .1
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؛ مرداد ـ 136-135؛ ياسر پوراسماعيل؛ آينه پژوهش؛ شماره مقدمهاي بر فلسفه ذهن .2
 . 1391شهريور 

؛ 59؛ داريوش درويشي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره نقدي بر ترجمة كتاب هراكليتُس .3
 .1391مرداد 

 
 . دين: 3

 الف) اخالق
بحثي در تعارضهاي اخالقي؛ با انتقادي بر كتاب هنر خوب ماندن؛ هاشم قرباني؛  .1

 .1391؛ ارديبهشت 175كتاب ماه دين؛ شماره 
؛ محمود عابدي؛ آينه ميراث؛ شماره كتاب ارشاد عبداهللا قالنسي و نكاتي دربارة آن .2

 .1391؛ بهار و تابستان 50
 .1391؛ زمستان 3؛ مهدي فيروزيان؛ گزارش ميراث؛ ضميمه شماره نگاهي به ارشاد قالنسي .3
 

 ب) علوم قرآني
؛ شاهرخ بررسي و مقايسه ترجمه فارسي و انگليسي قرآن كريم از طاهره صفارزاده .1

 .1391؛ بهار و تابستان 10محمدبيگي، سميه رضايي؛ پژوهشنامه قرآن و حديث؛ شماره 
؛ محمدعلي مهدويراد، محمد ميرزايي؛ نقدي بر آراي خلفاهللا در قصههاي قرآن .2

 .1391؛ پاييز و زمستان 16آموزههاي قرآني؛ شماره 
 

 ج) كالم
؛ محسن الويري، »النبوية السنةمنهاج «رديهها تاريخي عليه شيعه، نقد و بررسي  .1

 .1391؛ زمستان 40سيدعلي حسينپور؛ شيعهشناسي؛ شماره 
؛ 7؛ جواد عالءالمحدثين؛ امامت پژوهي؛ شماره نقدي بر فرضية تطور امامت شيعي .2

 .1391پاييز 
؛ داوود مهدويزادگان؛ حكومت اسالمي؛ شماره واليت فقيه و نقد رويكرد برون ديني .3

 .1391؛ تابستان 46
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 د) عرفان
 ؛ 56؛ عبداهللا صلواتي؛ كتاب ماه فلسفه؛ شماره فتوحات از روزن فصوص .1

 .1391ارديبهشت 
 سيدهادي طباطبايي؛ كتاب ماه پژوهشي در انديشههاي عرفاني عينالقضات همداني؛ .2

 .1391؛ مرداد 178دين؛ شماره 
 مهدي كمپانيزارع؛ كتاب ماه فلسفه؛ مالحظاتي انتقادي در باب كتاب عرفان عملي؛ .3

 .1391؛ ارديبهشت 56شماره 
 فرزاد چاپ جديد «ترجمة رسالة قشيريه»: تصحيح مجدد يا ويرايشي مغلوط؟؛ .4

 .1391؛ زمستان 3مروجي؛ گزارش ميراث؛ ضميمه شماره 
 
 . علوم اجتماعي: 4
؛ اعظم مجيدي كژتابيهاي نظري و مفهومي محققان غربي در فهم انقالب اسالمي .1

 .1391؛ بهار 31نژاد؛ پانزده خرداد؛ شماره 
 .1391؛ بهار 49؛ بهاره سازمند؛ مطالعات ملي؛ شماره معرفي و نقد كتاب ناسيوناليسم .2
؛ كاوري سابرامانيام، نگاهي به كتاب «نوجوانان ديجيتالي: نقش رسانهها در رشد» .3

 .1391؛ تابستان 70ديويد اسمهيل، مريم حسيني انجداني؛ پژوهشهاي ارتباطي؛ شماره 
 

 . علوم و فنون:5
؛ پريناز حقيقتدوست؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ خوز و خوزي در مكتب پزشكي ايران .1

 .1391؛ تير 63شماره 
 ؛ 63؛ سيده الهه شريعتي بافقي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره الصحةدرع  .2

 .1391تير 
 .1391؛ فروردين 60؛ عزيزه بابايي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره شاهزاده رياضيات .3
؛ فاطمه دوست قرين؛ نگاهي به ترجمه فارسي قطبالدين شيرازي از اصول اقليدس .4

 .1391؛ بهار و تابستان 11تاريخ علم؛ شماره 
؛ 63 يونس كرامتي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره نه هركه سر بتراشد قلندري داند؛ .5

 .1391تير 
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 . هنر: 6
؛ مسعود عرفانيان؛ گزارش ميراث؛ ضميمه شماره امتحان فضال: سنگالخ نشر يك تذكره .1
 .1391؛ زمستان 3

 ـ 1391؛ اسفند 163-162؛ سعيد مجيدي؛ نمايش؛ شماره فن بيان غيرعلمي .2
 .1392فروردين 

؛ سيدعبدالرضا موسوي طبري؛ گزارشگونهاي از كيفيت احياي آثار عبدالقادر مراغهاي .3
 .1391؛ سال 27ضميمة آينة ميراث؛ شماره 

؛ فضالهللا حشمتي رضوي؛ كتاب ماه هنر؛ شماره نقد كتاب دانشنامه فرش ايران .4
 .1391؛ مرداد 167

؛ عبداهللا اميني؛ كتاب ماه هنر؛ نقد و بررسي دو كتاب در زمينه زيباشناسي مالصدرا .5
 .1391؛ ارديبهشت 164شماره 

 
 . ادبيات فارسي:7
 .1391؛ دي 183؛ مسعود راستيپور؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره بررسي انتقادي غزلهاي سنايي .1
؛ اكرم السادات حاجي سيدآقايي؛ ضميمة آينه پژوهشي در شيوة تصحيح تفسير نسفي .2

 .1391؛ سال 28ميراث؛ شماره 
؛ زهرا رياحي تصحيح عبارات و ابياتي چند از كتاب مواهب الهي در تاريخ آل مظفر .3

 .1391؛ پاييز 13زمين، پيوند باالني؛ شعرپژوهي (بوستان ادب)؛ شماره 
 .1391؛ زمستان 3؛ الوند بهاري؛ گزارش ميراث؛ ضميمه شماره متني ارزشمند، چاپي مطمئن .4
 .1391؛ دي 183؛ پروين تاجبخش؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره معيار جمالي و مفتاح ابواسحاقي .5

 
 . زبانشناسي:8
؛ 13 فريار اخالقي؛ زبان و زبانشناسي؛ شماره اطلس گويششناختي قصران داخل؛  .1

 ).1391 (تاريخ انتشار: زمستان 1390بهار و تابستان 
؛ 8محسن شجاعي؛ دستور؛ شماره نگاهي به ترجمه دستور زبان ادبي معاصر فارسي؛  .2

 . 1391اسفند 
معرفي و نقد كتاب دستور زبان فارسي، براساس نظريه گروههاي خودگردان در دستور  .3

 .1391؛ اسفند 8 محمد راسخ مهند؛ دستور؛ شماره وابستگي؛
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 . زبانهاي ديگر:9
؛ نرجس خدايي؛ پژوهش ادبيات نقدي بر سه اثر مهم تاريخ ادبيات آلمان شرقي .1

 .1391؛ بهار 65معاصر جهان؛ شماره 
؛ طهمورث ساجدي؛ پژوهشنامه انتقادي؛ بررسي و نقد كتاب دستور زبان فرانسه .2

 .1391؛ بهار و تابستان 1شماره 

؛ ناصر رشيدي، مريم بهرامي؛ پژوهش و ارزيابي تحليلي كتاب زبان انگليسي عمومي .3
 .1391؛ تابستان 25نگارش كتب دانشگاهي؛ شماره 

 . ادبيات داستاني:10
 .1391؛ دي 5؛ فريدون اكبري شلدره؛ اقليم نقد؛ شماره داستان پوست انداختن شخصيتها .1

 .1391؛ آذر 4؛ مريم مقاني؛ اقليم نقد؛ شماره اندوه عروسكهاي جذامي  .2
 .1391؛ ارديبهشت 8راوي اقليمي در واقعگرايي تودهاي؛ محمدعلي قاسمي؛ سيمرغ؛ شماره  .3
 .1391؛ خرداد 176؛ فرخنده حقشنو؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره ترديد، تقصير، عدم اختيار .4
؛ 282-280؛ معصومه علياكبري؛ جهان كتاب؛ شماره درجستجوي اليههاي پنهان .5

 .1391شهريور ـ آبان 

 . شعر:11
 .1391؛ اسفند 7؛ جمشيد عباسي؛ اقليم نقد؛ شماره از آرش اساطير تا جذوههاي جنوب .1
 .1391؛ مهر 2؛ حميدرضا شكارسري؛ اقليم نقد؛ شماره پنجه در پنجة ژانر .2
 .1391؛ آبان 3؛ بهروز سپيدنامه؛ اقليم نقد؛ شماره در پرانتزي از باران .3
 .1391؛ آبان 3؛ سيدمهدي طباطبايي؛ اقليم نقد؛ شماره ده نما از حقالسكوت .4
 .1391؛ فروردين 174؛ مهدي فيروزيان؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره غزلهاي اصفهاني .5
 

 . تاريخ و جغرافيا: 12
!؛ احمدرضا قائم مقامي؛ نقد و بررسي كتاب تهران؛ شماره بيمباالتي مترجم و ناشر .1

 .1391؛ بهار 35
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 مسعود امامي؛ فقه اهل بيت؛ شماره پاسخي به نقدهاي مرحوم علي ابوالحسني(منذر)؛ .2
 .1391؛ بهار 69
 .1391؛ زمستان 3؛ بهزاد همتي؛ گزارش ميراث؛ ضميمة شماره تاريخ تحوالت ايرانشناسي .3
؛ 51-50؛ محمدرضا ابويي مهريزي؛ گزارش ميراث؛ شماره گذري بر تاريخ سالنيكي .4

 .1391فروردين و تير 
؛ 95؛ محمد دهقاني؛ نگاه نو؛ شماره مالحظاتي دربارة تصحيح جديد تاريخ بيهقي .5

 .1391پاييز 
 1390؛ سال 22-21؛ علي بهادري؛ نامه ايران باستان؛ شماره ناشناخته هخامنشيان .6

 ).1391(تاريخ انتشار بهمن 
؛ علي يحيايي؛ نقد و بررسي كتاب ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي .7

 .1391؛ پاييز 52تاريخ پژوهي؛ شماره 
 

 . كودك و نوجوان:12
 الف) دين

؛ سيدعلي محمد رفيعي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره كرامتي فراتر ا سلطنت .1
 .1391؛ تير 177

 زرين واردي، مينا كاظمي؛ نقد و بررسي داستانهاي پيرامون زندگي امام علي(ع)؛. 2
 .1391؛ پاييز 13روشنان؛ شماره 

 
 ب) علوم و فنون

 .1391؛ شهريور 179؛ زهرا تهيدست؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره آب .1
 .1391؛ آذر 182 زهره افطسي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره از زمين چه ميدانيم؟؛ .2
؛ هليا منيري؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ بازيافت موضوعي مهم، ولي كم رونق .3

 .1391؛ اسفند 181شماره 
؛ ناديا معقولي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ تاريخ علم در ايران، بدون تاريخ علم و منابع .4

 .1391؛ بهمن 70شماره 
 .1391؛ فروردين 174؛ شهره كائدي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره كتاب خانواده .5
 .1391؛ مهر 180 مرضيه قزوينيزاده؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره يك انتخاب خوب!؛ .6
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 ج) داستان
؛ 178؛ سحر طالشي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره داستاني تركيبي و دو رگه .1

 .1391مرداد 
؛ فروغ علي شاهرودي؛ كتاب ماه كودك و طنزي جذاب با شخصيتي فوقالعاده! .2

 .1391؛ شهريور 179نوجوان؛ شماره 
 .1391؛ تابستان 3؛ بهار اشراق؛ پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان؛ شماره كشف هوگو .3
 ؛ سعيد نگاهي به ابعاد روايتمندي در داستان سه سوت جادويي احمد اكبرپور .4

 .1391؛ بهار و تابستان 5حسامپور، شيدا آرامش فرد؛ مطالعات ادبيات كودك؛ شماره 
 

 د) شعر
؛ 180؛ انسيه موسويان؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره آموزش، بازيگوشي، خيال .1

 .1391مهر 
؛ زهرا بررسي محتوايي اشعار كودكانة پروين دولتآبادي بر قايق ابرها و گل بادام .2

 .1391؛ پاييز و زمستان 6استادزاده؛ مطالعات ادبيات كودك؛ شماره 
؛ نيره سادات هاشمي؛ كتاب جاي خالي شعر و كودكانگي در كودكانههاي مناسبتي .3

 .1391؛ آبان 181ماه كودك و نوجوان؛ شماره 
 .1391؛ مرداد 178؛ زهره حيدري شاهي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره شعرهاي وارونه .4
؛ معصومه ساالروند؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ نگاه تازه، گمشدة شعر امروز كودك .5

 .1391؛ خرداد 176شماره 



 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمايه مقاالت برگزيده و شايستة تقدير

دهمين دورة جشنواره نقد كتاب



 

 
 



 

 

 

 

 

 
 . كليات1

 در اين حوزه يك اثر برگزيده شد:
 .1391؛ تير 175؛ صالح طباطبايي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره منارة بلند بر دامنة الوند

 
 . دين 2

 الف) اخالق
 در اين حوزه يك اثر شايسته تقدير شناخته شد:
؛ 50؛ محمود عابدي؛ آينه ميراث؛ شماره كتاب ارشاد عبداهللا قالنسي و نكاتي دربارة آن

 .1391بهار و تابستان 
 

 ب) عرفان
 در اين حوزه يك اثر شايسته تقدير شناخته شد:

 فرزاد مروجي؛ : تصحيح مجدد يا ويرايشي مغلوط؟؛»ترجمة رسالة قشيريه«چاپ جديد 
 .1391؛ زمستان 3گزارش ميراث؛ ضميمه شماره 

 
 . علوم اجتماعي4

 در اين حوزه يك اثر برگزيده شناخته شد:
-؛ اعظم مجيديكژتابيهاي نظري و مفهومي محققان غربي در فهم انقالب اسالمي

 .1391؛ بهار 31نژاد؛ پانزده خرداد؛ شماره 
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 . علوم و فنون5
 در اين حوزه يك اثر برگزيده شناخته شد:

 ؛ 63 يونس كرامتي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره نه هركه سر بتراشد قلندري داند؛
 .1391تير 

 
 . هنر6

 در اين حوزه يك اثر برگزيده شناخته شد:
؛ سيدعبدالرضا موسوي طبري؛ گزارشگونهاي از كيفيت احياي آثار عبدالقادر مراغهاي

 .1391؛ سال 27ضميمة آينة ميراث؛ شماره 
 

 . ادبيات فارسي7
 در اين حوزه يك اثر برگزيده شناخته شد:

 .1391؛ دي 183؛ پروين تاجبخش؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره معيار جمالي و مفتاح ابواسحاقي
 

 . ادبيات داستاني 8
 در اين حوزه يك اثر شايسته تقدير شناخته شد:

 .1391؛ آذر 4؛ مريم مقاني؛ اقليم نقد؛ شماره اندوه عروسكهاي جذامي
 

 . تاريخ و جغرافيا9
 در اين حوزه يك اثر برگزيده شناخته شد:

 ؛ 95؛ محمد دهقاني؛ نگاه نو؛ شماره مالحظاتي دربارة تصحيح جديد تاريخ بيهقي
 .1391پاييز 

 
 . كودك و نوجوان 10

 الف) دين
 در اين حوزه يك اثر برگزيده شناخته شد:

؛ 177؛ سيدعلي محمد رفيعي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره كرامتي فراتر ا سلطنت
 .1391تير 
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 ب) علوم و فنون
 در اين حوزه يك اثر شايسته تقدير شناخته شد:

؛ ناديا معقولي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ تاريخ علم در ايران، بدون تاريخ علم و منابع
 .1391؛ بهمن 70شماره 

 
 ج) داستان

 در اين حوزه يك اثر برگزيده شناخته شد:
؛ سعيد حسامپور، نگاهي به ابعاد روايتمندي در داستان سه سوت جادويي احمد اكبرپور

 .1391؛ بهار و تابستان 5شيدا آرامش فرد؛ مطالعات ادبيات كودك؛ شماره 
 

 د) شعر
 در اين حوزه يك اثر برگزيده شناخته شد:

؛ زهرا بررسي محتوايي اشعار كودكانة پروين دولتآبادي بر قايق ابرها و گل بادام
 .1391؛ پاييز و زمستان 6استادزاده؛ مطالعات ادبيات كودك؛ شماره 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفي مقاالت برگزيده؛ شايستة تقدير
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زندگينامة پديدآورندگان براساس 

اطالعات ارسالي از سوي خودشان 
 تنظيم شده است.



 

 

 

 

 

 
 . كليات1

 در اين حوزه يك مقاله برگزيده شد: 
 .1391؛ تير 175؛ صالح طباطبايي؛ كتاب ماه كليات؛ شماره منارة بلند بر دامنة الوند

 مدخل 59000 جلدي دانشگستر دانشنامة عمومي مفصلي (با حدود  دانشنامة هجده
تن) و  66) و مترجمان ( تن165اصلي) است كه به كوشش جمع كثيري از نويسندگان (

تن) تدوين، و نخستين بار در مؤسسة دانش گستر روز در سال  119( ويراستاران
منتشر شده است. هدف دست اندركاران اين مجموعه، چنان كه در پيش گفتار آن 1389

آمده است، اين بوده كه «به تدوين دانشنامه اي مستقل و مطابق با آخرين 
پيشرفت هاي علمي، با استفاده از منابع داخلي و خارجي، همت گمارند». به اين ترتيب، 
دانشنامة دانش گستر در طول هشت سال تدوين شد و به طور كامل انتشار يافت. حدود 

 درصد باقي، كه حوزه هاي 40 درصد از حجم دانشنامه ترجمه از منابع خارجي و 60
-دانشنامة دانشايران و اسالم را دربرمي گيرد، به قلم مؤلفان داخلي تأليف شده است. 

 كار گسترده اي است، و تدوين آن مستلزم كوشش هاي فردي دل سوزانه و همت گستر
جمعي بلندي بوده است. ولي بايد اين نكته را در نظر داشت كه خصوصيت مهم و 
متمايز كتاب هاي مرجع، به ويژه دانشنامه ها، همانا «قابل اعتماد بودن» آن ها است؛ 

اطمينان بخش ترين شيوة نگارش است، شيوه اي كه خوانندگان را،  دانشنامه نويسي
كمابيش چشم بسته، به پذيرش هر آنچه در دانشنامه آمده است، فرامي خواند. از اين رو، 

كه فراواني خطا در كتاب هاي مرجع، و  ـ  و اين انتظار بجايي است ـانتظار مي رود
خصوصاً دانشنامه ها، بسي كم تر از ساير انواع كتاب ها باشد. اما، متأسفانه، انواع 

، به لحاظ كمي و كيفي، به حدي نزديك شده كه دانشنامة دانش گسترمشكالت در 
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 بر آن شده است كه منتقد«اعتمادپذيري» آن را سخت متزلزل ساخته است. از اين رو، 
با نگارش نقدي جدي و مستند بر كتاب، تهيه كنندگانش را به رفع كاستي هاي آن 
ترغيب كند تا در چاپ هاي بعدي، اثر پيراستهتري روانة بازار گردد. از بخت نيك، 

اي احتمالي ه، پيش از همه، منتقدان را به اصالح كاستيدانشنامة دانشگسترتدوينگران 
اين كتاب فراخوانده اند: «اميد است كه نقادان نكته سنج با گوشزدكردن آن ها ما را ياري 

 (جلد نخست، .دهند تا در ويراست هاي آينده در رفع و اصالح و تكميل آن بكوشيم»
صفحة هجده). 

 را با وجود گوناگوني آنها، مي توان در دو دستة دانشنامة دانشگستركاستيهاي موجود در 
اصلي جاي داد: شكلي (صوري) و محتوايي. اما در هر يك از اين دو دسته به اقسام 

مختلفي از مشكالت برميخوريم. فهرست پاره اي از اشكاالت صوري بدين قرار است: 
  ارجاعات نادقيق ضبط نادرست مدخل هاـ
 مدخل هاي تكراري  ـ

 تصاوير نامرتبطـ 
غلط هاي چاپي فراوان و گاه گمراه كننده ـ 
 ارجاعات نادقيقـ 
 معادل هاي خارجي غيردقيق يا نادرستـ 
 ضبط نادرست يا ناهمگون اَعالمـ 
  نقص در اطالعات شرح حاليـ
  ترتيب الفبايي نسنجيده يا نادرست مداخلـ

 را در مواد و محتويات آن مي توان يافت. اين دانشنامة دانش گستراما كاستيهاي عمدة 
اشكاالت محتوايي، به لحاظ كمي و كيفي، چنان خطيرند كه بيش ترين و بزرگ ترين 

 :خدشه ها را بر اعتبار دانشنامه وارد ساخته اند. برخي از مهم ترين ها عبارتند از
  وقوع خطاهاي خُرد و كالن در مدخل هاي تأليفي مربوط به اسالم و ايرانـ
  وقوع خطاهاي فاحش در مدخل هاي ترجمه شدة مربوط به علومـ
  ارائة اطالعات عمومي كامالً نادرستـ
 . وجود مطالب متغاير و ناهمساز در مدخل هاي مختلف در مورد يك موضوع واحدـ

تعدادي كافي از مثال ها را در برابر هر يك از كاستي هاي پيش گفته ذكر كرده منتقد 
، چنان كه گذشت، كار گسترده اي است، و حتي در شكل دانشنامة دانش گستر. است

فعلي اش و با وجود همة مشكالت گوناگونش، در مقام سنجش با برخي ار دانشنامه هاي 
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عمومي فارسي، جايگاه كمابيش بلندي دارد. اما هنگامي كه آن را با ضوابط معيارمند 
 فارسي، كه به تصريح رةالمعارفيدادانشنامه نويسي در جهان و حتي در قياس با 

«مهم ترين و مستندترين  ) باوجود كاستيهايش776، ص 7 (جلددانشنامة دانش گستر
 عمومي به فارسي است»، بسنجيم، اثري فرودست به نظر مي رسد، كه به رةالمعارفيدا

 گفتة سعدي «منارة بلند بر دامن كوه الوند پست نمايد».
*   *   * 

 در تهران متولد شد. 1344سالصالح طباطبايي، 
تحصيالت دانشگاهياش را در رشتة فيزيك كاربردي 

دانشگاه صنعتي شريف در تهران آغاز كرد، سپس علوم 
كامپيوتر را پي گرفت. ولي عاليق فرهنگي او همواره به 
فلسفه و ادبيات معطوف بوده و در سالهاي اخير، بويژه به 

ادبيات روي آورده است. وي بيش از هجده سال است كه 
در زمينه تأليف، ترجمه، نقد و ويراستاري فعاليت ميكند. 

) و دو 1386پيشتر نيز يكي از نقدهايش در چهارمين جشنواره نقد كتاب (تهران، آبان 
 ) موفق به دريافت جايزه شد:1390نقد ديگرش در هشتمين دورة نقد كتاب (تهران، آذر 

 فرهنگستان ة فصلنام؛ خيال؛نقدي بر كتاب سيري در هنر ايران اثر پوپ و همكاران .1
 نقد ة. برگزيده در چهارمين جشنوار186-180، صص 1385، بهار 17هنر ايران، شماره 

 كتاب در حوزة هنر.
  ؛فرسنگ ها تا فرهنگ: نقدي بر فرهنگ نامة معماري ايران در مراجع فارسي .2

 نقد كتاب در ةجشنوارهشتمين برگزيدة  .41- 34، صص 1389 دي ؛كليات كتاب ماه
 .كلياتحوزة 

 كتاب تخصصي علمي- پژوهشي ؛ گنجينه؛نقدي بر كتاب اسالم: هنر و معماري .3
هشتمين . تقديري 114-109، صص 1389 ؛ كتاب دومي؛هنرهاي سنتي ايراني- اسالم

   در حوزة هنر. نقد كتاب ةجشنوار
تأليفات 

 (دربارة دستاوردهاي مهم حسن ابن هيثم در نورشناسي، فيزيك، نجوم و ابن هيثم .1
  ص.227، در 1378رياضيات)، انتشارات روزنه، 
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اي مفصل ومجموعه مقاالتي   ( مقدمه اسالمي در نظر و عمل–نگارگري ايراني  .2
، در 1388)، انتشارات فرهنگستان هنر ايران، اسالمي نقاشي ايراني در دوران ةدربار
  ص.272

 .ص432  ، در1388، انتشارات روزنه، تابستان فرهنگ گزيدة اَعالم شرقي در منابع غربي .3
 سيري در هنر ايران  ص) از ترجمة474نگارش عمدة بخش هاي جلد پانزدهم (در  .4

 به پيوست ها و سيري در هنر ايران( اين جلد از ترجمة كتاب اثر آرتور پوپ و همكاران 
تعليقاتي براي تكميل نواقص و اصالح اشتباهات موجود در مجموعة اصلي اختصاص 

 .1390دارد)، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 
 ترجمه ها

شناسان   (دانش نامه اي درباره احوال و آثار نامورترين شرق مستشرقانالمعارف ةريدا .1
 ص. 795، در 1377غربي)، اثر عبدالرحمن بدوي، انتشارات روزنه ، تهران، 

 .ص247، در 1381، اثر چارلز تيلور و ديگران، انتشارات روزنه ، كتاب علوم آكسفورد .2
بهزاد در  الدين نگار نگارگران، ويژه نامة كنگرة بين المللي بزرگداشت كمال .3

وزارت فرهنگ و  (فارسي- انگليسي)، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگستان هنر ايران
 . ص204، در 1382تبريز،  ـ ارشاد، تهران

، به كوشش كريس ماري، انتشارات فرهنگستان هنر  قلمرو هنرةنويسندگان  برجست .4
 .ص 458، در 1384ايران، 

انتشارات فرهنگستان هنر ايران، چاپ اول ، اثر نوئل كارول هنر، ةدرآمدي بر فلسف .5
  : ص. اين ترجمه دو جايزه دريافت داشته است442، در 1392، چاپ سوم 1385

 در حوزة فلسفة غرب و جايزة ترجمة  تقديري 1386جايزة بهترين ترجمة فصل پاييز 
. 1386سال 

، اثر آناندا كوماراسوامي، انتشارات فرهنگستان هنر ايران، استحالة طبيعت در هنر .6
 .ص220، 1384

، اثر آناندا كوماراسوامي، مؤسسه ترجمه و نشر آثار هنري هنر و نمادگرايي سنتي .7
 .ص760، 1389(متن)، 

 ، ترجمه و پژوهش صالح طباطبايي، انتشارات متندانشنامة هنر و معماري ايراني  .8
 . ص در قطع رحلي800، 1391(وابسته به فرهنگستان هنر ايران)، تهران، زمستان 

  .، اثر نوئل كارول (در حال انتشار)دربارة نقد .9
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 . دين 2

 الف) اخالق
 در اين حوزه يك مقاله شايستة تقدير شناخته شد: 

؛ 50؛ محمود عابدي؛ آينه ميراث؛ شماره كتاب ارشاد عبداهللا قالنسي و نكاتي دربارة آن
 .1391بهار و تابستان 

 (در معرفت، وعظ و اخالق)، تأليف ارشاداين مقاله به معرفي، نقد و بررسي كتاب 
عبداللهبن محمدبن ابي بكر قالنسي نسفي (اوايل قرن ششم هجري) ميپردازد كه به 

 1385كوشش دكتر عارف نوشاهي تصحيح و از سوي مركز ميراث مكتوب در سال 
 منتشر شده است.

نويسنده در آغاز به معرفي كوتاه نويسنده و اثر ميپردازد. در ادامه اهميت كتاب را تحت 
 يادآور »منبع واسطه«، »گنجينهاي از واژگان كهن«، »كتابي در اخالق و حكمت«عناوين 

 شده و در پايان دشواريهاي تصحيح اين اثر را واميكاود و به نقد علمي آن ميپردازد.
*   *   * 

 در چادگان ـ يكي از 1323، در سال محمود عابدي
روستاهاي آن روز شهرستان فريدن ـ به دنيا آمد. 

تحصيالت ابتدايي و بخشي از متوسطه را در زادگاه خود 
به انجام رساند و پس از طي دورة دانشسراي مقدماتي در 

  به استخدام آموزش و پرورش درآمد.1342سال 
ضمن خدمت در آموزش و پرورش، دورة كارشناسي زبان 

 در دانشگاه اصفهان به 1354و ادبيات فارسي را در سال 
پايان برد و مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا را در سالهاي 

 در دانشگاه تهران پشت سر گذاشت. از استادان بزرگي چون: دكتر 1354-1363
سيدجعفر شهيدي، دكتر زرينكوب، دكتر پرويز خانلري، دكتر خليل خطيب رهبر، دكتر 

احمد مهدوي دامغاني و دكتر مظاهر مصفا و... بهرهها برد و در كارهاي پژوهشياش 
 هماره به تأثير نفس و عظمت استادان ياد شده ميانديشد.

 به 1371 جامي بود كه در سال نفحاتاالنسپاياننامة دكتراي وي تصحيح انتقادي 
 عنوان كتاب سال جمهوري اسالمي ايران نيز شناخته شد.
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اكنون استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم تهران است. افزون بر 
سخنرانيها و مقاالت متعدد در زمينههاي تصوف و عرفان، بخصوص حافظ و شعر او، 

 داراي آثار گرانسنگي است كه از آن جمله است:
 . علم و علمآموزي در اسالم (تأليف)1
 . درويش گنج بخش (تأليف)2
 . جستجويي در نهجالبالغه (ترجمه)3
 . نهجالبالغه از كيست (ترجمه)4
 . كشفالمحجوب (تصحيح)5
 . مطلوب كلّ طالب (تصحيح)6
 . خردنماي جانافروز (تصحيح)7
 . كلمات علية غرّا (تصحيح)8
 . نفحاتاالنس (تصحيح)9

 . تكملة نفحاتاالنس (تصحيح)10
 . ترجمة كهن عهدنامة مالك اشتر (تصحيح)11

*   *   * 
 ب) عرفان

 در اين حوزه يك مقاله شايستة تقدير شناخته شد: 
 فرزاد مروجي؛ : تصحيح مجدد يا ويرايشي مغلوط؟؛»ترجمة رسالة قشيريه«چاپ جديد 

 .1391؛ زمستان 3گزارش ميراث؛ ضميمه شماره 
مقاله حاضر به نقد و بررسي كتاب ترجمة رسالة قشيريه ميپردازد كه آقاي مهدي 

  منتشر كرده است.1391محبتي تصحيح و نشر هرمس در سال 
منتقد پس از مقدمهاي كوتاه دربارة سير تاريخي تصحيح اين اثر و پيشتازي مرحوم 

فروزانفر، انتقاد محبتي بر تصحيح ياد شده را وارد ندانسته و به تفصيل به نقد تصحيح 
 محبتي ميپردازد.

در ابتدا عباراتي از هر دو چاپ را مقايسه ميكند و در ادامه افتادگيهاي چاپ جديد، 
افزودنهاي بيجاي مصحح به متن، شرحهاي نادرست، اشكاالت در نشانهگذاري و ديگر 

 كاستيها را يادآور ميشود.
*   *   * 
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 در بندرعباس متولد شد. سال 1364 سال فرزاد مروجي،
 مدال طالي المپياد ادبيات را به دست آورد و در سال 1382
 براي تحصيل در رشتة زبان و ادبيات فارسي به 1383

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران وارد شد. مقاطع 
كارشناسي و كارشناسي ارشد را در اين دانشگاه طي كرد. وي 

 در مقطع دكتري زبان و ادبيات 1391پس از آن در سال 
فارسي در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پذيرفته شد و هنوز در حال 

 اسالمي را آغاز كرد و در دايرةالمعارف همكاري با بنياد 1388تحصيل است. از سال 
  سرشاخه ادبيات عرفاني در گروه عرفان شد.1391سال 

المجالس و رساله كارشناسي ارشد او تصحيح متني عرفاني از قرن هفتم هجري به نام 
) چاپ 1391 بود كه در مجموعه متون ايراني در مجلس شوراي اسالمي (سال المواعظ

  خواهد بود.»موتيفشناسي منابع زندگينامهاي«شد و پايان نامه دكتري وي 
مقاالتي كه تاكنون از وي چاپ شده، بيشتر مربوط به حوزه تخصصي وي يعني ادبيات 

 عرفاني است:
، به كوشش جواد بشري، تهران، كتابخانه 2، جمتون ايرانيـ المجالس و المواعظ در 
 ش.1391مجلس شوراي اسالمي، 

ـ چاپ جديد ترجمه رساله قشيريه: تصحيح مجدد يا ويرايش مغلوط، گزارش ميراث 
 ش.1391)، 3(ضميمه شماره

 ، به كوشش جواد بشري (زير چاپ).4، جمتون ايرانيـ آثار شمس الدين ديلمي در 
 ش1391، 59ـ هم به قدر تشنگي، كتاب ماه فلسفه (پرونده غزالي)، شماره

ـ نقدي بر ترجمه فارسي مشرب االرواح، كتاب ماه فلسفه (پرونده آثار عرفاني)، 
 ش.1391، 59شماره

 ش.1390، 271-270ـ كتابي تازه در فتوت و تصوف ايراني، جهان كتاب، شماره
مرداد ـ ، خرداد 5-3ـ پيرامون استقالل نگاه، جهان كتاب، سال هجدهم، شماره 

 ش.1392
 به كوشش ايرج افشار و كريم 22ـ يادداشتهاي روضات، پژوهشهاي ايرانشناسي، ج

 اصفهانيان (زير چاپ).
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 اسالمي براي انتشار در دانشنامه جهان دايرةالمعارفـ تأليف مقاالت متعدد در بنياد 
اسالم؛ از جمله: رويا، خواجوي كرماني، لعل شهباز قلندر، اشنوي، تاجالدين محمود، 

 روضاتالجنان و جناتالجنان، ملفوظات، مكتوبات.
 

 . علوم اجتماعي (شاخة علوم سياسي)4
 در اين حوزه يك مقاله برگزيده شناخته شد:

  اعظم كژتابيهاي نظري و مفهومي محققان غربي در فهم انقالب اسالمي؛
 .1391؛ بهار 31مجيدينژاد؛ پانزده خرداد؛ شماره 

جان.ال. اسپوزيتو يكي از استادان برجسته در حوزه پژوهشي خاورميانه و اسالم سياسي 
 انقالب ايران و بازتاب جهانيبه همراه جمعي از استادان و صاحبنظران اين حوزه كتاب 

 را تأليف كردند تا به زعم خويش ارزيابي مناسب و چندبعدي از انقالب ايران ارايه آن
دهند. آنها چنين پنداشتهاند كه انقالب اسالمي ايران منبع اصلي بنيادگرايي اسالمي در 
-سراسر جهان است. دغدغه اساسي اين گروه تحقيقي، ارزيابي از انقالب ايران در چشم
انداز تاريخي و مقايسه بازتاب آن بر جوامع و رژيمهاي مختلفي از خاورميانه تا آفريقا و 
آسيا است. بنابراين مطالب نويسندگان در راستاي پاسخ به اين دغدغه حول سه محور 

 تنظيم شده است:
محور اول؛ با تشريح يك رويكرد نظري و روشي متفاوت و تركيبي و نقد رويكردهاي 

 موجود در ارزيابي انقالب اسالمي نگارش يافته است.
 محور دوم؛ ماهيت انقالب اسالمي در يك چشمانداز تاريخي خاص تبيين ميشود.

محور سوم؛ ابعاد و پيامدهاي انقالب اسالمي با كانونيت هدف تثبيت انقالب در داخل و 
 صدور آن به خارج تحليل ميشود.

بيشترين يافتههاي اين اثر به پيامدهاي انقالب و هدف صدور آن اختصاص دارد. اين 
فصول در جهت تبيين و سنجش فرضيه اصلي نشان ميدهد كه بازتاب جهاني انقالب 
ايران هم مستقيم و هم غيرمستقيم بوده است. به عبارت ديگر در واقع انقالب ايران 

اغلب بيش از آنكه مدلي دقيق باشد، به صورت نمونهاي الهامبخش و كلي عمل كرده 
است. همچنين انقالب ايران معموالً بيش از آنكه به ايجاد يا هدايت تالشهاي انقالبي 

 بينجامد، گرايشهاي از پيش موجود در كشورهاي مسلمان را شتاب بخشيده است.
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در اين پژوهش، ضمن توصيف محورهاي اصلي اين كتاب به نقد و ارزيابي اين تحليلها 
 پرداخته شده است.

*   *   * 
 در شهر كاشان در 1356در سال اعظم مجيدينژاد، 

 تحصيالت خود را در قم  خانوادهاي مذهبي به دنيا آمد.
ادامه داد. مدرك كارشناسي در رشته علوم سياسي را در 

 در دانشگاه باقرالعلوم با دفاع از پاياننامه خود با 1382سال 
 عنوان «نخبگان سياسي از ديدگاه قرآن كريم» دريافت كرد.
مقطع كارشناسي ارشد را نيز با نگارش پايان نامه «قرآن و 

 1386انقالب اسالمي با تاكيد بر انديشه سياسي امام خميني و شهيد مطهري» در سال 
 موفق به اخذ رتبة «پژوهشگر برتر علوم سياسي» در 1383به اتمام رساند. سال 

دانشگاه باقرالعلوم شد. وي هم اكنون مشغول تحقيق و همكاري با برخي از مراكز 
قرآن و انقالب اسالمي با تحقيقاتي و نشريات علمي كشور مي باشد. جداي از كتاب 

، كه از سوي انتشارات اميركبير در تأكيد بر انديشه سياسي امام خميني و شهيد مطهري
  چاپ شده است، مقاالت چندي از وي منتشر شده كه عبارتنداز: 1390

 انديشه سياسي امام خميني؛ يكصدمين سال تولد امام خميني.
عدالت اجتماعي از ديدگاه حضرت علي (ع)؛ همايش حكمت در انديشه و عمل امام 

 .1379علي (ع)؛ 
 .1388؛ 2افكار سياسي سيدشرفالدين حسيني قزويني؛ فصلنامه پژوهش؛ شماره 

نقد و معرفي كتاب مديريت سياسي از ديدگاه خواجه نصير الدين طوسي؛ فصلنامه 
 .1388، 3پژوهش؛ شماره 

كژتابيهاي نظري در فهم انقالب اسالمي (نقد كتاب انقالب ايران و بازتاب جهاني آن 
 .1391؛ 31اثر اسپوزيتو)؛ فصلنامه پانزده خرداد؛ شماره 

 
 . علوم و فنون5

 در اين حوزه يك مقاله برگزيده شناخته شد: 
 .1391؛ تير 63 يونس كرامتي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ شماره نه هركه سر بتراشد قلندري داند؛

 منتقد در اين اثر دو كتاب را مورد نقد و بررسي قرار داده است. 
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 . صد اكتشافي كه جهان را تكان داد.1
 . صد اختراعي كه جهان را تكان داد.2

 از سوي نشر 1390اين دو كتاب به قلم كندال اف هاون و ترجمه رضا جواليي در سال 
جويا منتشر شده است. منتقد عليرغم تصريح به اينكه اشكاالت دو كتاب از سوي 

 نويسنده و مترجم هر دو است، تنها به كاستيهاي ترجمه پرداخته است.
 او پس از نگاهي كلي به محتوا و ساختار متن دو كتاب و ترجمه، نقد خود را در قالب:

 . اشكاالت در ترجمه عنوان مدخلها و اصطالحها، 1
 . نمونههايي از ترجمه و اشكاالت آن، 2
 . آشفتگي در ضبط نامهاي خاص به خط فارسي،3
 . اشكاالت دستوري و ادبي، ارائه داده است.4

*   *   * 
تهران زاده شد.  در 1349سال  ، يونس كرامتي

تحصيالت ابتدايي را در مؤسسة شريعتي در جنوب تهران 
را از يزيك  ـ فرياضيديپلم 1367گذراند. در سال 
 ـ در رشتة مهندسي برقتهران اخذ كرد و دبيرستان البرز 

تحصيل ادامه قدرت در دانشگاه علم و صنعت ايران به 
 نيز تحصيل در دورة كارشناسي ارشد 1373، سال پرداخت

الكترونيك را در دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك 
 در رشتة فرهنگ و تمدن ملي اسالمي به اخذ درجة 1384تهران) آغاز كرد. در سال 

 تحصيل در دورة دكتراي تاريخ علم دورة 1386كارشناسي ارشد نايل شد و از بهمن 
 از 1392اسالمي را در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي آغاز كرد و در تيرماه 

جايگزيني (ابدال) داروهاي ساده (ادوية مفرده) در سنت پايان نامة خود با موضوع «
 » دفاع كرد. داروسازي دورة اسالمي (تا سدة هفتم هجري) داروشناسي/

 به عضويت بخش تاريخ علم 1370او همزمان با تحصيل در مهندسي برق و از سال 
به عنوان مؤلف و  بزرگ اسالمي درآمد و از آن هنگام تاكنون دايرةالمعارفمركز 

 بزرگ اسالمي و رةالمعارفيدا ويراستار علمي و ادبي مقاالت حوزه هاي تاريخ علم
 همكاري با اين مركز را ادامه علوم زيستي و پزشكي دانشنامة ايرانتاريخ علم، مقاالت 

از ،  بزرگ اسالميرة المعارفيدامدير گروه علوم 1387 تا 1382از داده است. از سال 
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 تا 1387 همان مركز و از سال مدير گروه تاريخ علم دانشنامة ايران  تاكنون1382سال 
 گروه تاريخ علم يتمدير دانشنامة ايران بوده است. وي مدير گروه علوم زيستيكنون 

 ـ علميي ويراستار و سرپرستي و دانشنامة ايران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
 را نيز ادبي بخش واژگان علمي در گروه فرهنگ نويسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي

  بر عهده داشت. 1389 تا 1386از 
 مقاله در دانشنامه ها و مجالت علمي ـ 300 عنوان كتاب و بيش از 8وي تاكنون 

 بزرگ دايرةالمعارف مقاله در 60پژوهشي منتشر كرده است كه از جمله مي توان به 
 مقاله در فرهنگ آثار ايراني ـ اسالمي، و چندين مقاله در 160اسالمي، بيش از 

Encyclopaedia Islamica ، دانشنامة جهان اسالم، دانشنامة زبان و ادب فارسي و
مقاالتي در مجالت علمي ـ پژوهشي فصل نامة فرهنگ (پژوهشگاه علوم انساني)، نامة 

فرهنگستان زبان و ادب فارسي، مقاالت و بررسي ها (دانشگاه تهران) و تاريخ علم 
 (دانشگاه تهران)، اشاره كرد. 

 سردبير مجلة كتاب ماه علوم و فنون بوده است و در 1391 تا تيرماه 1390از فروردين 
عضو  و مشاور علمي مجلة تاريخ علم پژوهشكدة تاريخ علم دانشگاه تهرانحال حاضر 

 مركز پژوهشي ميراث فرهنگي ـ هيأت تحريريه و ويراستار علمي مجلة ميراث علمي
ي ميراث علمي غياث الدين جمشيد لدبير علمي همايش بينالملمكتوب است. وي 

 و عضو كميتة علمي چند همايش بينالمللي ديگر در 1390كاشاني، كاشان، اسفند 
  همايش به عنوان سخنران شركت داشته است. 19تاريخ علم بوده است و در 

 جوايز كسب شده
 ).1383» (بهمن رةالمعارف هايدا در «جشنوارة مقاالت اسالمي شايسته تقدير

 ).1387بهمن در مراسم خادمان علمي نشر (در زمينة تاريخ علم شايسته تقدير پژوهشگر 
 ).1392شايسته تقدير در سيزدهمين همايش نكوداشت حاميان نسخ خطي (آبان 

 
 . هنر6

 در اين حوزه يك مقاله برگزيده شناخته شد: 
؛ سيدعبدالرضا موسوي طبري؛ گزارشگونهاي از كيفيت احياي آثار عبدالقادر مراغهاي

 .1391؛ سال 27ضميمة آينة ميراث؛ شماره 
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بيشك مرحوم تقي بينش در مراغيشناسي نسبت به همة موسيقيپژوهان ايراني فضل 
تقدم و توجه و تسلط داشته است و امروز اگر كسي لغزشي از بينش را درمييابد و اصالح 

 ميكند، وامدار فهم و معرفتي است كه از آثار مصحح آن استاد فقيد كسب
كرده است. در كارنامة مرحوم سيدتقي بينش آثار متنوعي از حيث موضوع ديده ميشود كه 
اهم آن در حوزة موسيقي است. در ميان آثار موسيقايي ايشان كه شامل تصحيح، تحقيق، 
تأليف و سخنراني است، تصحيح متون كهن موسيقي بيشترين حجم و جلوه را دارد؛ و در 

 ميان آثار تصحيحي موسيقايي او سهم عمده از آن تأليفات عبدالقادر مراغي است. 
 بينش تقريباَ تمامي آثار مراغي را تصحيح و منتشر كرده است: 

 . جامع االلحان، ج. شرح ادوار، د. خاتمة جامعااللحانالف. مقاصد الحان، ب. 
-جامع، چنانكه از عنوان آن پيداست، فصل پاياني جامع االلحاناز اين ميان خاتمة 

 است و كتاب مستقلي نيست؛ اما مرحوم بينش به داليلي كه خود در مقدمه االلحان
توضيح داده، آن را در مجلدي عليحده منتشر كرده است. منتقد در اين مقاله سعي 

كرده است تا از اين چهار اثر گزارشي مختصر ارائه كند و ضمن گراميداشت ياد وي به 
 كه به كوشش جامع االلحانغث و سمين كارش نظري بيفكند. در ادامه تصحيح اخير 

بابك خضرايي و توسط فرهنگستان هنر منتشر شده است را شايستة بررسي شناخته تا 
هم كار مرحوم بينش در قياس با آن سنجيده شود و هم، از آن مهمتر، معلوم شود 

 سرنوشت اثري ارجمند از عبدالقادر مراغي به كجا انجاميده است.
منتقد بر آن است كه اين كتاب نسبت به كار مرحوم بينش، اگر كاستيهايي دارد، 

امتيازاتي هم دارد. مواردي از اشكاالت رفع شده است، مثال بعضي از مطالبي كه بينش 
در حاشيه آورده بود، وارد متن شده كه غالباً موجب پيوستگي و سالمت جمالت شده 

است. از ديگر امتيازات اين چاپ داخل گيومه قرار گرفتن حروف ابجدي است كه سبب 
ميشود با حروف و كلمات متن خلط و آميزش نيابد. اما فارغ از اين موارد كه البته در 

جاي خود از اهميت برخوردارند، جناب خضرايي نه در تحقيق به منابع جديدي مراجعه 
داشته و نه در تصحيح به قدر انتظار تالش كرده است (جز اينكه نسخة دومي باز به 
خط مؤلف به دست آورده و با تحرير نخست مقابله كرده است كه البته مغتنم است و 

 ، به تصحيح جامع االلحان »فهلويات«جاي قدرداني دارد). در پايان منتقد به بررسي 
 علي اشرف صادقي ميپردازد. 

*   *   * 
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 در روستاي 1357سال سيدعبدالرضا موسوي طبري، 
سنام از توابع كياسر (واقع در استان مازندران) متولد شد. 

تحصيالت ابتدايي، راهنمايي و مقدمات حوزوي را در مشهد 
به انجام رساند و سپس براي ادامه تحصيل در رشته تصويري 

ـ نمايشي به هنرستان سوره تهران آمد. اولين مقاالت و 
 منتشر ساخت. نخستين اثر 1369همچنين اشعارش را سال 

 بود كه انتشارات اميركبير عهدهدار چاپ منتخبي از ديوان واقف الهورياو نيز تصحيح 
آن شد. پس از آن فعاليت وي بر روي فرهنگ، زبان و ادب فارسي در شبه قاره هند 

تمركز يافت و حاصل آن چندين مقاله، كتاب، سخنراني و گفتگو در زمينه ياد شده بوده 
است. از ديگر عاليق وي سرودن شعر كالسيك (بويژه قصيده)، پژوهش در موسيقي 

 قديم ايران و تاليف و تحقيق در حوزة طنز مكتوب است.
او دهه سوم زندگياش را كم و بيش در استخدام حوزه هنري به سر برد و عمده 

مسئوليتهايش در اين نهاد، مدير بخش اسناد پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي و 
مسئول دفتر مطالعات ادب فارسي در هند بوده است. واپسين اثر منتشر شده از سوي 

 اين دفتر مجموعه «مهندات» است كه به اهتمام وي انتشار يافت.
 به همكاريِ خود با حوزه هنري پايان داد و به تأليف، پژوهش و سرايش 1389در سال 

جديتر روي آورد. مقاالت و نقدهاي وي در اين سالها بيشتر در مركز پژوهشي ميراث 
مكتوب منتشر ميشود. او هم اينك به عنوان مشاور مدير عامل در شركت پارس خودرو 

 مشغول به كار است.
 

 . ادبيات فارسي7
 در اين حوزه يك مقاله برگزيده شد: 

 .1391؛ دي 183 پروين تاجبخش؛ كتاب ماه ادبيات؛ شماره معيار جمالي و مفتاح ابواسحاقي؛
نوشتار حاضر نقدي است بر كتاب معيار جمالي و مفتاح ابواسحاقي به قلم شمس 

فخري اصفهاني كه توسط دكتر يحيي كاردگر تصحيح و اخيراَ از سوي كتابخانه، موزه، 
 مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي منتشر شده است.

، تصحيح متن، ارجاعات و نقل معيار جماليمنتقد اشكاالت خود را در قالب: نسخ 
قولها، تعليقات، به تفصيل بيان كرده و در پايان تصريح نموده است كه مصحح در 
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تصحيح متن، به جز نسخة كتابخانة ملي تبريز، از باقي نسخ موجود د ايران بهره برده 
است. استفاده از نسخ مذكور در حل برخي ابيات و عبارات ميتوانست مفيد فايده باشد. 

 نيز معيار جماليمتأسفانه مصحح نه تنها در روايت از متون مختلف، بلكه در نقل از 
دقت كافي مبذول نداشته است. كمحوصلگي مصحح، سبب پريشانيهاي مختلف در 

ارجاعات و مستندات شده است. مصحح، مطالعة پيشينة تحقيق را جدي نگرفته، اغلب 
به تكرار مكررات پرداخته است. همچنين در نقل مطالب از نوشتار ديگران، امانتداري 

علمي را رعايت نكرده است. ياري گرفتن از ويراستار علمي، بسياري از اشكاالت مذكور 
 را به حداقل ميرساند.

*   *   * 
 در شهرستان اسكو از 1343سال پروين تاج بخش، 

. تحصيالت ابتدايي و توابع آذربايجان شرقي به دنيا آمد
 در مقطع 1363متوسطه را در زادگاه خود سپري كرد. سال 

كارشناسي رشته ادبيات فارسي دانشگاه تبريز پذيرفته شد و تا 
 مقطع كارشناسي ارشد در همان دانشگاه ادامه تحصيل داد. 

 همكاري خود را با دانشگاه پيام نور رشت آغاز 1371سال 
 در آزمون دكتري 1380كرد كه تاكنون نيز ادامه دارد. سال 

تصحيح و « از پاياننامة خود با عنوان 1385دانشگاه اصفهان پذيرفته شد و در سال 
شرح تحليلي معيار جمالي و مفتاح ابواسحاقي اثر شمس فخري اصفهاني دفاع كرد. از 

 جمله مقاالت وي ميتوان به عناوين زير اشاره نمود:
مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني ، »بازتاب افكار اسماعيليه در آثار ناصرخسرو«. 1

 .164، شماره 1381، سال دانشگاه تهران
نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ، »نقد و بررسي قصيدة ناصرخسرو«. 2

 .177، شماره 1379 سال تبريز،
مجلة ، »مقايسة بخش بديع معيار جمالي شمس فخري با حدائق السح رشيدالدين وطواط«. 3

 .47، شماره 1385، سال مطالعات و پژوهش دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان
مجله ، »بررسي تأثير المعجم في معايير اشعار المعجم بر بخش عروض معيار جمالي«. 4

 .2، شماره 26، دورة 1386، سال علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز
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، آمل، »بررسي عنصر رنگ در غزليات طالب آملي، همايش بينالمللي طالب آملي«. 5
 .1390ارديبهشت 

 
 . ادبيات داستاني8

 در اين حوزه يك مقاله شايسته تقدير شد: 
 .1391؛ آذر 4؛ مريم مقاني؛ اقليم نقد؛ شماره اندوه عروسكهاي جذامي

 عنوان داستان بلندي از مصطفي مستور است كه »استخوان خوك و دستهاي جذامي«
 توسط نشر چشمه به چاپ رسيده است. در اين مقاله به بررسي 1383در زمستان 

 ساختار و محتواي اين اثر پرداخته شده است.
 طبقه به نام برج خاوران است. 17منتقد در آغاز مينويسد: داستان، روايت ساكنان برجي 

اصلي ترين دغدغه نويسنده همان طور كه از زبان شخصيتهاي داستان مي شنويم، بررسي 
مكانيزم ويراني انسانها در جهان مدرن و نقد نظام بي معنايي است. شخصيتهاي اين داستان 

 به نوعي گرفتار يأسي فلسفي و اندوهي اگزيستانسياليستي هستند. 
وي ميافزايد: به نظر مي رسد نويسنده نتوانسته است از پس شبههاي كه ايجاد كرده بر 

آيد و جواب روشني به خوانندگان بدهد. به عبارت ديگر، سير حركت از انكار خدا به 
سمت خداباوري، قلبي نيست و معنويت آن از جنس معنويتي ناقص و دست و پا 

 شكسته است.
نگارنده اين مقاله معتقد است بررسي مكانيزم ويراني انسانها در جامعة  مدرن، بيشتر به 

يك دغدغه وارداتي مي ماند و با مسائل و مشكالت فرهنگي و اجتماعي ما بيگانه است. 
اصوالً قرار نيست دلهره هاي مكتب اصالت وجود، درد ما باشد. ترس و پوچي اومانيستي، 

ريشه در تفكر سكوالر دارد. تفكري كه فرسنگها با عقايد مردم مسلمان ايران، فاصله 
دارد. اما آيا جامعة  امروز ما با آن معيار غربي ا ي كه براي تعريف مدرنيسم به كار مي رود، 

شباهتي به برج خاوران دارد؟ اينكه چرا برج خاوران و اصوالً خاور در نسبت با كجا، 
 بماند!

منتقد در اين مقاله به معرفي فيلسوفي به نام آنتوني فلو نيز پرداخته و داستان از منظر 
شيوه زندگي را مورد بررسي قرار داده است. تصوير زن در قاب داستان و بررسي ساختار 

 و پيرنگ اثر نيز از ديگر موارد مطرح شده در اين مقاله ميباشد.
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جسارت مصطفي مستور، در پرداختن به موضوعي كه «منتقد در پايان تصريح داد كه: 
كمتر نويسندة متعهدي به سراغ آن مي رود، ستودني است؛ ترسيم يك جامعة مدرن از 

زاويه ا ي تازه؛ مطرح كردن شَكهاي اگزيستانسياليستي و پاسخ به آن. هر چند كه به نظر 
مي رسد پاسخها، آنچنان كه بايد، قانع كننده نيست. حركت در اين مسير، مانند راه 

 . »رفتن بر لبة تيغ است.
*   *   * 

 در تهران به دنيا آمد. دوران كودكي 1358سال  مريم مقاني،
و نوجواني را با آرزوي نويسندگي و مطالعة آثار كالسيك جهان 
سپري كرد. پس از گذراندن تحصيالت ابتدايي و متوسطه وارد 

دانشگاه شد و در رشتة علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي 
 وي نوشتن را به طور جدي از تهران به ادامه تحصيل پرداخت.

 آغاز كرد. سرانجام اولين داستان بلندش با نام عشق 1381سال 
 نوشت كه از سوي انتشارات انجمن قلم ايران به چاپ رسيد. 1387آبي را در سال 

 كه به نوعي ادامه چشمي كه بستم، چشمي كه بگشودداستان بلند ديگرش با نام 
 است نيز توسط انتشارات تكا در دست چاپ است. وي هم اكنون عشق آبيداستان 

 با محور حوادث ساعت به وقت شيطانمشغول نوشتن داستان بلند ديگري با عنوان 
 است. عضويت در شوراي كارشناسي داستان در بنياد حفظ آثار و نشر 2012سال 

ارزشهاي دفاع مقدس، داوري پنجمين جشنواره ادبي داستان كوتاه دفاع مقدس 
 و چاپ داستان 1404(يوسف)، كسب رتبه اول داستان بلند در نخستين جشنواره هنري 

كوتاه و مقاالت نقد ادبي از وي در نشريات، از ديگر موارد قابل ذكر در كارنامه ادبي وي 
 ميباشد. 

 به شكل جدي و مستمر در ماهنامه 1391مقاني، نوشتن نقد ادبي را از سال 
 تخصصي اقليم نقد آغاز كرده است.

 
 . تاريخ و جغرافيا9

 در اين حوزه يك مقاله برگزيده شد: 
 .1391؛ پاييز 95؛ محمد دهقاني؛ نگاه نو؛ شماره مالحظاتي دربارة تصحيح جديد تاريخ بيهقي
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 عالوه بر اينكه شاهكار مسلم نثر فارسي است، معتبرترين منبع يكي از تاريخ بيهقي
 مهمترين ادوار تاريخ ايران، يعني تاريخ غزنويان، هم به شمار ميرود. 

عالوه بر غزنويان، دربارة سلسلههاي ديگري چون صفاريان و سامانيان و سلجوقيان و 
ساير حكومتهاي محلي ايران تا نيمة قرن پنجم هجري نيز اخبار جالب توجهي در 

- ميبينيم كه برخي از آنها در هيچ منبع ديگري از منابع موجود ضبط نشدهتاريخ بيهقي
اند. با اين همه، توجه به اين اثر مهم و تالش براي تصحيح و تنقيح و انتشار آن بسيار 

دير و در نيمة دوم قرن نوزدهم، آن هم به دست دو مستشرق انگليسي، دبليو. ايچ. 
 مورلي و وليم ناسوليس، در هندوستان آغاز شد. 

، به تصحيح و توضيح اديب پيشاوري، در تاريخ بيهقيدر اواخر قرن نوزدهم بود كه 
، تاريخ 1332 و 1319تهران منتشر شد. پس از وي سعيد نفيسي، در فاصله سالهاي 

بيهقي را براساس نسخههاي تازهياب، در سه جلد تصحيح كرد. قاسم غني و علي اكبر 
 تصحيح ديگري از اين كتاب به دست دادند. فياض بعدها به 1324فياض نيز در سال 

 در زمرة 1350 را از نو تصحيح كرد كه حاصل كار او در سال تاريخ بيهقيتنهايي 
 انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد به چاپ رسيد و منتشر شد. 

 علياالطالق ناقص، متأخر، و تاريخ بيهقيبه رغم همة اين كوششها، چون نسخ موجود 
پرغلط هستند، بسياري از مواضع اين كتاب، هم براي خوانندگان عام و هم براي 

 متخصصان، همچنان محل پرسش و اشكال است. 
با توجه به اين نكته، دو دانشمند گرامي، دكتر محمدجعفر ياحقي و آقاي مهدي سيد، 

)، براساس چاپهاي پيشين و اهم نسخ موجود 1388تصحيح تازهاي (چاپ اول، سخن: 
و نيز چند نسخة نسبتاً خوب كه مصححان پيشين به آنها دسترسي يا عنايتي نداشتهاند، 

فراهم آورده و همراه با شرح و تعليقات بسيار مفيد و مفصل، در دو مجلد، در اختيار 
 مشتاقان بيهقي قرار دادهاند. 

اين چاپ در قياس با چاپ فياض مزايايي دارد، از جمله فهارس و نمايههاي گوناگون 
(از نماية اعالم گرفته تا فهرست لغات و تركيبات و آيات و اشعار و...)، شرح مشكالت، و 

بويژه تعليقات مفصل و عالمانة تاريخي و جغرافيايي، كه بسياري از ابهامات متن يا 
اشتباهاتي را كه به دست نساخ و كُتّاب و حتي مصححان پيشين به آن راه يافتهاند، رفع 

 ميكنند.
  منتقد در مقالة خود، اشكاالت اين تصحيح را در سه دسته طبقهبندي ميكند:
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نخست، آنهايي كه به شيوة تصحيح و ترجيح بال مرجح برخي نسخهبدلها و نيز بعضي 
 استنباطهاي مصححان در اين باره مربوط ميشوند. 

تعليقات «دوم، يادداشتهايياند كه كه به اشتباهات يا كاستيهاي تعليقات كتاب و عمدتاً 
  آن اشاره ميكنند.»عام

 و سوم، اشكاالتي هستند كه در خوانش و نيز شرح و تفسير بعضي عبارات به چشم 
 ميآيند.

 از آنجا كه دو دستة اخير اشكاالت جنبة عامتر و كاربرديتر دارند، منتقد به بعضي از 
 مهمترين آنها پرداخته است.

*   *   * 
 در شهر اراك به دنيا آمد. 1344سال ، يمد دهقانمح

تحصيالت خود را در سه مقطع دبستان، راهنمايي، و 
دبيرستان در همان شهر به پايان رساند. سپس دورة 

كارشناسي زبان و ادبيات فارسي را در دانشگاه چمران 
 نخستين ترجمة او، اثري از 1367اهواز آغاز كرد. در سال 

نيكوس كازانتزاكيس، نويسندة مشهور يوناني، منتشر شد. 
سپس مدتي را در انستيتو پاستور ايران به كار اداري گذراند و بعد براي ادامة تحصيل 

 از دانشگاه فردوسي 1373عازم مشهد شد و مدرك كارشناسي ارشد خود را در سال 
مشهد دريافت كرد. در همان سال وارد دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه 

تهران شد. رسالة دكتري خود را در حوزة تاريخ نقد ادبي در ايران به راهنمايي زنده ياد 
 از تحصيل فراغت يافت. 1377استاد دكتر عبدالحسين زرين كوب نوشت و در سال 

 براي تدريس 1380سال بعد به تدريس در دانشگاه سمنان پرداخت و در زمستان سال 
 استاد مدعو دانشگاه 1385-1384به دانشگاه تهران فراخوانده شد. در سال تحصيلي 

پكن بود. ماحصل اين سفر علمي را بعدها با عنوان «يادداشتهاي پكن» در مجلة نگاه 
نو منتشر كرد. از آن پس، وقت خود را بيشتر صرف ترجمه و پژوهش در حوزههاي 
ادبيات، تاريخ، و روانشناسي كرده است و اينك نيز به تالشهاي علمي خود در اين 

رشتهها ادامه ميدهد. انجمن ادبي پارناسوس در آتن، به سبب كوشش او براي ترجمة 
آثار كازانتزاكيس به فارسي، ديپلم افتخار خود را به وي اعطا كرد. آثاري كه تاكنون از 

 وي منتشر شده است:
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 الف. تأليف 
 (بحثي درباره تحول مفهوم عشق در ادبيات فارسي)، تهران: نشر وسوسه عاشقي. 1 

 ).1391 و 1387 (چاپ دوم و سوم، جوانة رشد، تهران، 1377برنامه، 
 1379 (براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي)، تهران: جامي، فارسي عمومي. 2 

 ).1391(چاپ سي و دوم، 
 .1380، تهران: سخن، پيشگامان نقد ادبي در ايران. 3 
 (به تصحيح دكتر ابراهيم قيصري، با مقدمه محمد دهقاني)، ديوان فصيحي هروي،. 4 

 .1383تهران: امير كبير، 
  .1389 (نقد و بررسي ادبيات كالسيك و معاصر)، تهران: مرواريد، از شهر خدا تا شهر انسان. 5

 ب. ترجمه
 .1367، تهران: پيك فرهنگ،  سير آفاق.1 
 .1379، نوشته نيكوس كازانتزاكيس، تهران: آتيه، چين و ژاپن. 2 
 ).1389(چاپ سوم، 1383 (رمان)، نوشته نجيب محفوظ، تهران: نيلوفر، گدا. 3 
، نوشته دكتر علي قيصري، تهران: هرمس و روشنفكران ايران در قرن بيستم. 4 

 ).1389 (چاپ دوم، 1383گفتگوي تمدنها، 
 ).1390 (چاپ دوم، 1384، نوشته الرنس كوپ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، اسطوره. 5 
 .1385، نوشته نيكوس كازانتزاكيس، تهران: جامي، به سوي آزادي. 6 
 .1386، نوشته ديويد ام. وولف، تهران: رشد، روانشناسي دين. 7 
 .1388، نوشته نيكوس كازانتزاكيس، تهران: نگاه معاصر، بودا. 8 
 (بر اساس رويكرد تجربي)، نوشته برنارد اسپيلكا و ديگران، تهران: روانشناسي دين. 9

 .1390رشد، 
 . 1391، نوشته جولي اسكات ميثمي، تهران: نشر ماهي، تاريخ نگاري فارسي. 10
 

 . كودك و نوجوان10

 الف) دين
 در اين حوزه يك اثر برگزيده شد: 

؛ سيدعلي محمد رفيعي؛ كتاب ماه كودك و نوجوان؛ شماره كرامتي فراتر از سلطنت
 .1391؛ تير 177
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 يك داستان مصور (استريپ) دربارة زندگي مادر مهدي »مليكا: مام خورشيد عدالت«
موعود(عج) است. بنا بر مستندات اين كتاب و باور غالب، ماجراي آن، سرگذشت دختري 

- مي»مليكه«است فرزندزادة امپراتور روم شرقي (بيزانس) كه برگردان نام او به عربي 
شود. اين داستان دوراني از زندگي اين دختر را دربرميگيرد، از هنگامي كه در كاخ 

پدربزرگش ميزيسته است تا زماني كه در پي رؤياهايي صادق، با اسالم و شخصيتهاي 
مقدس آن از جمله امام ابومحمد حسن عسگري(ع) آشنا ميشود و اين آشنايي به 

شيفتگي ميانجامد. سپس بنا به دستوري كه در خواب به او داده ميشود، در جنگي 
ميان روميان و مسلمانان خود را به طور ناشناس به اسارت مسلمانان درميآورد و به 

سرزمين اسالمي پا مينهد و به خانة امام عليالنقي(ع) راه مييابد. سرانجام نيز به 
ازدواج امام حسن عسگري(ع) در ميآيد و اين افتخار را مييابد كه مادر دادگستر جهان، 

 امام زمان (عج) شود.
اين كتاب داراي مقدمهاي در معرفي امپراتوري روم شرقي و محدودة آن است و در آن 
به جنگي ميان مسلمانان و روميان اشاره ميشود كه احتمال دارد اين بانو در جريان آن 

 به اسارت مسلمانان درآمده باشد.
 مال محمدباقر مجلسي، ساده شده جالءالعيونمؤخرهاي چهار صفحهاي به نقل از كتاب 

و اصالح شدة ترجمة اين عالم شيعي از روايتي در اين باره است كه شيخ طوسي آن را 
 آورده است. اين روايت و ترجمة آن، بارها در كتابهاي عربي و فارسي الغيبةدر كتاب 

-نقل شده است و ماجراي زندگي بانويي را بازميگويد كه پيوند با امپراتوري را رها مي
 كند تا با اوج آفرينش پيوند يابد. 

منتقد در نوشتار خود به اعتبارسنجي و نقد و بررسي مستندات روايي نقلهاي مشهور 
دربارة هويت مادر مهدي موعود(عج) ـ بويژه نقل مستند اين كتاب ـ و تحقيقي كوتاه 
دربارة تاريخ امپراتوري روم شرقي در آن دوران اشاره داشته است. منتقد پيش از نقد، 
داستاني را كه مستند كتاب حاضر براساس نقل و اصالح ترجمة تفسيري و نسبتاً آزاد 

مجلسي است، آورده تا هم تعابيري را كه مالمحمد باقر مجلسي براي اين داستان آورده 
 است، پيش روي خواننده بگذارد و هم در نقد آن، ابهامي در ارجاعها نباشد. 

*   *   * 
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 در خانوادهاي اهل شعر، 1337سيدعلي محمد رفيعي، سال 
ادب و هنر در فسا به دنيا آمد. دوساله بود كه خانوادة او به 
تهران مهاجرت كردند. از خردسالي نزد پدر، شعر، قرآن و 
سپس نظم و نثر فارسي و مقدمات علوم قديم آموخت و 
همراه او با انجمنهاي ادبي، مراكز فرهنگي، مطبوعات، 

 خورشيدي تهران 40كتابها و جريانهاي روشنفكري دهة 
آشنا شد. آموزش خصوصي خوشنويسي نستعليق نزد استاد استادان معاصر (شادروان) 

)، فراگيري موسيقي كالسيك غربي 1355ــ 1350سيد حسن ميرخاني (سراجالكُتّاب) (
) و يادگيري زبانهاي فرانسه و عربي و اندكي 1357 ــ 1352و تئوري موسيقي ايراني (

 تحت 1354زبان آلماني از آموزشهاي غير رسمي او در سالهاي دبيرستان است. در سال 
تأثير شديد شيوة نگارشي تأليفات رياضي (شادروان) دكتر غالمحسين مصاحب 

 دانشجوي 1359 ــ 1355(بنيانگذار رياضيات جديد در ايران) قرار گرفت. بين سالهاي 
نخستين دورة رشتة رياضيات محض با روش دكتر مصاحب بود كه با انقالب فرهنگي، 

ناتمام ماند. مطالعة جدي روش تحقيق در علوم را از همين دوران آغاز كرد. از سال 
 به پژوهشهاي جدي دربارة اسالم و خواندن دروس مقدماتي حوزوي نزد استاداني 1359

گوناگون پرداخت. آشنايي او با (شادروان) عباسعلي استادولي (معروف به آقا شيخ عباس 
) تأثيري بسيار در مطالعات و پژوهشهاي اسالمي او به ويژه در 1365ــ 1359نجار) (

تاريخ قرآن، تأويل قرآن، حديث و منابع آن، عرفان عملي و آشنايي با فرقههاي شيعة 
اثنيعشري داشت. اصول فقه، فقه و فلسفه را نيز نزد استاداني ديگر به طور خصوصي 

 به استخدام روابط عمومي بنياد مستضعفان درآمد. فعاليتهاي 1359درس گرفت. سال 
او از اين سال به بعد شامل مسئوليتهاي هنري، ويرايش، سمتهاي مطبوعاتي، 

كارشناسي انتشارات، روابط عمومي و مشاورة فرهنگي با مؤسسات و مراكزي مانند 
رشتة الهيات را برگزيد 1372ـ1365سازمان تأمين اجتماعي مي شوند. در فاصلة سالهاي 

و مدرك كارشناسي ارشد گرفت. مسئوليتهاي مطبوعاتي او همكاري با نشرياتي 
تخصصي از ويراستاري تا دبيري بخش، مسئوليت برنامهريزي، معاونت سردبير و 

آخرين سمتهاي سردبيري و اغلب از تأسيس تا مراحلي از استمرار آنها بوده است. 
مطبوعاتي و مسئوليتهاي رسانهاي او به ترتيب، دبيري بخش دين در نشرية «كتاب هفته» 

) بوده است. در حوزة كتاب نيز از 1385) و خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) (1382- 1380(
 ويرايش صوري تا ويرايشهاي تخصصي آثاري را بر عهده داشته است.
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) به عنوان «كارشناس 1376او در «پنجمين دورة انتخاب روابط عموميهاي برتر» (سال 
برتر روابط عمومي»، در «دومين دورة جشنوارة رسانه و خبرنگاران برگزيدة كتاب» 

) به عنوان «خبرنگار برتر كتاب در حوزة نقد» و در «هفتمين دورة جشنوارة نقد 1382(
 ) به عنوان «منتقد برگزيدة حوزة دين كودك و نوجوان» انتخاب شد.1389كتاب» (

 عنوان كتاب تأليفي، ترجمه و تصحيح در حوزه هاي دين، ادبيات و 14از وي تاكنون 
مديريت منتشر شده است. افزون بر صدها مقالة كوتاه و يادداشت در نشرياتي كه در 
آنها مسئوليت داشته، از او دهها نقد و مقالة تحقيقي در روزنامه ها و مجالت معتبر به 

 چاپ رسيده است.
 دوره)، داور كتاب فصل (از آغاز) و 14رفيعي داور كتاب سال جمهوري اسالمي ايران (

داور دورههايي از كتاب سال واليت، جشنوارة مطبوعات، كتاب سال و جشنوارة 
مطبوعات كانون پرورش فكري و نوجوان، جشنوارة قصههاي قرآني و جشنوارة گام اول 

 بوده است.
 

 ب) علوم و فنون
 در اين حوزه يك اثر شايسته تقدير شد:

؛ ناديا معقولي؛ كتاب ماه علوم و فنون؛ تاريخ علم در ايران، بدون تاريخ علم و منابع
 .1391؛ بهمن 70شماره 

 »اسفنديار معتمدي«منتقد در مقالة خود به نقد و بررسي كتاب تاريخ علم در ايران نوشتة 
 به چاپ 1391 و 1388ميپردازد كه در چهار جلد توسط نشر مهاجر در دو نوبت چاپ 

رسيده است. او در آغاز به معرفي تحليلي اثر ميپردازد و در البالي آن به شماري از 
اشكاالت آن اشاره دارد، از جمله: مشكالت سازماندهي مطالب، عدم ارتباط بين 

 مضامين، فقدان منبع و پراكندهگويي. 
در ادامه اشكاالت در بخش عكسها، شيوه ارجاعدهي، زيرنويسها، مقدمة ابتداي هر 

 فصل، منابع و اشكاالت تايپي را به تفصيل مورد بررسي قرار ميدهد.
در پايان تصريح دارد كه عالوه بر نقدهاي ساختاري كتاب، به ويراستاري كتاب نيز 
انتقاد فراواني وارد است. كتاب در تمامي بخشهاي عكسها، زيرنويسها و شيوههاي 

 ارجاعدهي به شدت دچار مشكل است. 
*   *   * 
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 در شيراز متولد شد. دورة 1348سال ناديا معقولي، 
سازي در تلويزيون در دانشكده  كارشناسي را در رشتة فيلم

صدا و سيما گذراند و پس از كسب رتبة نخست كل دوره در 
اين دانشكده، براي گذراندن دورة كارشناسي ارشد رشتة 

ادبيات نمايشي وارد دانشگاه تربيت مدرس شد. سپس در 
همين دانشگاه رتبة اول را در پذيرش دكتري پژوهش هنر به 

  فارغ التحصيل شد. 1390دست آورد و سرانجام در سال 
معقولي در طي فعاليت خود اقدام به ساخت فيلم، نگارش فيلمنامه و كارگرداني تئاتر 

ها رتبة دوم فيلمنامه نويسي در جشنوارة كوثر؛ رتبة اول بهترين  نموده و در اين شاخه
 فيلم دانشجويي  كارگرداني در جشنواره رويش و عنوان بهترين فيلم را در جشنوارة

 كسب جايزه كرده است. 
هاي عملي هنر، در حوزة پژوهش نيز فعال بوده و بيش از  افزون بر فعاليت در حوزه

ها مقالة علمي ـ  شش مقالة علمي ـ پژوهشي در مجالت معتبر وزارت علوم و ده
سينماي هاي گوناگون به چاپ رسانيده است. همچنين كتابي با نام  ترويجي در مجله

  را در زير چاپ دارد. دهه شصت
او هم اكنون عضو هيأت علمي مؤسسة آموزش عالي نيماست و راهنمايي و مشاوره در 

 نامة كارشناسي ارشد در رشتة پژوهش هنر را برعهده داشته است. چندين پايان
 

 ج) داستان
 در اين حوزه يك اثر برگزيده شد:

؛ سعيد حسامپور، نگاهي به ابعاد روايتمندي در داستان سه سوت جادويي احمد اكبرپور
 .1391؛ بهار و تابستان 5شيدا آرامش فرد؛ مطالعات ادبيات كودك؛ شماره 

اين مقاله بر آن است تا بر پاية نظرية نيكواليوا دربارة روايتشناسي، ابعاد روايتمندي 
را در داستان سه سوت جادويي از احمد اكبرپور كه از داستانهاي جديد وي نيز است، 

 ديدگاهايي تازه در پيوند با روايتشناسي 2003بررسي و تحليل كند. نيكواليوا از سال 
ادبيات كودك ارائه داد و برتريهاي روايتشناسي را به عنوان رويكردي جدا از ديگر 

شيوههاي نقد ادبي يادآور شد. در اين نظريه تمركز وي بر ابعاد روايتمندي و عناصر آن 
يعني شخصيتپردازي، زاوية ديد و زمانمندي است و معتقد است اين عناصر ساختار 
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روايي داستانهاي كودك را تشكيل ميدهند. يافتههاي پژوهش نشان داد اكبرپور با ارائة 
راهكارهايي نوين، كه نيكواليوا در نظرية خود به عنوان نقاط قوت داستانهاي كودك به 

آنها اشاره ميكند، توانسته تا حدودي به جذابيت داستان كمك كند؛ از جملة اين 
شگردها روزنه و پيرنگ باز داستان و توصيف دقيق صحنهها و جزئيات است. با وجود 

اين كه اكبرپور در اين داستان كوشيده با آزمودن شيوههاي تازه اثري متفاوت بيافريند، 
اما به نظر ميرسد آنگونه كه بايد نتوانسته از عهدة كار برآيد؛ چون لحن يكنواخت 
شخصيتها و غلبة صداي راوي بر شخصيتها از انسجام و قدرتمندي اثر ميكاهد و 

 نميگذارد ويژگيهاي مثبت اثر، آنچنان كه شايسته است، جلوه كنند.
*   *   * 

، در 1351در سيزدهم فروردين سال سعيد حسامپور، 
 دوران ابتدايي و .شهرستان بوانات استان فارس به دنيا آمد

راهنمايي و دوران دبيرستان را در همان شهرستان گذراند و 
با توجه به تحصيل در دانشسراي مقدماتي سلمان فارسي در 

هيجده سالگي به استخدام آموزش و پرورش درآمد.  
 هم زمان با تدريس در آموزش و پروش به 1371سال 

 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز پرداخت. در ةتحصيل در مقطع كارشناسي رشت
 كارشناسي، مقطع كارشناسي ارشد را در دانشگاه عالمه ة پس از پايان دور1375سال 

 . طباطبايي شروع كرد
 ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد به دانشگاه شيراز ينيم بعد براسال و يك 

 اين مقطع را در دانشگاه شيراز به پايان رساند. در همين سال 1377بازگشت و در سال 
 1382 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز پذيرفته شد. در سال ةآزمون دكتري رشت در

 به استخدام دانشگاه 1382مهرماه   دكتري دانشگاه شيراز را به پايان رساند.ةدور
هرمزگان درآمد و چهار سال در اين دانشگاه به تدريس پرداخت.  

استادياري به ة  از درج1389 به دانشگاه شيراز منتقل شد و در سال 1386سال 
پژوهشي در  ـ  مقاله در مجالت علمي50كتاب و 5 تاكنون ويدانشياري ارتقا يافت. 

 ادبيات كودك و ةدو كتاب ِيكي در زمين داخل و خارج از كشور به چاپ رسانده و
 ادبيات تطبيقي به فارسي بازگردانده است. ةنوجوان و ديگري در زمين
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افتخارات الف.  
 - نفر اول دانشسراي مقدماتي سلمان فارسي.

 .39/19با معدل  )1375( شيراز دانشگاه ادبيات فارسي،  زبان وةرشت نفر اول كارشناسي، -
 .)1377( شيراز دانشگاه ادبيات فارسي،  زبان وةرشت نفر اول كارشناسي ارشد، -
 . )1382( دانشگاه شيراز ادبيات فارسي،  زبان وةرشت نفر اول دكترا، -

 .1375سال  سراسر كشور، آزمون كارشناسي ارشد اول در نفر- 
 .1375سال  فارسي، ادبيات  زبان وةرشت كشور، دانشجوي سراسر المپيادمرحله نخست اول  نفر- 
 .1377 شيراز، دانشگاه ادبيات فارسي، نفر اول آزمون ورودي دكتراي زبان و- 
 .1385 دانشگاه هرمزگان درسال ةپژوهشگر برگزيد- 

 .1392- استاد نمونة آموزشي دانشگاه شيراز در سال 
 

 ييسوابق اجراب. 
به روز  ساني وعرراهاندازي مركز اطال  مركزي دانشگاه هرمزگان وةسرپرست كتابخان- 

 . مركزيةكتابخان نرمافزاري) كردن زيرساختهاي (سختافزاري و
 . انفورماتيك دانشگاه هرمزگانةعضو كميت- 
 .نهم ةادبيات فارسي درسد شوراي علمي همانديشي زبان و عضو- 

 - عضو كميتة كتاب دانشگاه هرمزگان.
 .هرمزگان شگاهندا ،1383سال   نهم،ةادبيات فارسي درسد دبير همانديشي زبان و- 
  تاكنون.1387 المپياد دانشجويي كشور در رشتة زبان و ادبيات فارسي از سال 6مسئول قطب- 

 .1388- دبير اجرايي دومين همايش ادبيات كودك، دانشگاه شيراز، ارديبهشت 
  تاكنون.1385- عضو مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز، از سال 
  تا كنون.1389- رييس بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز، از آذر 

 . 1390- دبير اجرايي سومين همايش ادبيات كودك، دانشگاه شيراز، ارديبهشت 
 .1390- عضو كميته فرهنگ و هنر بنياد نخبگان استان فارس از سال 

 .1392- دبير علمي چهارمين همايش ادبيات كودك، دانشگاه شيراز، ارديبهشت 
 .1391- سردبير مجلة علمي  پژوهشي مطالعات ادبيات كودك از سال 

*   *   * 
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 در شيراز متولد شد. 1368فروردين  سال شيدا آرامش فرد، 
دوران تحصيل خود را نيز در زادگاهش گذراند. وي از كودكي 
به ادبيات عالقه داشت و با واردشدن به دبيرستان فرهنگ كه 
خاص رشتة علوم انساني است، عالقه اش به ادبيات دوچندان 

 شد. 
، وارد دانشگاه شيراز شد و دورة كارشناسي زبان و ادبيات فارسي را در اين 1386سال 

دانشگاه طي كرد. در طول دوران تحصيل، به ادبيات كودك و نظريه ها و رويكردهاي 
 در دورة كارشناسي ارشد ادبيات 1390جديد اين رشته گرايش پيدا كرد و در سال 

 كودك و نوجوان دانشگاه شيراز پذيرفته شد. 
، بعد از ازدواج به كرج نقل مكان كرد. پيش از اين در شيراز با مجلة 1392سال 

 همكاري داشت و اكنون در تهران با نهادهايي مثل شوراي مطالعات ادبيات كودك
كتاب كودك، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، مجلة پژوهشنامه و حلقة 

 پژوهش ادبيات كودك و نوجوان همكاري مي كند. 
 مجمع پرندگان نگاهي به شگردهاي تصويرگري پيتر سيس در كتاب ة وي با عنوانمقال

 در چهارمين همايش ادبيات كودك و نوجوان  عطار نيشابوري)منطق الطير(اقتباسي از 
ادبيات كودك و نوجوان و مركز مطالعات ادبيات كودك و دانشگاه شيراز با عنوان 

 كاخ اژدهاديدار با زمان در  براي ارائه پذيرفته شد. مقاله اي ديگر با نام «تصويرگري
آرمان آرين)» از وي نيز، از سوي كاخ اژدها (نكاتي پيرامون زمان رمايي در داستان 

 مجله پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان در دست چاپ است.
 

 د) شعر
 در اين حوزه يك اثر برگزيده شناخته شد:

؛ زهرا بررسي محتوايي اشعار كودكانة پروين دولتآبادي بر قايق ابرها و گل بادام
 .1391؛ پاييز و زمستان 6استادزاده؛ مطالعات ادبيات كودك؛ شماره 

در اين مقاله مجموعة اشعار كودكانة پروين دولتآبادي از كتاب بر قايق ابرها و گل 
 شعر براي كودكان) بررسي و تحليل محتوايي شده و مفاهيم 284بادام (مجموعه 

گوناگون در آن مشخص گرديده است. مجموعة مضامين موجود در شش محور اصلي 
خالصه شده است: مضامين طبيعت گرايانه، مضامين سرگرمكننده و لذتبخش، 
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مضامين سياسي ـ اجتماعي، مضامين ديني، مضامين آموزشي ـ علمي و مضامين 
تربيتي ـ اخالقي. فراواني هر مضمون در اشعار اين كتاب مشخص شده و سپس هر 

 مضمون تحليل و براساس معيارهاي علمي به نقاط ضعف و قوت اشعار پرداخته 
 شده است. 

*   *   * 
وي   در شهر قم به دنيا آمد.1350سال زهرا استادزاده، 

 عضو هيأت علمي دبيرخانه گسترش زبان فارسي و 
ايرانشناسي وزارت علوم تحقيقات و فناوري است. ليسانس 

زبان و ادبيات فارسي و فوق ليسانس آموزش زبان فارسي به 
غيرفارسيزبانان خود را از دانشگاه عالمه طباطبايي اخذ كرده 

است. وي مقاالت متعددي در موضوع كرسيهاي زبان و ادبيات 
فارسي و نيز زبان و ادبيات فارسي كالسيك و معاصر و زبانشناسي نگاشته و در 

 نيز به عنوان 1388همايشهاي متعدد داخلي و خارجي مشاركت داشته است. سال 
پژوهشگر شاخص كشوري از سوي دبيرخانه ستاد هفته پژوهش انتخاب شده است. از 

 جمله فعاليتهاي وي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
. همكاري در برنامهريزي و اقدامهاي مربوط به گسترش زبان و ادبيات فارسي در 1

 خارج از كشور.
. همكاري در برنامهريزي و تهيه طرحهاي الزم و اقدامهاي مربوط به تأسيس و 2

 تقويت كرسيها و مراكز زبان فارسي ـ ايرانشناسي و مطالعات ايراني در خارج از كشور.
 . همكاري و اقدام در مورد مصوبات ستاد شوراي گسترش زبان فارسي.3
 همكاري در تهيه آييننامهها ـ دستورالعملها و ضوابط مورد نياز ستاد گسترش زبان فارسي.. 4
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 . منتقد پيشكسوت1
 در خانوادهاي متوسط 1342االسالم رضا مختاري در سال حجة

، 1356و كشاورز در رضوانشهر اصفهان متولد شد. در سال 
براي تحصيل در حوزه عمليه به قم آمد. مقدمات تفسير، فقه، 
اصول فقه، فلسفه و عرفان را از محضر اساتيد بنام حوزه، به 
ويژه حضرات آيات بهجت، تبريزي، جوادي آملي، حسنزاده 

آملي، سبحاني، شبيري زنجاني، مظاهري، وحيد خراساني، استادي، انصاري شيرازي، 
پاياني، خرازي، صلواتي و مدرس آموخت. وي در كنار تحصيل به تدريس و تأليف و 

 مركز تدوين و نشر متون درسي حوزه (متون) را تأسيس 1378تحقيق پرداخت. در سال 
 عنوان كتاب درسي براي حوزه علوم ديني سامان داده و منتشر كرده 15كرد كه تاكنون 

، مؤسسه كتابشناسي شيعه را به منظور معرفي دقيق آثار 1385است. همچنين در سال 
مكتوب شيعه با همكاري عدهاي از دوستانش بنيان نهاد. وي بيش از بيست جلد كتاب 

 چاپ شده در موضوعات فقه، تاريخ، شرح حال و اخالق و نقد كتاب دارد.
 الف) تأليف

 20در زمينه اخالق اسالمي و شرح حال عالمان شيعه كه تاكنون  سيماي فرزانگان .1
 .1366بار چاپ شده است، چاپ اول، 

 .1371در كتابخانه آيتاهللا مرعشي نجفي،  فهرست آثار خطي شيخ مفيد .2
 .1375، طرح تدوين كتاب شناسي بزرگ شيعه. 3
  بار چاپ شده است.5، كه تاكنون گزيده سيماي فرزانگان .4
 مقاله علمي كه پيشتر در مجالت چاپ 135 جلد شامل حدود 3 در جمع پريشان .5

  مقاله در نقد و معرفي كتاب است).60  شامل 2شدهاند. (جلد 
: حياته و آثاره، شرح حال و معرفي آثار علمي شهيد اول، محمد بن  الشهيد االول.6

 .1383مكي، 
 .1384ش)، 1385 قمري (1425: گزارشي از حج گزاري سال 25حج . 7

 ب) تلخيص
 .1382المريد، كتاب درسي براي پايه دوم حوزه علميه، منية الدر النضيد مختصر )،2اخالق ( .1
 .1379، شامل تاريخچه مسجد النبي از آغاز تاكنون، مسجد شريف نبوي. 2
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 ج) تصحيح متون
 از شهيد ثاني در آداب تعليم و تربيت اين اثر المريد في ادب المفيد و المستفيد،منية. 1

  كتاب برگزيده سال شد و  تاكنون ده بار در قم و بيروت چاپ شده است.1369در 
، از شهيد اول و شهيد ثاني، چهار  اإلرشادحاشيةالمراد في شرح نكت اإلرشاد و غاية. 2

 ق. ( كتاب 1421-1414 ش/ 1379- 1372مجلد، قم، بوستان كتاب ، چاپ اول ، 
  ش).1373برگزيده سال 

 چهار مجلد ، قم، مرصاد و بوستان كتاب، چاپ ) : غنا ، موسيقي،1ميراث فقهي (. 3
  ش).1377 ق. ( كتاب تشويقي سال 1429- 1418 ش/1387- 1376اول، 

 ش/ 1380- 1379، دو مجلد، قم ، بوستان كتاب، چاپ اول، رسائل الشهيد الثاني. 4
  ش).1381 ق. (كتاب برگزيده سال 1421-1422

  ش.1383 پنج مجلد ، قم ، بوستان كتاب، چاپ اول، ): رؤيت هالل،2ميراث فقهي (. 5
 سمتهاي فعلي: 

 . مدير مؤسسه كتاب شناسي شيعه.1
 . مدير مركز تدوين و نشر متون درسي حوزه.2
 . عضو هيئت امناي مؤسسه موضوع شناسي احكام فقهي.3
 . عضو شوراي عالي پژوهش دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم.4
 . مدير مسئول مجله كتاب شيعه .5
 . عضو تحريريه مجلههاي:  فقه اهل بيت (عليهم السالم)، ميقات حج، آينه پژوهش.6

*   *   * 
 . نشريه شايسته تقدير2

 در اين حوزه دو مجله مشتركاً شايسته تقدير شناخته شدند:
 الف) سبكشناسي و نقد ادبي

، مطالعاتي را كه به پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسيفصلنامة 
بررسي و تحليل متون ادبي و كشف امتيازات برجستة متن توجه 

دارند، منتشر ميكند. در اين فصلنامه سعي ميشود كه به 
تحقيقات اصيل و پژوهشهايي كه به مشخصههاي سبكي دوره يا اثر ادبي پرداختهاند، 

 توجه خاص شود.
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براي اين نشريه، ايراني بودن يا بيگانه بودن نويسنده يا متن تفاوتي ندارد، آنچه مهم 
است اين كه در رهيافت به ظرافتها و شبكههاي مختلف ادبي و هنري متن بايد روش 
علمي وجود داشته باشد و تحليلها از هرگونه جانبداري و كينهورزي خالي باشند. بر اين 
اساس پژوهشگران محترم بايد از جبههگيري در برابر اثر يا نويسنده خودداري ورزند و 

 صرفاَ به خالفيتهاي هنري و ادبي توجه كنند.
دامنة تحقيقاتي كه در اين نشريه پذيرفته ميشود، از ادبيات قديم تا ادبيات معاصر 

است. رويكردها و مكاتب نقد ادبي و شيوههاي بررسي سبكي متون نيز در صورتي كه 
از سوي پژوهشگران محترم به درستي به كار گرفته شوند و نتايج درخوري را ارائه 

 كنند، از عالقهمنديهاي اين نشريه است. 
  شمارة آن منتشر شده است.11 آغاز به كار نموده و تاكنون 1389اين فصلنامه از سال 

*   *   * 
 15 استاديار پايه 1348، متولد سال محمد حكيم آذر

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد در رشتة زبان و ادبيات 
 با پيگيريهاي مكرر موفق به اخذ 1388فارسي است. از سال 
 از پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسيمجوز انتشار فصلنامة 

كميسيون بررسي و تأييد نشريات علمي گرديد و از آن تاريخ 
تاكنون كليه امور اجرايي، نظارتي و فني چاپ و انتشار اين 

 مجله را برعهده دارد. فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي وي به طور خيلي خالصه عبارتنداز:
 

  تا امروز1388ـ مديرمسئول و ويراستار فصلنامة پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي 
  تا امروز1390ـ رئيس دانشكدة علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد از 

 ـ مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد به مدت ده سال
چاپ بيش از بيست و پنج عنوان مقالة تخصصي در نشريات دانشگاهي و غيردانشگاهي 
 ـ كشور كه از اين ميانه ده عنوان آن در مجالت علمي ـ پژوهشي به چاپ رسيده است.

  1391ـ نفر اول هفتمين جشنوارة طنز مكتوب در رشتة مقالهنويسي، شهريور 
 ـ راهنمايي بيش از شصت عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري

 ـ مدرس دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري زبان و ادبيات فارسي
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 ب) مطالعات ادبيات كودك
 نخستين و تنها مجلة دانشگاهي مجلة مطالعات ادبيات كودك

طرح انتشار اين است كه در حوزة ادبيات كودك منتشر ميشود. 
دانشگاه شيراز  به مجله از سوي مركز مطالعات ادبيات كودك

در هيئت  1387 چهارشنبه ششم آذرماه تقديم شده و درجلسة
همچنين . اين دانشگاه به تصويب نهايي رسيده است رئيسة
 از سوي 1/7/1388مجله  در تاريخ اين  »علمي پژوهشي« مجوز

وزارت علوم و آموزش عالي صادر شده است. بر در كميسيون نشريات علمي كشور 
 شماره در بهار و پاييز هر سال 2 مطالعات ادبيات كودك سالي ةمبناي اين مجوز مجل

.  مي كندمنتشر 
، تقويت روشمندي در پژوهشهاي ادبيات مطالعات ادبيات كودك ةهدف از انتشار مجل

 ادبيات ةكودك و نوجوان و كمك به رشد بيش تر و بهتر نقد و توليد نظريه در عرص
كودك و نوجوان ايران است. از اينرو در اين مجله، مقاله اي بررسي ميشود كه در يكي 

جامعهشناسي، از رشته هاي ادبيات، علوم تربيتي، روانشناسي، زبانشناسي، فلسفه، 
كتابداري و اطالع رساني و يا هر رشته ديگري تدوين شده و گسترش بصيرت نسبت به 

زبان اصلي . ادبيات كودك و نوجوان در مقام معرفتي ميانرشتهاي را در پي داشته باشد
 مجله و مقالهها، فارسي است.

*   *   * 
 در روستاي 1341  سالخرداد اولكاووس حسنلي، 

ـ چشم  فارس استان شهرستان خرم بيد «قنات نو»ـ از توابع
و دوسال  صفاشهر تحصيالت مقدماتي را در. به دنيا گشود
 به دانشگاه 1363گذراند. سپس در سال  آباده دانشسرا را در

شيراز راه يافت و در رشتة زبان و ادبيات فارسي دورههاي 
را به  پايان برد. در  دكتري و كارشناسي، كارشناسي ارشد

هيأت علمي بخش زبان و ادبيات فارسي دانشكده  عضو ياستاديار  با درجة1378سال 
) در همان 1389شد و در مدت زماني كوتاه (سال  دانشگاه شيراز ادبيات و علوم انساني

 ارتقا يافت.  ياستاد دانشگاه به مرتبة
 برخي از فعاليتهاي علمي ـ اجرايي او عبارتنداز: 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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 161جوايز جنبي / 

 .1390عضو كميتة علوم انساني كرسيهاي نظريهپردازي، از تير -
عضو كميتة علمي دبيرخانة ستاد گسترش زبان فارسي و ايران شناسي وزارت علوم  -

 .1386از شهريور 
 .1390دبير علمي سومين همايش ادبيات كودك دانشگاه شيراز (شعر)، ارديبهشت  -
. 1381دبير علمي سومين دورة شب هاي ادبيات ايران، اسفند  -
 .1387عضو هيأت تحريرية مجلة  علمي پژوهشي«بوستان ادب»، از  -
 .1386عضو هيأت مؤسس انجمن نقد ادبي ايران،  -
 .1385عضو هيأت تحريرية فصلنامة نقد ادبي، از  -
  .1376عضو هيأت علمي نخستين مجمع آموزش زبان و ادبيات فارسي،  -
 .1375 شناسي و مدير و عضو هيأت مديره آن مركز، از سال مؤسس مركز حافظ -

 او كه تاكنون جوايز متعددي را دريافت داشته كه از آن جمله است:
نقد و بررسي سه كتاب از «ـ برندة جايزة هشتمين دورة جشنوارة نقد كتاب، مقالة 

  (مشترك با دكتر صديقي)؛ »نويسندگان غيرايراني با موضوع تاريخ ادبيات ايران
 .1390آذر 

 مراسم يادروز »راهنماي موضوعي حافظشناسي«ـ برندة جايزة كتاب سال حافظ، كتاب 
 .1389حافظ، مهر 

 .1387 اسفند 10، سومين جشنوارة بينالمللي شعر فجر، »شاعر برگزيده«ـ برندة جايزة 
 در حوزة تحليلي فرهنگي ادبي (براي كتاب 1383ـ برندة جايزة كتاب برگزيدة سال 

 )، در جشن فرهنگ فارس.»گونههاي نوآوري در شعر معاصر ايران«
) در »رنگ از رخ تمام قلمها پريده است« (كتاب »كتاب نمونة شعر معاصر«ـ برندة جايزة 

 .1383جشن فرهنگ فارس، آذر 
 مراسم يادروز »فرهنگ سعديپژوهي«ـ برندة جايزة كتاب سال سعدي، براي كتاب 

 .1381سعدي، ارديبهشت 
جداي از بالغ بر دويست مقاله آثار چندي را تأليف يا تصحيح نموده كه برخي از آنها 

 عبارتنداز:
 .1389، بازشناسي زندگي و سخن سعدي، مؤسسة خانة كتاب، زمستان دريچة صبح -
 .1389 (مشترك با دكتر سعيد حسامپور)، انتشارات علم، كارنامة تحليلي خيامپژوهي -
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 .1388، انتشارات نويد، شيراز، راهنماي موضوعي حافظشناسي -
 .1382تهران،  ، انتشارات روزگار،رنگ از رخ تمام قلم ها پريده است -
 .1379شيراز،  هفت اورنگ، ، انتشاراتام اي تشنه به لبخند آيينه -
 .1378شيراز،  هفت اورنگ، (شعر كودك)، انتشارات من ماه تابانم -
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 . كليات 1
 عظيمي؛ حبيباهللا

 كيانفر؛ جمشيد
 مرادي؛ نوراهللا

 
 . فلسفه2

 ابراهيمي؛ حسن
 پازوكي؛ بهمن
 پازوكي؛ شهرام

 سعيديمهر؛ محمد
 فنا؛ فاطمه

 نصري؛ عبداهللا 
 يوسفثاني؛ سيدمحمود 

 . دين3
 ابراهيمي؛ حسن

 ابهري؛ محمدعلي
 باغستاني؛ اسماعيل
 رحمتي؛ محمدكاظم

 زرواني؛ مجتبي
 ساكت؛ محمدحسين

 سعيديمهر؛ محمد
 صلواتي؛ عبداهللا

 عمادي حائري؛ سيدمحمد
 فرامرز قراملكي؛ احد

 كريمينيا؛ مرتضي
 نصري؛ عبداهللا

 نوبهار؛ رحيم
 وصفي؛ محمدرضا

 . علوم اجتماعي 4
 قائدمحمدي؛ جواد

 مطهرنيا؛ سيدمهدي
 يكتا؛ حسين

 
 . علوم و فنون5

 جمشيدنژاد اول؛ غالمرضا
 سالك؛ محمود

 مهدوي هزاوه؛ عليرضا
 . هنر6

 ارژمند؛ محمود
 بنياردالن؛ اسماعيل

 عادل؛ شهابالدين
 

 . ادبيات فارسي7
 ايماني؛ بهروز
 حسيني؛ مريم
 مشرف؛ مريم

 
 . ادبيات داستاني8

 بشيري؛ محمود
 حسنبيگي؛ محمدابراهيم

 زنوزي جاللي؛ فيروز
 

 . ادبيات عرب9
 باقر؛ عليرضا

 فاتحينژاد؛ عنايتاهللا
 گنجيان؛ علي
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 . شعر معاصر10
 امامي؛ صابر

 عليپور؛ مصطفي
 نادمي؛ احمد

 . زبانشناسي 11
 افراشي؛ آزيتا

 بهرامي؛ عسگر
 رضوي؛ محمدرضا

 
 . تاريخ و جغرافيا12

 آلداود؛ سيدعلي
 سجادي؛ سيدصادق

 ميرمحمدصادق؛ سيدسعيد

 . كودك و نوجوان13
 جمشيدنژاد اول؛ غالمرضا

 حافظي؛ سيدعليرضا
 رحماندوست؛ مصطفي

 سالك؛ محمود
 شعباني؛ اسداهللا

 كاشفي خوانساري؛ سيدعلي
 موسوي؛ سيدصادق

 مهدوي هزاوه؛ عليرضا
 ميرجعفري؛ سيداكبر
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 169منشورات / 

 در بوتة نقد 
توزيع نقد نسبت به شاعران (جز چند نام بسيار مشهور) 

محيط نقدهاي هيچگاه در كشور ما، عادالنه نبوده است. 
ده ادبي ما، در چهار پنج دهة اخير، محيط بسيار خاصي بو

ست. محيط بسيار ويژه اي كه خود نياز به نقد و بررسي ا
محيطي كه بوي سياست، بوي رفاقت، بوي  جدي دارد.

همحزبي و بوي انتقام و تالفي و گاهي حتي بوي دشنام و 
در هيچ گوشه اي از دنيا چنين  فحاشي مي داد و مي دهد.

 .. اصالَ نخوانند.، انديشه نيست كه منتقداني شعر كسي را به جرم اعتقاد و نوع
با اين وجود، كتمان نبايد كرد كه در نيم قرن اخير، زير تأثير نقد جديد، نقد ما وارد 

 عرصههاي نو شده است.
خوشبختانه با نهضت نيما، جنبههاي اجتماعي شعر غلبه يافت و به پيروي از اين 
ساحت، آنچه مربوط به شعر بود، از جمله نقد شعر، سمت و سوي ايستاي قديم را رها 

كرد و با تأثيرپذيري از نقد نو، كمكم به دستاوردهاي جديد در اين حوزه دست يافت  و 
اگر از چنبرة  نفسانيات و حب و بغض و روي دست اين و آن مشق كردن و نان قرض 

دادن و تسويه يا تصفية حساب و خودباختگي در برابر چند نام مشهور و... رهايي يابد، به 
 نتايج بهتر نيز خواهد رسيد.

در كتاب حاضر، برخي از نقدهايي را كه به تفاريق و در طول حدود بيست سال 
 دربارة شعر گرمارودي، از قلم صاحبنظران تراوش كرده است، ميخوانيد.

استاد عالمه دكتر احمد مهدوي دامغاني و ريختة قلم برخي از اين بزرگان چون 
 استاد بهاءالدين خرّمشاهي و استاد دكتر محمدجان شكوري  و دكتر خدايي شريفاف

و...، عالوه بر آنكه به خواننده دقّت و صالبت و استادي در حوزة نقد شعر كالسيك و نو 
 و حتي نوآوري در نقد را ميآموزد، ادب نقد را هم ميآموزد.
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  آينههاي دور و نزديك
صابر امامي در روستاي كراب باالتر از مرند، نرسيده به 

 1341جلفا از دهستان هرزندات به دنيا آمد، در سال 
همزمان با تولد او، خانوادهاش به مرند كوچ كردند. دوم 

نظري ميخواند كه انقالب شروع شد. خانواده دوست داشت 
پسرشان پزشك باشد و با چنين هدفي او را به تبريز 

 از دبيرستان فردوسي ديپلم علوم 1359فرستادند، در سال 
تجربي گرفت. انقالب فرهنگي از راه رسيد و دست تقدير و 

فضاي پرتپش سالهاي انقالب، او را به حوزه علميه قم كشاند. ذوق شعر و نقاشي را از 
همان كودكي با خود داشت، بخش فرهنگي و هنري دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه 
قم، كه از دستاوردهاي انقالب اسالمي بود او را جذب كرد. در كنار دروس حوزه معادل 
ليسانس سينما، با هنر آشنا شد و از محضر اساتيدي چون نادر ابراهيمي، صالحالساوي، 

صفدر تقيزاده، جهرمي، سپانلو، مسعود شكوئي، داود آبادي فراهاني و استاد مسعود 
كيميايي و ناصر پلنگي و استاد صادقي و... سود برد. با شروع دانشگاهها، زبان و ادبيات 

 فارسي خواند، و دانشگاه و حوزه را تا مراحل پاياني با هم ادامه داد. 
  از دانشگاه شيراز با اخذ درجه دكتري زبان و ادبيات فارسي، 1378در سال 

فارغالتحصيل شد و با عنوان عضو هيئت علمي، به تدريس در دانشگاه هنر تهران 
پرداخت. اكنون ادبيات نمايشي تدريس ميكند. شعر و قصه مينويسد و دستي به نقد و 

 بررسي دارد.
 مقاله از اين نويسنده كه در نقد و بررسي آثار و 37اثر حاضر مجموعهاي است از 

موضوعات مربوط به حوزههاي شعر، داستان و زبان و ادبيات فارسي به رشتة تحرير در 
 آمده و پيش از اين در برخي از مجالت و نشريات منتشر شده است.
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	سال 1386 به دانشگاه شيراز منتقل شد و در سال 1389 از درجۀ استادياري به دانشياري ارتقا يافت. وي تاكنون 5كتاب و 50 مقاله در مجلات علمي ـ پژوهشي در داخل و خارج از کشور به چاپ رسانده و دو كتاب ِيكي در زمينۀ ادبيات كودك و نوجوان و ديگري در زمينۀ ادبيات تطبي...
	الف. افتخارات
	- نفر اول دانشسراي مقدماتي سلمان فارسي.
	- نفر اول کارشناسي، رشتۀ زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز (1375) با معدل 39/19.
	- نفر اول کارشناسي ارشد، رشتۀ زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز (1377).
	- نفر اول دکترا، رشتۀ زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز (1382).
	- نفر اول در آزمون کارشناسي ارشد سراسر کشور، سال 1375.
	- نفر اول مرحله نخست المپياد دانشجوي سراسر کشور، رشتۀ زبان و ادبيات فارسي، سال 1375.
	- نفر اول آزمون ورودي دکتراي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز، 1377.
	-پژوهشگر برگزيدۀ دانشگاه هرمزگان درسال 1385.
	- استاد نمونۀ آموزشي دانشگاه شيراز در سال 1392.
	ب. سوابق اجرايي
	- سرپرست کتابخانۀ مرکزي دانشگاه هرمزگان و راهاندازي مرکز اطلاعرساني و به روز کردن زيرساختهاي (سختافزاري و نرمافزاري) کتابخانۀ مرکزي.
	- عضو کميتۀ انفورماتيک دانشگاه هرمزگان.
	- عضو شوراي علمي همانديشي زبان و ادبيات فارسي درسدۀ نهم.
	- عضو کميتۀ کتاب دانشگاه هرمزگان.
	- دبير همانديشي زبان و ادبيات فارسي درسدۀ نهم، سال 1383، دانشگاه هرمزگان.
	- مسئول قطب6 المپياد دانشجويي كشور در رشتۀ زبان و ادبيات فارسي از سال 1387 تاکنون.
	- دبير اجرايي دومين همايش ادبيات كودك، دانشگاه شيراز، ارديبهشت 1388.
	- عضو مرکز مطالعات ادبيات کودک دانشگاه شيراز، از سال 1385 تاکنون.
	- رييس بخش زبان و ادبيات فارسی دانشگاه شيراز، از آذر 1389 تا کنون.
	- دبير اجرايی سومين همايش ادبيات کودک، دانشگاه شيراز، ارديبهشت 1390.
	- عضو کميته فرهنگ و هنر بنياد نخبگان استان فارس از سال 1390.
	- دبير علمي چهارمين همايش ادبيات کودک، دانشگاه شيراز، ارديبهشت 1392.
	- سردبير مجلۀ علمي پژوهشي مطالعات ادبيات كودك از سال 1391.
	*   *   *
	د) شعر
	جوايز جنبي
	دهمين دورۀ جشنوارۀ نقد كتاب
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	در بوتۀ نقد
	آينههاي دور و نزديك
	در سال 1378 از دانشگاه شيراز با اخذ درجه دكتري زبان و ادبيات فارسي،  فارغالتحصيل شد و با عنوان عضو هيئت علمي، به تدريس در دانشگاه هنر تهران پرداخت. اكنون ادبيات نمايشي تدريس ميكند. شعر و قصه مينويسد و دستي به نقد و بررسي دارد.
	اثر حاضر مجموعهاي است از 37 مقاله از اين نويسنده كه در نقد و بررسي آثار و موضوعات مربوط به حوزههاي شعر، داستان و زبان و ادبيات فارسي به رشتۀ تحرير در آمده و پيش از اين در برخي از مجلات و نشريات منتشر شده است.

