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مقدمه

بهنام خدا

نقد را باید سرمایه دانست؛ سرمایهای که پشتوانهای جدی برای رشد کمی و کیفی نشر به حساب
میآید و خالء و کمبودش خسرانی جبرانناپذیر است .هر زمان نقد از جامعه  -بهطور کل و
در این مجال که حوزه نشر است بهطور خاص  -جامه بربسته یا کمرنگ شده است ،شاهد آن
بودهایم که آثار منتشره از کیفیت افتاده و به کمیت افزون شدهاند .نتیجه این تزاید ،حجم فراوان
آثاری است که از سویی ،خواننده را به بیراهه کشانده و از غایت مطالعه دور کرده و از سمتی
دیگر ،سرمایه زمانی و مالی وی را زایل کرده است.
اهمیت نقد برای هر سه ضلع نشر ،امری بایسته است .پدیدآورندگان ،ناشران و خوانندگان
نمیتوانند خود را در هیچ شرایطی مستغنی از نقد بدانند ،که در باب اهمیت نقد برای هر
پدیدآورنده مختصر همین کالم استاد سخن سعدی علیهالرحمه کافی است که« :متکلم را تا
کس عیب نگیرد ،سخنش صالح نپذیرد».

آذرماه1396

ناشران نیز اگر خود را در ترازوی نقد ننهند ،اعتماد اهل کتاب را از دست داده و سرمایه خود نابود
کردهاند .در گذشته برای ناشران هم سرمایه خودشان مهم بود و بسیار بیشتر ،سرمایه خوانندگان
و شاید از همین حیث بود که هرکسی جرأت نگارش متن به خود نمیداد و هر ناشر جسارت
انتشار هر متنی را نداشت .یادداشتی که انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب در انتهای فهرست
خود به تاریخ مردادماه  ۱۳۴۱شمسی منتشر کرده ،گواهی صادق بر این گفتار است.
«بنگاه ترجمه و نشر کتاب میکوشد تا آثاری را که منتشر میسازد هم از حیث دقت و امانت و
هم از لحاظ فصاحت و زیبایی کالم ممتاز باشد.
اما مدعی این نیست که در این کوشش همیشه چنانکه باید توفیق مییابد ،بلکه میداند که باید
پیوسته در برطرف ساختن نقائص کار خود بکوشد و روز بروز بکمالی که در آرزوی این موسسه
است نزدیکتر شود.
در این کوشش بیاری و راهنمایی دانشمندان و خوانندگان صاحبنظری که پشتیبان این مقصودند
نیازمند است و تذکر و انتقاد آنانرا با شوق و منت میپذیرد.
اگر خطا را برما ببخشند یا بپوشند و تنها در نهان بگویند در اصالح انتشارات خود از رأی آنان

مقدمه

به تحسین نادان و پندار خویش
مشو غره بر حسن گفتار خویش
و جامعه بیمنتقد به مثابه برهوتی است پر از نمک ،که در آن جریان زندگی محال است .و زیبا
بیان داشته است صائب تبریزی:
میشود قدر سخنسنجان پس از رفتن پدید جای بلبل در چمن ،فصل خزان پیدا شود
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طرفی نخواهد بست .از اینرو از آنان تمنی دارد که هرگاه در انتشارات این بنگاه بلغزشی یا خطایی
برمیخورند آنرا شفاها یا کتبا بما یادآورد شوند و ما را سپاسگزار راهنمایی خود نمایند.
بنگاه برای آنکه بهیچ رو از اینگونه انتقادات محروم نماند ،بهر خوانندهای که تا چهارماه پس از
تاریخ انتشار اثری بیش از دیگران تذکرات و انتقادات درست درباره آن ارائه دهد ،بیست و پنج
جلد از همان اثر ،یا معادل قیمت آنرا نقدا پرداخت مینماید.
هرگونه انتقادی را میتوان کتبا به نشانی بنگاه خیابان بهار چهارراه تخت جمشید فرستاد ،اگر
منتقد نخواهد نامش افشا شود بمیل وی رفتار خواهد شد و اگر بخواهد تذکرات اصالحی بنام
وی ضبط شود باز نظر وی رعایت خواهد گردید».
وضعیت کنونی نقد مدتهاست که ناامیدکننده است و روز بروز از تعداد مجالت و مقاالت و
منتقدین کم میشود و از آن طرف ،حجم کتابهای منتشره رو به افزایش و کیفیت آنها نیز
همواره رو به کاهش است .نمیخواهم سخن به ناامیدی تمام کنم که البته حقیر بسیار ناامیدم
ناشران بنام و نویسندگان و مترجمان
از این همه بیمهری به نشر و کتاب؛ اما اگر نباشد همت
ِ
دلسوز و ننویسند و منتشر نکنند واگویههای خود از رنجهایی که بر نشر میرود ،بهزودی شاهد
نشری کمعمق و پوپولیستی خواهیم بود که نتیجه آن قطع ًا برای فرهنگ و تمدن این مملکت
شایسته نیست.
از همه همکارانم در خانهکتاب که چراغ جشنواره نقد را  ۱۴دوره روشن نگاه داشته تا مایه
دلگرمی اهالی نشر و کتاب باشد کمال تشکر و امتنان را دارم؛ همچنین از دبیر علمی این
جشنواره حجةاالسالم والمسلمین دکتر حسن اسالمی سپاسگزارم که همت واالیشان قضاوتی
دقیق و نتایجی شایسته به بار آورد.
مجید غالمی جلیسه
مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب
پاییز 1396
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سخن دبیر علمی جشنواره

سید حسن اسالمی اردکانی
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این گزارش ،بازتاب یک سال فعالیت علمی آشکار منتقدان کشور ،سالها مطالعه ،تأمل ،و تالش
اهل قلم ،و چند ماه فعالیت علمی -اجرایی در جهت گردآوری نقدها ،ارزیابی و داوری آنهاست و
با مرور آن تصویری نسبت ًا دقیق از جایگاه نقد ،منتقدان ،مجالت فعال در حوزه نقد و آمار مقاالت
منتشر شده در عرصه نقد و نقدها و منتقدان برتر سال در ذهن نقش میبندد.
در سال جاری جمع ًا تعداد  900مقاله در حوزههای مختلف شناسایی و مرور شد .از این میان،
تعداد  780مقالة انتقادی بررسی اولیه شد و سپس  207اثر به رقابت در مرحله نهایی داوری راه
یافت .در این مرحله ،داوری در گروههای تخصصی صورت گرفت و درنتیجه جمع ًا  21مقاله به
عنوان مقاالت منتخب شناخته شد .مقاالتی که از سوی داوران بیش از  90امتیاز کسب کرده
بودند ،به عنوان مقاالت برگزیده و مقاالتی که  85تا  90امتیاز کسب کرده بودند ،به عنوان
مقاالت تشویقی ،شایسته تقدیر شناخته شدند.
متأسفانه در سال جاری در هشت گروه ،هیچ مقاله انتقادی انتخاب نشد .این گروهها عبارت بودند از:
علوم وفنون ،ایران و اسالم ،زبان و ادبیات عرب ،متون کهن ادبی ،علوم اجتماعی ،علوم سیاسی ،اخالق
و عرفان .علت این کاستی آن بود که یا مقاالت منتشر شده در این رشتهها بسیار ضعیف بودند یا افزون
بر ضعف ،انگشت شمار بودند .معنای ضمنی این وضعیت آن است که در این رشتهها گویی کسی یا
کاری جدی منتشر نمیکند یا اگر هم منتشر کند ،کسی به آنها توجهی ندارد و سرانجام آنکه اگر هم
توجهی و تو ّرقی کند ،تمایلی به نشر تأمالت جدی و کارشناسانه خود ندارد .به هر حال ،هیچ یک
کسی ّ
از این گزینهها مطلوب نیستند و باید مشتغالن این رشتهها این پیام را جدی بگیرند.
امسال نیز به یاری خداوند ،مؤسسه خانه کتاب موفق شد به رغم پارهای تنگناها و دشواریها،
چهاردهمین جشنواره نقد کتاب را برگزار و از منتقدان و فعاالن عرصه نقد قدردانی کند .این
جشنواره حاصل مشارکت و یاری جمعی مسئوالن ،دست اندرکاران ،منتقدان ،داوران ،طراحان
هنری ،روابط عمومی ،و مجریان بخشهای مختلف است .از همه آنها سپاسگزاری میکنیم و
سپاس ویژه خود را تقدیم این عزیزان میکنیم:
آقایان سید عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،محسن جوادی (معاون فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،مجید غالمی جلیسه (مدیرعامل مؤسسه خانهکتاب) ،افشین
داورپناه (معاون امورفرهنگی مؤسسه خانه کتاب) ،سرکار خانم حمیده نوروزیان (مدیرجشنوارهها)،
و سرکار خانم الهه رجبیفر (دبیر اجرایی جشنواره).
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نمایه مجالت ،نشریات و جراید
در چهاردهمین جشنوارة نقد کتاب بیش  850نشریة فعال
علمی پژوهشی ،کاربردی و ترویجی بررسی شد؛

در این نمایه آنچه مندرج است نام نشریاتی است که در سال

 1395دارای مقالة انتقادی در عرصة نقد کتاب بودهاند.
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14

آذرماه1396

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

نمایه مجالت ،نشریات و جراید

15

آذرماه1396

● آزما
● آینه پژوهش
● آینه میراث
● آموزه های قرآنی
● ادب عربی
● ادب و زبان
● ادبیات پارسی معاصر
● ادبیات پایداری
● ادبیات تطبیقی
● اطالعات حکمت و معرفت
● برگ هنر
● پژوهش ادبیات معاصر جهان
● پژوهشهای ادب عرفانی
● پژوهشهای ادبی و بالغی
● پژوهشهای ادبی ،قرآنی
● پژوهشهای ادبیات تطبیقی
● پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی
● پژوهشهای زبان شناسی تطبیقی
● پژوهشهای علم و دین
● پژوهشهای مهدوی
● پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی
● پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
● پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان
● پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
● پژوهشنامه سبک زندگی
● پژوهشنامه کالم
● پژوهشنامه نقد ادب عربی
● پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت
● پژوهشنامه نهج البالغه
● پیر گلرنگ
● تاریخ ادبیات
● تاریخ نگار
● تحقیقات جدید در علوم انسانی
● تحقیقات کالمی
● تندیس
● جستارهای ادبی
● جنگ مس
● جهان کتاب

● حدیث و اندیشه
● خبرگزاری مهر
● رشد آموزش تاریخ
● رشد آموزش زبان و ادب فارسی
● رشد آموزش هنر
● رهیافت تاریخی
● روزنامه اعتماد
● روزنامه گلشن مهر
● زبان فارسی و گویش های ایرانی
● زبان و ادبیات فارسی
● زنان امروز
● سیاست خارجی
● شعر پژوهی (بوستان ادب)
● شهر کتاب
● شیعه پژوهی
● عرفانیات در ادب فارسی
● علوم تربیتی و روانشناسی
● علوم حدیث
● فرزند هرات
● فرهنگ نویسی
● فنون ادبی
● کارنامه تاریخ
● کاوش نامه
ادبیات تطبیقی
● کاوشنامه ّ
● کتاب گزار
● کتاب هفته خبر
● کیهان فرهنگی
● گزارش میراث
● گلستان قرآن
● متن پژوهی ادبی
● متن شناسی ادب فارسی
● مسائل اجتماعی ایران
● مطالعات ادبیات کودک
● مطالعات ادبیات ،عرفان و فلسفه
● مطالعات آموزش زبان فارسی
● مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی
● مطالعات زبان و ترجمه
● مطالعات فرهنگ ارتباطات

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

● مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی
● مطالعات نقد ادبی
● معرفت
● معرفت ادیان
● معرفت فرهنگی اجتماعی
● منتشران اندیشه
● میراث علمی اسالم و ایران
● نامه فرهنگستان
● نشریه انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
● نشریه همایش ملی سواد رسانهای و مسئولیت
اجتماعی
● نقد ادب عربی
● نقد ادب معاصر عربی
● نقد ادبی
● نقد کتاب قرآن و حدیث
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● نقد کتاب اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی
● نقد کتاب ادبیات
● نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات
● نقد کتاب تاریخ
● نقد کتاب علوم اجتماعی
● نقد کتاب فقه و حقوق
● نقد کتاب کالم ،فلسفه و عرفان
● نقد کتاب کودک و نوجوان
● نقد کتاب میراث
● نقد کتاب هنر
● نقد و بررسی کتاب تهران
● نقد و نظر
● نقد و نظریه ادبی
● نمایش
● وقف میراث جاویدان
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نمایۀ مقاالت ارسالی

 .1کلیات و اطالعرسانی

 .2از کتابخانه و کتابداری تا مقدمهای بر علم
اطالعات و دانششناسی ،نقدی بر کتاب مقدمهای
بر علم اطالعات و دانششناسی ،مرتضی کوکبی،
فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س
سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .3استانداردهای ذخیره و حفاظت در کتابخانههای
دیجیتال ،یعقوب نوروزی ،فصلنامه نقد کتاب
اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،11پاییز
.1395

 .5آموختن پرواز :یادگیری مدیریت دانش کاربردی
از سازمانهای پیشرو و یادگیرنده ،آیدا مجاور و
فرشید دانش ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395

 .7بازشناختی از دانششناسی :دیدگاهی واگرا یا
همگرا در علم اطالعات و دانششناسی ،علی
جاللی دیزجی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395
 .8بنیانهای فلسفی روشهای تحقیق ک ّمی ،کیفی
و آمیخته :به بهانۀ نقدی بر کتاب روش تحقیق
آمیخته ،مرتضی کوکبی ،مظفر چشمه سهرابی و
افروز عظیمی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395
 .9بیبلیومتریکس ،آلتمتریکس و تأثیر پژوهش:
راهنمای کتابداران در قرن  ،21گلنسا گلینیمقدم،
فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س

 .12تاریخ چاپ و نشر کتاب فارسی از برآمدن
تا انقالب ،مهناز مقدسی ،فصلنامه نقد کتاب
اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،9بهار
.1395
 .13تبدیل ایدهها به فیلمنامه :نقد و بررسی کتاب
نویسندگی برای سینما و تلویزیون ،امیدعلی
مسعودی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395
 .14ترجمههای جمعی دانشجویی :نقدی بر ترجمه
تعامل اطالعاتی انسان ،حمیدرضا جمالی مهموئی،
فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س
سوم ،ش  ،9بهار .1395
 .15جایگاه کتابخانه در زندگی کاربر ،معصومه
نیکنیا ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات،
س سوم ،ش  ،10تابستان .1395
 .16حفاظت در کتابخانههای دیجیتالی ،یعقوب
نوروزی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،10تابستان .1395
 .17خدمات اینترنتی در کتابخانههای عمومی،
دانش ستودهراد ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395
 .18دادههای پیوندی و تعامل با کاربر :مسیری
رو به جلو ،معصومه نیکنیا ،فصلنامه نقد کتاب
اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،9بهار
.1395
 .19دستنامۀ چگونگی تنظیم چکیده در نشریات
ادواری ،پیمان جلیلپور ،فصلنامه نقد کتاب
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 .6آموزش راه دور و کتابخانههای دیجیتال ،امیررضا
اصنافی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات،
س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .11پیشارزیابی سیاست (از مفهوم تا اجرا) :رویکرد
آیندهپژوهی به سیاستگذاری ،امیرهوشنگ حیدری،
فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س
سوم ،ش  ،9بهار .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .4اصول و روشهای پژوهش کیفی ،نجال حریری،
فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س
سوم ،ش  ،10تابستان .1395

 .10پروین اعتصامی :اختر چرخ ادب در دفتر چرخ
قلم ،علی صادقزاده وایقان و عذرا دائی ،فصلنامه
نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش
 ،9بهار .1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .1ارزیابی فناوریهای کتابخانهای ،نقدی بر کتاب
فناوریهای کتابخانهای و ارائه خدمات به کاربران:
برنامهریزی ،پیادهسازی و کاربرد ،فرامرز مسعودی،
فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س
سوم ،ش  ،10تابستان .1395

سوم ،ش  ،12زمستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،11پاییز
.1395

فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س
سوم ،ش  ،9بهار .1395

 .20دیدار با مشاهیر نشر کتاب ایران( :نگاهی
به مجموعۀ  مشاهیر نشر کتاب ایران) ،بهنام
رمضانینژاد ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .30مبانی و اصول مدیریت دانش ،حمید قاضیزاده،
فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س
سوم ،ش  ،12زمستان .1395

 .21رهنمودهای ایفال برای کتابخانههای سیار،
میترا صمیعی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395
 .22سیبرنتیک :نظریۀ عمومی کنترل مکانیسمها در
سیستمهای مکانیکی و ارگانیکی ،افروز همراهی،
فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س
سوم ،ش  ،12زمستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .23شیفتگان و عاشقان کتاب :نقد و بررسی کتاب
شیفتگان کتاب ،اعظم نجفقلینژاد ورجوی و علی
صادقزاده وایقان ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395
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 .24طبقهبندی و توسعۀ  علوم ،غالمرضا فدایی،
فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س
سوم ،ش  ،10تابستان .1395
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 .25طراحی وبگاه برای کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی ،محمد زره ساز ،فصلنامه نقد کتاب
اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،10تابستان
.1395
ش پذیری،
 .26فرادادهها ،موتورهای کاوش و میا ن کن 
مهدی علیپور حافظی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی
و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،10تابستان .1395
 .27فهرستنگاری مطبوعات کودک و نوجوان پس
از انقالب اسالمی ،پیمان جلیلپور ،فصلنامه نقد
کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش ،12
زمستان .1395
 .28کتابخانه همراه :از ابزار تا کاربر ،بیبی سکینه
علویفر و مرضیه میهن دوست ،فصلنامه نقد کتاب
اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،10تابستان
.1395
 .29گرافیک خبری و اطالعرسان ،آذر اسدی کرم،

 .31مبانی و روشهای آموزش سواد اطالعاتی،
نرگس خالقی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395
 .32مدیریت دانش :کنکاشی در عوامل شکست،
حمید قاضیزاده ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،10تابستان .1395
 .33مدیریت کتابخان هها و مراکز اطالعرسانی،
سمیرا سلیمان پور ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی
و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395
 .34معرفی و نقد مأخذشناسی وقف ،عبدالحسین
طالعی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات،
س سوم ،ش  ،9بهار .1395
 .35ناهماهنگی در رسمالخط نام نویسندگان و
کتابها در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،رضا
باقریان موحد ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش
 ،159مرداد و شهریور .1395
 .36نقد و بررسی شیوههای استناددهی در متون
علمی ،حمزه علی نورمحمدی ،فصلنامه نقد کتاب
اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،9بهار
.1395
 .37نقدی بر کتاب روزنامۀ  آذربایجان :نخستین
روزنامۀ  فکاهی و طنز در ایران ،مهدی جعفری
خانقاه ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات،
س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .38نهچندان استوار در چهار گام نخست ،نقدی
بر دانشنامه ایران ،صالح طباطبایی ،فصلنامه نقد
کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش ،9
بهار .1395
 .39هزار واژۀ علوم انسانی و نگاهی از جنس علم
اطالعات و دانششناسی ،حسین مختاری معمار،
فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س

سوم ،ش  ،10تابستان .1395

بهار و تابستان .1395

 .40یافتن حقیقت به روش احتیاج دارد ،منیره پنج
تنی ،اطالعات حکمت و معرفت ،ش  ،10دی
.1395

 .10نقد و بررسی فهرست نسخ خطی سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ایران (ج ،)28 .پریسا کرم رضایی،
فصلنامه نقد کتاب میراث ،س سوم ،ش  9و ،10
بهار و تابستان .1395

 .1اجازات علما :آشنایی ،فوائد ،نکات ،عبدالحسین
طالعی ،فصلنامه نقد کتاب میراث ،س سوم ،ش  9و
 ،10بهار و تابستان .1395
 .2آداب ُمهرنویسی در دوره اسالمی از ایلخانان
تا پایان قاجاریه ،رضا فراستی ،فصلنامه نقد کتاب
میراث ،س سوم ،ش  9و  ،10بهار و تابستان .1395

 .4حجامت و مکافات! (ذیلی بر چاپهای سه گانۀ 
الص ّحه) ،گلپـر نصری ،آینة میراث ،ش ،58بهار
درع ّ
و تابستان .1395
 .5فهرست نسخههای خطی کتابخانه مدرسه
حجتیه قم در آستانۀ هفتاد سالگی آن ،عبدالحسین
طالعی ،فصلنامه نقد کتاب میراث ،س سوم ،ش  9و
 ،10بهار و تابستان .1395

 .7مالحظاتی در باب ترجمۀ فرهنگ اصطالحات
توصیفی نسخههای خطی جهان اسالم ،مهرداد
چترایی عزیزآبادی ،آینه پژوهش ،س بیست و
هفتم ،ش  ،159مرداد و شهریور .1395
 .8نق ِد نجیبانه (نقد کتاب تاریخ کشیک خانه
همایون اثر ملک الشعراء نورالدین محمد شریف
کاشانی متخلص به نجیب) ،محمدرضا بهزادی،
فصلنامه نقد کتاب میراث ،س سوم ،ش  9و ،10
بهار و تابستان .1395
 .9نقد و بررسی تصحیحهای کتاب سندبادنامه،
مجید خسروی ،آینه میراث ،س چهاردهم ،ش،58

 .13نقد و بررسی کتاب یادگار همایونی ،مریم
علیپور دورورق ،فصلنامه نقد کتاب میراث ،س سوم،
ش  9و  ،10بهار و تابستان .1395
 .14نقدی بر کتاب روزنامه آذربایجان :نخستین
روزنامه فکاهی و طنز در ایران ،مهدی جعفریخانقاه،
فصلنامه نقد کتاب میراث ،س سوم ،ش  9و ،10
بهار و تابستان .1395
کتاب کتاب و کتابشناسی در
 .15نگاهی به
ِ
نوشتههای حبیب یغمایی :به همراه نقد و بررسی
و ارائه طرح پیشنهادی جهت شیوه گردآوری و
تنظیم اطالعات این نوع آثار ،هما افراسیابی،
فصلنامه نقد کتاب میراث ،س سوم ،ش  9و،10
بهار و تابستان .1395
 .3فلسفه ،کالم و عرفان

وکری خانه به دوش (نقدی
 .1از بهمنیا ِر مؤ َّید تا لَ ِ
بر یک ترجمه) ،حمید عطایی نظری ،کتابگزار ،س
اول ،ش  ،1بهار .1395
 .2انتشاری نه چندان خوشخوان از کتابی خوشخوان:
نقد و بررسی کتاب درآمدی به متافیزیک معاصر،
مهدی امیریان ،آینه پژوهش ،سال بیست و هفتم،
ش  ،162بهمن و اسفند .1395
 .3انسان میان هستی و نیستی ،علی غزالی فر،
فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و عرفان ،س سوم،
ش  11و  ،12پاییز و زمستان .1395
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 .6مقایسه ینابیع االسالم کشیش تیسدال و برخی
ردیههای آن ،حیدر عیوضی ،فصلنامه نقد کتاب
میراث ،س سوم ،ش 9و ،10زمستان .1395

 .12نقد و بررسی کتاب نسخههای خطی اسالمی در
روسیه ،گودرز رشتیانی ،فصلنامه نقد کتاب میراث ،س
سوم ،ش  9و  ،10بهار و تابستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .3بررسی انتقادی ترجمۀ  رسالۀ  قشیریه ،معین
کاظمیفر و غالمحسین غالمحسینزاده ،آینه میراث،
س چهاردهم ،ش  ،59پاییز و زمستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .2میراث پژوهی

 .11نقد و بررسی کتاب گنجینه اسناد بنیاد
ایرانشناسی ،علی ططری ،فصلنامه نقد کتاب میراث،
س سوم ،ش  9و  ،10بهار و تابستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .4انگارۀ رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای
عجوالنه بر منتقدان اندیشۀ  صدرایی ،محمود
هدایت افزا ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و
عرفان ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان .1395

 .14تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام،
سید محمد استوار نامقی ،سیدمهدی زرقانی و
محمودرضا قربان صباغ ،جستارهای ادبی ،س
چهل و نهم ،ش  ،192بهار .1395

آموزش حکمت متعالیه یا پیچیده کردن و تخریب
.5
ِ
کتاب شرح منظومۀ حکمت (در
آن نقد بخش اول ِ
باب وجود و عدم) ،مرتضی شجاری ،پژوهش نامه
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش ،3مرداد و شهریور
.1395

 .15چرا زنها فیلسوف نمیشوند؟ ،عاطفه
صاحبقدم ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و
عرفان ،س سوم ،ش  11و  ،12پاییز و زمستان
.1395

 .6بررسی انتقادی مکتب پاکومیوس در رهبانیت
مسیحیت شرقی ،سید مرتضی میرتبار و احمدرضا
مفتاح ،معرفت ادیان ،س هفتم ،ش ،27تابستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .7بررسی کتاب فلسفه تحلیلی از منظر عقالنیت
نقاد ،جالل پیکانی ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه
و عرفان ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان
.1395
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 .8بررسی و نقد ترجمه چونان تنها راه اندیشیدن
برای ما ،مزدك رجبی ،پژوهشنامه انتقادی متون،
س شانزدهم ،ش ،3مرداد و شهریور.1395

 .16خدا و محدودۀ عقل به روایت فیلسوفان ،زهره
معماری ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و عرفان،
س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان .1395
 .17در صحبت آقایان فیلسوف ،هومن حمدان،
شهر کتاب ،ش  ،7س دوم ،فروردین .1395
 .18راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد :بررسی
و نقد کتاب فرهنگ تطبیقی اصطالحات فلسفی،
حسن صالحی ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و
عرفان ،س سوم ،ش  11و  ،12پاییز و زمستان
.1395
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 .9بررسی و نقد کتاب کالم  ،2محمود زارعیبلشتی،
فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و عرفان ،س سوم،
ش 9و  ،10بهار و تابستان .1395

 .19عدالت بهمثابه بیطرفی طرح و نقد نظریهای
درباره عدالت ،محمد شجاعیان ،پژوهش نامه
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش ،4مهر و آبان
.1395

 .10برگردان یا نگارش؟ نگاهی به نخستین
آموزشنامهی زبان یونانی کهن به زبان پارسی،
داریوش درویشی ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و
عرفان ،س سوم ،ش  11و  ،12پاییز و زمستان .1395

 .20عرفان منطقی یا منطق عرفانی؟ معرفی و نقد
اجمالی کتاب عرفان و منطق ،سیدحسین حسینی،
پژوهشنامه انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش،3
مرداد و شهریور.1395

 .11برگردان یا نگارش؟ ،داریوش درویشی ،فصلنامه
نقد کتاب کالم ،فلسفه و عرفان ،س سوم ،ش 11
و  ،12پاییز و زمستان .1395

 .21گذار از حکمت صدرایی ،محمد غفورینژاد،
فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و عرفان ،س
سوم ،ش  11و  ،12پاییز و زمستان .1395

 .12تأملی بر کتاب درآمدی به نظام حکمت متعالیه
(جلد سوم) :انسانشناسی ،محمدرضا ارشادینیا،
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ،س بیستم،
ش ،39پاییز و زمستان .1395

 .22گفتگو با ایدئالیستهای آلمانی ،فاطمه
دالوری پاریزی ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه
و عرفان ،س سوم ،ش  11و  ،12پاییز و زمستان
.1395

 .13تحلیل انتقادی برهان وجوب و امکان ابن سینا
و نقد مالصدرا بر آن ،شاکر لوائی و طیبه رضاییره،
پژوهشهای علم و دین ،س هفتم ،ش ،2پاییز و
زمستان .1395

السواد سیرجانی
ّ .23
معرفی نسخهای از البیاض و ّ
با نامی مجعول در یادداشتهای استاد مجتبی
مینوی ،محسن پورمختار ،آینه پژوهش ،س بیست
و هفتم ،ش  ،157فروردین و اردیبهشت .1395

 .25مقدمهای بر درآمدهای کوتاه ،منیره پنج تنی،
اطالعات حکمت و معرفت ،ش  ،11بهمن .1395

 .36نقد و بررسی کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی،
مریم صانع پور ،پژوهشنامه انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش ،3مرداد و شهریور .1395

 .27میراث عالءالدوله سمنانی برای اهل خلوت و
جلوت ،احسان منصوری و مهدی آزادپرور ،فرزند
هرات ،ش .1395 ،1

 .38نقد و بررسی کتاب ارسطو ،حمیدرضا محبوبی
آرانی ،پژوهشنامه انتقادی متون ،س شانزدهم،
ش ،3مرداد و شهریور.1395

 .28نقادی کتاب جامعه سلیمان بر مبنای رابطه
حکمت و جمال ،عبدالعلی شکر و سعدی مویدی،
معرفت ادیان ،س هفتم ،ش ،26بهار .1395

 .39نقد و بررسی کتاب آشنایی با فلسفه علم
معاصر ،امیرمحمد گمینی ،فصلنامه نقد کتاب
کالم ،فلسفه و عرفان ،س سوم ،ش  11و ،12
پاییز و زمستان .1395

 .29نقد پلنتینگا بر تکامل باوری داوکینز ،علی
صادقی و مرتضی فتحیزاده ،پژوهشهای علم و
دین ،س هفتم ،ش ،2پاییز و زمستان .1395
 .30نقد درونی تباین دین و معنویت در نظریه
پیوند معنویت و عقالنیت ،سیدمحمد اکبریان ،نقد
و نظر ،س بیست و یکم ،ش ،4زمستان .1395

 .32نقد قرائت تفکیکی از معاد جسمانی ،مصطفی
شاکری ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و عرفان،
س سوم ،ش  9و  ،10بهار و تابستان .1395
 .33نقد و ارزیابی دو کتاب مهم عرفان عملی
(اخالق عرفانی) ،سیدرضی قادری ،معرفت ،س
بیست و پنجم ،ش  ،229دی .1395
 .34نقد و بررسی دیدگاههای ابن عربی از منظر
شیخ احمد سِ رهندی ،میثم احمدی و مهدی
شریفیان ،پژوهشهای ادب عرفانی ،س دهم،
ش ،31پاییز و زمستان .1395
 .35نقد و بررسی شبهات کتاب اصول مذهب

 .41نقد و بررسی کتاب پوزیتیویسم منطقی،
عبدالرزاق حسامیفر ،پژوهشنامه انتقادی متون،
س شانزدهم ،ش ،3مرداد و شهریور.1395
 .42نقد و بررسی کتاب علم ،عقل و دین،
عبدالرزاق حسامیفر ،پژوهشهای علم و دین،
س هفتم ،ش  ،1بهار و تابستان .1395
 .43نقد و بررسی کتاب هوسرل در متن آثارش،
محمدجواد صافیان ،پژوهشنامه انتقادی متون،
س شانزدهم ،ش ،3مرداد و شهریور.1395
 .44نقدی بر جلد نخست از کتاب تاریخ
اندیشههای دینی ،حیدر زاهدی ،فصلنامه نقد
کتاب کالم ،فلسفه و عرفان ،س سوم ،ش  11و
 ،12پاییز و زمستان .1395
 .45نقدی بر دیدگاه مادلونگ دربارة  بیعت با
امامعلی(ع) و ریشه جنگهای جمل ،صفین و
نهروان در کتاب جانشینی حضرت محمد(ص)،
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 .31نقد روششناختی جایگاه دین در مقام داوری
در روششناسی فلسفه مالصدرا ،شمساهلل سراج،
حسن رهبر و یحیی یثربی ،نقد و نظر ،س بیست
و یکم ،ش ،3پاییز .1395

 .40نقد و بررسی کتاب بررسی تطبیقی
اندیشههای افالطون و مولوی ،علی فتح طاهری،
پژوهشنامه انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش،3
مرداد و شهریور.1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .26منصب بابیت امامان در ترازوی نقد و بررسی
محتواشناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم
اهل بیت (ع) ،نعمت اهلل صفری فروشانی ،شیعه
پژوهی ،س دوم ،ش  ،6بهار .1395

 .37نقد و بررسی کتاب اجبار به بدعت ،ابوالفضل
مرشدی ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و عرفان،
س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .24معرفی و نقد کتاب سهروردی و افکار او ،رضا
کوهکن ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و عرفان،
س سوم ،ش  11و  ،12پاییز و زمستان .1395

الشیعه درباره بداء ،عطیه سادات فیض و محمد
حسن نادم ،تحقیقات کالمی ،س چهارم ،ش ،1
بهار .1395

حسین عبدالمحمدی ،اسداهلل رحیمی و مرتضی
علوی ،پژوهشنامه کالم ،س سوم ،ش  ،5پاییز و
زمستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .46نقدی بر کتاب عقیدةالشیعه ،حمید عطایی
نظری ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش ،160
مهر و آبان .1395
 .47نگاهی به الوشیعه فی نقد عقاید الشیعه و
ردیههای آن ،احمد رنجبری حیدرباغی ،آینه
پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش  ،160مهر و آبان
.1395
 .48نگاهی تحلیلی به کتاب دگرگونی بنیادی
فلسفۀ یونان در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسالمی،
شهین اعوانی ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و
عرفان ،س سوم ،ش  11و  ،12پاییز و زمستان
.1395

نمایۀ مقاالت ارسالی
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 .49نگاهی تحلیلی و انتقادی به کتاب الهیئت
محیط زیست ،اعظم قاسمی ،فصلنامه نقد کتاب
کالم ،فلسفه و عرفان ،س سوم ،ش  11و ،12
پاییز و زمستان .1395
معرفی
 .50نگرشی بر نگارشهای کالمی (ّ :)2
انتقادی ویراست تذکره الواصلین فی شرح نهج
ِ
المسترشدین ،حمید عطایی نظری ،آینه پژوهش،
س بیست و هفتم ،ش  ،158خرداد و تیر .1395
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 .51نگرشی بر نگارشهای کالمی (َ :)3مصائب و
َمصاعب رسائل َس ّید مرتَضی ،حمید عطایی نظری،
آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش  ،159مرداد
و شهریور .1395
 .52نگرشی بر نگارشهای کالمی ( :)4األبحاث
المفیده فی تحصیل العقیده ،حمید عطایی نظری،
آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش  ،160مهر و
آبان .1395
 .53نگرشی بر نگارشهای کالمی ( :)5واجب
االعتقاد علی جمیع العباد ،حمید عطایی نظری،
آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش  ،161آذر
و دی .1395
 .54نگرشی بر نگارشهای کالمی ( :)6الرساله
السعدیه ،حمید عطایی نظری ،س بیست و هفتم،
َّ

ش  ،162بهمن و اسفند .1396
رسریخوانان بیزار است ،عاطفه
 .55نیچه از َس َ
صاحبقدم ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه و
عرفان ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان
.1395
 .4علوم تربیتی و روانشناسی
ی اصیل باعنوان:
ب شادکام 
 50 .1ایرا د ب ر ترجمة کتا 
شادمانیدرونی ،محمود گلزاری ،فصلنامه نقد کتاب
اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی ،س دوم ،ش
 ،5بهار .1395
 .2ارزیابی محتوای کتابهای درسی جدیدالتالیف
دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به مفاهیم
مهدوی براساس تکنیک آنتروپی شانون ،رضا
جعفری هرندی ،حسن نجفی و ابوالفضل رحیمی،
پژوهشهای مهدوی ،س پنجم ،ش  ،19زمستان
.1395
 .3بررسی و نقد نظریه نیوبرگ درباره همبستگی
بین اعمال مذهبی و مغز بر اساس الگوی الهیئت
اعصاب ،علی سنایی ،اسحاق رحیمیان بوگر و هادی
هاشمی ،پژوهشنامه کالم ،س سوم ،ش ،5پاییز و
زمستان .1395
ش فلسفه برای خردساالن :نقد
 .4تفک ر در آموز 
 و بررسی دو سبک ،سعید ناجی ،سمانه عسکری،
لیال مجید حبیبی عراقی ،فصلنامه نقد کتاب اخالق،
علوم تربیتی و روانشناسی ،س دوم ،ش  ،5بهار
.1395
ی آگاهان ه با رویکردهای جدی د
 .5فرزندپرور 
تربیتی :مروریب ر کتابچگونهفرزند م را براساس
ت کنم ،مهرناز باشیزاده
ی او تربی 
تیپ شخصیت 
مقدم ،فصلنامه نقد کتاب اخالق ،علوم تربیتی و
روانشناسی ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395
ی عملی
ی و راهنما 
س سنجش افسردگ 
 .6مقیا 
ن بر اساس نظریه چهل درصدی،
شادکا م زیست 
محسن زندی ،فصلنامه نقد کتاب اخالق ،علوم
تربیتی و روانشناسی ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395

 .7نقد و بررسی کتاب فارسی ششم ابتدایی ،با
استفاده از تکنیک ادوارد فرای ،مرضیه مختاری
و زهرا کبیری رئیس آباد ،مطالعات روانشناسی و
علوم تربیتی ،س دوم ،ش  ،14زمستان .1395

ی حرکات
ی پیامرسان 
ی بهکتاب روانشناس 
 .9نگاه 
بدن ،فرید براتی سده ،فصلنامه نقد کتاب اخالق،
علوم تربیتی و روانشناسی ،س دوم ،ش  ،5بهار
.1395

 .5دین
الف) قرآن وحدیث
 .1ارزیابی ترجمهشناسی قرآن کریم :رویکرد
نظری و کاربردی ،زکیه امانی ،فصلنامه نقد قرآن
و حدیث ،س دوم ،ش  ،7پاییز .1395

 .3ارزیابی کتاب رجال تفسیری ،محمد عرب پور و
محسن قمرزاده ،فصلنامه نقد قرآن و حدیث ،س
دوم ،ش  ،8زمستان .1395
 .4ارزیابی نقل به معنا و تصحیف در الجامع
الصغیر ،مصطفی همدانی ،فصلنامه پژوهشی علوم
حدیث ،ش  ،78بهار .1395
 .5از نگاه دیگران ( )4قرآنهای عصر اموی،
سیدعلی آقایی ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم،
ش  ،158خرداد و تیر .1395
 .6از نگاه دیگران ( )6قرآن در فرایند شکلگیری

 .9برخی یادداشتها درباره تفسیر فتوح الرحمان
فی اشارات القرآن و مؤلف آن :شمسالدین محمد
بن عبدالملک دیلمی همدانی ،مجتبی شهسواری،
آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش ،157
فروردین و اردیبهشت .1395
 .10بررسی تحلیلی کتابهای تطبیقی تخریج
در اهل سنت ،عباس محمودی و عبدالهادی
مسعودی ،حدیث و اندیشه ،ش ،22زمستان .1395
 .11بررسی رویکرد قرآن به زن :تأملی بر کتاب
زن در قرآن ،علی چاالکی ،گلستان قرآن ،س دوم،
ش  ،9تابستان .1395
 .12بررسی کتاب فقه الحدیث (نقل به معنا)،
محمد باعزم ،فصلنامه نقد قرآن و حدیث ،س دوم،
ش  ،6تابستان .1395
 .13بررسی و نقد کتاب جلوههای بالغت در نهج
البالغه ،علی پیرانی شال ،پژوهش نامه انتقادی
متون ،س شانزدهم ،ش  ،6بهمن و اسفند.1395
 .14بررسی و نقد مبانی ادبی ابن تیمیه در تفسیر
قرآن ،احمد ناصح ،غالمحسین اعرابی و علی
اصغر شریفیراد ،پژوهشهای ادبیـ قرآنی ،س
چهارم ،ش  ،1بهار .1395
 .15تأملی در ترجمه کتاب دانشنامه تفسیر و
مفسر ،علی علیمحمدی ،فصلنامه نقد کتاب قرآن
و حدیث ،س دوم ،ش ،8زمستان .1395
 .16تحلیل انتقادی نظریه قرائت مدرجه قرآن،
علی راد ،فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث ،س
دوم ،ش ،7پاییز . 1395
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 .2ارزیابی شناختنامه تفسیر تنزیلی ،زینب بهجت
پور و محسن قمرزاده ،فصلنامه نقد قرآن و حدیث،
س دوم ،ش  ،7پاییز .1395

 .8از نگاه دیگران ( )5خدا زیباست ،سیدعلی
آقایی ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش ،159
مرداد و شهریور .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .10هوش و گوش خودبدینپاداش ده :نقدیبر
گزارش آرای تربیتی جاحظ در جلد نخست آرای
دانشمندان مسلمان درتعلیموتربیتومبانیآن،
بهروز رفیعی ،فصلنامه نقد کتاب اخالق ،علوم
تربیتی و روانشناسی ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395

 .7از نگاه دیگران ( )3نخستین ترجمۀ انگلیسی
تاریخ قرآن ،سیدعلی آقایی ،آینه پژوهش ،س
بیست و هفتم ،ش  ،157فروردین و اردیبهشت
.1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .8نقد و بررسی نسخه فارسی کتاب خانواده درمانی،
ناصر یوسفی و غفار نصیری هانیس ،پژوهش و
نگارش کتب دانشگاهی ،س بیستم ،ش  ،39پاییز
و زمستان .1395

امت اسالمی ،سیدعلی آقایی ،آینه پژوهش ،س
بیست و هفتم ،ش  ،160مهر و آبان .1395

 .17گامی به سوی إسناد و أسناد در تحدیث ،جویا
جهانبخش ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش
 ،158خرداد و تیر .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .18گذری بر کتاب آسیبشناسی جریانهای
تفسیری و نقد آن ،مریم والیتی ،فصلنامه نقد
قرآن و حدیث ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395
 .19معرفی مجموعه مقاالت برگزیده کنگره
ملی حضرت محمد هالل بن علی علیهالسالم،
سید امیرحسین کامرانیراد ،فصلنامه وقف میراث
جاویدان ،94 ،تابستان .1395
 .20معرفی مجموعه مقاالت نخستین کنگره
ملی حضرت بیبی حکیمه علیهاالسالم ،سید
امیرحسین کامرانیراد ،فصلنامه وقف میراث
جاویدان95 ،و  ،96پاییز و زمستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .21معرفی و نقد ترجمه دائرةالمعارف قرآن لیدن،
محمدعلی طباطبایی ،فصلنامه نقد کتاب قرآن و
حدیث ،س دوم ،ش2و ،3تابستان و پاییز .1394
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 .22نقد دیدگاه لوگزنبرگ درباره ُسریانی بودن خط
قرآن در نگارش نخستین ،زهرا صرفی ،آذرنوش
آذرتاش ،نصرت نیلساز و نهله غروی نایینی ،ادب
عربی ،س هشتم ،ش  ،1بهار و تابستان.1395

آذرماه1396

 .23نقد روششناختی کتاب التفسیر و المفسرون
فی ثوبه القشیب ،سیدهدایت جلیلی ،فصلنامه نقد
قرآن و حدیث ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395
 .24نقد کتاب مقدس :خاستگاه تاریخی معرفتی و
تأثیر آن بر مطالعات قرآنی ،نفیسه امیری دوماری،
نفیسه و جعفر نکونام ،معرفت ادیان ،ش ،29
زمستان .1395
 .25نقد مسئله حدوث قرآن از دیدگاه قاضی
سعید قمی با توجه به مبانی مالصدرا ،سید محمد
موسوی ،پژوهشنامه کالم ،س سوم ،ش  ،4بهار
و تابستان .1395
 .26نقد و ارزیابی کتاب تفسیر سیاسی قرآن
در ایران معاصر ،هاجرخاتون قدمی جویباری و
سیدهدایت جلیلی ،فصلنامه نقد قرآن و حدیث،
س دوم ،ش  ،6تابستان .1395

 .27نقد و ارزیابی کتاب ظاهرگرایی در فهم قرآن،
هاجرخاتون قدمی جویباری و سیدهدایت جلیلی،
فصلنامه نقد قرآن و حدیث ،س دوم ،ش  ،5بهار
.1395
 .28نقد و بررسی برنامۀ درسی رشتۀ علوم قرآن
و حدیث در مقطع کارشناسی ،علی رضا فخاری،
پژوهشنامه انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش ،3
مرداد و شهریور .1395
 .29نقد و بررسی ترجمان وحی ،محمد ده پور،
فصلنامه نقد قرآن و حدیث ،س دوم ،ش ،6
تابستان .1395
 .30نقد و بررسی دیدگاههای مختلف در رابطه
با وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم ،محمد شیبانی،
پژوهشنامه کالم ،س سوم ،ش  ،4بهار و تابستان
.1395
 .31نقد و بررسی طرحواره های تصوری قرآن
در نهجالبالغه ،حسن مقیاسی ،پژوهشنامة
نهجالبالغه ،س چهارم ،ش  ،14تابستان .1395
 .32نقد و بررسی عناوین مقاالت پژوهشی رشتۀ 
علوم حدیث از منظر روششناسی تحقیق (مطالعۀ 
موردی مجلۀ علمی پژوهشی علوم حدیث) ،علی
حاجی خانی و نوروز امینی ،پژوهش نامه انتقادی
متون ،س شانزدهم ،ش  ،6بهمن و اسفند.1395
 .33نقد و بررسی کتاب خاورشناسان و ابن عباس:
(تحلیل انتقادی دیدگاههای خاورشناسان درباره
آثار تفسیری منسوب به ابن عباس) ،نصرت نیلساز
و مجید معارف ،گلستان قرآن ،س دوم ،ش ،9
تابستان .1395
 .34نقدی بر ترجمه االعجاز البیانی للقرآن ،سید
محمود طیب حسینی و سیدرسول سجادی نسب،
فصلنامه نقد قرآن و حدیث ،س دوم ،ش ،6
تابستان .1395
 .35نقدی بر ترجمه کتاب علوم الحدیث و
مصطلحه ،عاطفه محمدزاده ،فصلنامه نقد قرآن
و حدیث ،س دوم ،ش  ،6تابستان .1395

ب) فقه و حقوق
 .1ابهامات فقهی معامالت بانکی ،حسین حسنزاده
سروستانی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س
دوم ،ش  ،5بهار .1395

 .3استحکام حقوق بشر با تأمل بر آموزههای
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،احمدرضا
توحیدی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،8زمستان .1395
 .4اسمی و دیگر هیچ ،محمدرضا ظفری ،فصلنامه
نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395
 .5اشغال نظامی ،محمدحسین مظفری ،فصلنامه
نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،7پاییز .1395

 .7ایفاد عدالت کیفری در پرتو اعمال صالحیت
دیوان کیفری بین الملل در محاکمه جنایت تجاوز،
احمدرضا توحیدی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق،
س دوم ،ش  ،6تابستان .1395

 .9بایستههای تقنین ،از تئوری تا عمل ،سعید
شریعتی فرانی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س
دوم ،ش  ،7پاییز .1395
 .10بررسی فقهی شبیه سازی انسان ،محمدعلی
خادمی کوشا ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س
دوم ،ش  ،7پاییز .1395
 .11بررسی انتقادی كتاب آموزشی تعلیماللغة
العربیه ویژه دانشجویان رشته حقوق ،یوسف نظری،
پژوهشنامه انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش،6
بهمن و اسفند .1395
 .12تاریخ کدام فقه؟ با کدام ریشهها؟ ،سیفاهلل
صرامی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،6تابستان .1395

 .16توهین به مقدسات اسالم با توجیه آزادی در
بیان و نشر عقیده ،ابوالفضل احمدزاده ،فصلنامه نقد
کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395
 .17توهین به مقدسات نقد ،محسن برهانی،
فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش ،5
بهار .1395
 .18جایگاه شنود در نقض حریم خصوصی از منظر
فقه و حقوق ،عادل ساریخانی ،فصلنامه نقد کتاب
فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395
 .19جایگاه عدالت در استنباط احکام معامالت،
محمدمهدی کریمینیا ،فصلنامه نقد کتاب فقه و
حقوق ،س دوم ،ش  ،7پاییز .1395
 .20جنگ و الزامات قانونی آن یا جنگ غیر قانونی،
احمدرضا توحیدی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق،
س دوم ،ش  ،5بهار .1395
 .21چشم انداز پیشگیری از جرم در قلمرو دانشنامه
جرمشناسی آکسفورد ،سید حسن جعفریان ،فصلنامه
نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395
 .22چند گزارش از چند نشست نقد :نقد کتابهای
فقهی و حقوقی در دانشگاه علوم قضایی،
محمدحسین مظفری ،فصلنامه نقد کتاب فقه و
حقوق ،س دوم ،ش  ،8زمستان .1395
 .23حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ،هیبت اهلل
نژندی منش و فریبا مشیرپور ،فصلنامه نقد کتاب
فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،7پاییز .1395
 .24داوری ناتمام ،عبدالحسین محمودی ،فصلنامه نقد
کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،6تابستان .1395
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 .8ایمان یا آزادی ،محمدحسین مظفری ،فصلنامه
نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،8زمستان
.1395

 .15توانافزایی قدرت استدالل و شم حقوقی،
محمد امامیپور ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق،
س دوم ،ش  ،8زمستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .6اصل مصلحت در اسالم ،احمد کاظمی ،فصلنامه نقد
کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،8زمستان .1395

 .14ترجمهای نامفهوم از کتابی ماندگار ،سعید
عدالتنژاد ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س
دوم ،ش  ،6تابستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .2ادله اثبات دعوا ،وحید نکونام ،فصلنامه نقد کتاب
فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،8زمستان .1395

 .13تأملی در اجتهاد شخصیت حقوقی ،علی
علویقزوینی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س
دوم ،ش  ،7پاییز .1395

 .25دست نامهای برای آموزش حقوق کودک،
پیمان جلیل پور ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق،
س دوم ،ش  ،6تابستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .26راهی طوالنی تا آستانه پژوهش ،محمدمهدی
رفیع پور ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،7پاییز .1395
 .27سخن بی حرف ،محمد ارتا ،فصلنامه نقد کتاب
فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،7پاییز .1395
 .28سخنی چند درباره حقوق خانواده ،حسین
صفایی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،6تابستان .1395
 .29سراب حقوق تجارت الکترونیک ،کوروش
کاویانی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،6تابستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .30سنت عالمانه نقد در فقه شیعه ،محمدرضا
شفتی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،6تابستان .1395
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 .31شرط عدم تمکین ،محمد امامیپور ،فصلنامه
نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،7پاییز .1395

زمستان .1395
 .38فقه سیاسی یا سیاست در فقه؟ ،محمد جعفری
هرندی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،5بهار .1395
 .39قاعده تعدد جرم در معرض نقد ،محمدابراهیم
شمس ناتری ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س
دوم ،ش  ،5بهار .1395
 .40کاری نو در فقه اقتصادی ،محمدکاظم
رحمانستایش ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س
دوم ،ش  ،5بهار .1395
 .41کتاب فسخ معامله با استناد به خیار تبعض
صفقه ،محمدآرتا ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق،
س دوم ،ش  ،8زمستان .1395
 .42کنکاشی در کتاب آیین دادرسی ویژه کودکان
بزه دیده ،عباس تدین ،فصلنامه نقد کتاب فقه و
حقوق ،س دوم ،ش  ،6تابستان .1395
 .43مروری برکتاب شوراهای فتوا یا اجتهاد گروهی،
اکبر خادم الذاکرین ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق،
س دوم ،ش  ،6تابستان .1395
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 .32ضرورت واکاوی ابعاد فقهی حقوقی رخداد
عاشورا ،رحیم نوبهار ،فصلنامه نقد کتاب فقه و
حقوق ،س دوم ،ش  ،8زمستان .1395

 .44معرفی کتاب احکام مهریه در فقه شیعه ،احمد
حلبیان ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،7پاییز .1395

 .33عدالت نوآورانه :مطالعه موردی عدالت
بومشناختی ،مهرانگیز روستایی ،فصلنامه نقد کتاب
فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395

 .45معرفی کتاب بررسی فقهی و حقوقی وقف
از سوی و بر اشخاص حقوقی ،سید امیرحسین
کامرانیراد ،وقف میراث جاویدان ،ش  ،93بهار .1395

 .34عصیان مشروع ،محمدکاظم حقانی فضل،
فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش ،7
پاییز .1395

 .46معرفی کتاب حقوق بینالملل دریاها ،قاسم
زمانی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،6تابستان .1395

 .35عقد بیمه ،مجید محمدی ،فصلنامه نقد کتاب
فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،7پاییز .1395

 .47معرفی کتاب درآمدی بر حقوق اساسی ،ناصر
سلطانی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،7پاییز .1395

 .36فردیسازی مجازات و جلوههای آن در نظام
سیاسی ،محمدعلی حاج دهآبادی و زهرا ساریخانی،
فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش ،6
تابستان .1395

 .48نقد کتاب در راهنمای کتاب ،علی نجفی،
فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش ،7
پاییز .1395

 .37فقه پدیده نو پیدا ،محمد مهدی کریمینیا،
فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش ،8

 .49نقد کتاب ضمان خون مسلمان ،عزیزاهلل
فهیمی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،

ش  ،6تابستان .1395

ج) اخالق

 .51نقد و نظری بر کتاب تحول قدرت ،حجتاهلل
محمد شاهی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س
دوم ،ش  ،8زمستان .1395

 .2روششناسی قرآنی سراالسراء در استنباط
آموزههای عرفانی و اخالقی مأثور ،مصطفی
همدانی ،فصلنامة آموزههای قرآنی ،ش  ،24پاییز
و زمستان .1395

 .52نقدی بر فرهنگنامه اصول فقه ،احمد
کاظمی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،7پاییز .1395
 .53نقدی بر کتاب ابطال سند رسمی ،اکبر میرزا
نژادجویباری ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س
دوم ،ش  ،7پاییز .1395

 .55نقدی بر کتاب خیانت در امانت ،اسماعیل
آقابابایی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،6تابستان .1395
 .56نقدی برکتاب حقوق شهروندی در اندیشه
اسالمی ،کامران قره گوزلی ،فصلنامه نقد کتاب فقه
و حقوق ،س دوم ،ش  ،6تابستان .1395

 .58وصل یا فصل غیر هم کیشان ،محمدتقی
رفیعی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،5بهار .1395
 .59ولی قهری در گذرکاه فقه و حقوق ،داوود
بصارتی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س دوم،
ش  ،5بهار .1395
 .60ویراستار در کنار نویسنده است نه در مقابل او،
محمد آرتا ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،س
دوم ،ش  ،6تابستان .1395

 .4عقالنیت گفتگو محور بسان راهکاری برای نیل
به فلسفه اخالق اسالمی :تقریری از کتاب گفتگو
چشماندازی برای اندیشه ،حمیدرضا شریعتمداری،
فصلنامه نقد کتاب اخالق ،علوم تربیتی و
روانشناسی ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395
 .5گذار از اخالق سکوالر به اخالق ایمانی :نقدها
و رهیافتهای طه عبدالرحمن ،زهرا بدرلو ،فصلنامه
نقد کتاب اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی ،س
دوم ،ش  ،5بهار .1395
 .6گزارشی از کتاب منطق تدبیر االختالف من خالل
اعمال طه عبدالرحمن ،ساجده یوسفی ،فصلنامه نقد
کتاب اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی ،س دوم،
ش  ،5بهار .1395
ی ناقص ،مسعود صادقی ،فصلنامه
 .7یک خود فریب 
نقد کتاب اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی ،س
دوم ،ش  ،5بهار .1395
 .6علوم اجتماعی
الف) علوم اجتماعی
 .1از مارکس تا پیکتی :سرمایه بر تارک سرمایه،
سیدوحید عقیلی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی،
س سوم ،ش  ،9بهار .1395
 .2استیفای حقوق زنان جنبشهای اجتماعی حقوق
زنان در مصر ،مریم نورائینژاد ،فصلنامه نقد کتاب
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 .57نوشتهای قابل تحسین همراه بها گالیههای
چند در نقد و بررسی کتاب اصول حقوق مالکیت
فکری ،علیرضا محمدزاده وادقانی ،فصلنامه نقد
کتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،8زمستان .1395

 .3سعی نابرده و امید عطا :نقد کتاب اخالق و
فناوری ،حسینعلی رحمتی ،فصلنامه نقد کتاب
اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی ،س دوم ،ش
 ،5بهار .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .54نقدی بر کتاب جرم سازمان یافته ،صادق
سلیمی و مریم صمصامی ،فصلنامه نقد کتاب فقه و
حقوق ،س دوم ،ش  ،8زمستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .50نقد و بررسی کتاب تأثیر تحریم بر سالمت و
بهداشت عمومی ،یاسر ضیائی ،فصلنامه نقد کتاب
فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،8زمستان .1395

 .1روایت دیروزی شدن سبک زندگی :نقد کتاب
تجربه تج ّدد ،داوود مهدوی زادگان ،پژوهشنامه
سبک زندگی ،س اول ،ش ،2بهار و تابستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

نمایۀ مقاالت ارسالی
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علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،12اسفند .1395

س شانزدهم ،ش  ،2خرداد و تیر .1395

 .3امر روزمره در جامعه پسا انقالبی ،شعبان علی
بهرامپور ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س
سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .13بررسی و نقد کتاب جامعهشناسی از چه معظلی
رنج میبرد؟ ،مهدخت قربانی ،فصلنامه نقد کتاب
علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .4اندیشهورزی سیرایت میلز و جامعه شناسی ایران،
محمدعلی زکی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی،
س سوم ،ش  ،9بهار .1395

 .14بررسی و نقد کتاب ما چگونه ما شدیم؟،
اسماعیل قدیمی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی،
س سوم ،ش  ،10تابستان .1395

 .5اهمیت نظریه سیاسی در نسبت با علم سیاست
بررسی و نقد کتاب فهم نظریههای سیاسی،
سیدرضا شاکری ،پژوهشنامه انتقادی متون ،س
ّ
شانزدهم ،ش ،4مهر و آبان .1395

 .15بررسی و نقد متون خارجی در زمینه مقاومت
و تابآوری اقتصادی ،سیدحسین میرجلیلی،
پژوهشنامه انتقادی متون ،ویژه نامة اقتصاد
مقاومتی.1395 ،

 .6آسیبشناسی نقادانه علوم انسانی و اجتماعی
در ایران ،کیما انصاری ،فصلنامه نقد کتاب علوم
اجتماعی ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395

 .16بررسی و نقد مقاله دگرگونی سیاست یا ضد
سیاست؟ ،هادی آجیلی و رضا ذبیحی ،پژوهشنامه
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش  ،2خرداد و تیر
.1395

 .7آسیبشناسی ارایه و تدریس کتاب درسی تفکر
و سواد رسانهای در سال اول (دهم)دوره دوم
متوسطه آموزش و پرورش ،میکائیل رسولزاده و
سعید رحمانپور ،مقاالت منتخب همایش ملی سواد
رسانهای و مسئولیت اجتماعی ،س اول ،زمستان
.1395

آذرماه1396

 .8برآمده از دغدغههای اجتماعی :مرور و بررسی
کتاب جنبشهای اجتماعی (پدیدآیی ،فراز و فرود)،
بهروز گرانپایه ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی،
س سوم ،ش  ،12اسفند .1395
 .9بررسی و معرفی کتاب تحلیل اجتماعی در
فضای کنش ،زهرا حسن استادعلی ،فصلنامه نقد
کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .10بررسی و نقد اندیشه فوکو ،زهره تاجزاده،
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395
 .11بررسی و نقد کتاب باید از جامعه دفاع کرد،
عبدالحسین کالنتری و رضا تسلیمی طهرانی،
پژوهشنامه انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش،4
خرداد و تیر .1395
 .12بررسی و نقد کتاب تجدد ناتمام روشنفکران
ایران ،مقصود رنجبر ،پژوهش نامه انتقادی متون،

 .17ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎب تحلیلی بر شاخصهای
کالن اقتصادی در ایران (با رویکرد اقتصاد
مقاومتی) ،منصور زراء نژاد ،پژوهشنامه انتقادی
متون ،ویژهنامة اقتصاد مقاومتی.1395 ،
 .18برنامهریزی و قدرت در ایران ،بیژن زارع،
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش
 ،12اسفند .1395
 .19پرسوجو درباره شیوههای هستی ،اسماعیل
قدیمی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س
سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .20پروندهای جامعهشناختی در بررسی نقش زنان
در رمان بعد از انقالب ،فروغ خبیری ،فصلنامه نقد
کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .21جریان اصلی رشته جامعهشناسی اقتداری که
همچنان برقرار است ،نسرین پورهمرنگ ،فصلنامه
نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،10تابستان
.1395
 .22چالشی در ادراکات بدیهی ،ابراهیم حبیبیمجنده،
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش ،12
اسفند .1395
 .23چرخ و فلک داده و نظریه ،ابراهیم حبیبیمجنده،

فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش ،10
تابستان .1395
 .24چرخشهای امر دینی در جامعه ایرانی ،نرگس
آذری ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم،
ش  ،11پاییز .1395

 .26درآمدی بر نظریه انتقادی ،محمد دادگران،
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395
 .27درس گفتارهای استاد غالمحسین صدیقی ،امید
علی احمدی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س
سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .29راهنمای گراندد تئوری در پژوهش علوم
اجتماعی ،مهدخت قربانی ،فصلنامه نقد کتاب علوم
اجتماعی ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .31روش پژوهش کیفی در علوم اجتماعی،
علیرضا نوروزی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395
 .32رویکرد انتقادی درباره برداشتهای رایج
از اقتصاد مقاومتی در متون اقتصادی در ایران،
سیدمحمدجواد قربی ،پژوهشنامه انتقادی متون
و برنامه های علوم انسانی ،س شانزدهم ،بهمن و
اسفند .1395
 .33رویکرد انتقادی درباره برداشتهای رایج از
سید
اقتصاد مقاومتی در متون اقتصادی در ایرانّ ،
جواد قربی ،پژوهشنامه انتقادی متون ،ویژه نامة
اقتصاد مقاومتی.1395 ،

 .37شهر خالق نیاز جوامع امروزی و در حال گذار،
سعیده محمدی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی،
س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .38علوم اجتماعی نیندیشیدنی :محدودیت های
پارادایمهای قرن نوزدهمی ،ابوالفضل مرشدی،
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395
 .39علوم انسانی گستره شناختها ،نیما اکبری،
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395
 .40فتح اهلل گولن :روشنفکر یا کودتاچی؟ :نقد و
بررسی کتاب جنبش گولن ،تحلیلی جامعهشناسانه
از جنبش مدنی ،محمد فکری ،فصلنامه نقد کتاب
علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،12اسفند .1395
 .41فراغت و پدیدههای اجتماعی ،رضا انصاری فرد،
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش ،9
بهار .1395
 .42فرهنگ عامه تودهوارگی یا لذت ازدیدگاه
مطالعات فرهنگی :نقد کتاب مطالعات فرهنگی
دربارة  فرهنگ عامه ،سعیده محمدی ،فصلنامه
نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،12اسفند
.1395
 .43فضای عمومی و شهر ،میثم رضائی ،فصلنامه
نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،9بهار
.1395
 .44قومیت و قوم گرایی در ایران ،محمد خوش
گفتار ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم،
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 .30روایت در پژوهشهای علوم اجتماعی :معرفی
روشهای کیفی ،قاسم آزادی احمدآبادی ،فصلنامه
نقد کتاب اطالع رسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395

 .36سرمایه اجتماعی در برابر انزوای اجتماعی ،مریم
نورائینژاد ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س
سوم ،ش  ،9بهار .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .28راهبردهای بوردیو در طرح مسایل جامعهشناسی،
مریم نورائینژاد ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی،
س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .35سرمایه اجتماعی در ایران ،نیما اکبری ،فصلنامه
نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،11پاییز
.1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .25دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد ،پروانه
جوانمردی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س
سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .34زبان و مهاجرت :پیامدهای زبانی مهاجرت
ایرانیان به امریکا ،علی حاتمی ،فصلنامه نقد کتاب
علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

ش  ،9بهار .1395
 .45کتاب درسی دانشگاهی مبانی جامعهشناسی،
محمدعلی زکی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی،
س سوم ،ش  ،12اسفند .1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .46کتابسازی مردانه برای نقشهای زنانه ،عباس
اسدی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم،
ش  ،10تابستان .1395
 .47کتابشناسی مردم شناسی ،پیمان جلیلپور،
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395
 .48کنکاش در واقعیات ،امین مستقیمی ،فصلنامه
نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،12اسفند
.1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .49مدرنیته از روایت تا کشف پروبلماتیک نظریه
سیاسی هنجاری ،حوریه حقیقی نیا ،فصلنامه نقد
کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395
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 .50مرز میان فرهنگ فاخر و فرهنگ رایج ،فروغ
خبیری ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم،
ش  ،9بهار .1395
 .51مسایل اجتماعی زبان از زاویه جامعهشناسی،
علی یعقوبیان ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی،
س سوم ،ش  ،9بهار .1395

آذرماه1396

 .52مشکله هویت ایرانیان امروز ایفای نقش در
عصر یک تمدن و چند فرهنگ ،بیژن زارع ،فصلنامه
نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،11پاییز
.1395
 .53مطالعات گردشگری :تعامل علوم انسانی و
گردشگری ،علی یعقوبیان ،فصلنامه نقد کتاب علوم
اجتماعی ،س سوم ،ش  ،12اسفند .1395
 .54معجزه نوشتن :نقدی بر کتاب پیش نگارش
گامی نخست در فرایند پژوهش ،محمدجواد
غالمرضا کاشی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی،
س سوم ،ش  ،12اسفند .1395
 .55معرفی و بررسی کتاب :ایران هراسی ،رمضان
علی ابراهیمزاده گرجی ،کیهان فرهنگی ،ش -358
 ،360پاییز .1395

 .56معرفی و نقد کتاب زنان و مسائل اجتماعی،
فاطمه موسوی ویایه ،مسائل اجتماعی ایران ،س
هفتم ،ش ،2پاییز و زمستان .1395
 .57معرفی و نقد کتاب گزارش وضعیت اجتماعی
زنان در ایران ( ،)1390-1380مینا هاللی ستوده،
مسائل اجتماعی ایران ،س هفتم ،ش ،2پاییز و
زمستان .1395
 .58نقد رویکرد متعارف برنامههای درسی رشته
علوم اقتصادی در کشور و طراحی دوره کارشناسی
ارشد اقتصاد مقاومتی ،مصطفی سمیعی نسب و
یاسر سلیمانی ،پژوهش نامه انتقادی متون ،ویژه
نامة اقتصاد مقاومتی.1395 ،
 .59نقد کتاب :شکافهای جامعة ایرانی ،مسعود
زمانی مقدم ،مسائل اجتماعی ایران ،س هفتم ،ش
 ،1بهار و تابستان .1395
 .60نقد کتاب :مرزهای جهانی توسعۀ  اجتماعی
در نظریه و عمل :اقلیم ،اقتصاد و عدالت ،مهدی
ابراهیمی ،مسائل اجتماعی ایران ،س هفتم ،ش ،1
بهار و تابستان .1395
 .61نقد و بررسی کتاب علیه افسردگی ملی،
علی رحمانی فیروزجاه ،فصلنامه نقد کتاب علوم
اجتماعی ،س سوم ،ش  ،12اسفند .1395
 .62نقد و بررسی نظریه مصرف نمایشی وبلن بر
مبنای معیارهای سنجش معرفت اجتماعی ،داود
قاسم زاده ،معرفت فرهنگی اجتماعی ،س هفتم،
ش  ،4پاییز .1395
 .63نقد و معرفی کتاب  :١روابط بینالمللی
خاورمیانه ،ناصر پورابراهیم ،سیاست خارجی ،س
سی ام ،ش  ،1بهار .1395
 .64نقد و معرفی کتاب  :٢نظریه فرهنگی روابط
بینالملل ،سجاد حیدریفرد ،سیاست خارجی ،س
سی ام ،ش  ،1بهار .1395
 .65نقدی بر کتاب طراحی پژوهشهای اجتماعی
و ارائه مدلی جدید :مدل هشتضلعی پژوهشگر،
غالمرضا فدایی ،فصلنامه نقد کتاب اطالع رسانی
و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395

 .66واکاوی سرشت علم اجتماعی ،محمد خوش
گفتار ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم،
ش  ،9بهار .1395

ب) علوم سیاسی
 .1اشمیت و امر سیاسی :بازسازی یک پرتره
بحثانگیز ،علی اشرف نظری ،پژوهشنامه انتقادی
متون ،س شانزدهم ،ش ،4مهر و آبان .1395
 .2بازگشت امر سیاسی از دیدگاه شنتال موف و
ارنستو الکالئو ،علیرضا آقاحسینی ،پژوهشنامه
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش ،4مهر و آبان
.1395

 .4بررسی و نقد کتاب اجتماعیون عامیون ،مرتضی
منشادی ،پژوهش نامه انتقادی متون ،س شانزدهم،
ش ،4خرداد و تیر .1395

 .6بررسی و نقد کتاب سازمانهای بینالمللی ،بهرام
نوازنی ،محبوبه شریفی و الهامه پایدار ،پژوهشنامه
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش  ،2خرداد و تیر
.1395
 .7بررسی و نقد کتاب قانون ملل ،مرتضی بحرانی،
پژوهشنامه انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش ،4مهر
و آبان .1395
 .8بررسی و نقد کتاب نظریه روابط بینالملل برای
سده بیست و یکم ،مجید بزرگمهری و نازنین

 .11رئالیسم سیاسی انقالبی :اندیشۀ  سیاسی
گرامشی بر اساس شهریار مدرن ،رضا نجف زاده،
پژوهشنامه انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش،4
خرداد و تیر .1395
 .12شکل -زندگی در اندیشۀ  جورجو آگامبن
بازخوانی و نقد کتاب اجتماع آینده ،فرزاد آذرکمند
و محمدعلی توانا ،پژوهش نامه انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش ،4مهر و آبان .1395
 .13قانونگرایی و دموکراسی مشورتی ،حوریه
حقیقینیا ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س
سوم ،ش  ،11پاییز.1395
 .14مدرنیته و مواجهه فکری ایران با آن :بررسی
سید
و نقد کتاب رویارویی فکری ایران با مدرنیتّ ،
محسن علویپور ،پژوهش نامه انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش  ،4مهر و آبان .1395
 .15مهاجران سیاسی به روایت اسناد محرمانه،
حمیدرضا رحمانیزاده دهکردی ،فصلنامه نقد کتاب
علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،12اسفند .1395
 .16نقد کتاب درسهای دیپلماسی ،محمدرضا
اقارب پرست ،پژوهشنامه انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش ،4مهر و آبان .1395
 .17هابرماس :دموکراتیک سازی و تجدد :نقد و
بررسی کتاب هابرماس و روشنفکران ایرانی ،کمال
پوالدی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س
سوم ،ش  ،12اسفند .1395
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 .5بررسی و نقد کتاب آینده آزادی :اولویت
سیده مطهره حسینی و
لیبرالیسم بر دموکراسیّ ،
اصغر شکریمقدم ،پژوهشنامه انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش  ،2خرداد و تیر .1395

 .10دولتهای پدرساالر :توسعه اقتصادی و
دموکراسی ،حوریه حقیقینیا ،فصلنامه نقد کتاب
علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .3بررسی مقایسهای دوران پهلوی دوم (-1342
 )1357و جمهوری اسالمی ( :)1368-1358نقد
کتاب الگوهای تصمیمگیری در سیاست خارجی
ایران ،الهام رسولی ثانی آبادی ،پژوهشنامه انتقادی
متون ،س شانزدهم ،ش  ،3مردادو شهریور .1395

 .9پارادایمهای روششناسی در مطالعات نظری:
بررسی و نقد کتاب روششناسی نظریههای جدید
در سیاست اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی ،مجتبی
شریعتی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س
سوم ،ش  ،9بهار .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .67هفده تضاد و پایان سرمایهداری ،علی پاپی
صادقی ،فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س
سوم ،ش  ،9بهار .1395

خرمی ،پژوهشنامه انتقادی متون ،س شانزدهم،
ش  ،2خرداد و تیر .1395

ج) ارتباطات

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

نمایۀ مقاالت ارسالی
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قدیمی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات،
س سوم ،ش  ،9بهار .1395

 .1ارزشمند و ناتمام ،نگاهی به کتاب اخبار و اعالن
کتاب و کتابخانه ،علی کاشفی خوانساری ،فصلنامه
نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395

 .12معرفی و نقد کتاب شناخت روابط عمومی،
علیاصغر محکی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395

 .2از سرمایۀ شهرتی تا شهرت رسانهای ،محمدعلی
حکیمآرا ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395

 .13معنا در رسانه :گفتگو ،مناظره و مباحثه ،عیسی
زارعی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات،
س سوم ،ش  ،9بهار .1395

 .3استراتژیهای رقابتی رسانه ،اسماعیل افقهی
و مریم توکل ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،10تابستان .1395

 .14نقد ادبی و مطالعات فرهنگی قرائتی نقادانه
از آگهیهای تجاری ،کیمیا انصاری ،فصلنامه نقد
کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .4آیندهپژوهی رسانه ،حسین امجدی ،فصلنامه نقد
کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش ،12
زمستان .1395

 .15نقد کتاب گزارشگری برای روزنامهنگاران،
علیاصغر کیا ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395

 .5تجربههای یک پژوهشگر ایرانی :نقد و بررسی
کتاب در حسرت فهم درست ،امیدعلی مسعودی،
فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س
سوم ،ش  ،10تابستان .1395

 .16نقد و بررسی کتاب فلسفۀ ارتباطات ،سیدحسن
حسینی سروری ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395

 .6تحلیل گفتمان رسانههای جهان (کتاب اول)،
مسعود کوثری ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،10تابستان .1395
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 .7حقوقی برای رسانه یا رسانهای برای حقوق:
نقدی بر کتاب حقوق مالکیت فکری آفرینشهای
رسانهای ،پژمان محمدی ،فصلنامه نقد کتاب اطالع
رسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395
 .8رسانههای اروپایی :کدام ساختار ،کدام سیاست
و کدام هویت؟! ،عباس اسدی ،فصلنامه نقد کتاب
اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،10تابستان
.1395
 .9رویکرد انتقادی تحلیل گفتمان ،رضا همدانی،
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش
 ،9بهار .1395
 .10سیاستگذاری رسانهای ،مفاهیم و نظریهها،
زهرا کروبی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .11معرفی و نقد کتاب جهانی شدن اخبار ،اسماعیل

 .17نقدی بر کتاب روانشناسی رسانه ،محمدعلی
حکیم آرا ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .18نقدی بر کتاب روانشناسی خبر ،محمدعلی
حکیم آرا ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،10تابستان .1395
 .19نگاهی به ترجمه دوم یک کتاب :مطالعات
انتقادی ارتباطات ،آناهیتا محمودی ،بررسی کتاب
تهران ،ش  ،50بهار .1395
 .20نگاهی نو به مدیریت رسانه ،اسماعیل افقهی،
فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س
سوم ،ش  ،12زمستان .1395
 .7زبان
 .1ادبیات شفاهی زبانهای ایرانی ،ذیل تاریخ
ادبیات فارسی :عموم و خصوص مطلق ،من وجه
بعض مالحظات ،محمدرضا شادمانی ،فصلنامة نقد
کتاب ادبیات ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395

 .2ارزیابی انتقادی چهار کتاب زبان تخصصی سمت
در علوم نرم و سخت بر اساس ارزیابی مک دوناف
و شاو ،جواد غالمی ،نگین ثمودی و ژیال محمدنیا،
مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی ،دوره نهم،
ش ،33زمستان .1395

 .4بررسی چگونگی آموزش دستور زبان در کتاب
اول آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی
زبانان (آزوفا) ،حسین آریان ،ناصر کاظم خانلو و
نسرین بیرانوند ،پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی،
س بیستم ،ش ،38بهار و تابستان .1395

 .6بررسی نشانههای ایدئولوژیکی ترجمه داستان
خط فکه به زبان انگلیسی ،حمیرا میخوش،
منتشران اندیشه ،س دوم ،ش.1395 ،5

 .8بررسی و نقد ترجمه کتاب معنیشناسی ،مهین
حاجیزاده ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س شانزدهم،
ش ،6بهمن و اسفند .1395
 .9بررسی و نقد درسنامه آموزش زبانهای
خارجی ،کاوه بهرامی ،پژوهشنامة انتقادی متون،
س شانزدهم ،ویژهنامة زبانشناسی و زبانهای
خارجی ،بهار و تابستان .1395
 .10بررسی و نقد کتاب گل داوودی و شمشیر:
الگوهای فرهنگ ژاپن ،علیرضا رضائی ،پژوهشنامة
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ویژهنامة زبانشناسی و

 .13بررسی و نقد کتاب تاریخ ادبیات فرانسه:
قرن نوزدهم ،میترا رئیسی دهکردی ،پژوهشنامة
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش  ،1فروردین و
اردیبهشت .1395
 .14بررسی و نقد کتاب خواندن متون ساده،
عادل خنیاب نژاد ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش  ،1فروردین و اردیبهشت .1395
 .15بررسی و نقد کتاب راهبردهای یادگیری Les
 ،stratégies d’apprentissageکامیار
عبدالتاجدینی ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش  ،1فروردین و اردیبهشت .1395
 .16بررسی و نقد کتاب فارسی تازه تألیف پایۀ 
هشتم دورۀ اول متوسطه ،مرضیه فخاری ،رشد
آموزش زبان و ادب فارسی ،دورة سی ام ،ش ،119
زمستان .1395
 .17بررسی و نقد کتاب روششناسی پژوهش در
مطالعات ترجمه ،مسعود خوش سلیقه و عبداهلل
نوروزی ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س شانزدهم،
ویژهنامة زبانشناسی و زبانهای خارجی ،بهار و
تابستان .1395
 .18تاریخ ترجمه در ایران ،حمید محسنی ،فصلنامه
نقد کتاب اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395
 .19تاریخنگاری ترجمه در ایران :بررسی موردی
کتاب با چراغ و آینه از منظر تاریخ نگاری ترجمه با
رویکرد پیم ،علی خزایی فرید و مرضیه ملک شاهی،
مطالعات زبان و ترجمه ،ش ،24بهار .1395
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 .7بررسی و نقد فرهنگ یکجلدی فارسی به
سید آیت حسینی،
ژاپنی و ژاپنی به فارسی معاصرّ ،
پژوهشنامة انتقادی متون ،س شانزدهم ،ویژه نامة
زبانشناسی و زبانهای خارجی ،بهار و تابستان
.1395

 .12بررسی و نقد کتاب پژوهشی در هزار توی رمان
نو ،طهمورث ساجدی ،پژوهشنامة انتقادی متون،
س شانزدهم ،ش  ،1فروردین و اردیبهشت .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .5بررسی گذرایی کتاب خواندن و نوشتن دوره
مقدماتی نهضت سوادآموزی از منظر فرانقش
اندیشگانی ،ابراهیم رضاپور و مریم جلیلی دوآب،
مطالعات آموزش زبان فارسی ،س اول ،ش ،2بهار
و تابستان .1395

 .11بررسی و نقد کتاب Le Point sur
 l’approche communicativeو ترجمۀ 
فارسی آن با عنوان رویکرد ارتباطی در آموزش
زبان ،مرضیه مهرابی ،پژوهشنامة انتقادی متون،
س شانزدهم ،ش  ،1فروردین و اردیبهشت .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .3بررسی انتقادی کتاب زبانشناسی خبرنویسی،
رضا خیرآبادی ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ویژه نامة زبانشناسی و زبانهای خارجی،
بهار و تابستان .1395

زبانهای خارجی ،بهار و تابستان .1395

 .20تحلیل گفتمان انتقادی کتاب امریکن اینگلیش
فایل با استفاده از مدل ون دایک ،کلثوم یاسمی و
فردوس آقا گلزاده ،مطالعات فرهنگ ارتباطات ،س
هفدهم ،ش ،66تابستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .21جامعهشناسی زبان یا برنامهریزی زبان :بررسی
و نقد کتاب جامعهشناسی زبان (برنامهریزی زبان
فارسی و نگرشهای زبانی) ،رضا امینی ،پژوهشنامة
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ویژه نامة زبانشناسی
و زبانهای خارجی ،بهار و تابستان .1395
 .22جلوه نظریه در آثار نظریهپرداز :بررسی خواننده
درون متن در بازی محبت اثر ایدن چمبرز ،جعفر
میرزایی پرکلی و فرزانه غالمی ،نقد ادبی ،س نهم،
ش  ،36زمستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .23خوانشی از یک بازخوانی بررسی و نقد کتاب
نقد و نظریههای ادبی ،حسن زختاره ،پژوهشنامة
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش  ،1فروردین و
اردیبهشت .1395

36

توجوی زبان از دست رفته ،رضا امینی،
 .24در جس 
فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،6تابستان
.1395
 .25درباره زبان فارسی افغانستان ،نامه فرهنگستان،
مسعود قاسمی ،س پانزدهم ،ش  ،59بهار .1395
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 .26دستور مختصر تاریخی زبان فارسی در ترازوی
نقد ،سهیال فرهنگی ،گزارش میراث ،س نهم ،ش
1و ،2فروردین و تیر.1394
 .27زبان فارسی در گذر زمان زبان فارسی در
گذر زمان ،الهام ایزدی ،پژوهشهای زبانشناسی
تطبیقی ،س ششم ،ش  ،12پاییز و زمستان .1395
 .28سیدحسن تقیزاده و زبان فارسی ،رضا امینی،
فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،5بهار .1395
 .29ضرورت ویرایش لغتنامه دهخدا ،آرش امرایی،
فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،5بهار
.1395
 .30فرهنگ زبانآموز فارسی :شیوة نگارش ،بایدها
و نبایدها ،مهدی هادی و آزاده موالیی ،فصلنامة نقد
کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،7پاییز .1395

 .31فرهنگ ،دانشنامه ،کارا ،حسن هاشمی میناباد،
فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،5بهار
.1395
 .32معرفی کتاب واژگان پایه فارسی از زبان
کودکان ایرانی ،پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی،
س ششم ،ش  ،12پاییز و زمستان .1395
ب مقدم های بر ترجمهشناسی،
 .33معرفی و نقد کتا 
اسماعیل فرنود ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش  ،1فروردین و اردیبهشت .1395
 .34نقد کتاب کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان،
آتوسا رستمبیک تفرشی و محمد عارف امیری،
پژوهشنامة انتقادی متون ،س شانزدهم ،ویژه نامة
زبانشناسی و زبانهای خارجی ،بهار و تابستان
.1395
 .35نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی
دانشگاه پیام نور ،علی روحانی و مریم فرهنگ جو،
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ،س بیستم،
ش ،38بهار و تابستان .1395
 .36نقد و بررسی زبانشناسی گونههای کردی
ایالمی ،کرم اهلل پالیزبان ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات،
س دوم ،ش ،7پاییز .1395
 .37نقد و بررسی کتاب دستور زبان فارسی بر اساس
نظریه گروههای خودگردان در دستور وابستگی،
محمدجواد مهدوی و سید محسن حسینی
وردنجانی ،پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی ،س
ششم ،ش  ،11بهار و تابستان .1395
 .38نقد و تحلیل محتوایی زبان فارسی  ،2سید علی
کرامتی مقدم ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم،
ش  ،5بهار .1395
 .39نقدی بر دستور زبان فارسی ،کتاب حروف
اضافه و ربط ،زهره مشاوری و محمود براتی ،نامۀ 
فرهنگستان ،ویژه نامة دستور ،ش .1395 ،12
 .40نقدی بر دستور مختصر تاریخی زبان فارسی،
عبداهلل ولیپور و خانم رقیه همتی ،فصلنامة نقد
کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،5بهار .1395
 .41نقدی بر فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی،

مونا ولیپور ،عارفه نژاد بهرام و سهند الهامی
خراسانی ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش،7
پاییز .1395

 .43نقدی بر کتاب دستور تحلیلی زبان فارسی ،آرزو
نجفیان ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش،5
بهار .1395

 .45نقـدی بـر کتـاب غلـط ننویسـیم ،حسـین
محمـدی ،پژوهشنامـة انتقـادی متـون ،س
شـانزدهم ،ویژهنامـة زبانشناسـی و زبانهـای
خارجـی ،بهـار و تابسـتان .1395
 .46یادداشــتهایی بــر دســتور تاریخــی مختصــر
زبــان فارســی (خســرو فرشــیدورد) ،عبدالــه ولیپــور
و رقیــه همتــی ،نامــۀ فرهنگســتان ،ویژهنامــة
دســتور ،ش .1395 ،12

 .3از سوده سواد تا فروغ دانایی ،حمیدرضا توسلی،
فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار
و تابستان .1395
 .4از عهد بوق تا امروز ،زیبا مصطفوی ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .5اساطیر چه می گویند؟ ،علی اتحاد ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .6آرتیست بوک چیست؟ ،نگاهی بر کتاب
دستیهای تولید شده در ایران ،مهسا تهرانی،
تندیس ،ش  ،338آذر .1395
 .7بررسی کتاب ماشین آالت صنایع چاپ ،مهرداد
کشتیآرا ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش ،12
زمستان .1395
 .8بررسی کتاب هنر و معماری اسالمی ،پوران
زینالی ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و
 ،10بهار و تابستان .1395
 .9بررسی کتابشناسی نمایشنامههای نوین فارسی،
طرفه ابطحینژاد ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم،
ش  ،11پاییز .1395

 .48یک روش علمی هیچ گاه نمی میرد در پاسخ
به یادداشت منتشر شده گریماس یک روش مرده،
حمیدرضا شعیری ،نقد ادبی ،س نهم ،ش ،36
زمستان .1395

 .10بررسی و نقد نمایشنامۀ مرغ دریایی ،جاناهلل
کریمی مطهر و مهرنوش شعبانی ،پژوهشنامة
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ویژهنامة زبانشناسی
و زبانهای خارجی ،بهار و تابستان .1395

 .8علوم و فنون

 .11بیان آبساالن پرتکلف و ناآواشناختی ،سعید
مجیدی ،نمایش ،ش  ،200اردیبهشت .1395

 .1نقد و بررسی فصلهای نجومی و ریاضی کتاب
سیدحسین نصر ،امیرمحمد گمینی،
علم در اسالم ّ
میراث علمی اسالم و ایران ،س پنجم ،ش  ،9بهار
و تابستان .1395

 .12پربار ولی سست ریشه ،مریم صلح کننده ،علی
شیخ مهدی ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش
9و  ،10بهار و تابستان .1395
 .13پرسه گردی در کوچه پس کوچهها ،شروین
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 .47یادداشتی درباره ترجمه فیتز جرالد ،مصطفی
حسینی ،نقد ادبی ،س نهم ،ش  ،33بهار .1395

 .2از ذخیره تا آرشیو ،مجید احمدی آزادی ،فصلنامه
نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .44نقـدی بـر کتـاب روانشناسـی زبانآمـوز:
تفاوتهـای فـردی در یادگیـری زبـان دوم ،رضـا
پیـش قـدم و آتنـا عطـاران ،پژوهشنامـة انتقادی
متـون ،س شـانزدهم ،ویژهنامـة زبانشناسـی و
زبانهـای خارجـی ،بهـار و تابسـتان .1395

 .1از بنگله تا گوازه :نگاهی به رساله گلکاری،
حسین مرعشی ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم،
ش 9و  ،10بهار و تابستان .1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .42نقدی بر کتاب آموزش ترجمه با نگاهی
به وضعیت کتابهای آموزش ترجمه در ایران،
علی رضا امرایی ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ویژه نامة زبانشناسی و زبانهای خارجی،
بهار و تابستان .1395

 .9هنر

طاهری ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش ،12
زمستان .1395
 .14پنجاه سال نوآوری در نقد هنر تجسمی ایران،
کیوان موسوی اقدم ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س
سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان .1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .15تار و پود :معرفی کتاب صدسال زری بافی در
ایران ،بنفشه مقدم ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س
سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

38

 .26رو در رو با سینما ،بهمن ایرانپور ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان
.1395
 .27روش تحقیق در هنر و طراحی ،علیرضا
اسماعیلی ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش
 ،12زمستان .1395
 .28سنجش کتاب فرهنگ و هنر با محک یک
سال آموزش ،سعید مجیدی ،رشد آموزش هنر ،ش
 ،45اردیبهشت .1395

 .16تاریخ هنر بازتاب یک نگرش ،مهناز احمدی،
فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،فصلنامه نقد کتاب
هنر ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395

 .29شعر مقدم بر تجربه ،نیلوفر رضوی ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .17تأکیدات لفظی :یادداشتی بر مجموعه
درونمایههای هنر معاصر ،علی گلستانه ،فصلنامه
نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .30طراحی تن پوشها مفاهیم و کاربردها آن،
بنفشه مقدم ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش
 ،12زمستان .1395

 .18تحلیل سهل و ممتنع  :مروری بر کتاب تجزیه
و تحلیل آثار گرافیک ،کیان اشرافی ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .31طراحی شخصیت ،مهدی حقشناس ،فصلنامه
نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان
.1395

 .19تماشاخانه ،مهدی نصراهللزاده ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان
.1395

 .32طلوع از محاق ،عمادالدین قرشی ،عمادالدین
قرشی ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و
 ،10بهار و تابستان .1395

 .20توهم ترجمه ،تندیس ،س چهاردهم ،ش ،330
مرداد .1395

 .33علم تصویر عمومی ،ستاره نوتاج ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان
.1395
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 .21جزیره خارج از نقشه ،مهناز احمدی ،فصلنامه
نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان
.1395
 .22چگونه امر واقعی در عکاسی دیجیتال ناپدید
شده است ،بهمن ایرانپور ،فصلنامه نقد کتاب هنر،
س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .23چیدمانی در سکوت :مروری بر کتاب
نشانهشناسی در پوشاک زنان ترک و کرد ایران،
پروین بابایی ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395
 .24در جستوجوی زمان نو ،منیره پنج تنی،
اطالعات حکمت و معرفت ،ش  ،128آذر .1395
 .25دروازههای گمشده تهران ،عمادالدین قرشی،
فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .34فرجام نقد :برررسی کتاب بر سر نقد هنری چه
آمده؟ ،شروین طاهری ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س
سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .35فهم تولید فرهنگ از اخالل اقتصاد فرهنگی،
بهمن ایرانپور ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم،
ش  ،12زمستان .1395
 .36نقد جامعه شناختی نمایشنامۀ  چهارصندوق
بهرام بیضایی ،فرزانه حیدری ،محبوبه خراسانی و
فریدون وحیدا ،نقد و نظریه ادبی ،س اول ،دوره
اول ،ش  ،1بهار و تابستان .1395
 .37کاتالوگ به مثابه کتاب ،محمد آزادی
احمدآبادی ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش
 ،12زمستان .1395

 .39مجمع اوراق پراکنده ،محمدجواد احمدینیا،
فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش  ،11پاییز
.1395

 .51نقد کتاب همگامی ادبیات و نقاشی قاجار،
فاطمه شه کالهی ،نقد ادبی ،س نهم ،ش ،34
تابستان .1395

 .40مرگ دانشگاه زایش حیات عامهپسندی
در فرهنگ خشونت ،مهدی احمدیان شیجانی،
فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش  ،12زمستان
.1395

 .52نقد کتاب :توهم ترجمه ،آرش صداقت کیش،
تندیس ،ش  ،330مرداد .1395

 .41مرور تاریخی فلسفه و عرفان همراه با موسیقی
متن ،محمدجواد محمدحسینی ،فصلنامه نقد کتاب
هنر ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان .1395

 .43مروری بر کتاب طراحی گرافیک چیست؟،
مجید آزادی احمدآبادی ،فصلنامه نقد کتاب هنر،
س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان .1395
 .44مروری بر کتاب گلیم گلیم بافها در استان
چهارمحال و بختیاری ،افسانه قانی ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395

 .53نقد کتاب :سنجش کتاب فرهنگ و هنر با
محک یک سال آموزش ،سعید مجیدی ،رشد
آموزش هنر ،دورة سیزدهم ،ش ،45بهار .1395
 .54نقد کتاب :هنر معاصر با طعم همبرگر و
شکالت نقدی بر کتاب هنر بدون عنوان یا هنر
معاصر چیست؟ ،مهرنوش علی مددی ،تندیس ،ش
 ،321فروردین .1395
 .55نقد و بررسی کتاب تاریخ فشرده خط و
خوشنویسی ،شیدا رحیمی ،فصلنامه نقد کتاب هنر،
س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .56نقد و بررسی کتاب جستاری دربارۀ مرکب
خوشنویسی ،دالرام کاردارطهران ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان
.1395

 .46معرفی نقد کتاب خدمات کاتبان هندو به زبان
فارسی ،هومن یوسفدهی ،فصلنامه نقد کتاب هنر،
س سوم ،ش  ،12زمستان .1395

 .58نگاهی به کتاب قاجاریه و آموزش عکاسی،
فائزه دانش و حسین شجاعی ،فصلنامه نقد کتاب
هنر ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395

 .47نغمههای ماندگار ،هما افراسیابی ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395

 .59نگاهی به کتاب نقاشی سنتی چینی ،هادی
پورصادقیان ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش
 ،12زمستان .1395

 .48نقد دائرةالمعارف هنر ،منیره پنج تنی ،اطالعات
حکمت و معرفت ،ش  ،128آذر .1395
 .49نقد کتاب درسی :کتاب هنر پایه هفتم از نگاه
دبیران هنر ،مهرخ سطوت ،علی محمدی ،مسعود
سبحانی و الهام خانی ،رشد آموزش هنر ،دورة 
چهاردهم ،ش  ،47زمستان .1395

 .60نگاهی به کتاب نگاشت توضیحی نظریههای
معماری و هنر ،هما افراسیابی ،فصلنامه نقد کتاب
هنر ،س سوم ،ش 9و ،10بهار و تابستان .1395
 .61نگاهی به کتاب ورنی ،افسانه قانی ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان .1395
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 .45مروری برکتاب نظریههای هنری قرن بیستم،
کیوان موسوی اقدم ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س
سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .57نقد یک دیدگاه  :نقدی بر کتاب هنر آموختگان،
هنر فطری ،مهناز احمدی ،فصلنامه نقد کتاب هنر،
س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
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 .42مرور و نقد بر کتاب هشت گفتار دربارة فلسفه
موسیقی ،شاهین محسنی ،فصلنامه نقد کتاب هنر،
س سوم ،ش  ،12زمستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .38کاربردهای امروز تایپوگرافی ،کامران افشار،
فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار
و تابستان .1395

 .50نقد کتاب رازهای خط و نقاشی خط ،کیومرث
صادقیان ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و
 ،10بهار و تابستان .1395

 .62هنر همچون درمان ،علی اتحاد ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان
.1395

 .10با ِغ تفرجست و بس! دربارۀ سعدی کیارستمی،
جویا جهانبخش ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم،
ش  ،159مرداد و شهریور .1395

 .10ادبیات فارسی

 .11بر این کاربر نیست جای شتاب :نگاهی به
کتاب سبک و زبان در نقد ادبی ،مسعود فرهمندفر،
فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،7پاییز
.1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

الف) نقد ادبی
 .1ادبیات شفاهی ،نیازمند اهتمامی بیشتر ،محمد
جعفریقنواتی ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم،
ش ،6تابستان .1395
 .2از آتن تا مدینه ،حنیف افخمی ،فصلنامة نقد کتاب
ادبیات ،س دوم ،ش ،6تابستان .1395
 .3از پژوهش تا نگارش :نگاهی به آیین نگارش
مقالة علمی و پژوهشی ،مجاهد غالمی ،فصلنامة
نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،8زمستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

40

 .4اندر حکایات مبهم قصههای عرفانی ،سپیده
موسوی ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش،7
پاییز .1395
 .5اندیشه انتقادی و بیان آیرونیک در بیان نامه
وارثان زمین ،اسحاق طغیانی ،محمدظاهر فایز
و حسین آقاحسینی ،نقد ادبی ،س نهم ،ش ،36
زمستان .1395
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 .6اهتمامی مهم در عروض فارسی :بررسی جلد
اول کتاب آشنایی با اوزان عروضی بر پایۀ نظریۀ 
عروضی ابوالحسن نجفی ،مهدی شعبانی ،فصلنامة
نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،7پاییز .1395
 .7آسیبشناسی تألیف فارسی عمومی دانشگاهی:
مطالعه موردی ادبیات معاصر در سی کتاب
منتخب ،محمد حکیم آذر ،پژوهشهای نقد ادبی و
سبکشناسی ،س ششم ،ش  ،23بهار .1395
 .8بازپیدایش حالت نمایی :از مرد یخین می آید
اونیل تا شام آخر آییش ،مهدی شفیعیان ،فصلنامة
نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،5بهار .1395
 .9بازخوانی روایت راوندی از تاریخ آل سلجوق بر
اساس طرح سراسربین فوکو ،حبیب اهلل عباسی و
لیال پیغمبرزاده ،متن پژوهی ادبی ،س بیستم ،ش
 ،70زمستان .1395

 .12بررسی ساختاری اسطورهای همای و همایون
خواجوی کرمانی ،وزیر مظفری ،سیداسعد شیخ
احمدی و تیمور مالمیر ،ادب و زبان ،س نوزدهم،
ش ،40پاییز و زمستان .1395
 .13بررسی نمود اسطوره باروری در حماسه برزونامه
بر اساس نظریه جرج فریزر ،محسن محمدی
فشارکی و جبار نصیری ،متن پژوهی ادبی ،س
بیستم ،ش  ،67بهار .1395
 .14بررسی نه رباعی خیامانة عطار ،طه صادری و
اسداهلل واحد ،شعرپژوهی (بوستان ادب) ،س هشتم،
ش  ،2تابستان .1395
 .15بررسی و تحلیل بالغی تلمیحات شاهنامهای
محمد سلمانی ،علی پدرام میرزایی و هوشنگ
مرادی ،پژوهشهای ادبی و بالغی ،س چهارم ،ش
 ،14بهار .1395
 .16بررسی و مقایسۀ  قابوسنامه و انیسال ّناس
(تحریری دیگراز قابوسنامه با تکیه بر تح ّول زبان)،
سودابه بخشایی و اکبر صیادکوه ،ادب و زبان ،س
نوزدهم ،ش  ،39بهار و تابستان .1395
 .17بررسی و نقد رسالههای شعری فالسفه
مسلمان از فن شعر ارسطو :ترجمه در زمانه عسرت،
داوود عمارتی مقدم ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش  ،5آذر و دی .1395
 .18بررسی و نقد کتابچه چکیده مقاالت همایش
شکوه سخن ،مسعود باوان پوری ،فاروق نعمتی،
سودابه جعفری و نرگس لرستانی ،پژوهشهای نقد
ادبی و سبکشناسی ،س ششم ،ش  ،23بهار .1395
 .19پژوهشی نیازمند پاالیش :نقدی بر پژوهش نامة
ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،محمدرضا
موحدی ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش،7

پاییز .1395
 .20پسامدرنیسم و بارت دو درآمد ،یک پرونده،
مازیار مهیمنی ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش  ،1فروردین و اردیبهشت .1395

 .22تحقیقی درباره اسفندیار رویین تن ،سجاد
آیدنلو ،جهان کتاب ،س بیست و یکم ،ش ،332
دی .1395
 .23تحلیل دو داستان گنبد سبز و گنبد سرخ نظامی
گنجوی بر اساس نظریه فرایند فردیت یونگ ،لیال
هاشمیان و مریم رحمانی ،پژوهشنامة نقد ادبی و
بالغت ،س پنجم ،ش ،2پاییز و زمستان .1395

 .25تحلیل ساختاری غزل روایتهای سعدی،
امید وحدانیفر ،محمدرضا صرفی و محمدصادق
بصیری ،ادب و زبان ،س نوزدهم ،ش  ،39بهار و
تابستان .1395

 .27تحلیل و نقد کتاب اصول و طبقهبندی نقد
ادبی ،رضا روحانی ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش  ،5آذر و دی .1395
 .28تحلیل و نقد کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات
معاصر ایران ،مصطفی گرجی ،پژوهشنامة انتقادی
متون ،س شانزدهم ،ش  ،5آذر و دی .1395
 .29تحلیل و نقد کتاب گشودن رمان ،محمدرضا
روزبه ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س شانزدهم،
ش ،5آذر و دی .1395

 .33چگونه کتاب بسازیم :یادداشتی انتقادی بر کتاب
سرقات ادبی ،سخن ربایی و گونههای آن ،نقد منابع
و مالکیت معنوی ،مصطفی جلیلیتقویان ،فصلنامة
نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،5بهار .1395
 .34خود راه بگفته است که چون باید رفت :بررسی
فرهنگنامة صورخیال در دیوان خاقانی ،علی
شاپوران ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش،8
زمستان .1395
 .35در خالف آمد نقد حکایت غریب آشنایی زدایی،
مرتضی رشیدی ،پژوهشهای نقد ادبی و سبک
شناسی ،س ششم ،ش  ،23بهار .1395
زبان آن نگاهی به
 .36در غیاب نقد ادبی و ِ
چرایی غیاب نقد ادبی و زبان نقد در گفتمان ادبی
پیشامدرن ،عیسی امن خانی و منا علی مددی،
پژوهشنامة انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش ،5
آذر و دی .1395
 .37درآمدی بر نظریه انتقادی ،محمد دادگران،
فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395
 .38دریغ از بالغت (نقدی بر کتاب تحقیق در معانی
و بیان و فنون ادب فارسی) ،عبداله ولیپور و رقیه
همتی ،فصلنامه نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،8
زمستان .1395
 .39روایتی دور از درایت :نقدی بر حافظ معنوی،
محمدهانی مالزاده ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س
دوم ،ش ،5بهار .1395
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 .26تحلیل و نقد کتاب کارکرد گفتمانی سکوت در
ادبیات معاصر فارسی ،محمد راغب ،پژوهشنامة
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش  ،5آذر و دی
.1395

فکری نظریه
 .32جستاری در بنیانهای
ِ
ادبی هوشنگ گلشیری ،فرامرز خجسته ،یاسر
فراشاهینژاد و مصطفی صدیقی ،ادبیات پارسی
معاصر ،س ششم ،ش ،2تابستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .24تحلیل ساختاری داستانهای غنایی ترجمه
فرج بعد از شدت براساس دیدگاههای پراپ ،ناهید
نصرآزادانی و محسن محمدی فشارکی ،متن شناسی
ادبی فارسی ،س هشتم ،ش  ،29بهار .1395

 .31تخته سنگی در آسمان و ستار های در اعماق
زمین ،حامد صفایی تبار ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات،
س دوم ،ش ،8زمستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .21تبیین و تحلیل مناسبات بینامتنی کنوز الودیعه
من رموز ال ّذریعه ،تیمور مالمیر و غالمرضا شمسی،
ادبیات تطبیقی ،س ششم ،ش،24
کاوشنامه ّ
زمستان .1395

 .30تحلیلی بر نظریههای بینامتنیت ژنتی ،اسماعیل
آذر ،پژوهشهای نقدادبی و سبک شناسی ،س
ششم ،ش  ،24تابستان .1395

 .40زندگی نامه بله یا نه ،سایه اقتصادینیا ،فصلنامة
نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،8زمستان .1395
 .41سفر پرخطر سعدی شیرازی ،از آکسفورد تا
پرینستون! ،جویا جهانبخش ،آینه پژوهش ،س
بیست و هفتم ،ش  ،161آذر و دی .1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .42عشق صوفیانه در آینه استعاره ،نسرین فقیه
ملک مرزبان ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم،
ش ،6تابستان .1395
 .43غول یک چشم ،فرزاد مروجی ،فصلنامة نقد
کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،8زمستان .1395
 .44فروغ افکار :شاهکار جعل و انتحال ،سید علی
میر افضلی ،جنگ مس ،س اول ،ش  ،3مهر .1395
 .45کارکرد سیاسی اسطوره آفرینش نمونه نخستین
انسان در شاهنامه ،تیمور مالمیر و ناصر محبی،
جستارهای ادبی ،ش  ،190پاییز .1394

نمایۀ مقاالت ارسالی
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 .46گامی چند با پیشگامان ،مسعود راستیپور،
فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،7پاییز
.1395
 .47گریماس :یک روش مرده ،محسن شریفی
صحی ،نقد ادبی ،س نهم ،ش ،34تابستان .1395
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 .48مأخذ شناسی حکایات زاهدان و صوفیان قرن
ا ّول و دوم هجری مطالعه موردی (کتاب پند پیران)،
مسلم خزلی و وحید سبزیان پور ،عرفانیات در ادب
فارسی ،عرفانیات در ادب فارسی ،ش ،26پاییز
.1395
 .49مخزن االسرار نظامی گنجوی ،عباس
واعظزاده ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش،6
تابستان .1395
 .50مشکالت فارسی عمومی ،مریم سیدان،
فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،7پاییز
.1395
 .51مغالطه مدرنیسم ،فرزاد مروجی ،فصلنامة نقد
کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،6تابستان .1395
 .52نظریه ژانر ( نوع ادبی) :رویکرد تحلیلی تاریخی،
محمدمهدی مقیمیزاده ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات،
س دوم ،ش ،8زمستان .1395

 .53نقد تطبیقی حکایتهای بهارستان جامی با
داستانهای مینی مالیستی ،خلیل بیگزاده و محمد
آرتا ،متن پژوهی ادبی ،س بیستم ،ش  ،68تابستان
.1395
 .54نقد خاقانی پژوهی در تذکرههای فارسی ،محیا
ستودهنیا و مهدی نیک منش ،کاوش نامه ،س
هفدهم ،ش.1395 ،33
 .55نقد کتاب بومیگرایی در ادبیات منثور (-1300
 ،)1320مریم عاملی رضایی ،پژوهشنامة انتقادی
متون ،س شانزدهم ،ش  ،5آذر و دی .1395
 .56نقد محققان بر شاهنامة فردوسی و پاسخ بدان
با تکیه بر آرای طه ندا ،آرمان کوهستانیان ،مریم
خلیلی جهان تیغ و محمد بارانی ،پژوهشنامه نقد
ادبی و بالغت ،س پنجم ،ش  ،2پاییز و زمستان
.1395
 .57نقد و بررسی آئین نگارش و ویرایش( ،)2اصغر
اسماعیلی ،فصلنامه نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش
 ،5بهار .1395
 .58نقد و بررسی سبکشناسانه شعر دوره بازگشت،
غالمرضا مستعلی پارسا ،متن پژوهی ادبی ،س
بیستم ،ش  ،68تابستان .1395
 .59نقد و بررسی کتاب پیشگامان شعر فارسی ،یاسر
دالوند و محمد امیر جاللی ،گزارش میراث ،س نهم،
ش 3و ،4مرداد و آبان .1394
 .60نقد و بررسی کتاب نفثةالمصدور زیدری نسوی،
اکبر یحیوی ،مطالعات ادبیات ،عرفان و فلسفه ،دوره
دوم ،ش  ،1پاییز .1395
 .61نقد و تکملهای بر مباحث تاریخی مطر ح شده
شخصیت خاقانی شروانی در
پیرامون زندگی و
ّ
ارمغان صبح ،محمدرضا ترکی ،پژوهشنامة انتقادی
متون ،س شانزدهم ،ش  ،5آذر و دی .1395
 .62نقد و معرفی کتاب دیر مغان گزارش دیوان
حافظ از میرجالل الدین کزازی ،رضا روحانی ،آینه
پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش  ،159مرداد و
شهریور .1395
 .63نقدی بر کتاب جستارهایی در باب نظریه روایت

و روایتشناسی ،هادی یاوری ،پژوهشنامة انتقادی
متون ،س شانزدهم ،ش  ،5آذر و دی .1395

 .65نقدی برگزیده شاهنامه 1و  ،2عرفان چوبینه
بهروز و میرساالر رضوی ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات،
س دوم ،ش ،5بهار .1395
 .66نگاهی به هنر رمان ،زهرا آقابابایی ،فصلنامة نقد
کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،7پاییز .1395
 .67نگاهی جامعهشناختی بر مقامات بدیع الزمان
همدانی ،کتایون فالحی و حدیثه متولی ،مطالعات
نقد ادبی ،س دهم ،ش  ،39تابستان .1394

ب) متون کهن
 .1تذکره ای در انزوا :بررسی انتقادی چاپهای
لطایف نامه و معرفی نسخ آن ،سعید شفیعیون ،آینه
میراث ،س چهاردهم ،ش ،58بهار و تابستان .1395

 .3اشعار شیخ نجمالدین رازی و شرکاء :نقد و
بررسی کتاب اشعار نجمالدین رازی ،سید علی میر
افضلی ،فصلنامه نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش،6
تابستان .1395
 .4این دو بیت از رودکی نیست ،علی نویدی
مالطی ،گزارش میراث ،س نهم ،ش  70و ،71
مرداد و آبان .1394
 .5بازخوانی ابیاتی از لیلی و مجنون مکتبی شیرازی،
گلپر نصری و محبوبه زمانی ،فصلنامه نقد کتاب
ادبیات ،س دوم ،ش  ،8زمستان .1395

 .9تأملی در کتاب شرح نفثةالمصدور تألیف شاهرخ
موسویان ،جلیل نظری ،آینه میراث ،س چهاردهم،
ش ،58بهار و تابستان .1395
 .10تحریف و تصحیف و بدخوانی در چهار عنصر
سیدضیاءالدین شفیعی) ،عبداهلل
بیدل (تصحیح ّ
ولیپور و رقیه همتی ،آینه میراث ،س چهاردهم،
ش ،59پاییز و زمستان .1395
 .11تصحیح انتقادی ابیاتی از دیوان انوری ،رحمان
ذبیحی ،متنشناسی ادب فارسی ،س هشتم ،ش،31
پاییز .1395
 .12تصحیح بیتهایی از دیوان انوری ابیوردی
بر اساس دستنویس مورخ ( 680ه .ق) کتابخانه
مجلس ،مجید منصوری ،متنشناسی ادب فارسی،
س هشتم ،ش  ،30تابستان .1395
 .13تصحیح تازه دیوان عسجدی ،مسعود راستیپور،
فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،6تابستان
.1395
 .14تصحیح مجدد چند بیت از غزلیات سلمان
ساوجی ،کامران ارژنگی ،گزارش میراث ،س نهم،
ش 68و  ،69فروردین و تیر .1394
 .15خسرو و شیرین قاسمی گنابادی و مقایسه آن
با خسرو و شیرین نظامی (با معرفی نسخه قاسمی)،
حمیدرضا قانونی و مجید امینی ،متن پژوهی ادبی،
س بیستم ،ش  ،70زمستان .1395
 .16دربارۀ یتیمه الدرر و کریمه الفقر و منابع برخی
اشعار آن ،محمد رضا ضیاء ،گزارش میراث ،س نهم،
ش 68و  ،69فروردین و تیر .1394
 .17دو قصیده نویافته از قطران تبریزی ،شهره
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 .2ابیاتی نویافته از قطران تبریزی ،مسعود
جعفریجزی ،تهمینه عطائی کچوئی و شهره معفرت،
پیر گلرنگ ،یادنامه دکتر رشید عیوضی.1395 ،

 .8پژوهشی در بحر الفضایل فی منافع االفاضل ،سید
محمد صاحبی ،فرهنگ نویسی ،ش .1395 ،11

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .68همگامی ادبیات و نقاشی قاجار ،فاطمه
شهکالهی ،نقد ادبی ،س نهم ،ش ،34تابستان
.1395

 .7بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان
ناصرخسرو ،احسان رئیسی ،آینه میراث ،س
چهاردهم ،ش  ،59پاییز و زمستان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .64نقدی بر کتاب مرجعشناسی و روش تحقیق،
سید علی قاسمزاده ،پژوهشنامه انتقادی متون و
برنامههای علوم انسانی ،س شانزدهم ،ش  ،5آذر
و دی .1395

 .6بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین
وطواط ،سارا سعیدی و تقی پورنامداریان ،آینه
میراث ،س چهاردهم ،ش ،58بهار و تابستان .1395

معرفت ،تهمینه عطائی کچوئی و مسعود
جعفریجزی ،یادنامه دکتر حسن حبیبی.1395 ،
 .18رباعیات مؤمن یزدی ،سید علی میر افضلی،
گزارش میراث ،س نهم ،ش 1و  ،2فروردین و تیر
.1394
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کشکول رستگار؟!،
 .19شرح تحقیقی حافظ ،یا
ِ
محمدرضا ضیاء ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم،
ش  ،160مهر و آبان .1395
 .20ضرورت باز تصحیح دیوان کمالالدین
اصفهانی ،سید مهدی طباطبایی ،تاریخ ادبیات،
ش ،77پاییز و زمستان .1394
 .21ضرورت تصحیح مجدد دیوان عمادی شهریاری
(با تأکید بر آسیبشناسی تصحیح) ،نصراهلل امامی،
زهرا نصیری شیراز و مجید دادفر ،متن شناسی ادب
فارسی ،س هشتم ،ش ،31پاییز .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی
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 .22گزارش واقعیت ،سیدرضا موسوی هفتادور و
رادمان رسولیمهربان ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات،
س دوم ،ش ،6تابستان .1395
 .23معرفی و نقد تصحیح کتاب سلسله العارفین،
معصومه امیرخانلو ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س
دوم ،ش ،8زمستان .1395
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 .24معرفی و نقد کتاب غزلیات بیدل (به تصحیح
سیدمهدی طباطبایی و علیرضا قزوه) ،عبداهلل
ولیپور و رقیه همتی ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات،
س دوم ،ش  ،7پاییز .1395
 .25معرفی و نقد مرآت االصطالح ،حمیدرضا
سلمانی ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش،7
پاییز .1395
 .26مالحظاتی انتقادی بر تصحیح دیوان شعر
رودکی ،خسرو شهابی و سعید فرمانی ،مجموعه
مقاالت یازدهمین همایش بینالمللی انجمن ترویج
زبان و ادب فارسی ،ش  ،11پاییز .1395
 .27منظومهای پهلوانی از سده پنجم هجری ،جهان
کتاب ،سال بیست و یکم ،ش  329و  ،330مهر و
آبان .1395
 .28نسخه شناسی تطبیقی نفثةالمصدور زیدری

نسوی براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی،
محمدعلی خزانهدارلو و بهروز سلطانی ،زبان فارسی
و گویشهای ایرانی ،س اول ،ش ،2پاییز و زمستان
.1395
 .29نقد ج ُنگ بیاض ،اصغر رضاپوریان ،پژوهشهای
نقد ادبی و سبکشناسی ،س ششم ،ش  ،25پاییز
.1395
 .30نقد دیوان کبیر مصحح بدیع الزمان فروزانفر
با تکیه بر نسخه نورعثمانیه ،الهام خلیلی جهرمی،
شیرین رزمجو بختیاری و محمدیوسف نیری،
متنشناسی ادب فارسی ،س هشتم ،ش ،30تابستان
.1395
 .31نقد و بررسی بدین شیرین سخن گفتن ،هادی
اکبرزاده و سید حسین فصیحی فریدنی ،آینه میراث،
س چهاردهم ،ش  ،1بهار و تابستان .1395
 .32نقد و بررسی تصحیح دیوان شمس طبسی،
علیرضا شانظری ،آینه میراث ،س چهاردهم ،ش،58
بهار و تابستان .1395
بررسی تصحیح و شرح دیوان اشعار
 .33نقد و
ِ
منوچهری دامغانی ،یاسر دالوند ،آینه میراث ،س
چهاردهم ،ش ،59پاییز و زمستان .1395
 .34نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری،
الیاس نورایی و محمدامین احمدپور ،آینه میراث ،س
چهاردهم ،ش ،58بهار و تابستان .1395
 .35نقد و بررسی کتاب شاعران بی دیوان و پیشنهاد
تألیف تکملهای بر آن ،موسی پرنیان و سهیل یاری
گلد ّره ،آینه میراث ،س چهاردهم ،ش ،59پاییز و
زمستان .1395
 .36نقد و نظر پیرامون دو بیت از مثنوی نه
سپه ِر امیر خسرو دهلوی ،امیدوار عالی محمودی،
پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،س ششم،
ش  ،25پاییز .1395
 .37نقدی بر تصحیح یاحقی و سیدی از تاریخ
بیهقی ،رضا رستگاری ،آینه میراث ،س چهاردهم،
ش ،58بهار و تابستان .1395
 .38نقدی در ترازوی نقد ،جالل خالقی مطلق،

ضمیمۀ  گزارش میراث ،دورۀ دوم ،ش  ،5پاییز
.1395
 .39نگاهی به تصحیح تازۀ کتاب سمط العلی
للحضره العلیا ،محسن پورمختار ،گزارش میراث،
س نهم ،ش  70و  ،71مرداد و آبان .1394

 .11ادبیات داستانی
 .1ارائه حدیث حاضر و غایب و چالش اخالق در
نوشتههای املی نوتومب ،صادق وفایی ،خبرگزاری
مهر 14 ،اسفند .1395

 .3بازخوانی خاطرات یک کهنه سرباز ،در جنگ
خبری نیست ،صادق وفایی ،خبرگزاری مهر2 ،
شهریور .1395
 .4بازگشایی پرونده قتل بیگانه و واکنش
پسااستعماری به آلبرکامو ،صادق وفایی ،خبرگزاری
مهر 18 ،اسفند .1395

 .6بررسی عنصرهای کارناوالی رمانهای نوجوان
ایرانی براساس نظریه میخائیل باختین ،فرزانه آقاپور
و سعید حسامپور ،ادبیات پارسی معاصر ،س ششم،
ش  ،1بهار .1395
 .7بررسی گفتمان آموزشی داستان لبخند انار
هوشنگ مرادی کرمانی بر مبنای نظر ّیه ایدئولوژی
آلتوسر ،علی صفایی و الهام کارگر ،ادب و زبان ،س
نوزدهم ،ش  ،40پاییز و زمستان .1395
 .8بررسی مؤلفههای پسامدرن در یکی از نخستین
آثار داستانی پسامدرن ایران :گذرگاه بیپایانی،
نوشته کاظم تینا ،فرزاد کریمی ،نقد ادبی ،س نهم،

 .11پیوند بینامتنیت و هستیشناسی پسامدرنیستی
در داستان کوتاه میرزا یونس از سیروس شمیسا،
عبداهلل آلبوغبیش ،نقد ادبی ،س نهم ،ش،34
تابستان .1395
 .12تاریخ تکرار میشود و از تکرار آن گریزی
نیست ،رضا فکری ،کتاب هفته خبر ،س پنجم ،ش
 ،144اسفند.1395
 .13تحلیل داستان کوتاه شهری چون بهشت اثر
سیمین دانشور ،مهوش قویمی و شهرزاد الجوردی،
مطالعات نقد ادبی ،س دهم ،ش  ،41زمستان .1394
 .14تحلیل ژرف ساخت رمان ملکان عذاب و تبیین
پیوند آن با شگرد نویسنده ،تیمور مالمیر و فاطمه
قادری ،زبان و ادبیات ،فارسی ،س بیست و چهارم،
ش ،80بهار و تابستان .1395
 .15تحلیل ساختار روایت در داستانهای بیژن
نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم (با تأکید بر آرای
چارلز می و سوزان فرگوسن) ،منوچهر تشکری،
محمود رضایی دشت ارژنه ،قدرت قاسمی پور و
مریم بخشی ،متنپژوهی ادبی ،س بیستم ،ش ،70
زمستان .1395
 .16تحلیل شیوۀ پسامدرنی روایت زنان در مجموعه
داستان بماند ،...تیمور مالمیر و شهال ناصری،
ِ
پژوهشنامة نقد ادبی و بالغت ،س پنجم ،ش،2
پاییز و زمستان .1395
 .17تحلیل گفتمان انتقادی داستانهای جاللآلاحمد
و سیمین دانشور مطالعه موردی :کلیشههای
جنسیتی ،وحیده سادات واحدی و زری سادات سید
رضایی ،پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،س
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 .5بررسی داستان گیله مرد با تکیه بر عوامل نمایشی
شدن داستان ،عسکر صالحی ،ابراهیم رنجبر و ندا
نبیزاده اردبیلی ،ادب و زبان ،س نوزدهم ،ش ،40
پاییز و زمستان .1395

 .10پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت
با نگاهی بر رمان پل معلق ،سیده زیبا بهروز و
اسحاق طغیانی ،پژوهشنامة نقد ادبی و بالغت ،س
پنجم ،ش ،2پاییز و زمستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .2اسیر چنگ اهریمنان ،شهرام امیرپور سرچشمه،
نقد و بررسی کتاب تهران ،ش ،52پاییز .1395

 .9بررسی ،تحلیل و نقد سبکشناسانه خاطره
نگاشته دا ،محمدرضا ایروانی و ناصر نیکوبخت،
ادبیات پایداری ،س هشتم ،ش  ،14بهار و تابستان
.1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .40هفت منظومه پهلوانی پیرو شاهنامه ،سجاد
آیدنلو ،جهان کتاب ،س بیست و یکم ،ش323
و ،324فروردین و اردیبهشت .1395

ش ،35پاییز .1395

ششم ،ش ،25پاییز .1395
 .18تحلیل و بررسی رمان از به رضا امیرخانی
بر اساس الگوی کنشگرای گرماس ،محمدجواد
عرفانی بیضایی و حمیدرضا اکبری ،ادبیات پایداری،
س هشتم ،ش  ،14بهار و تابستان .1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .19تقابل کانتی هگلی در نقد و نظریههای داستان
و رمان در ایران ( ،)1348-1312فرامرز خجسته،
مصطفی صدیقی و یاسر فراشاهینژاد ،نقد و نظریه
ادبی ،س اول ،ش ،2پاییز و زمستان .1395
 .20چشماندازی از کتاب حقیقت سمیر سمیرسامی
قنطار :جهاد  30ساله در زندانهای اشغالگران،
رمضان علی ابراهیمزاده گرجی ،کیهان فرهنگی،
ش ،354-352بهار .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .21خوانش باختینی رمان حیاط خلوت ،محمود
رنجبر ،ادبیات پایداری ،س هشتم ،ش  ،15پاییز
و زمستان .1395
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 .22خوانش پسا استعماری رمان جزیزه سرگردانی،
سمیه حاجتی و احمد رضی ،متنپژوهی ادبی ،س
بیستم ،ش  ،68تابستان .1395
 .23خوانش تطبیقی مؤلفههای پست مدرنیسم در
رمانهای پستی و فرانکشتاین فی بغداد ،علی افضلی
و نسترن گندمی ،پژوهشهای ادبیات تطبیقی ،دورة 
چهارم ،ش  ،3پاییز .1395

آذرماه1396

 .24خوانشی از کتاب خوش به حال هیچ کس،
مهناز رضایی ،آزما ،ش  ،118مرداد و شهریور .1395
 .25در تحلیل چند کتاب ،نقد و بررسی کتاب
تهران ،ش ،52پاییز .1395

شگردهای واقعی نمایی در نخستین رمانهای
فارسی ،هاشم صادقی محسن آباد ،نقد ادبی ،س
نهم ،ش ،35پاییز .1395
 .29زمان و هویت در داستانهای هوشنگ
گلشیری از منظر نقد مضمونی ،معصومه حامی
دوست و محمدعلی خزانه دارلو ،نقد ادبی ،س نهم،
ش ،33بهار .1395
 .30سورن هاکوپیان :آزاده ای از جغرافیای ایران
دوستان ،رمضان علی ابراهیمزاده گرجی ،کیهان
فرهنگی ،ش  ،357-355تابستان .1395
 .31گذشته ول کن نیست ،فیروزه دیانت ،نقد و
بررسی کتاب تهران ،ش ،50بهار .1395
 .32گلی ترقی جایی دیگر تحلیل تقابلهای دوگانه
در مجموعه ،محمدحسن حسنزاده نیری و زهرا
علی نوری ،ادبیات پارسی معاصر ،س ششم ،ش،2
تابستان .1395
 .33لغزشهای پرواز بدون دو تار ،محمد انصار،
روزنامه گلشن مهر ،ش  19 ،1507مهر .1395
 .34مالحظات اخالق زیست محیطی هدایت و
چوبک نقد دو داستان ،زهرا پارساپور ،نقد ادبی ،س
نهم ،ش ،36زمستان .1395
 .35مؤلفههای پسامدرن در یکی از نخستین آثار
داستانی پسامدرن ایران :گذرگاه بی پایانی از کاظم
تینا تهرانی ،فرزاد کریمی ،نقد ادبی ،س نهم ،ش
 ،35پاییز .1395
 .36مؤلفههای نوشتار زنانه در رمان سرخی تو از
من ،سید علی قاسمزاده و فاطمه علی اکبری ،زبان
و ادبیات فارسی ،س بیست و چهارم ،ش  ،80بهار
و تابستان .1395

 .26دموکراسی ادبی :مفهوم مرکزی دیباچه یکی
بود یکی نبود جمالزاده (با نقدی بر تاریخ نگاری
ادبیات داستانی ایران) ،نعمت اهلل ایرانزاده و مهدی
دادخواه تهرانی ،نقد ادبی ،س نهم ،ش ،33بهار
.1395

 .37نجات در عشق است :بررسی و تحلیل رمان
مردهها در را ه اند نوشته ناتاشا امیری ،فرشته
نوبخت ،زنان امروز ،س سوم ،ش  ،20بهمن .1395

 .27دنبال کردن قاتل زنجیرهای با بررسی
اسطورههای پرو ،صادق وفایی ،خبرگزاری مهر17 ،
شهریور .1395

 .38نقد پسا استعماری رمان روزگار تفنگ از حبیب
خدادادزاده ،عبداهلل آلبوغبیش و زهرا رضایی ،ادب و
زبان ،س نوزدهم ،ش ،40پاییز و زمستان .1395

 .28رمان واقعیتی عینی یا روایتی بر ساخته؟ بررسی

 .39نقد جامعهشناسانه سرمایههای شخصیتهای

 .40نقد روانشناختی داستانهای فولکلور ایرانی و
اروپایی ،جعفر میرزاحسابی ،پژوهش ادبیات معاصر
جهان ،دوره بیست ویکم ،ش  ،2پاییز و زمستان
.1395

 .4بررسی شگردهای انتقادی در شعر پروین
اعتصامی ،مریم محمودی نوسر ،ادبیات پارسی
معاصر ،س ششم ،ش  ،1بهار .1395

 .41نقد روانکاوانه باورها و کنشهای عامیانه در
مجموعه داستان عزاداران بیل غالمحسین ساعدی،
محمدرضا صالحی مازندرانی و نسرین گبانچی،
ادبیات پارسی معاصر ،س ششم ،ش  ،1بهار .1395
 .42نقد کتاب صبح صادق ،محمد انصار ،روزنامه
گلشن مهر ،ش  17 ،1526آذر .1395

 .5بوسه حتا بر حروف اضافه :نقدی بر مجموعه شعر
زمستان من است آن چند تار موی سفید ،آزما ،ش
 ،115فروردین .1395
 .6بوطیقای پدیدارشناختی نیما :بررسی آرای
پدیدارشناختی نیما در نامههای او ،کیانوش دانیاری،
علی نوری ،علی حیدری و محمدرضا روزبه ،نقد
ادبی ،س نهم ،ش  ،36زمستان .1395

 .44نویسندهای که با یاری قاطر و میمون به جنگ
نازیسم میرود ،صادق وفایی ،خبرگزاری مهر 4 ،تیر
.1395

 .8خطاب به پروانهها :دربارة  نظریة شعری رضا
براهنی ،سعید رحیمی ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات،
س دوم ،ش ،6تابستان .1395

 .45وقتی نویسنده متن می شود :متنی شدن سوژه
در داستان داستان ویران ،نقد ادبی ،س هشتم ،ش
 ،31پاییز .1394

 .9در تکاپوی تجدد :مروری بر کتاب مقدمهای بر
شعر فارسی در سدة  بیستم میالدی ،عبدالرسول
شاکری ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش،5
بهار .1395

 .12شعر
 .1با کاروان قصیده ،مهدی فیروزیان ،آینه پژوهش،
س بیست و هفتم ،ش  ،6بهمن و اسفند .1395
 .2بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر (با
نگاهی به شعر موسوی گرمارودی) ،ساغر سلمانینژاد
مهرآبادی و عبدالرضا سیف ،پژوهشنامة نقد ادبی
و بالغت ،س پنجم ،ش  ،1بهار و تابستان .1395

 .11دیالکتیک دریافتهای شعر ری را ،فیروز
فاضلی و فاطمه تقینژاد رودبنه ،نقد ادبی ،س نهم،
ش  ،36زمستان .1395
 .12شکوفههای عاریتی :کتابسازی از روی منابع
سیدعلی میرافضلی ،برگ هنر ،ش 6و،7
اینترنتیّ ،
بهار .1395
 .13طراوت تکرار :نگاهی به فلسفة الجوردی
سپهری ،محمد دهقانی ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات،
س دوم ،ش ،7پاییز .1395
 .14کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر

آذرماه1396

 .47یک روایت صمیمی از تاریخ :نگاهی به رمان
برای مرگ نام دیگری انتخاب کن ،روزنامه اعتماد،
ش  18 ،3645مهر .1395

 .10دریچهای نو اما نیمهباز :بررسی و نقد کتاب در
سپهر سپهری ،زهرا پارساپور ،پژوهش نامة انتقادی
متون ،س شانزدهم ،ش  ،5آذر و دی .1395
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نمایۀ مقاالت ارسالی

 .43نقدی بر نقد در مقالههای علمی پژوهشی
رمان شازده احتجاب ،مریم جاللی ،کاوش نامه ،س
هفدهم ،ش .1395 ،33

 .7حرفهایی که ساده گفته میشوند :نگاهی به
مجموعه شعر تنها باد از زیر خاکستر خبر دارد ،فرزاد
کریمی ،روزنامة اعتماد ،ش  5 ،3754اسفند .1395

 .46همنشینی عشق و نکبت در سلول  ،۷۲وقتی تر
و خشک با هم میسوزد ،صادق وفایی ،خبرگزاری
مهر 28 ،دی .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

زن در رمان نیمه غایب براساس نظریه انواع سرمایه
پیر بوردیو ،مریم حسینی و صدف گلمرادی ،ادبیات
پارسی معاصر ،س ششم ،ش ،4زمستان .1395

 .3بررسی تحلیلی ساختار روایت در شعر مسافر بر
اساس الگوی ریختشناسی ،رضا قنبری عبدالملکی،
فنون ادبی ،س هشتم ،ش  ،17زمستان.1395

اساس نظر ّیۀ روایتشناسی بارت ،علی ضیاالدینی
دشتخاکی و سیدجواد مرتضایی ،فنون ادبی ،س
هشتم ،ش  ،17زمستان.1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .15نقد تحلیلی خصایص خاص شعر و شخصیت
مادر شعر مؤنث ایران (فروغ فرخزاد) ،نصرتاهلل دین
محمدی کرسفی ،مطالعات ادبیات ،عرفان و فلسفه،
دوره دوم ،ش  ،3/1پاییز .1395
 .16نقد شعر و شاعران در سرودههای شفیعی
کدکنی ،محمدرضا روزبه ،شعرپژوهی ،س هشتم،
ش ،27بهار .1395
 .17واکاوی برون متنی و درون متنی اشعار متعهد
شاملو در دهههای بیست و سی ،مصطفی ملک
پائین ،محمد بهنامفر ،علیاکبر سام خانیانی و
سیدمهدی رحیمی ،متن پژوهی ادبی ،س بیستم،
ش ،69پاییز .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .13ادبیات عربی
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 .1آسیبشناسی روشهای تدریس درس آزمایشگاه
زبان از نظر استادان و دانشجویان رشته زبان و
ادبیات عربی ،عیسی متقیزاده ،سجاد اسماعیلی،
محمدرحیم خالیزاده و داوود ایکدری ،پژوهشنامة
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش ،3مرداد و شهریور
.1395

آذرماه1396

 .2برابرهای عربی برخی از مثلهای فارسی کتاب
امثال و حکم دهخدا ،سهیل یاری گل دره ،آینه
پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش  ،158خرداد و تیر
.1395
 .3بررسی انتقادهای محمود صاوی بر رمانهای
تاریخی جرجی زیدان ،عسگر بابازاده اقدم ،بیژن
کرمی میرعزیزی ،ادب عربی ،س هشتم ،ش،2
پاییز و زمستان .1395
 .4بررسی انتقادی کتاب األدب المقارن (دراسات
نظریه و تطبیقیه) ،محمود حیدری ،کاوشنامة
ادبیات تطبیقی ،س ششم ،ش ،21بهار .1395
 .5بررسی آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا از دیدگاه
نقد کهن الگویی ،عزت مال ابراهیمی و صغری

رحیمی ،نقد ادب معاصر عربی ،س ششم ،ش ،12
بهار و تابستان .1395
ذیل
 .6بررسی تطبیقی مضمونهای کتاب
ِ
نفثةالمصدور با امثال و حکم عربی ،سهیل یاری
گلدره ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش ،159
مرداد و شهریور .1395
 .7بررسی کتاب تحول آوایی ،نرگس قندیلزاده،
فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،8زمستان
.1395
 .8بررسی و ارزیابی کتاب مرایا لاللتقاء و االرتقاء
بین األدبین العربی و الفارسی اثر حسین جمعه،
محمدرضا عزیزی ،کاوشنامة ادبیات تطبیقی ،س
ششم ،ش ،21بهار .1395
 .9بررسی و نقد ترجمه کتاب اسس اللغةالعربیه
(زبانشناسی عربی) ،علی سعیداوی ،پژوهشنامة
انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش ،6بهمن و اسفند
.1395
 .10بررسی و نقد ترجمه کتاب فصول فی فقه
العربیه ،علیرضا نظری ،پژوهشنامة انتقادی متون،
س شانزدهم ،ش ،6بهمن و اسفند .1395
 .11بررسی و نقد کتاب مجانی الشعر العربی الحدیث
و مدارسه بر اساس زبانشناسی کاربردی ،مریم
جالئی ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س شانزدهم،
ش  ،6بهمن و اسفند .1395
سیدابوالفضل
 .12بررسی و نقد کتاب النحو العصریّ ،
سجادی ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س شانزدهم،
ش  ،6بهمن و اسفند .1395
 .13بررسی و نقد کتاب النقد األدبی أصوله و
مناهجه ،علی بشیری ،پژوهشنامة انتقادی متون،
س شانزدهم ،ش  ،6بهمن و اسفند .1395

الصدی،
طرالنَّدی و بَ ُّل َّ
 .14بررسی و نقد کتاب َق ُ
یداهلل رفیعی ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش ،6بهمن و اسفند .1395
 .15بررسی و نقد مطالعات برنامه درسی آموزش
زبان عربی به غیرعرب زبانها :مطالعه موردی
کتاب المرجع فی مناهج تعلیم اللغه العربیه للناطقین

بلغات أخری ،دانش محمدی ،پژوهشنامة انتقادی
متون ،س شانزدهم ،ش  ،6بهمن و اسفند .1395

ُ
مصر و أخبا ُرها و
 .17تحلیل انتقادی کتاب
فضائل َ
خواصها ،مریم هاشمی ،پژوهشنامة انتقادی متون،
ُّ
س شانزدهم ،ش  ،6بهمن و اسفند .1395
 .18تحلیل روانشناسانه رمان زقاق المدق از نجیب
محفوظ ،مسلم خزلی و یحیی معروف ،نقد ادب
معاصر عربی ،س ششم ،ش  ،13پاییز .1395

 .20تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ  زیاد بن أبیه
معروف به الخطبه البتراء با استفاده از الگوی
فرکالف ،احمد پاشازانوس و روحاهلل جعفری،
پژوهشنامه نقد ادب عربی ،دورة  ششم ،پاییز و
زمستان.1394

 .22تحلیل و نقد کتاب الثابت و المتحول (سنت و
تجدد) ،فرزاد بالو ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش ،5آذر و دی .1395
 .23دشواری ترجمه زبان عرفان (بررسی
موردپژوهانه :غزلیات مختاره من دیوان شمس
تبریز) ،محسن سیفی و نجمه فتحعلیزاده،
پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی ،س
پنجم ،ش  ،13پاییز و زمستان .1394
 .24رمان پسا استعماری الجزایر و ویژگیهای
محتوایی و زبانی آن ،فرامرز میرزایی و طیبه
امیریان ،پژوهشنامه نقد ادب عربی ،دوره پنجم،

 .27فرانقد ادبی در آثار سید مرتضی (ره) ،محمدامین
تقوی فردود و علی صابری ،مطالعات نقد ادبی ،س
دهم ،ش  ،40پاییز .1394
السعید
ّ .28
معرفی و نقد دیدگاههای مح ّمد ّ
ادبیات تطبیقی ،تورج
کتاب
پرتو
در
ین
جمالال ّد
ّ
زینیوند و نسرین پرشور ،کاوشنامة ادبیات
تطبیقی ،س ششم ،ش ،21بهار .1395
 .29نقد ال ّنقدین (پاسخ به دو نقد صورت گرفته از
کتاب األدب المقارن تألیف خلیل پروینی) ،خلیل
پروینی ،کاوشنامة ادبیات تطبیقی ،س ششم،
ش ،22تابستان .1395
 .30نقد جامعهشناختی رمان صیادون فی شارع
ضیق از جبرا ابراهیم جبرا ،عزت مالابراهیمی و
صغری رحیمی ،پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت ،س
پنجم ،ش  ،1بهار و تابستان .1395
دی بن زید عبادی،
 .31نقد جامعهشناختی شعر َع ّ
عباس عرب و امید ایزانلو ،ادب عربی ،س هشتم،
ش  ،1بهار و تابستان .1395
 .32نقد رمان عمارت یعقوبیان (اثر عالء األسوانی)،
زهرا افضلی ،صالحالدین عبدی و میترا خدادادیان،
نقد ادب معاصر عربی ،س ششم ،ش  ،12بهار و
تابستان .1395
 .33نقد عناصر داستان حکایات طبیب نجیب
کیالنی بر اساس رویکرد ادبیات اسالمی ،مجید
صالح بیک و نجمه حسینیانفر ،نقد ادب معاصر
عربی ،س ششم ،ش  ،13پاییز .1395
 .34نقد کتاب چالش میان فارسی و عربی اثر
آذرتاش آذرنوش ،مهدی دشتی ،کاوش نامة ادبیات
تطبیقی ،س ششم ،ش ،21بهار .1395
 .35نقد و بررسی ترجمة عربی گلستان سعدی بر
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 .21تحلیل و بررسی خطبۀ  اشباح از منظر نقد
فرمالیستی ،سیدرضا میراحمدی ،علی نجفیایوکی
و نیلوفر زریوند ،پژوهشنامه نقد ادب عربی ،دورة 
ششم ،پاییز و زمستان.1394

 .26شأن ترجمه ادبی ،نرگس قندیلزاده ،فصلنامة
نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش ،5بهار .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .19تحلیل سبکشناختی آثار داستانی احالم
مستغانمی با تکیه بر رمان (ذاکره الجسد) ،علی
عدالتینسب و موسی بیات ،پژوهشنامه نقد ادب
عربی ،دوره پنجم ،ش ،2بهار و تابستان .1394

 .25زن در آینه ضربالمثلهای کردی و عربی،
مسلم خزلی و علی سلیمی ،ادبیات تطبیقی ،س
هشتم ،ش  ،15پاییز و زمستان .1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .16پژوهشی در کنایههای مشترک در ادب عربی
و فارسی (نقد و مطالعه موردپژوهانه :امثال مولّد در
مجمع األمثال میدانی) ،وحید سبزیانپور و هدیه
جهانی ،کاوشنامة ادبیات تطبیقی ،س ششم،
ش ،21بهار .1395

ش ،2بهار و تابستان .1394

اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی کتاب
الجلستان الفارسی اثر جبرائیل المخلع) ،علی افضلی
و عطیه یوسفی ،پژوهشهای ترجمه در زبان و
ادبیات عربی ،س ششم ،ش  ،1بهار و تابستان
.1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .36نقد و بررسی دفاعیات ابن ابی الحدید از
واژهگزینی امام (ع) در نهجالبالغه ،علیاکبر فراتی،
فصلنامه پژوهشنامة نهجالبالغه ،س چهارم ،ش
 ،13بهار .1395
 .37نقد و بررسی عناصر سازنده رمان الذین
یحترقون ،مجید صالح بک و زهرا کرمزادگان،
مطالعات نقد ادبی ،س دهم ،ش  ،39تابستان .1394

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .38نقد و بررسی کتاب دراسه منهجیه فی ترجمه
الصحف و المجالت ،محمدرضا عزیزیپور،
پژوهشنامة انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش ،6
بهمن و اسفند .1395
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عباسی
ادبیات عصر ّ
 .39نقد و بررسی کتاب تاریخ ّ
در پرتو فرهنگ و تم ّدن ایرانیان باستان اثر
وحید سبزیانپور ،سجاد دادفر و روحاهلل بهرامی،
کاوشنامة ادبیات تطبیقی ،س ششم ،ش ،21بهار
.1395
 .40نقد و بررسی کتاب مدارس األدب المقارن
اثر سعید علّوش ،حسین کیانی ،کاوشنامة ادبیات
تطبیقی ،س ششم ،ش ،21بهار .1395
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 .41نقد و بررسی نقش آموزشی تصویر در
کتابهای آموزش زبان عربی به غیر عرب زبانها
(بررسی موردی :کتاب تاریخ األد ب العربی) ،هادی
نظری منظم و سیدرضا موسوی ،پژوهش و نگارش
کتب دانشگاهی ،س بیستم ،ش  ،39پاییز و زمستان
.1395
 .42نقدی بر ترجمه کتاب المجانی الحدیثه ،مرضیه
قلیتبار ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش،7
پاییز .1395
 .43نقدی بر کتاب األدب المقارن (دراسات نظریه
و تطبیقیه) ،فرهاد رجبی ،کاوشنامة ادبیات تطبیقی،
س ششم ،ش ،21بهار .1395
 .44نکتههایی بر ترجمه و ضبط عبارات عربی در

فرهنگ مأثورات متون عرفانی ،سهیل یاری گل
دره ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش ،157
فروردین و اردیبهشت .1395
 .45هویت گمشده :نقدی بر رمان ساقة بامبو ،علی
علیمحمدی ،فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،س دوم،
ش ،6تابستان .1395
 .14تاریخ و جغرافیا
 .1احیاگر حوزة  خراسان ،حسین روحانیصدر،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  9و ،10
بهار و تابستان .1395
 .2ادوارد سعید و نگارش تاریخ ،سیدعلی حسینی
قمصری ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س دوم ،ش ،8
زمستان .1394
 .3از انقالب سرخ تا کودتای سیاه ،مرضیه حسینی،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س دوم ،ش ،8زمستان.1394
 .4از کاوه تا کسروی ،عباس جداریکریمیان،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و ،12
پاییز و زمستان .1395
 .5افتادن در دام روششناسی رقیب ،سعید ماخانی،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و ،12
پاییز و زمستان .1395
 .6ایران دورة قاجاری ،رضا شاهملکی ،فصلنامه نقد
کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  9و  ،10بهار و تابستان
.1395
 .7ایران و عثمانی در عصر صفوی ،زهرا
علیمحمدی ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم،
ش  11و  ،12پاییز و زمستان .1395
 .8آگاهیهایی درباره تشیع در صعید مصر در سدۀ
هفتم هجری براساس کتاب الطالع السعید ،اثر
کمالالدین ادفوی ( ،)748 - 685احمد خامهیار،
آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش  ،159مرداد
و شهریور .1395
 .9آلمان مدرن ،علیرضا عسگری ،فصلنامه نقد
کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و  ،12پاییز و زمستان
.1395

 .10باغ همیشهسبز ،پیمان ابوالبشری ،فصلنامه نقد
کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و  ،12پاییز و زمستان
.1395

 .12بررسی ویژگیها و اهمیت کتاب کریم خان
زند و خلیج فارس ،سهمالدین خزائی و اسماعیل
سپهوند ،رهیافت تاریخی ،ش  ،14س پنجم ،بهار
.1395
 .13برگهایی زرین! به شادمانی انتشار کتاب
کرامند اوراق الذهب ،جویا جهانبخش ،آینه پژوهش،
س بیست و هفتم ،ش  ،157فروردین و اردیبهشت
.1395

 .15بستان ( )4موسوعۀ ابن عباس :دانشنامۀ دفاع،
مریم حقی (کورانی) ،آینه پژوهش ،س بیست و
هفتم ،ش  ،161آذر و دی .1395

 .17بهبهان :تاریخ و فرهنگ ،رحیم شبانه ،فصلنامه
نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  9و  ،10بهار و
تابستان .1395
 .18پرورش افکار ،خدیجه کارگر اسفندآبادی و آرزو
رحیمی ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش 11
و  ،12پاییز و زمستان .1395
 .19پیشا سقراطیان ،کیوان خسروی ،فصلنامه نقد
کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و  ،12پاییز و زمستان
.1395
 .20پیوند تاریخ و ادبیات در کویر اندیشه پژمان،
قاسم فتاحی ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س دوم ،ش

 .23تاریخ فراموششده ایران ،مهدی فیضیسخا،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س دوم ،ش  ،8زمستان
.1394
 .24تاریخچه خصوصی خانه ،محمد رافعی ،فصلنامه
نقد کتاب تاریخ ،س دوم ،ش  ،8زمستان .1394
 .25تأمالتی بر کتاب الفَرق بین الف َِرق عبدالقاهر
بغدادی ،آرمان فروهی و میترا سعادت ،فصلنامه
کتاب گزار ،س اول ،ش 2و 1395 ،3
 .26تحوالت ایرانشناسی در گذر تاریخ ،سهیال
فرجی ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و
 ،12پاییز و زمستان .1395
 .27تشیع در آذربایجان ،فرشته بوسعیدی و زهرا
کشاورز ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش 11
و  ،12پاییز و زمستان .1395
 .28جمهوری وایمار ،تاریخ یک خود فلجسازی
سیاسی ،مهدی تدینی ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ،
س سوم ،ش  9و  ،10بهار و تابستان .1395
 .29چاپارخانه در عصر قاجار ،مسعود آدینهوند،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و ،12
پاییز و زمستان .1395
 .30حاشیهها بر و خاطرهها از سفرنامۀ ابن بطوطه
پارسیگردان ،سیدحسین رضوی برقعی ،آینه
پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش  ،157فروردین و
اردیبهشت .1395
 .31در باب مفاهیم بنیادی تاریخ هنر ،مینا ناظمزاده
نراقی ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و
 ،12پاییز و زمستان .1395
 .32درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ ،نازنین
تمری ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س دوم ،ش ،8
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 .16بستان ( )3جواد علی و گزیدههای عربی آثار
او ،مریم حقی (کورانی) ،آینه پژوهش ،س بیست و
هفتم ،ش  ،160مهر و آبان .1395

 .22تاریخ خوراک ،سید علی حسینی قمصری،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش 9و ،10بهار
و تابستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .14بستان ( )2نام حبیب هست و نشان حبیب
نیست ،گزارشی از کتاب معالم المدینه ،مریم حقی
(کورانی) ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش
 ،159مرداد و شهریور .1395

 .21تاریخ جامع دوره باستان در بوته نقد ،یزدان
صفایی ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س دوم ،ش ،8
زمستان .1394
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .11بررسی محتوایی کتاب تاریخ بیداری ایرانیان
و تبیین جایگاه آن در تاریخ نگاری جدید ایران،
سیدبرهان تفسیری ،کارنامه تاریخ ،س دوم ،ش ،5
بهار و تابستان .1395

 ،8زمستان .1394

زمستان .1394

بهار و تابستان .1395

 .33دموکراسی بدون دموکراتها ،رامین البرزی،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  9و ،10
بهار و تابستان .1395

 .45گنجینه غار کلماکره ،کامیار عبدی ،فصلنامه نقد
کتاب تاریخ ،س دوم ،ش  ،8زمستان .1394

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .34رهآورد جهانگردی مسعودی ،زهرا آذرنیوش،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  9و ،10
بهار و تابستان .1395
 .35زنان در گفتمان پزشکی ایران ،آمنه ابراهیمی،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و ،12
پاییز و زمستان .1395
 .36سیرهنگاری ابن بکیر ،سیدعلی حسینی
قمصری ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش
9و ،10بهار و تابستان .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .37صوفیان و بوداییان ،پیمان ابوالبشری و آمنه
ابراهیمی ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س دوم ،ش
 ،8زمستان .1394
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 .38طب و طبابت در بوشهر ،زینب کریمی ،فصلنامه
نقد کتاب تاریخ ،س دوم ،ش  ،8زمستان .1394
 .39غنوصیان در اسالم در بوته نقد ،محمد باقری،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و ،12
پاییز و زمستان .1395

آذرماه1396

 .40فلسفه در شرق عالم اسالم ،عباس
جداریکریمیان ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم،
ش  9و  ،10بهار و تابستان .1395
 .41فهم در تاریخ ،محمدجالل ماخانی ،فصلنامه نقد
کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  9و  ،10بهار و تابستان
.1395
 .42قزوین در مشروطیت یا مشروطیت در قزوین؟،
محمدجالل ماخانی ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س
سوم ،ش  11و  ،12پاییز و زمستان .1395

 .46مدرسه سعادت ،مرجان مهدوی مقدم ،فصلنامه
نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و  ،12پاییز و
زمستان .1395
 .47مستندسازی بناهای تاریخی ،سهیال فرجی،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  9و ،10
بهار و تابستان .1395
 .48مشروطه ،سرآغاز بیداری تودهها ،فریده فرزی،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و ،12
پاییز و زمستان .1395
 .49مصدق و مجلس ،حسین احمدی رهبریان،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س دوم ،ش  ،8زمستان
.1394
 .50معرفی و بررسی کتاب سفرنامه یزد (پنج سال
در یک شهر ایرانی) ،مهدی احمدیلفورکی ،تاریخ
نگار ،ش  ،1خرداد .1395
 .51مغلطه تأثیر عاطفی در بازنمایی تاریخ (نگرشی
انتقادی بر تاریخنگاری شهابالدین نسوی در سیرت
جاللالدین و نفثةالمصدور) ،حبیباهلل عباسی و الهه
عظیمی یان چشمه ،متن پژوهی ادبی ،س بیستم،
ش ،67بهار .1395
 .52م ّورخان پارسینویس و تغییرات اجتماعی،
شهابالدین سمنان ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س
سوم ،ش  9و  ،10بهار و تابستان .1395
 .53نامه پریشان :نقد و بررسی کتاب در مسیر
آفتاب ،محسن رحمتی ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ،
س دوم ،ش  ،8زمستان .1394
 .54نفت و ایران ،عباس رضایی ،فصلنامه نقد کتاب
تاریخ ،س سوم ،ش  9و  ،10بهار و تابستان .1395

 .43کلکسیونی از اشتباهات :برسی و معرفی ترجمه
کتاب پزشکی اسالمی در دورۀ میانه ،بهزاد کریمی،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س دوم ،ش  ،8زمستان
.1394

 .55نقد آثار و کتاب منتظم ناصری اثر اعتمادالسلطنه،
زهرا علیزاده جدا ،تحقیقات جدید در علوم انسانی،
س سوم ،ش  ،9مهر .1395

 .44گفتمان انقالبی چپ ،جعفر مرادحاصلی،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  9و ،10

 .56نقد کتاب جنبش وطنپرستان اصفهان و
بختیاری در عصر مشروطه ،اسماعیل سپهوند و

ستار بازوند ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س دوم ،ش
 ،8زمستان .1394
 .57نقد و بررسی کتاب راهنمای نگارش تاریخ،
سیدعلی حسینی قمصری ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ،
س دوم ،ش  ،8زمستان .1394

 .59نقدی بر مشروطه و چالشهای روشنفکران،
پروین رستمی ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س دوم،
ش  ،8زمستان .1394
 .60نگاهی به زندگی و فعالیتهای علمی ابن
فوطی ،ریو میزوکامی ،آینه پژوهش ،س بیست و
هفتم ،ش  ،157فروردین و اردیبهشت .1395

 .62یک تاریخ ٬یک روایت ،علیرضا خانبانزاده،
فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و ،12
پاییز و زمستان .1395
 .63یهود در قرون وسطی ،محمدهادی گرامی و
حمیدرضا تدین ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم،
ش  9و  ،10بهار و تابستان .1395

 .1ادب از که آموختی؟ از نابغه :نقد دو کتاب از
مجموعه قصههای کرهاالغ باهوش ،شهربانو(شهناز)
آزادی بویاغچی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و
نوجوان ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395
 .2ارزیابی کتابهای مرجع نوجوانان از سال
 ،1390- 1380فاطمه هویدایی و امیررضا اصنافی،
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان ،ش ،17
زمستان .1394
 .3انفعال قهرمان ،فاطمه سرمشقی ،فصلنامه نقد
کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،10تابستان
.1395

 .7بررسی عناصر دیداری (خط ،شکل ،رنگ) در
آثار بهرام خائف ،زهرا شریعتپناه و اسما غفوریان
محدث ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س
سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .8بررسی عناصر ویژگیهای فانتاستیک در
رمانهای فانتزی فریبا کلهر و زهرا آدینه ،فصلنامه
نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش ،12
زمستان .1395
 .9بررسی کتاب راز از شهریار مندنی پور ،سندی
مؤمنی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س
سوم ،ش ،9بهار .1395
 .10بررسی هم پیوندی متن و تصویر در شش
داستان دفاع مقدس کودکان براساس نظریة پری
نودلمن ،غالمرضا پیروز ،سروناز ملک و محدثه
فتوت ،مطالعات ادبیات کودک ،س هفتم ،ش،2
پاییز و زمستان .1395
 .11بی مهری به پیشگامان ،سیدعلی کاشفیخوانساری
و نرگس پدرام ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان،
س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .12پرورش هوش اخالقی و آموزههای دینی ،الهام
فخرایی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س
سوم ،ش  ،10تابستان .1395
 .13پنج سایه از هیوال ،عالمه میرشفیعی ،فصلنامه
نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،11پاییز
.1395
 .14پویای زبان و تأثیر آن بر خوانش مخاطب،
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 .15کودک و نوجوان

 .6بررسی بر هم کنش نوشتار و تصویر در شکل
گیری روایت در کتاب بابابزرگ سبز من ،مریم
مهرورز ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س
سوم ،ش  ،9بهار .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی

 .61نگاهی به کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسالم ،علی
گلریز ،فصلنامه نقد کتاب تاریخ ،س سوم ،ش  11و
 ،12پاییز و زمستان .1395

 .5بازآفرینی یک افسانه ،زهرا عربی ،فصلنامه نقد
کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،10تابستان
.1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .58نقد و بررسی کتاب غالمان خاصه ،نخبگان
نوخاستة دوران صفوی ،محمد بیطرفان ،رشد
آموزش تاریخ ،دوره هفدهم ،ش  ،62بهار .1395

 .4آمیختگی حکایت ،روایت و تمثیل ،حسن
پارسایی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س
سوم ،ش  ،11پاییز .1395

مهناز جوکاری ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان،
س سوم ،ش  ،9بهار .1395
 .15تأملی بر کتاب الفبای دین دبیره ،یاسر ملکزاده،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،9بهار .1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .16تأملی بر کتاب بیایید شعر بگوییم ،فصلنامه نقد
کتاب کودک و نوجوان ،مهدی شعبانی ،س سوم،
ش  ،9بهار .1395
 .17تجلی شاعرانۀ باد ،کیمیا امینی ،فصلنامه نقد
کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،11پاییز
.1395

نمایۀ مقاالت ارسالی
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 .26حکایتهایی دربارۀ زندگی ،عشق و زنده ماندن،
حسن پارسایی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان،
س سوم ،ش  ،10تابستان .1395
 .27خانهای روی آب ،مهدی ابراهیمی المع،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،12زمستان .1395
 .28دام ناهماهنگی ،تلۀ ترجمه ،مهتاب مهدوی،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،10تابستان .1395
 .29دانشنامۀ اسباب بازیهای طهران قدیم ،پیمان
جلیلپور ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س
سوم ،ش  ،9بهار .1395

آذرماه1396

 .18تحلیل شیوههای شخصیتپردازی در داستان
امپراطور سیب زمینی ،رقیه همتی و عبداهلل ولیپور،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،9بهار .1395

 .30دختری که میخندد ،عبدالرحمان اونق،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،12زمستان .1395

 .19تصاویر چون شاعران شعر میسرایند ،رضا
ستایش جمالی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و
نوجوان ،س سوم ،ش  ،10تابستان .1395

 .31دنیای کهن سفری به مصر باستان ،رفیع
افتخار ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س
سوم ،ش  ،12زمستان .1395

 .20تصاویر حرف می زنند ،ملیحه مصلح ،فصلنامه
نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش ،10
تابستان .1395

 .32دو نقد پیرامون مجموعه کتابهای کودکان
فیلسوف ،ناهید رئوفی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و
نوجوان ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395

 .21توارد یا انتحال؟ ،محسن ذکا اسدی ،فصلنامه
نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش ،10
تابستان .1395

 .33رویۀ زمخت زندگی ،رفیع افتخار ،فصلنامه نقد
کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395

 .22توتان خامون رهبر شماره یک جهان در نه
سالگی ،مرضیه بابازاده ،فصلنامه نقد کتاب کودک و
نوجوان ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .23جعبۀ سپیدی برای خیال ،مهدیه سیدنورانی،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،10تابستان .1395
 .24چرایی حضور ،پرسشی در خدمت فلسفه،
سندی مؤمنی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان،
س سوم ،ش  ،12زمستان .1395
 .25حرفهای ،بومی و برآمده از عشق ،زهرا ُدری،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،10تابستان .1395

 .34زندگی روی صحنۀ  کاغذی ،فاطمه رنجبر،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395
 .35زیر زمین نیمه تاریک تخیل ،عباس عبدی،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395
 .36سرکشی پسران علیه پدران ،حسین اسدی
جوزانی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س
سوم ،ش  ،10تابستان .1395
 .37سواد و نابرابریهای آن ،مرتضی مرتضایی،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395
 .38سهم کودکان از افسانههای آذربایجان ،عبداهلل

ولی پور و رقیه همتی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و
نوجوان ،س سوم ،ش  ،10تابستان .1395
 .39طبقهبندی محتوایی قصههای هانس کریستین
اندرسن ،حجت کجانی حصاری ،فصلنامه نقد کتاب
کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .49نقد و بررسی دو گانه رمانهای افسونهای
نیل ،رفیع افتخار ،فصلنامه نقد کتاب کودک و
نوجوان ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395

 .41فرا داستان ،خدیجه سرباز امامزاده ،فصلنامه نقد
کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،12زمستان
.1395

 .52نقد و نظر چند نوجوان بر مجموعه داستان
کتاب تو ،شهره کائدی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و
نوجوان ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395

 .42قصههای چهارده معصوم در آثار نویسندگان
برتر کودک و نوجوان ،سیدعلی کاشفیخوانساری،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،12زمستان .1395

 .53نقد و نظریهی ادبیات کودک به روایت کتاب ماه
کودک و نوجوان (۱۳۷۶تا ،)۱۳۸۰مصطفی صدیقی،
عاطفه جمالی و زهرا کهن ،مطالعات ادبیات کودک
و نوجوان ،س هفتم ،ش  ،13بهار و تابستان .1395

 .43کارتون و کتاب ،محسن حاجی زینالعابدینی،
فاطمه پازوکی و عطیه باغستانی تجلی ،فصلنامه نقد
کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،12زمستان
.1395

 .54نگاهی بر کتاب غنچهای که میخواست زود
نر گل بشود ،محبوبه استادی ،فصلنامه نقد کتاب
کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395

 .44کاستی کسالت بار کالم ،محبوبه استادی،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،11پاییز .1395

 .46کم ذوقی در نشر کتابی پ ر بها ،نرگس پدرام
و سیدعلی کاشفیخوانساری ،فصلنامه نقد کتاب
کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395
 .47معرفی کتابهای مهارتهای زندگی برای
کودکان ،سپیده خلیلی ،فصلنامه نقد کتاب کودک
و نوجوان ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395
 .48نقد تطبیقی حکایت نحوی و کشتیبان با متن
بازآفرینی شدة آن ،حکایت مرد و دریا ،از نظر عناصر
داستان ،جلیل مشیدی و سمانه غالمی ،مطالعات ادبیات
کودک ،س هفتم ،ش  ،1بهار و تابستان .1395

 .56نواقص یک کتاب مرجع ،پیمان جلیلپور و
مریم عالیی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان،
س سوم ،ش  ،10تابستان .1395
 .57واکاوی تبعیض چند جانبه ،لیال هامونی و پیمان
جلیلپور ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س
سوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .58هبوط ،انزوا ،اعتراض ،مهدیه سید نورانی،
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش
 ،12زمستان .1395
 .59هر شهروند یک قصه ،سندی مؤمنی ،فصلنامه
نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،11پاییز
.1395
 .60همزیستی و تعامل پایدار ،مهدی ابراهیمی
المع ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س
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 .45کجاست اوج و افتخار؟ ،رفیع افتخار ،فصلنامه
نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش ،10
تابستان .1395

 .55نگاهی به داستان روزی روزگاری در شمال،
ابراهیم قربانپور ،فصلنامه نقد کتاب کودک و
نوجوان ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395
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نمایۀ مقاالت ارسالی

 .40طرحی نو در خلق شخصیتهای اساطیری،
زهرا پیرصوفی املشی و فرناز ملکی ،فصلنامه نقد
کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،12زمستان
.1395

 .51نقد و بررسی مجموعه شعر آوازهای سیب
زمینی ،آسیه حیدری ،فصلنامه نقد کتاب کودک و
نوجوان ،س سوم ،ش  ،9بهار .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .50نقد و بررسی رمان سه جلدی افسانه فریدون،
حسن پارسایی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان،
س سوم ،ش  ،9بهار .1395

سوم ،ش  ،10تابستان .1395
 .61یاد دهندگان مقصر ،فرزانه سید نورانی ،فصلنامه
نقد کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش ،10
تابستان .1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

خروب در
 .62یک قصه از سه زبان :مقایسه گیاه ّ
مثنوی با گیاه بائوباب در شازده کوچولو و چهل
سوزن در سنگ صبور ،سکیه احمدیان و مهدی
شعبانی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س
سوم ،ش  ،10تابستان .1395
 .63یک موی ندانست ولی موی شکافت! ،مهتاب
مهدوی ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،س
سوم ،ش  ،11پاییز .1395

نمایۀ مقاالت ارسالی
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نمایۀ مقاالت راه یافته
به مرحله نهایی داوری

 .1کلیات و اطالع رسانی
 .1بازشـناختی از دانششناسـی :دیدگاهـی واگرا یا
همگـرا در علـم اطالعـات و دانششناسـی ،علـی
جاللیدیزجـی ،فصلنامـه نقـد کتاب اطالعرسـانی
و ارتباطـات ،س سـوم ،ش  ،12زمسـتان .1395

 .3پرویـن اعتصامـی :اختـر چـرخ ادب در دفتـر
چـرخ قلـم ،علی صـادقزاده وایقـان و عـذرا دائی،
فصلنامـه نقد کتـاب اطالعرسـانی و ارتباطات ،س
سـوم ،ش  ،9بهـار .1395

 .5تبدیـل ایدههـا به فیلمنامه :نقد و بررسـی کتاب
نویسـندگی بـرای سـینما و تلویزیـون ،امیدعلـی
مسـعودی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطالعرسـانی و
ارتباطـات ،س سـوم ،ش  ،9بهـار .1395

 .7سـیبرنتیک :نظریـۀ عمومی کنترل مکانیسـمها
در سیسـتمهای مکانیکـی و ارگانیکـی ،افـروز
همراهـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطالعرسـانی و
ارتباطـات ،س سـوم ،ش  ،12زمسـتان .1395
 .8شـیفتگان و عاشـقان کتـاب :نقـد و بررسـی
کتـاب شـیفتگان کتـاب ،اعظـم نجفقلینـژاد
ورجـوی و علـی صـادق زاده وایقـان ،فصلنامه نقد
کتاب اطالعرسـانی و ارتباطات ،س سـوم ،ش ،12
زمسـتان .1395

 .1حجامـت و مکافـات! (ذیلـی بـر چاپ های سـه
الص ّحـه) ،گلپــر نصـری ،آینـة میـراث،
گانـۀ درع ّ
ش ،58بهـار و تابسـتان .1395
 .2مالحظاتـی در باب ترجمـۀ فرهنگ اصطالحات
توصیفی نسـخههای خطـی جهان اسلام ،مهرداد
چترایـی عزیزآبـادی ،آینـه پژوهـش ،س بیسـت و
هفتـم ،ش ،159مرداد و شـهریور .1395
 .3نقـ ِد نجیبانـه (نقـد کتـاب تاریـخ کشـیک خانه
همایـون اثر ملک الشـعراء نورالدین محمد شـریف
کاشـانی متخلص بـه نجیب) ،محمدرضـا بهزادی،
فصلنامـه نقـد کتاب میراث ،س سـوم ،ش  9و ،10
بهار و تابسـتان .1395
 .4نقـد و بررسـی تصحیحهـای کتاب سـندبادنامه،
مجیـد خسـروی ،آینـه میـراث ،س چهاردهـم،
ش ،58بهـار و تابسـتان .1395
 .5نقـد و بررسـی فهرسـت نسـخ خطـی سـازمان
اسـناد و کتابخانـه ملی ایـران (ج ،)28 .پریسـا کرم
رضایـی ،فصلنامـه نقد کتاب میراث ،س سـوم ،ش
 9و  ،10بهـار و تابسـتان .1395
 .6نقد و بررسـی کتاب نسـخههای خطی اسلامی
در روسـیه ،گـودرز رشـتیانی ،فصلنامـه نقـد کتاب
میـراث ،س سـوم ،ش  9و  ،10بهـار و تابسـتان
.1395
 .7نقـد و بررسـی کتـاب یـادگار همایونـی ،مریـم
علیپـور ،فصلنامه نقـد کتاب میراث ،س سـوم ،ش
 9و  ،10بهـار و تابسـتان .1395

59

آذرماه1396

 .6ترجمههـای جمعـی دانشـجویی :نقـدی بـر
ترجمـه تعامـل اطالعاتی انسـان ،حمیدرضا جمالی
مهموئـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطالعرسـانی و
ارتباطـات ،س سـوم ،ش  ،9بهـار .1395

 .2میراث پژوهی

نمایۀ مقاالت راه یافته
به مرحله نهایی داوری

 .4پیشارزیابـی سیاسـت (از مفهـوم تـا اجـرا):
رویکـرد آیندهپژوهـی بـه سیاسـتگذاری،
امیرهوشـنگ حیـدری ،فصلنامـه نقـد کتـاب
اطالعرسـانی و ارتباطـات ،س سـوم ،ش  ،9بهـار
.1395

 .10نهچنـدان اسـتوار در چهار گام نخسـت ،نقدی
بر دانشـنامه ایـران ،صالح طباطبایـی ،فصلنامه نقد
کتـاب اطالعرسـانی و ارتباطـات ،س سـوم ،ش،9
بهار .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .2بنیانهـای فلسـفی روشهـای تحقیـق ک ّمـی،
کیفـی ،و آمیختـه :به بهانـۀ نقدی بر کتـاب روش
تحقیـق آمیختـه ،مرتضـی کوکبـی ،مظفر چشـمه
سـهرابی و افـروز عظیمـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س سـوم ،ش  ،9بهار
.1395

 .9فرادادههـا ،موتورهای کاوش و میانکنشپذیری،
مهـدی علیپـور حافظـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
اطالعرسـانی و ارتباطـات ،س سـوم ،ش،10
تابسـتان .1395

کتـاب کتـاب و کتابشناسـی در
 .8نگاهـی بـه
ِ
نوشـتههای حبیـب یغمایـی؛ بـه همـراه نقـد و
بررسـی و ارائـه طـرح پیشـنهادی جهـت شـیوه
گـردآوری و تنظیـم اطالعـات ایـن نوع آثـار ،هما
افراسـیابی ،فصلنامـه نقـد کتاب میراث ،س سـوم،
ش  9و  ،10بهـار و تابسـتان .1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 . 3فلسفه ،کالم و عرفان

 .1از بهمنیـا ِر مؤ َّیـد تـا لَ
وکـری خانـه بـه دوش
ِ
(نقـدی بـر یـک ترجمـه) ،حمیـد عطایـی نظری،
کتابگـزار ،س اول ،ش  ،1بهـار .1395

نمایۀ مقاالت راه یافته
به مرحله نهایی داوری

 .2انتشـاری نـه چنـدان خـوش خـوان از کتابـی
خوشـخوان :نقـد و بررسـی کتـاب درآمـدی بـه
متافیزیـک معاصـر ،مهدی امیریـان ،آینه پژوهش،
سـال بیسـت و هفتـم ،ش ،162بهمـن و اسـفند
.1395

60

 .3انـگارۀ رشـد فلسـفه در دوران صفویه و نقدهای
عجوالنـه بـر منتقـدان اندیشـۀ صدرایـی ،محمود
هدایـت افـزا ،فصلنامـه نقـد کتـاب کالم ،فلسـفه
و عرفـان ،س سـوم ،ش 9و  ،10بهـار و تابسـتان
.1395
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آمـوزش حکمـت متعالیـه یـا پیچیـده کـردن و
.4
ِ
کتاب شـرح منظومۀ 
تخریـب آن نقـد بخـش اول ِ
حکمـت (در بـاب وجود و عدم) ،مرتضی شـجاری،
پژوهـش نامـه انتقادی متون ،س شـانزدهم ،ش،3
مرداد و شـهریور.1395
 .5برگـردان یـا نـگارش؟ نگاهـی بـه نخسـتین
آموزشنامـهی زبـان یونانـی کهـن بـه زبـان
پارسـی ،داریـوش درویشـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
کالم ،فلسـفه و عرفـان ،س سـوم ،ش  11و ،12
پاییـز و زمسـتان .1395
 .6تأملـی بـر کتـاب درآمـدی بـه نظـام حکمـت
متعالیـه (ج سـوم) :انسانشناسـی ،محمدرضـا
ارشـادینیا ،پژوهـش و نـگارش کتب دانشـگاهی،
س بیسـتم ،ش ،39پاییـز و زمسـتان .1395
 .7خـدا و محـدودۀ عقـل بـه روایـت فیلسـوفان،
زهـره معمـاری ،فصلنامـه نقد کتاب کالم ،فلسـفه

و عرفـان ،س سـوم ،ش 9و  ،10بهـار و تابسـتان
.1395
 .8راهـی بـزن کـه آهـی بـر سـاز آن تـوان زد:
بررسـی و نقـد کتاب فرهنگ تطبیقـی اصطالحات
فلسـفی ،حسـن صالحی ،فصلنامه نقد کتاب کالم،
فلسـفه و عرفـان ،س سـوم ،ش 11و  ،12پاییـز و
زمسـتان .1395
السـعدیه ،حمیـد عطایـی نظـری ،س
 .9الرسـاله َّ
بیسـت و هفتـم ،ش  ،162بهمـن و اسـفند .1396
 .10عرفـان منطقـی یا منطـق عرفانـی؟ معرفی و
نقـد اجمالـی کتـاب عرفـان و منطق ،سیدحسـین
حسـینی ،پژوهـش نامـه انتقـادی متـون ،س
شـانزدهم ،ش ،3مـرداد و شـهریور.1395
انتقادی ویراسـت تذکـرة الواصلین فی
معرفـی
ِ
ّ .11
شـرح نهـج المسترشـدین ،حمیـد عطایـی نظری،
آینه پژوهش ،س بیسـت و هفتـم ،ش  ،158خرداد
و تیر .1395
 .12منصـب بابیـت امامـان در تـرازوی نقـد و
بررسـی محتواشناسـانه بـا توجه به کتـاب رازداران
حریـم اهل بیـت (ع) ،نعمـتاهلل صفریفروشـانی،
شـیعه پژوهـی ،س دوم ،ش  ،6بهـار .1395
 .13نقـد قرائـت تفکیکـی از معـاد جسـمانی،
مصطفـی شـاکری ،فصلنامـه نقـد کتـاب کالم،
فلسـفه و عرفـان ،س سـوم ،ش  9و  ،10بهـار و
تابسـتان .1395
 .14نقـد و بررسـی کتـاب ارسـطو ،حمیدرضـا
محبوبـی آرانـی ،پژوهشنامـه انتقـادی متون ،س
شـانزدهم ،ش ،3مـرداد و شـهریور.1395
 .15نقـد و بررسـی کتـاب بررسـی تطبیقـی
اندیشـههای افالطـون و مولـوی ،علـی فتـح
طاهـری ،پژوهشنامـه انتقـادی متـون ،س
شـانزدهم ،ش ،3مـرداد و شـهریور.1395
 .16نقد و بررسـی کتاب هوسـرل در متـن آثارش،
محمدجـواد صافیـان ،پژوهشنامه انتقـادی متون،
س شـانزدهم ،ش ،3مرداد و شـهریور.1395
 .17نقـدی بـر دیـدگاه مادلونـگ دربـارۀ بیعـت با

امـا م علـی(ع) و ریشـه جنگهـای جمـل ،صفیـن
و نهـروان در کتاب جانشـینی حضرت محمد(ص)،
حسـین عبدالمحمدی ،اسـداهلل رحیمـی و مرتضی
علـوی ،پژوهشنامـه کالم ،س سـوم ،ش  ،5پاییز
و زمسـتان .1395

 .19واجـب االعتقـاد علـی جمیـع العبـاد ،حمیـد
عطایـی نظـری ،آینه پژوهش ،س بیسـت و هفتم،
ش ،161آذر و دی .1395
 .4علوم تربیتی و روانشناسی

 .2بررسـی و نقد نظریه نیوبرگ دربارۀ همبسـتگی
بیـن اعمـال مذهبـی و مغـز بـر اسـاس الگـوی
الهیئـت اعصـاب ،علـی سـنایی ،اسـحاق رحیمیان
بوگـر و هـادی هاشـمی ،پژوهشنامـه کالم ،س
سـوم ،ش ،5پاییـز و زمسـتان .1395

 .4نقـد و بررسـی نسـخه فارسـی کتـاب خانـواده
درمانـی ،ناصـر یوسـفی و غفـار نصیـری هانیـس،
پژوهـش و نـگارش کتب دانشـگاهی ،س بیسـتم،
ش  ،39پاییـز و زمسـتان .1395
ی بر
ش وگوشخـودبدینپـاداشده :نقد 
 .5هـو 
ظ درجلدنخسـتآرای
ی تربیتـیجاح 
ش آرا 
گـزار 
ن درتعلیموتربیـتو ،...بهروز
ن مسـلما 
دانشـمندا 
رفیعـی ،فصلنامـه نقد کتـاب اخالق ،علـوم تربیتی
و روانشناسـی ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1395

 .2ارزیابـی نقـل بـه معنـا و تصحیـف در الجامـع
الصغیـر ،مصطفـی همدانـی ،فصلنامـه پژوهشـی
علـوم حدیـث ،ش  ،78بهـار .1395
 .3بررسـی و نقـد کتـاب جلوههـای بالغـت در
نهجالبالغـه ،علـی پیرانیشـال ،پژوهشنامـه
انتقـادی متـون ،س شـانزدهم ،ش  ،6بهمـن و
اسـفند.1395
 .4تحلیـل انتقـادی نظریـه قرائـت مدرجـه قـرآن،
علـی راد ،فصلنامـه نقـد کتاب قـرآن و حدیث ،س
دوم ،ش ،7پاییـز . 1395
 .5معرفـی و نقـد ترجمه دائرةالمعـارف قرآن لیدن،
محمدعلـی طباطبایـی ،فصلنامه نقد کتـاب قرآن و
حدیث ،س دوم ،ش2و ،3تابسـتان و پاییز .1394
 .6نقـد روششـناختی کتاب التفسـیر و المفسـرون
فـی ثوبـه القشـیب ،سـیدهدایت جلیلـی ،فصلنامه
نقـد قـرآن و حدیـث ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1395
 .7نقـد و ارزیابـی کتاب تفسـیر سیاسـی قـرآن در
ایـران معاصـر ،هاجرخاتـون قدمـی جویبـاری و
سـیدهدایت جلیلـی ،فصلنامـه نقد قـرآن و حدیث،
س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1395
 .8نقـدی بـر ترجمـه کتـاب علـوم الحدیـث و
مصطلحـه ،عاطفه محمـدزاده ،فصلنامـه نقد قرآن
و حدیـث ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1395
ب) فقه و حقوق
 .1ادلـه اثبـات دعـوا ،وحیـد نکونـام ،فصلنامـه نقد
کتـاب فقـه و حقـوق ،س دوم ،ش  ،8زمسـتان
.1395
 .2اسـمی و دیگـر هیـچ ،محمدرضـا ظفـری،
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ی خردسـاالن :نقد
 .3تفکـ ر درآمـوزشفلسـفهبرا 
وبررسـیدوسبک ،سـعید ناجی ،سمانه عسکری،
لیلا مجیـد حبیبیعراقـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
اخلاق ،علـوم تربیتی و روانشناسـی ،س دوم ،ش
 ،5بهـار .1395

 .1ارزیابـی کتـاب رجال تفسـیری ،محمد عربپور
و محسـن قمـرزاده ،فصلنامـه نقد قـرآن و حدیث،
س دوم ،ش  ،8زمسـتان .1395

نمایۀ مقاالت راه یافته
به مرحله نهایی داوری

ی اصیل با
ب شـادکام 
 50 .1ایـرا د بـ ر ترجمـة کتـا 
عنوان :شـادمانیدرونی ،محمود گلـزاری ،فصلنامه
نقـد کتـاب اخالق ،علـوم تربیتـی و روانشناسـی،
س دوم ،ش  ،5بهـار .1395

الف) قرآن وحدیث

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .18نگاهـی تحلیلـی و انتقـادی بـه کتـاب الهیئت
محیطزیسـت ،اعظم قاسـمی ،فصلنامـه نقد کتاب
کالم ،فلسـفه و عرفان ،س سوم ،ش 11و ،12پاییز
و زمستان .1395

 .5دین

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

نمایۀ مقاالت راه یافته
به مرحله نهایی داوری
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فصلنامـه نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س دوم ،ش
 ،5بهـار .1395

فصلنامـه نقد کتـاب فقه و حقـوق ،س دوم ،ش ،8
زمستان .1395

 .3ایمـان یـا آزادی ،محمدحسـین مظفـری،
فصلنامـه نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س دوم ،ش
 ،8زمسـتان .1395

 .15کاری نـو در فقـه اقتصـادی ،محمدکاظـم
رحمـان سـتایش ،فصلنامـه نقـد کتـاب فقـه و
حقـوق ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1395

 .4بایسـتههای تقنیـن ،از تئـوری تـا عمل ،سـعید
شـریعتیفرانی ،فصلنامـه نقـد کتاب فقـه و حقوق،
س دوم ،ش  ،7پاییـز .1395

 .16مـروری برکتـاب شـوراهای فتـوا یـا اجتهـاد
گروهـی ،اکبر خـادم الذاکرین ،فصلنامـه نقد کتاب
فقـه و حقـوق ،س دوم ،ش  ،6تابسـتان .1395

 .5تاریـخ کـدام فقـه؟ با کدام ریشـهها؟ ،سـیفاهلل
صرامـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س
دوم ،ش  ،6تابسـتان .1395

 .17نقـد و نظـری بـر کتـاب تحـول قـدرت،
حجـتاهلل محمـد شـاهی ،فصلنامه نقـد کتاب فقه
و حقـوق ،س دوم ،ش  ،8زمسـتان .1395

 .6تأملـی در اجتهـاد شـخصیت حقوقـی ،علـی
علـوی قزوینـی ،فصلنامـه نقد کتاب فقـه و حقوق،
س دوم ،ش  ،7پاییـز .1395

 .18نقـدی بـر کتـاب جرم سـازمان یافتـه ،صادق
سـلیمی و مریـم صمصامـی ،فصلنامـه نقـد کتاب
فقـه و حقـوق ،س دوم ،ش  ،8زمسـتان .1395

 .7ترجمـهای نامفهـوم از کتابـی مانـدگار ،سـعید
عدالتنـژاد ،فصلنامـه نقد کتاب فقـه و حقوق ،س
دوم ،ش  ،6تابسـتان .1395

 .19نقـدی بـر کتـاب خیانـت در امانت ،اسـماعیل
آقابابایـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب فقه و حقـوق ،س
دوم ،ش  ،6تابسـتان .1395

 .8جنـگ و الزامـات قانونـی آن یـا جنـگ غیـر
قانونـی ،احمدرضـا توحیـدی ،فصلنامـه نقـد کتاب
فقـه و حقـوق ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1395

 .20نوشـتهای قابـل تحسـین همراه بـا گالیههای
چنـد در نقد و بررسـی کتاب اصـول حقوق مالکیت
فکـری ،علیرضـا محمـدزاده وادقانـی ،فصلنامـه
نقـد کتاب فقه و حقـوق ،س دوم ،ش  ،8زمسـتان
.1395

 .9حقـوق بشـر و آزادیهـای بنیادیـن ،هیبـتاهلل
نژندیمنـش و فریبا مشـیرپور ،فصلنامـه نقد کتاب
فقـه و حقـوق ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1395

آذرماه1396

 .10سـخنی چنـد دربـارۀ حقـوق خانـواده ،حسـین
صفایـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س
دوم ،ش  ،6تابسـتان .1395
 .11سـراب حقـوق تجـارت الکترونیـک ،کـوروش
کاویانـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب فقـه و حقـوق ،س
دوم ،ش  ،6تابسـتان .1395
 .12ضـرورت واکاوی ابعـاد فقهـی حقوقـی رخداد
عاشـورا ،رحیـم نوبهـار ،فصلنامـه نقد کتـاب فقه و
حقـوق ،س دوم ،ش  ،8زمسـتان .1395
 .13عدالـت نوآورانـه؛ مطالعـه مـوردی عدالت بوم
شـناختی ،مهرانگیز روسـتایی ،فصلنامـه نقد کتاب
فقـه و حقـوق ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1395
 .14فقـه پدیـده نـو پیـدا ،محمدمهـدی کریمینیا،

 .21وصـل یـا فصـل غیر هـم کیشـان ،محمدتقی
رفیعـی ،فصلنامه نقد کتاب فقـه و حقوق ،س دوم،
ش  ،5بهار .1395
ج) اخالق
 .1روششناسـی قرآنـی سراالسـراء در اسـتنباط
آموزههـای عرفانـی و اخالقـی مأثـور ،مصطفـی
همدانـی ،فصلنامـه آموزههـای قرآنـی ،ش ،24
پاییـز و زمسـتان .1395
 .2سـعی نابـرده و امیـد عطـا :نقـد کتـاب اخلاق
و فنـاوری ،حسـینعلی رحمتـی ،علـوم تربیتـی و
روانشناسـی ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1395
ی ناقص ،مسـعود صادقی ،علوم
 .3یـک خود فریبـ 
تربیتی و روانشناسـی ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395

 .6علوم اجتماعی
الف) علوم اجتماعی
 .1امـر روزمره در جامعه پسـاانقالبی ،شـعبان علی
بهرامپـور ،فصلنامـه نقد کتاب علـوم اجتماعی ،س
سـوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .3بررسـی و نقـد اندیشـه فوکـو ،زهـره تـاجزاده،
فصلنامـه نقد کتـاب علوم اجتماعی ،س سـوم ،ش
 ،11پاییـز .1395

 .5بررسـی و نقـد کتـاب مـا چگونـه مـا شـدیم؟،
اسـماعیل قدیمـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم
اجتماعـی ،س سـوم ،ش  ،10تابسـتان .1395
 .6ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪﻛﺘﺎب تحلیلـی بـر شـاخصهای
کالن اقتصـادی در ایـران (بـا رویکـرد اقتصـاد
مقاومتی) ،منصـور زراء نژاد ،پژوهـش نامه انتقادی
متـون ،ویژهنامـه اقتصـاد مقاومتـی.1395 ،

 .8پرسوجـو دربارۀ شـیوههای هسـتی ،اسـماعیل
قدیمـی ،فصلنامـه نقد کتـاب علـوم اجتماعی ،س
سـوم ،ش  ،11پاییـز .1395
 .9جریـان اصلـی رشـته جامعهشناسـی اقتـداری
کـه همچنـان برقـرار اسـت ،نسـرین پورهمرنگ،
فصلنامـه نقد کتـاب علوم اجتماعی ،س سـوم ،ش
 ،10تابسـتان .1395
 .10راهبردهــای بوردیــو در طــرح مســایل
جامعهشناســی ،مریــم نورائینــژاد ،فصلنامــه
نقــد کتــاب علــوم اجتماعــی ،س ســوم ،ش

 .13علـوم اجتماعـی نیندیشـیدنی :محدودیتهای
پارادایمهـای قـرن نوزدهمـی ،ابوالفضل مرشـدی،
فصلنامـه نقد کتـاب علوم اجتماعی ،س سـوم ،ش
 ،11پاییز .1395
 .14کتابسـازی مردانـه بـرای نقشهـای
زنانـه ،عبـاس اسـدی ،فصلنامـه نقـد کتـاب علوم
اجتماعـی ،س سـوم ،ش  ،10تابسـتان .1395
 .15مدرنیتـه از روایـت تـا کشـف پروبلماتیـک
نظریـه سیاسـی هنجـاری ،حوریـه حقیقینیـا،
فصلنامـه نقد کتـاب علوم اجتماعی ،س سـوم ،ش
 ،9بهـار .1395
 .16مشـکله هویـت ایرانیـان امـروز ایفـای نقـش
در عصـر یـک تمـدن و چنـد فرهنگ ،بیـژن زارع،
فصلنامـه نقد کتـاب علوم اجتماعی ،س سـوم ،ش
 ،11پاییـز .1395
 .17نقـد کتاب :شـکافهای جامعة ایرانی ،مسـعود
زمانـی مقدم ،مسـائل اجتماعـی ایـران ،س هفتم،
ش ،1بهار و تابسـتان .1395
 .18نقـد و بررسـی کتـاب درآمـدی بـر نظریـه
انتقـادی ،محمـد دادگـران ،فصلنامـه نقـد کتـاب
علـوم اجتماعـی ،س سـوم ،ش  ،11پاییـز .1395
 .19نقـدی بـر کتـاب طراحـی پژوهشهـای
اجتماعـی و ارائـه مدلـی جدید :مدل هشـتضلعی
پژوهشـگر ،غالمرضـا فدایـی ،فصلنامه نقـد کتاب
اطالعرسـانی و ارتباطـات ،س سـوم ،ش  ،9بهـار
.1395
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 .7برنامهریـزی و قـدرت در ایـران ،بیـژن زارع،
فصلنامـه نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی ،س سـوم،
ش ،12اسـفند .1395

 .12زبـان و مهاجـرت :پیامدهـای زبانـی مهاجرت
ایرانیـان بـه امریـکا ،علـی حاتمـی ،فصلنامـه نقد
کتـاب علـوم اجتماعـی ،س سـوم ،ش  ،11پاییـز
.1395

نمایۀ مقاالت راه یافته
به مرحله نهایی داوری

 .4بررسـی و نقـد کتـاب بایـد از جامعه دفـاع کرد،
عبدالحسـین کالنتـری و رضـا تسـلیمی طهرانی،
پژوهشنامـه انتقـادی متون ،س شـانزدهم ،ش،4
خرداد و تیـر .1395

 .11روایـت در پژوهشهـای علـوم اجتماعـی:
معرفـی روشهای کیفی ،قاسـم آزادی احمدآبادی،
فصلنامـه نقد کتـاب اطالعرسـانی و ارتباطات ،س
سـوم ،ش ،11پاییـز .1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .2برآمـده از دغدغههای اجتماعی :مرور و بررسـی
کتـاب جنبشهـای اجتماعـی (پدیدآیـی ،فـراز و
فـرود) ،بهـروز گرانپایـه ،فصلنامه نقد کتـاب علوم
اجتماعـی ،س سـوم ،ش  ،12اسـفند .1395

 ،11پاییــز .1395

ب) علوم سیاسی
 .1اشـمیت و امـر سیاسـی :بازسـازی یـک پرتـره
بحثانگیـز ،علـی اشـرف نظـری ،پژوهشنامـه
انتقـادی متـون ،س شـانزدهم ،ش ،4مهـر و آبـان
.1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .2بازگشـت امـر سیاسـی از دیدگاه شـنتال موف و
ارنسـتو الکالئو ،علیرضـا آقاحسـینی ،پژوهشنامه
انتقـادی متـون ،س شـانزدهم ،ش ،4مهـر و آبـان
.1395
 .3بررسـی و نقـد کتـاب اجتماعیـون عامیـون،
مرتضـی منشـادی ،پژوهشنامـه انتقـادی متـون،
س شـانزدهم ،ش ،4خـرداد و تیـر .1395
 .4بررسـی و نقـد کتـاب قانـون ملـل ،مرتضـی
بحرانـی ،پژوهشنامـه انتقـادی متـون ،س
شـانزدهم ،ش ،4مهـر و آبـان .1395

نمایۀ مقاالت راه یافته
به مرحله نهایی داوری
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 .5بررسـی و نقـد کتـاب نظریـه روابـط بینالملـل
بـرای سـده بیسـت و یکـم ،مجیـد بزرگمهـری و
نازنیـن خرمـی ،پژوهشنامـه انتقـادی متـون ،س
شـانزدهم ،ش  ،2خـرداد و تیـر .1395
 .6شـکل -زندگـی در اندیشـۀ جورجـو آگامبـن
بازخوانـی و نقـد کتـاب اجتمـاع آینـده ،فـرزاد
آذرکمنـد و محمدعلـی توانا ،پژوهشنامـه انتقادی
متـون ،س شـانزدهم ،ش ،4مهـر و آبـان .1395

آذرماه1396

 .7مدرنیتـه و مواجهـه فکـری ایران با آن :بررسـی
و نقـد کتـاب رویارویـی فکری ایـران بـا مدرنیت،
سیدمحسـن علویپـور ،پژوهشنامـه انتقـادی
ّ
متـون ،س شـانزدهم ،ش  ،4مهـر و آبـان .1395
ج) ارتباطات
 .1ارزشـمند و ناتمـام ،نگاهـی بـه کتـاب اخبـار و
اعلان کتـاب و کتابخانه ،علی کاشفیخوانسـاری،
فصلنامـه نقـد کتاب اطالع رسـانی و ارتباطات ،س
سـوم ،ش  ،11پاییـز .1395
 .2از سرمایۀ شهرتی تا شهرت رسانهای ،محمدعلی
حکیـم آرا ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطالعرسـانی و
ارتباطـات ،س سـوم ،ش  ،12زمسـتان .1395

 .3حقوقـی بـرای رسـانه یـا رسـانهای بـرای
حقـوق :نقـدی بـر کتـاب حقـوق مالکیـت فکری
آفرینشهای رسـانهای ،پژمان محمـدی ،فصلنامه
نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و ارتباطات ،س سـوم،
ش  ،9بهـار .1395
 .4رسـانههای اروپایـی :کـدام سـاختار ،کـدام
سیاسـت و کـدام هویت؟! ،عباس اسـدی ،فصلنامه
نقد کتاب اطالعرسـانی و ارتباطات ،س سـوم ،ش
 ،10تابسـتان .1395
 .5نقـد و بررسـی کتـاب فلسـفۀ  ارتباطـات،
سیدحسـن حسـینی سـروری ،فصلنامه نقـد کتاب
اطالعرسـانی و ارتباطـات ،س سـوم ،ش  ،9بهـار
.1395
 .6نقـدی بر کتاب روانشناسـی رسـانه ،محمدعلی
حکیـمآرا ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطالعرسـانی و
ارتباطـات ،س سـوم ،ش  ،11پاییـز .1395
 .7نقـدی بـر کتاب روانشناسـی خبـر ،محمدعلی
حکیـمآرا ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطالعرسـانی و
ارتباطـات ،س سـوم ،ش  ،10تابسـتان .1395
 .7زبان
 .1بررسـی انتقادی کتاب زبانشناسـی خبرنویسی،
رضـا خیرآبـادی ،پژوهشنامهانتقـادی متـون ،س
شـانزدهم ،ویژهنامهزبانشناسـی و زبانهـای
خارجـی ،بهـار و تابسـتان .1395
 .2بررسـی چگونگی آموزش دسـتور زبان در کتاب
اول آمـوزش زبـان و فرهنـگ ایران به غیرفارسـی
زبانـان (آزوفـا) ،حسـین آریـان ،ناصر کاظـم خانلو
و نسـرین بیرانونـد ،پژوهـش و نـگارش کتـب
دانشـگاهی ،س بیسـتم ،ش ،38بهـار و تابسـتان
.1395
 .3بررسـی و نقـد ترجمـه کتـاب معنیشناسـی،
مهیـن حاجـیزاده ،پژوهشنامـه انتقـادی متـون،
س شـانزدهم ،ش ،6بهمـن و اسـفند .1395
 .4بررسـی و نقـد فرهنـگ یکجلـدی فارسـی
سـیدآیت
بـه ژاپنـی و ژاپنـی بـه فارسـی معاصـرّ ،

 .5بررسـی و نقـد کتـاب پژوهشـی در هـزار تـوی
رمـان نـو ،طهمـورث سـاجدی ،پژوهشنامـه
انتقـادی متـون ،س شـانزدهم ،ش ،1فروردیـن و
اردیبهشـت .1395

 .14نقـد و تحلیـل محتوایـی زبـان فارسـی ،2
سـیدعلی کرامتیمقـدم ،فصلنامـه نقـد کتـاب
ادبیـات ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1395

 .6بررسـی و نقد کتـاب راهبردهـای یادگیریLes
 ،stratégies d’apprentissageکامیـار
عبدالتاجدینـی ،پژوهشنامـه انتقـادی متـون ،س
شـانزدهم ،ش ،1فروردیـن و اردیبهشـت .1395

 .8تاریخنـگاری ترجمـه در ایـران :بررسـی موردی
کتـاب با چـراغ و آینه از منظـر تاریخنگاری ترجمه
بـا رویکـرد پیم ،علـی خزایی فریـد و مرضیه ملک
شـاهی ،مطالعـات زبـان و ترجمـه ،ش ،24بهـار
.1395

 .10دربـارۀ زبـان فارسـی افغانسـتان ،نامـه
فرهنگسـتان ،مسـعود قاسـمی ،س پانزدهـم ،ش
 ،59بهـار .1395
 .11ضـرورت ویرایـش لغتنامـه دهخـدا ،آرش
امرایـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س دوم،
ش ،5بهـار .1395
 .12فرهنگ؟ ،دانشنامه؟ ،کارا؟ ،حسن هاشمیمیناباد،
فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س دوم ،ش ،5بهـار
( .1395انگلیسـی به فارسـی)
 .13نقـد کتـاب کاربرد پیکـره در تحلیـل گفتمان،
آتوسـا رسـتم بیک تفرشـی و محمد عارف امیری،

 .16نقـدی بـر کتـاب آمـوزش ترجمـه بـا نگاهـی
بـه وضعیـت کتابهای آمـوزش ترجمـه در ایران،
علیرضـا امرایـی ،پژوهشنامـه انتقـادی متـون،
س شـانزدهم ،ویژهنامـه زبانشناسـی و زبانهـای
خارجـی ،بهـار و تابسـتان .1395
 .17نقـدی بـر کتـاب روانشناسـی زبانآمـوز:
تفاوتهـای فـردی در یادگیـری زبـان دوم ،رضـا
پیـش قـدم و آتنـا عطـاران ،پژوهشنامـه انتقادی
متـون ،س شـانزدهم ،ویژهنامـه زبانشناسـی و
زبانهـای خارجـی ،بهـار و تابسـتان .1395
 .18یادداشـتهایی بـر دسـتور تاریخـی مختصـر
زبان فارسـی (خسـرو فرشـیدورد) ،عبداله ولیپور و
رقیه همتـی ،نامه فرهنگسـتان ،ویژه نامه دسـتور،
ش.1395 ،12
 .8هنر
 .1تـار و پـود :معرفـی کتاب صدسـال زریبافی در
ایـران ،بنفشـه مقـدم ،فصلنامه نقد کتـاب هنر ،س
سـوم ،ش 9و  ،10بهار و تابسـتان .1395
 .2تحلیل سـهل و ممتنع؛ مـروری بر کتاب تجزیه
و تحلیـل آثـار گرافیـک ،کیـان اشـرافی ،فصلنامه
نقـد کتاب هنـر ،س سـوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .3دروازههـای گمشـده تهران ،عمادالدین قرشـی،
فصلنامـه نقـد کتاب هنـر ،س سـوم ،ش  ،11پاییز
.1395
 .4روش تحقیـق در هنـر و طراحـی ،علیرضـا
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 .9تحلیـل گفتمـان انتقـادی کتـاب امریکـن
اینگلیـش فایـل بـا اسـتفاده از مـدل ون دایـک،
کلثـوم یاسـمی و فـردوس آقـا گلزاده ،مطالعـات
فرهنـگ ارتباطـات ،س هفدهـم ،ش ،66تابسـتان
.1395

 .15نقـدی بـر فرهنـگ توصیفـی دسـتور زبـان
فارسـی ،مونـا ولیپـور ،عارفه نـژاد بهرام و سـهند
الهامـی خراسـانی ،فصلنامه نقد کتـاب ادبیات ،س
دوم ،ش ،7پاییـز .1395

نمایۀ مقاالت راه یافته
به مرحله نهایی داوری

 .7بررسـی و نقـد کتـاب گل داوودی و شمشـیر:
الگوهـای فرهنـگ ژاپـن ،علیرضـا رضائـی،
پژوهشنامـه انتقـادی متـون ،س شـانزدهم،
ویژهنامـه زبانشناسـی و زبانهـای خارجـی ،بهـار
و تابسـتان .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

حسـینی ،پژوهشنامـه انتقـادی متـون ،س
شـانزدهم ،ویـژه نامـه زبانشناسـی و زبانهـای
خارجـی ،بهـار و تابسـتان .1395

پژوهشنامـه انتقـادی متـون ،س شـانزدهم ،ویژه
نامـه زبانشناسـی و زبانهـای خارجـی ،بهـار و
تابسـتان .1395

اسـماعیلی ،فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س سـوم،
ش ،12زمسـتان .1395

انتقـادی متـون ،س شـانزدهم ،ش  ،5آذر و دی
.1395

 .5شـعر مقـدم بر تجربـه ،نیلوفر رضـوی ،فصلنامه
نقـد کتاب هنـر ،س سـوم ،ش  ،11پاییز .1395

 .3تحقیقـی دربـارۀ اسـفندیار رویینتـن ،سـجاد
آیدنلـو ،جهـان کتـاب ،سـال بیسـت و یکـم ،ش
 ،332دی .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .6طراحـی شـخصیت ،مهـدی حقشـناس،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س سـوم ،ش  9و ،10
بهـار و تابسـتان .1395
 .7فرجـام نقـد؛ برررسـی کتاب بر سـر نقـد هنری
چـه آمـده؟ ،شـروین طاهـری ،فصلنامه نقـد کتاب
هنـر ،س سـوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .8کاربردهـای امـروز تایپوگرافـی ،کامران افشـار،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س سـوم ،ش 9و ،10
بهـار و تابسـتان .1395

نمایۀ مقاالت راه یافته
به مرحله نهایی داوری

 .9مـرور تاریخـی فلسـفه و عرفـان همـراه بـا
موسـیقی متـن ،محمدجـواد محمدحسـینی،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س سـوم ،ش 9و ،10
بهـار و تابسـتان .1395
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 .10مـرور و نقـد بـر کتـاب هشـت گفتـار دربـارۀ
فلسـفه موسـیقی ،شـاهین محسـنی ،فصلنامه نقد
کتـاب هنـر ،س سـوم ،ش ،12زمسـتان .1395
 .11مـروری بر کتـاب گلیم گلیم بافها در اسـتان
چهارمحال و بختیاری ،افسـانه قانـی ،فصلنامه نقد
کتاب هنر ،س سـوم ،ش ،12زمستان .1395
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 .12نگاهـی بـه کتـاب نگاشـت توضیحـی
نظریههـای معمـاری و هنـر ،همـا افراسـیابی،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س سـوم ،ش 9و ،10
بهـار و تابسـتان .1395
 .9ادبیات فارسی
الف) نقد ادبی
 .1از آتـن تـا مدینه ،حنیـف افخمـی ،فصلنامه نقد
کتـاب ادبیات ،س دوم ،ش ،6تابسـتان .1395
 .2بررسـی و نقـد رسـالههای شـعری فالسـفة
مسـلمان از فـن شـعر ارسـطو :ترجمـه در زمانـة
عسـرت ،داوود عمارتـی مقـدم ،پژوهـش نامـه

 .4تحلیـل و نقـد کتاب گشـودن رمـان ،محمدرضا
روزبـه ،پژوهشنامـه انتقادی متون ،س شـانزدهم،
ش ،5آذر و دی .1395
 .5دریـغ از بالغـت (نقـدی بـر کتـاب تحقیـق
در معانـی و بیـان و فنـون ادب فارسـی) ،عبدالـه
ولیپـور و رقیـه همتـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
ادبیـات ،س دوم ،ش  ،8زمسـتان .1395
 .6گامـی چنـد بـا پیشـگامان ،مسـعود راسـتیپور،
فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س دوم ،ش ،7پاییز
.1395
 .7مغالطه مدرنیسـم ،فـرزاد مروجـی ،فصلنامه نقد
کتـاب ادبیات ،س دوم ،ش ،6تابسـتان .1395
 .8نقـد کتـاب بومیگرایـی در ادبیـات منثـور
( ،)1320-1300مریـم عاملـی رضایـی،
پژوهشنامـه انتقـادی متون ،س شـانزدهم ،ش،5
آذر و دی .1395
 .9نقـد و بررسـی آئیـن نـگارش و ویرایـش (،)2
اصغـر اسـماعیلی ،فصلنامـه نقد کتـاب ادبیات ،س
دوم ،ش  ،5بهـار .1395
 .10نقد و بررسـی کتاب پیشـگامان شـعر فارسـی،
یاسـر دالونـد و محمد امیر جاللی ،گـزارش میراث،
س نهـم ،ش 3و ،4مـرداد و آبان .1394
 .11نقـد و تکملـهای بـر مباحـث تاریخـی
شـخصیت خاقانی
مطرحشـده پیرامـون زندگـی و
ّ
شـروانی در ارمغـان صبـح ،محمدرضـا ترکـی،
پژوهشنامـه انتقـادی متون ،س شـانزدهم ،ش ،5
آذر و دی .1395
 .12نقـدی بـر کتـاب جسـتارهایی در بـاب
نظریـه روایـت و روایتشناسـی ،هـادی یـاوری،
پژوهشنامـه انتقـادی متون ،س شـانزدهم ،ش،5
آذر و دی .1395

ب) متون کهن
 .1اشـعار شـیخ نجمالدیـن رازی و شـرکاء :نقـد و
بررسـی کتـاب اشـعار نجمالدیـن رازی ،سـید علی
میـر افضلی ،فصلنامـه نقد کتاب ادبیـات ،س دوم،
ش ،6تابسـتان .1395

 .3بررسـی انتقـادی تصحیـح دیـوان رشـیدالدین
وطـواط ،سـارا سـعیدی و تقـی پورنامداریـان ،آینه
میـراث ،س چهاردهـم ،ش ،58بهـار و تابسـتان
.1395
 .4بررسـی انتقـادی روش تصحیـح خـوان اخـوان
ناصرخسـرو ،احسـان رئیسـی ،آینـه میـراث ،س
چهاردهـم ،ش  ،59پاییـز و زمسـتان .1395

 .6تأملـی در کتـاب شـرح نفثةالمصـدور تألیـف
شـاهرخ موسـویان ،جلیل نظری ،آینـه میراث ،س
چهاردهـم ،ش ،58بهـار و تابسـتان .1395

 .8تذکـرهای در انـزوا :بررسـی انتقـادی چاپهـای
لطایفنامه و معرفی نسـخ آن ،سـعید شفیعیون ،آینه
میـراث ،س چهاردهم ،ش ،58بهار و تابسـتان .1395
 .9ضـرورت بـاز تصحیـح دیـوان کمالالدیـن
اصفهانـی ،سـیدمهدی طباطبایـی ،تاریـخ ادبیـات،
ش ،77پاییـز و زمسـتان .1394
 .10ضـرورت تصحیـح مجـدد دیـوان عمـادی
شـهریاری (بـا تأکیـد بـر آسیبشناسـی تصحیح)،
نصـراهلل امامـی ،زهـرا نصیـری شـیراز و مجیـد
دادفـر ،متن شناسـی ادب فارسـی ،س هشـتم ،ش
 ،31پاییـز .1395

 .14منظومـهای پهلوانـی از سـدۀ پنجـم هجـری،
جهان کتاب ،سـال بیسـت و یکم ،ش  329و ،330
مهر و آبـان .1395
 .15نقـد دیوان کبیـر مصحح بدیعالزمـان فروزانفر
بـا تکیـه بـر نسـخه نورعثمانیـه ،الهـام خلیلـی
جهرمـی ،شـیرین رزمجو بختیاری و محمدیوسـف
نیـری ،متنشناسـی ادب فارسـی ،س هشـتم ،ش
 ،30تابسـتان .1395
بررسـی تصحیـح و شـرح دیوان اشـعار
 .16نقـد و
ِ
منوچهـری دامغانی ،یاسـر دالوند ،آینـه میراث ،س
چهاردهـم ،ش ،59پاییز و زمسـتان .1395
 .17نقـد و بررسـی تصحیحـات پیشـین دیـوان
انـوری ،الیـاس نورایی و محمدامیـن احمدپور ،آینه
میـراث ،س چهاردهـم ،ش ،58بهـار و تابسـتان
.1395
 .18نقـد و بررسـی کتـاب شـاعران بـی دیـوان و
پیشـنهاد تألیـف تکملهای بـر آن ،موسـی پرنیان و
سـهیل یـاری گلـد ّره ،آینـه میـراث ،س چهاردهم،
ش ،59پاییـز و زمسـتان .1395
 .19نقدی بر تصحیح یاحقی و سیدی از تاریخ
بیهقی ،رضا رستگاری ،آینه میراث ،س چهاردهم،
ش ،58بهار و تابستان .1395
 .20هفـت منظومه پهلوانی پیرو شـاهنامه ،سـجاد
آیدنلـو ،جهـان کتاب ،س بیسـت و یکـم ،ش323
و ،324فروردیـن و اردیبهشـت .1395
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 .7تحریـف و تصحیـف و بدخوانـی در چهار عنصر
سـیدضیاءالدین شـفیعی) ،عبداهلل
بیـدل (تصحیـح ّ
ولیپـور و رقیـه همتی ،آینه میـراث ،س چهاردهم،
ش ،59پاییز و زمسـتان .1395

 .13مالحظاتـی انتقـادی بـر تصحیـح دیوان شـعر
رودکی ،خسـرو شـهابی و سـعید فرمانی ،مجموعه
مقـاالت یازدهمیـن همایـش بینالمللـی انجمـن
ترویـج زبـان و ادب فارسـی ،ش ،11پاییـز .1395

نمایۀ مقاالت راه یافته
به مرحله نهایی داوری

 .5پژوهشـی در بحـر الفضایل فـی منافع االفاضل،
سـیدمحمد صاحبـی ،فرهنـگ نویسـی ،ش ،11
.1395

 .12معرفـی و نقـد کتـاب غزلیـات بیـدل (بـه
تصحیـح سـیدمهدی طباطبایـی و علیرضـا قزوه)،
عبـداهلل ولیپـور و رقیـه همتـی ،فصلنامـه نقـد
کتـاب ادبیـات ،س دوم ،ش  ،7پاییـز .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .2بازخوانـی ابیاتـی از لیلـی و مجنـون مکتبـی
شـیرازی ،گلپـر نصـری و محبوبه زمانـی ،فصلنامه
نقـد کتاب ادبیات ،س دوم ،ش  ،8زمسـتان .1395

 .11گـزارش واقعیـت ،سـیدرضا موسـوی هفتادور
و رادمـان رسـولیمهربان ،فصلنامـه نقـد کتـاب
ادبیـات ،س دوم ،ش ،6تابسـتان .1395

 .10ادبیات داستانی

 .11شعر

 .1بررسـی داسـتان گیلـه مـرد بـا تکیه بـر عوامل
نمایشـی شـدن داسـتان ،عسـکر صالحی ،ابراهیم
رنجبـر و نـدا نبـیزاده اردبیلـی ،ادب و زبـان ،س
نوزدهـم ،ش  ،40پاییـز و زمسـتان .1395

 .1بـا کاروان قصیـده ،مهـدی فیروزیـان ،آینـه
پژوهـش ،س بیسـت و هفتـم ،ش  ،6بهمـن و
اسـفند .1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .2پدیدارشناســی عاطفــه در ادبیــات داســتانی
مقاومــت بــا نگاهــی بــر رمــان پــل معلــق ،ســیده
زیبــا بهــروز و اســحاق طغیانــی ،پژوهشــنامه
نقــد ادبــی و بالغــت ،س پنجــم ،ش ،2پاییــز و
زمســتان .1395
 .3تحلیـل ژرف سـاخت رمـان ملـکان عـذاب و
تبیین پیوند آن با شـگرد نویسـنده ،تیمـور مالمیر و
فاطمـه قادری ،زبان و ادبیات ،فارسـی ،س بیسـت
و چهـارم ،ش ،80بهـار و تابسـتان .1395

نمایۀ مقاالت راه یافته
به مرحله نهایی داوری
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 .4تقابــل کانتــی هگلــی در نقــد و نظریههــای
داســتان و رمــان در ایــران ( ،)1348-1312فرامــرز
خجســته ،مصطفــی صدیقــی و یاســر فراشــاهی
نــژاد ،نقــد و نظریــه ادبــی ،س اول ،ش ،2پاییــز و
زمســتان .1395
 .5خوانـش باختینـی رمـان حیـاط خلـوت ،محمود
رنجبـر ،ادبیـات پایداری ،س هشـتم ،ش  ،15پاییز
و زمسـتان .1395

آذرماه1396

 .6خوانش پسـا اسـتعماری رمان جزیزه سرگردانی،
سـمیه حاجتـی و احمـد رضـی ،متنپژوهـی ادبی،
س بیسـتم ،ش  ،68تابستان .1395
 .7مؤلفههـای پسـامدرن در یکـی از نخسـتین آثار
داسـتانی پسـامدرن ایـران :گـذرگاه بیپایانـی از
کاظـم تینـا تهرانـی ،فـرزاد کریمی ،نقـد ادبی ،س
نهـم ،ش  ،35پاییـز .1395
 .8نقـد روانشـناختی داسـتانهای فولکلـور ایرانی
و اروپایـی ،جعفـر میرزاحسـابی ،پژوهـش ادبیـات
معاصـر جهـان ،دوره  ،21ش  ،2پاییـز و زمسـتان
.1395
 .9نقـدی بـر نقـد در مقالههـای علمـی پژوهشـی
رمان شـازده احتجـاب ،مریم جاللـی ،کاوش نامه،
س هفدهـم ،ش .1395 ،33

 .2خطـاب بـه پروانههـا :دربـارة نظریـة شـعری
رضـا براهنـی ،سـعید رحیمـی ،فصلنامه نقـد کتاب
ادبیـات ،س دوم ،ش ،6تابسـتان .1395
 .3دریچـهای نـو اما نیمـهباز :بررسـی و نقد کتاب
در سـپهر سـپهری ،زهـرا پارسـاپور ،پژوهشنامـه
انتقـادی متـون ،س شـانزدهم ،ش  ،5آذر و دی
.1395
 .4شـکوفههای عاریتـی :کتابسـازی از روی منابـع
سـیدعلی میرافضلی ،برگ هنر ،ش 6و،7
اینترنتیّ ،
بهار .1395
 .5طـراوت تکـرار :نگاهـی بـه فلسـفة الجـوردی
سـپهری ،محمـد دهقانـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
ادبیـات ،س دوم ،ش ،7پاییـز .1395
 .6واکاوی بـرون متنـی و درون متنی اشـعار متعهد
شـاملو در دهههای بیسـت و سـی ،مصطفی ملک
پائیـن ،محمـد بهنامفـر ،علیاکبـر سـام خانیانـی
و سـیدمهدی رحیمـی ،متـن پژوهـی ادبـی ،س
بیسـتم ،ش ،69پاییـز .1395
 .12زبان و ادبیات عرب
 .1بررسـی انتقادی کتـاب األدب المقارن دراسـات
نظریـه و تطبیقیـه ،محمـود حیـدری ،کاوشنامـه
ادبیـات تطبیقـی ،س ششـم ،ش ،21بهـار .1395
 .2بررسـی کتـاب تحول آوایی ،نرگـس قندیلزاده،
فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات ،س دوم ،ش،8
زمسـتان .1395
 .3بررسـی و ارزیابی کتاب مرایـا لاللتقاء و االرتقاء
بیـن األدبیـن العربـی والفارسـی اثر حسـین جمعه،
محمدرضـا عزیـزی ،کاوشنامـه ادبیـات تطبیقی،
س ششـم ،ش ،21بهـار .1395
 .4بررسـی و نقـد ترجمـه کتـاب اسـس اللغـه
العربیـه (زبانشناسـی عربـی) ،علـی سـعیداوی،

پژوهشنامـه انتقـادی متون ،س شـانزدهم ،ش،6
بهمـن و اسـفند .1395
 .5بررسـی و نقـد ترجمـه کتـاب فصـول فـی فقه
العربیـه ،علیرضـا نظـری ،پژوهشنامـه انتقـادی
متون ،س شـانزدهم ،ش ،6بهمن و اسـفند .1395

 .7تحلیـل و نقـد کتـاب الثابت و المتحول (سـنت
و تجـدد)  ،فـرزاد بالو ،پژوهشنامه انتقـادی متون،
س شـانزدهم ،ش ،5آذر و دی .1395
 .8نقـد کتـاب چالـش میـان فارسـی و عربـی اثـر
آذرتـاش آذرنـوش ،مهـدی دشـتی ،کاوشنامـه
ادبیـات تطبیقـی ،س ششـم ،ش ،21بهـار .1395

 .13تاریخ و جغرافیا

 .2آلمـان مـدرن ،علیرضـا عسـگری ،فصلنامـه
نقـد کتـاب تاریـخ ،س سـوم ،ش11و  ،12پاییـز و
زمسـتان .1395
 .3باغ همیشـهسـبز ،پیمـان ابوالبشـری ،فصلنامه
نقـد کتـاب تاریـخ ،س سـوم ،ش11و  ،12پاییـز و
زمسـتان .1395
 .4حاشـیهها بـر و خاطرههـا از سـفرنامۀ  ابـن
بطوطه پارسـی گردان ،سیدحسـین رضوی برقعی،
آینـه پژوهـش ،س بیسـت و هفتـم ،ش ،157
فروردیـن و اردیبهشـت .1395
 .5در بـاب مفاهیـم بنیـادی تاریـخ هنـر ،مینـا
ناظـمزاده نراقـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب تاریخ ،س

 .8کلکسـیونی از اشـتباهات؛ برسـی و معرفـی
ترجمـه کتـاب پزشـکی اسلامی در دوره میانـه،
بهـزاد کریمی ،فصلنامه نقد کتـاب تاریخ ،س دوم،
ش  ،8زمسـتان .1394
 .9گنجینـه غـار کلماکـره ،کامیار عبـدی ،فصلنامه
نقـد کتاب تاریـخ ،س دوم ،ش  ،8زمسـتان .1394
 .10یـک تاریخ ،یـک روایت ،علیرضا خانبـانزاده،
فصلنامـه نقد کتاب تاریخ ،س سـوم ،ش  11و ،12
پاییز و زمسـتان .1395
 .14کودک و نوجوان
 .1بررسـی عناصـر ویژگیهـای فانتاسـتیک در
رمانهـای فانتـزی فریبـا کلهـر و زهـرا آدینـه،
فصلنامـه نقد کتـاب کـودک و نوجوان ،س سـوم،
ش  ،12زمسـتان .1395
 .2تجلـی شـاعرانۀ  بـاد :واکاوی اشـعار پرویـن
دولتآبـادی ،کیمیـا امینـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب
کـودک و نوجـوان ،س سـوم ،ش  ،11پاییز .1395
 .3حرفـهای ،بومـی و برآمده از عشـق ،زهـرا ُدری،
فصلنامـه نقد کتـاب کـودک و نوجوان ،س سـوم،
ش  ،10تابسـتان .1395
 .4پویـای زبـان و تأثیـر آن بـر خوانـش مخاطـب،
مهنـاز جـوکاری ،فصلنامـه نقـد کتـاب کـودک و
نوجـوان ،س سـوم ،ش  ،9بهـار .1395
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 .1آگاهیهایـی دربـارۀ تشـیع در صعیـد مصـر در
سـدۀ هفتـم براسـاس کتـاب الطالـع السـعید ،اثـر
کمـال الدیـن ادفـوی ( ،)748 - 685احمـد خامـه
یـار ،آینـه پژوهش ،س بیسـت و هفتـم ،ش ،159
مـرداد و شـهریور .1395

 .7قزوین در مشـروطیت یا مشـروطیت در قزوین؟،
محمدجلال ماخانـی ،فصلنامـه نقد کتـاب تاریخ،
س سـوم ،ش  11و  ،12پاییز و زمسـتان .1395

نمایۀ مقاالت راه یافته
به مرحله نهایی داوری

 .9نقـدی بـر ترجمـه کتـاب المجانـی الحدیثـه،
مرضیـه قلیتبـار ،فصلنامـه نقد کتـاب ادبیات ،س
دوم ،ش ،7پاییـز .1395

 .6صوفیـان و بوداییـان ،پیمـان ابوالبشـری و آمنه
ابراهیمـی ،فصلنامه نقد کتاب تاریـخ ،س دوم ،ش
 ،8زمستان .1394
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .6بررسـی و نقـد کتـاب النقـد األدبـی أصولـه و
مناهجـه ،علـی بشـیری ،پژوهشنامـه انتقـادی
متون ،س شـانزدهم ،ش  ،6بهمن و اسـفند .1395

سـوم ،ش  11و  ،12پاییـز و زمسـتان .1395

جدول آماری مقاالت ارسالی و راه یافته به مرحله نهایی داوری
آمار مقاالت ارسال
شده به دبیرخانه

آمار مقاالت راه یافته به
مرحلة نهایی داوری

1

کلیات و اطالع رسانی

40

10

2

میراث پژوهی

15

8

3

فسلفه ،کالم و عرفان

55

19

4

علوم تربیتی و روانشناسی

10

5

قرآن و حدیث

35

8

فقه و حقوق

60

21

اخالق

7

3

علوم اجتماعی

67

19

علوم سیاسی

17

7

ارتباطات

20

7

7

زبان و زبان شناسی

48

18

8

علوم و فنون

1

-

9

هنر

62

12

نقد ادبی

40

12

متون کهن

68

20

11

ادبیات داستانی

47

9

12

شعر معاصر

17

6

13

ادبیات عربی

45

9

14

تاریخ و جغرافیا

63

10

15

کودک و نوجوان

63

4

16

ایران و اسالم

-

-

780

207

گروه

ردیف

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب
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5

دین

6

علوم
اجتماعی
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 .2میراث پژوهی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«نقد و بررسی فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران (ج ،» )28 .پریسا کرمرضایی،
فصلنامه نقد کتاب میراث ،س سوم ،ش  9و ،10
بهار و تابستان .1395

 .4علوم تربیتی و روانشناسی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«هوش و گوش خود بدین پاداش ده :نقدی بر
گزارش آرای تربیتی جاحظ در جلد نخست آرای
دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی
آن ،»...بهروز رفیعی ،فصلنامه نقد کتاب اخالق،
علوم تربیتی و روانشناسی ،س دوم ،ش  ،5بهار
1395

ب) فقه و حقوق
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نوشتهای قابل تحسین همراه با گالیههای
چند در نقد و بررسی کتاب اصول حقوق مالکیت
فکری» ،علیرضا محمدزاده وادقانی ،فصلنامه
نقدکتاب فقه و حقوق ،س دوم ،ش  ،8زمستان
.1395
 .6علوم اجتماعی
ارتباطات
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«حقوقی برای رسانه یا رسانهای برای حقوق:
نقدی بر کتاب حقوق مالکیت فکری آفرینشهای
رسانهای» ،پژمان محمدی ،فصلنامه نقد کتاب
اطالعرسانی و ارتباطات ،س سوم ،ش  ،9بهار
.1395
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ب) فلسفة غرب
در این حوزه دو اثر به طور مشترک شایستة تقدیر
شناخته شد:
« .1نقد و بررسی کتاب ارسطو» ،حمیدرضا
محبوبیآرانی ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش ،3مرداد و شهریور.1395
« .2انتشاری نه چندان خوشخوان از کتابی
خوشخوان :نقد و بررسی کتاب درآمدی به
متافیزیک معاصر» ،مهدی امیریان ،آینه پژوهش،
سال بیست و هفتم ،ش ،162بهمن و اسفند
.1395

 .5دین
الف) قرآن و حدیث
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«نقد روششناختی کتاب التفسیر و المفسرون فی
ثوبه القشیب» ،سیدهدایت جلیلی ،فصلنامه نقد
قرآن و حدیث ،س دوم ،ش  ،5بهار .1395
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 .3فلسفه ،کالم و عرفان
الف) فلسفة اسالمی
در این حوزه دو اثر به طور مشترک شایستة تقدیر
شناخته شد:
« .1تأملی بر کتاب درآمدی به نظام حکمت
متعالیه (جلد سوم) :انسانشناسی» ،محمدرضا
ارشادینیا ،پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی،
س بیستم ،ش ،39پاییز و زمستان .1395
« .2انگارۀ رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای
عجوالنه بر منتقدان اندیشۀ  صدرایی» ،محمود
هدایتافزا ،فصلنامه نقد کتاب کالم ،فلسفه
و عرفان ،س سوم ،ش 9و  ،10بهار و تابستان
.1395

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

 .1کلیات و اطالع رسانی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«بازشناختی از دانششناسی :دیدگاهی واگرا یا
همگرا در علم اطالعات و دانششناسی» ،علی
جاللی دیزجی ،فصلنامه نقد کتاب اطالعرسانی و
ارتباطات ،س سوم ،ش  ،12زمستان .1395

ج) کالم
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«منصب بابیت امامان در ترازوی نقد و بررسی
محتواشناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم
اهل بیت (ع)» ،نعمتاهلل صفریفروشانی ،شیعه
پژوهی ،س دوم ،ش  ،6بهار .1395

 .7زبان
الف) زبان فارسی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«درباره زبان فارسی افغانستان» ،نامه فرهنگستان،
مسعود قاسمی ،س پانزدهم ،ش  ،59بهار .1395
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

ب) زبانهای دیگر
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«بررســی و نقــد کتــاب راهبردهــای یادگیــری
 ،»Les stratégies d’apprentissageکامیار
عبدالتاجدینی ،پژوهشنامة انتقادی متون ،س
شانزدهم ،ش ،1فروردین و اردیبهشت .1395

نمایه آثار برگزیده و شایسته قدردانی

ج) زبان شناسی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«فرهنگ؟ دانشنامه؟ کارا؟ نغمههای ناساز» ،حسن
هاشمی میناباد ،فصلنامة نقدکتاب ادبیات ،س دوم،
ش ،5بهار .1395
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 .8هنر
در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:
«نگاهی به کتاب نگاشت توضیحی نظریههای
معماری و هنر» ،هما افراسیابی ،فصلنامه نقد کتاب
هنر ،س سوم ،ش 9و ،10بهار و تابستان .1395

آذرماه1396

 .9ادبیات فارسی
نقد ادبی
در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده
شناخته شد:
« .1بررسی و نقد رسالههای شعری فالسفة
مسلمان از فن شعر ارسطو :ترجمه در زمانة
عسرت» ،داوود عمارتی مقدم ،پژوهشنامة انتقادی
متون ،س شانزدهم ،ش  ،5آذر و دی .1395
« .2نقدی بر کتاب جستارهایی در باب
نظریه روایت و روایتشناسی» ،هادی یاوری،
پژوهشنامة انتقادی متون ،س شانزدهم ،ش ،5
آذر و دی .1395
 .10ادبیات داستانی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«خوانش باختینی رمان حیاط خلوت» ،محمود
رنجبر ،ادبیات پایداری ،س هشتم ،ش  ،15پاییز و
زمستان .1395
 .11شعر
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«با کاروان قصیده» ،مهدی فیروزیان ،آینه
پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش ،6بهمن و اسفند
.1395
 .12تاریخ و جغرافیا
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«حاشیهها بر و خاطرهها از سفرنامۀ  ابن بطوطه
سیدحسین رضویبرقعی ،آینه
پارسی گردان»ّ ،
پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش ،157فروردین و
اردیبهشت .1395
 .13کودک و نوجوان
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«تجلی شاعرانۀ  باد :واکاوی اشعار پروین
دولتآبادی با رویکرد به عناصر اربعه و تأثیر و
ارتباط آن بر تفکر و برون داد استعدادهای نهفتۀ 
کودکان» ،کیمیا امینی ،فصلنامه نقد کتاب کودک
و نوجوان ،س سوم ،ش ،11پاییز .1395
بخش ویژه:
نشریه شایستة تقدیر:
در این بخش فصلنامة پژوهشنامة ادبیاتکودک و
نوجوان با مدیرمسئولی و سردبیری مهدی حجوانی
به عنوان نشریة شایستة تقدیر انتخاب شد.
منتقد جوان:
حمید عطائی نظری به عنوان منتقد جوان این دورة 
جشنواره شناخته شد.

معرفی مقاالت برگزیده و
شایسته قدردانی و پدیدآورندگان آنها

بازشناختی از دانششناسی:
دیدگاهی واگرا یا همگرا در علم
اطالعات و دانششناسی
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر برگزیده
«بازشـناختی از دانششناسـی :دیدگاهـی واگـرا یـا همگـرا در علـم اطالعـات و
دانششناسـی» ،علـی جاللیدیزجـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،س

کلیات و اطالع رسانی
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سـوم ،ش  ،12زمسـتان .1395
عنـوان رشـتهاى علمـى کـه پیشـینۀ تاریخـى طوالنـى بـه قدمت تمـدن انسـان بـر روى کرة 
خاکـى دارد و درون مایـۀ اصلـى آن نیـاز و تالش فکرى و علمى انسـان یعنى اطالعات و دانش
اسـت ،چندیـن مرتبـه تغییـر یافتـه و اخیـراً در داخـل کشـور به علـم اطالعات و دانششناسـى 
تبدیـل شـده اسـت .هـر تغییـرى در عنـوان بـراى بیان ایـدهاى جدید شـکل گرفته و ریشـه در
مسـائل گوناگونـى دارد .ایـن تغییـرات بـا هـدف ایجـاد سـازگارى بیشـتر بـا محیـط و توصیف
و تبییـن شـرایط و مسـائل موجـود قلمـرو موضوعـى صـورت گرفتـه اسـت .اطالعـات و دانش
همـواره هسـتۀ اصلـى این رشـته در تحوالت دانشـى انسـان ،در پى تغییـرات عمومـ ًا اجتماعى 
و فناورانـۀ در دسـترس بـوده و تغییر عنوان نیز ناشـى از آن اسـت .متخصصان رشـته متناسـب
بـا هـر تحولى ،بسترسـازى الزم را براى درك بیشـتر فلسـفه ،ماهیت ،هویت و کارکرد رشـته و
رابطـۀ آن بـا سـایر علـوم به منظـور ارتباطى پایـدار و سـازنده فراهـم آوردهاند.
واژة دانـش مسـتتر در علـوم کتابـدارى و اطالعرسـانى تا سـه دهۀ اخیـر عمومـ ًا از بعد اطالعى 
و عینـى مـورد توجـه علـوم بوده و سـپس به واسـطۀ بسـتر فکـرى هرمنوتیک تفسـیر دیگرى 
یافـت و دامنـۀ مفهومـى آن در بعـد دانشـى و انتزاعـى اهمیـت زیادتـرى پیـدا کـرد و تحوالت
علمـى دیگـر را رقم زد.
اثـری کـه در این مقاله نقد شـده اسـت بـا عنوان بازشـناختى از دانششناسـى :جسـتارهایى در
علـم اطالعـات و دانششناسـى در پاسـخ به نیازهـاى حرفهاى و پرسـشهاى جدیـد مربوط به
ماهیـت رشـته در ارتبـاط بـا بعـد دانشـى آن و توجیـه تغییـر جدیـد عنـوان به علـم اطالعات و
دانششناسـى در کشـور نوشـته شـده اسـت .نوشـتۀ حاضر مىکوشـد تا بـا دیدى انتقـادى ابعاد
متفـاوت محتوایـى و سـاختارى آن را بازگو کند.

جاللی دیزجی ،علی ()1335

دانشآموختۀ دكتری كتابدارى و اطالعرسانى،
چندیگر هندوستان.
دانشگاه پنجاب -
ِ
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

برگزیده

گزیده آثار
راهنمایی برای انتشار مقالهای علمی ،آن امُ .کرنر ،تهران :چاپار( ،1396 ،ترجمه)،
راهکارهای مسائل مدیریت در خدمات اطالعاتی و علمسنجی ،کریستین ارکهارت ،تهران:
سمت( 1393 ،ترجمه)،
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی :منابع و عملکرد در سالهای برنامههای پنج ساله دوم و سوم
( )1370-1380و اهداف و سیاستها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران،1382 ،
فرهنگ اصطالحات اصول فقه از ترجمه کتاب معالماالصول چاپ شده در کتاب اوامر و نواهی،
تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور( ،1383 ،تصحیح و تنظیم و بازبینی)،
مجموعه و خالصة مقاالت همایش بین المللی قرطبه و اصفهان :دو مکتب فلسفه اسالمی در
شرق و غرب ،اصفهان ،اردیبهشت( ،1381تصحیح و ویراستاری).
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عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه عالمه طباطبائی،
مدیرگروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه عالمه طباطبائی،
استاد مدعو گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه پیام نور ،واحد قم،
مدیر امور اداری و مالی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و نماینده انجمن در شورای سیاستگذاری
همایش حکمت مطهر،
مدیر بخش سازماندهی و آمادهسازی فنی کتابخانه مرکزی دانشگاه زاهدان،
رئیس کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز،
سرپرست فنی و کارشناس مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی،
مسئول بخش فنی و سازماندهی مرکز اطالعات و کتابخانه مؤسسه بینالمللی پژوهش در
برنامهریزی و توسعه،
بازرس و عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

«نقد و بررسی فهرست نسخ خطی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
ج28 .
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر برگزیده
«نقد و بررسـی فهرسـت نسـخ خطـی سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملی ایـران (ج.
 ،»)28پریسـا کرمرضایـی ،فصلنامـه نقـد کتاب میراث ،س سـوم ،ش  9و  ،10بهار و تابسـتان

میراثپژوهی
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.1395
جلـد بیسـت و هشـتم فهرسـت نسـخ خطـی کتابخانـة ملـی ایـران ،تألیـف ناهیـد باقـری
خرمدشـتی ،شـامل 300نسـخه اسـت و از شـمارة  7601تـا  7900را در بـر میگیـرد .بخشـی
از ایـن مجموعـه متعلـق به مجموعة شـخصی حسـن عاطفی ،ادیب و پژوهشـگر اهل کاشـان
بـوده کـه توسـط کتابخانـة ملـی خریـداری شـده اسـت .در ایـن بررسـی تلاش میشـود تـا
ضمـن بیـان ویژگیهـای این فهرسـت بـه بیان برخی اشـکاالت و کاسـتیهای موجـود درآن
پرداختـه شـود .در بخـش کتابشناسـی ،تعـدادی از آثـار شـناخته نشـدة فهرسـت ،شناسـایی
میشـود و برخـی اطالعـات ارائـه شـده در منطقة پدیـدآور ،عنـوان ،عنوانهای دیگـر ،معرفی
کتـاب و منابـع ،مـورد نقد قـرار میگیـرد و نکاتی نیز دربارة شـیوة فهرسـتنگاری مجموعهها،
جنگهـا و مرقعـات بیـان میشـود .در بخـش نسخهشناسـی ،سـیاههای از اصطالحـات بهکار
رفتـه در فهرسـت ارائه میشـود و بـه برخی نـکات دربارة کاربـرد اصطالحات اشـاره میگردد.

کرمرضایی ،پریسا ()1344
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد کتابداری نسخ خطی
و آثار کمیاب ،دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد زبان
و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیدة آثار
فهرسـت نسـخههای خطـی کتابخانه مرکزی و مرکز اسـناد دانشـگاه تهران ،تهـران :کتابخانه،
موزه و مرکز اسـناد مجلس شـورای اسلامی،1394 ،
فهرسـت کاتبـان نسـخههای خطـی کتابخانـه مرکـزی و مرکـز اسـناد دانشـگاه تهـران،
تهران:کتابخانـه ،مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس شـورای اسلامی،1390 ،
جنگ شعاع نسخه خطی تعزیه کتابخانة ملک ،تهران :گسترش هنر،1381 ،
«نقـد و بررسـی پنجـاه و دومیـن مجلـد فهرسـت نسـخههای خطـی کتابخانه مجلس شـورای
اسلامی» نقد کتـاب میـراث ،ش ،1394 ،5
«ایـرج افشـار و تجلیـل از مشـاهیر در کتابخانـه مرکـزی و مرکـز اسـناد دانشـگاه تهـران» در
فرزانـه ایـران مـدار ،خانه کتـاب،1394 ،
«فخری ایروانی ،حاج میرزا آقاسی» دانشنامه زبان و ادب فارسی ،ج ،1391 ،4
«مجموعـة سـعید نفیسـی در کتابخانة مرکزی و مرکز اسـناد دانشـگاه تهران» ،بخـارا ،ش ،82
،1390
«نقـد و بررسـی فهرسـت کتابهـای چـاپ سـنگی کتابخانـه تخصصـی وزارت امـور خارجـه»،
کتـاب مـاه کلیـات ،ش .1389 ،159

79

برگزیده

پژوهشگر و فهرستنگار نسخههای خطی،
رئیس بخش نسخههای خطی کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران،
ویراسـتار نشـریة تخصصـی مطالعـات و تحقیقـات نسـخههای خطـی نامـة بهارسـتان در
سـالهای ،1390-1379
همـکاری بـا مراکـز متعدد علمـی از جملـه :دایرةالمعـارف کتابداری و اطالعرسـانی ،دانشـنامه
جهـان اسلام ،دانشـنامة زبـان و ادب فارسـی ،دائرةالمعـارف زن ایرانی ،و فرهنگنامـة كودكان
و نوجوانـان و نـگارش مقاالت.

تأملی بر کتاب درآمدی به نظام
حکمت متعالیه (جلد سوم):
انسانشناسی
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر شایسته تقدیر

فلسفه اسالمی
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«تأملـی بـر کتـاب درآمدی بـه نظام حکمـت متعالیـه (جلد سـوم) :انسانشناسـی»،
محمدرضـا ارشـادینیا ،پژوهـش و نـگارش کتـب دانشـگاهی ،س بیسـتم ،ش ،39پاییـز و
زمسـتان .1395
كاربـرد ادبیـات رایـج و زبـان سـاده در قلمرو علوم اسلامی بهویژه فلسـفة اسلامی بـه منظور
تفسـیر و تحلیـل كارآمـد و ثمربخـش ،نـادر و بـدون فراوانـی پیشـینه اسـت .در ایـن زمینه آثار
غنـی بـا تحلیـل فربـه و متناسـب نیـز كمتر مشـاهده میشـود .در هـر دوره اگرچـه نمونههایی
انـدك میتـوان یافـت ،امـا فكـر فلسـفی همچنـان در جایـگاه غریـب خـود قـرار دارد .قلـم
توانمنـد اسـتاد عبودیـت ایـن شـهامت را بـه خـود دیـده كه در این مسـیر دشـوار گام بـردارد و
مسـیر ناهمـوار اندیشـه فلسـفی و ناهموارتـر معرفـت نفـس را بـرای عالقهمنـدان ژرفاندیش
تـا حـدود بسـیاری رام سـازد .نـكات بدیـع و تحلیلهـای ارزنـده و عمیـق در ایـن اثـر ،بسـیار
و امتیازاتـش چشـمگیر و خرسـندكننده اسـت .بـا همـة ایـن ویژگیهـای مثبـت ،كاسـتیهای
چنـدی هم انگشـت اشـارت به نقـاط اوج رامنشـدنی در حكمت متعالیـه دارد كه اثبـات میكند
مـدام بایـد توسـن اندیشـه را بـه تكاپو واداشـت و از مدد سـایر متفكـران اگرچـه از طریق بیان
كاسـتیها ،بیبهـره نمانـد .بدین منظـور چندین مورد از این كاسـتیها ،در این نوشـتار گوشـزد
میشـود ،مهمتـر از همـه عـدم توجه به آمـوزه «حقیقـت و رقیقت» بـرای پـردازش در مباحث
پیچیـده معرفـت نفـس ،مانند بیـان «مراتب نفس»« ،حـدوث و قدم نفس» ،آموزة «جسـمانیت
الحـدوث و روحانیـتالبقـا»« ،اتحـاد نفـس بـا قـوا و با عقـل فعال» میباشـد.

ارشادی نیا ،محمدرضا ()1342
دانشآموختۀ حوزه علمیه مشهد مقدس و
دكتری فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه امام
صادق (ع).
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری،
مدیر گرو ه فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه حکیم سبزواری،
پژوهشگر حوزة فلسفه و کالم اسالمی.

شایسته تقدیر
آذرماه1396

گزیدة آثار
نیایش در نیایش ،ج اول ،مشهد :نخعی،1393 ،
آیین حکمت و حماسه حسینی (ع) ،ج اول و دوم ،مشهد :نخعی،1392 ،
حکمت تابان ،قم :بوستانکتاب،1389 ،
حکمت ناب ،قم :بوستانکتاب،1389 ،
از مدرسه معارف تا انجمن حجتیه و مکتب تفکیک ،قم :بوستانکتاب ،1386
تأثیر مبانی فلسفی در تفسیر متون دینی از دیدگاه امام خمینی ،قم :بوستانکتاب،1384 ،
نقد و بررسی نظریه تفکیک ،قم :بوستانکتاب،1382 ،
«چالشهـای ان�گارة علمـ بالمعل�وم در تبییـن کیفی�ت عل�م قبالالیج�اد» ،آموزههـای فلسـفه
اسلامی ،ش ،20بهـار و تابسـتان ،1396
«نقد انگاره تغییر مفهومی علم واجب تعالی» ،سفینه ،ش  ،52پاییز،1395
«توجیـه متعال�ی ص�درا از رویداد م�رگ» ،آموزههای فلس�فه اسلامی ،ش  ،18بهار و تابسـتان
،1395
«معاد بدن پویا به سوی روح حکمت اسالمی» ،ش  ،8بهار ،1395
«تحلی�ل نقدـی اس�تنادات قرآن�ی در نظری�ه معاد جس�مانی آقاعلی م�درس» ،تأمالت فلس�فی،
ش  ،16بهـار و تابسـتان ،1395
«کیفی�ت مع�اد جس�مانی در دیدگاه عالمه محمدحس�ین غ�روی اصفهانی» ،حکمت اسلامی،
ش  ،10پاییز، 1395
«معلومزدایی از علم باری تعالی» ،سفینه ،ش ،48پاییز .1394
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انگارۀ رشد فلسفه در دوران صفویه
و نقدهای عجوالنه بر منتقدان
اندیشۀ صدرایی
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر شایسته تقدیر
«انـگارۀ رشـد فلسـفه در دوران صفویـه و نقدهـای عجوالنـه بـر منتقـدان اندیشـۀ
صدرایـی» ،محمـود هدایتافـزا ،فصلنامـه نقد کتـاب کالم ،فلسـفه و عرفان ،س سـوم ،ش9

فلسفه اسالمی
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و ،10بهـار و تابسـتان .1395
مجلـد سـوم از مجموعـۀ درآمـدی بـه تاریـخ فلسـفۀ اسلامی عهـدهدار شـرح حـاالت و افکار
سـهروردی ،متفکران مشـهور مکاتب فلسـفی شـیراز و اصفهان ،مالصدرای شـیرازی ،مفسـران
و منتقـدان حکمـت متعالیـه و فلسـفهپژوهان شـیعی معاصـر اسـت .ازآنجـا کـه مطالب هریک
از فصـول پنجگانـۀ مذکـور توسـط فـرد مسـتقلی ،گـردآوری و بـا شـیوه و بیـان مخصـوص به
خـود او نـگارش یافتـه ،میـزان توجـه به جهـات علمـی و پژوهشـی در هریک از ایـن بخشها
متفـاوت اسـت .در ایـن میـان ،فصـل مربوط بـه «اندیشـمندان مکاتب شـیراز و اصفهـان» ،به
لحـاظ سـاختار ،نظـم در بیـان و هدفگـذاری مشـخص؛ بهتریـن فصـل ایـن مجلـد و مباحث
مربـوط بـه «مفسـران و منتقـدان فلسـفۀ صدرایی»به لحاظ ورود نامناسـب به بحـث ،عدم تتبع
الزم در منابـع دسـت اول ،ارائـۀ گزارشهـای ابتـر و مثلهکردن نظرات برخی اندیشـمندان ،عدم
ناموجـه بـر ناقـدان فلسـفۀ صدرایـی و  ،...ضعیفترین فصل
رعایـت تناسـبات کمـی ،نقدهـای ّ
ایـن مجلـد ،بلکـه پرنقصتریـن بخـش این مجموعۀ سـهجلدی محسـوب میشـود .سـه فصل
دیگـر نیـز تلخیصـی از تألیفات پیشـین هریک از نویسـندگان مربوطه اسـت.
بـا ایـن توصیـف ،ایـن نوشـتار ضمن گـزارش کلـی از مباحـث مطروحـه در مجلد سـوم ،قدری
در طریـق نقـد و ارزیابـی کلیـت مباحـث فصـل ناظر به شـارحان و ناقـدان فلسـفۀ صدرایی به
لحـاظ کمـی و کیفی میکوشـد .در این راسـتا نشـان داده میشـود که نویسـندۀ بخـش مذکور،
در حـ ّد متوسـطی بـا اندیشـههای مکتـب تفکیـک آشـنا بـوده ،ولی نسـبت بـه شـالودۀ فکری،
مبانـی پیشـینی و اصطالحـات خاص سـایر منتقدان فلسـفۀ صدرایی بینـش و تخصص الزم را
نداشـتهاسـت؛ لـذا مؤلّـف محترم به جـای معرفی صحیـح آثار و آراء ایشـان ،به نحـو عجوالنه
و بـا نقدهـای نامـوزون و غالبـ ًا بیربط ،فضـای فکری مخاطبـان این اثر را در باب اندیشـمندان
غیرصدرایـی چهـار قـرن اخیر ،تیرهتـر از پیش نمودهاسـت.

هدایتافزا ،محمود ()1353
دانشآموختۀ دكتری فلسفه و کالم اسالمی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
«استیفای عوامل مهجوریت ایدة ترادف مفهومی در باب صفات الهی» ،پژوهشنامة فلسفة دین،
ش  ،30پاییز و زمستان ،1396
«معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابنسینا و شیخ احسائی» ،حکمت سینوی ،ش  ،57بهار
و تابستان ،1396
«نقد و ارزیابی مشهورترین برهان اصالت وجود با لحاظ تقریرات گوناگون آن» ،آینه معرفت،
ش  ،52پاییز ،1396
«بررسی تناقضات درونی و نوآوریهای ّ
ملصدرا در باب هیوالى اولی» ،حکمت و فلسفه ،ش
 ،51پاییز ،1396
«پیشینهها و نوآوریهای سهروردی در تقلیل تعداد مقوالت» ،جاویدان خرد ،ش  ،29بهار و
تابستان .1395

83

شایسته تقدیر

فراگیری فلسفه ،کالم ،عرفان ،تفسیر و حدیث از محضر برخی علمای برجستة تهران در
سالهای  1377تا ،1382
تدریس ریاضیات ،فلسفه و منطق در مقطع دبیرستان،
تألیف كتب كمك درسی ریاضیات به ویژه برای دانشآموزان رشتة علوم انسانی،
دریافت دانشنامة کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی از دانشگاه خوارزمی،
تدریس تاریخ فلسفة اسالمی و منطق جدید در دانشگاه،
برگزیدة یازدهمین جشنوارة پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران با عنوان دانشجوی برتر
مقطع دکترا از دانشکدة الهیئت در سال ،1395
پژوهشگر حوزههای سیر اندیشههای فیلسوفان مسلمان با نگاهی تاریخی به مباحث فلسفی و
رویکردی تحلیلی انتقادی.

نقد و بررسی کتاب ارسطو

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر شایسته تقدیر

فلسفه غرب
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«نقد و بررسـی کتاب ارسـطو» ،حمیدرضـا محبوبی آرانـی ،پژوهشنامه انتقـادی متون ،س
شـانزدهم ،ش ،3مرداد و شهریور.1395
جدیدترین درآمدی که بر اندیشـۀ ارسـطو نگاشـته شـده اسـت اثری اسـت از کریسـتوفر شیلدز
از مجموعـۀ فیلسـوفان راتلـج .تالش شـیلدز در این کتاب نه بررسـی کل افکار ارسـطو در همۀ 
حوزههـای گوناگونـی اسـت کـه وی در آنها سـخنی بـرای گفتـن دارد ،که نشـان دادن روش
و چهارچـوب تبیینگرایانـۀ ارسـطو و اسـتفادۀ وی از روش و چهارچـوب در برخـی حوزههـای
دانـش نظـری ،دانـش عملـی ،و دانـش آفریننده اسـت .هـدف اصلی و نهایی شـیلدز نیز نشـان
دادن انسـجام و نظاممنـدی فکـری ارسـطو اسـت .شـیلدز سـعی میکنـد بـدون وارد شـدن به
پسزمینـۀ فکـری و تاریخـی ارسـطو بهگونـهای فلسـفۀ وی را عرضـه کنـد کـه گویـی مـا بـا
اندیشـههای متفکـری امـروزی روبهروییـم کـه تلاش دارد به برخی از پرسـشهای مـا دربارۀ
تغییـر ،هسـتی ،اخالق ،و سیاسـت پاسـخ دهـد .بههمیندلیل نیـز آنچه بیش از همـه در کتاب
خودنمایـی میکنـد ،ارائـۀ نظریههای ارسـطو در قالب صریح اسـتداللی و بررسـی آن اسـت .در
ایـن مقالـه گزارشـی نسـبت ًا تفصیلـی از کتـاب ارائـه شـده و منتقد در ضمـن این گـزارش و نیز
بهطـور خـاص در بخـش پایانـی نقـد و بررسـی ،مزایـا و برجسـتگیهای ایـن اثر و نیـز پارهای
از کاسـتیها را ارزیابـی میکنـد.

محبوبی ،حمیدرضا ()1360
دانشآموختۀ دكتری فلسفة غرب،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
ترغیــب بــه فلســفه دربــاره فلســفه و پارههایــی از آثــار گــم شــده دیگــر ،تألیــف ارســطو ،بــا
همــکاری مجتبــی درایتــی ،تهــران :دانشــگاه تهــران ( ،1396ترجمــه)،
زایش و مرگ تراژدی ،تهران :نشر نی( ،1393 ،برگزیدة جایزه دهخدا)،
نیچه و آریگویی تراژیک به زندگی ،تهران :نشر مرکز،1392 ،
«تصــور کنیــد حقیقــت زنــی باشــد :نگاهــی بــه دیباچــة نیچــه بــر فراســوی خیــر و شــر و
دیباچــة کانــت بــر نقــد عقــل محــض» ،حکمــت و فلســفه ،ســال ســیزدهم ،ش دوم ،تابســتان
،1396
«نیچه و رویکرد دیونوسوسی به زندگی و مرگ» ،حکمت و فلسفه ،پاییز ،1392
«فضیلــت و ســعادت در فلســفة اخــاق ســقراط» ،نشــریة متافیزیــک دانشــگاه اصفهــان،
پاییــز و زمســتان ،1391
«مســألة تفســیر خواســت قــدرت در اندیشــة نیچــه» ،نشــریة فلســفه ،دانشــگاه تهــران ،بهــار
و تابســتان ،1391
«نیچــه و نقــد روانشناســی اخالقــی کانــت» ،نشــریة فلســفه ،دانشــگاه تهــران ،بهــار و
تابســتان .1390
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استادیار گروه فلسفه و حکمت و منطق دانشگاه تربیت مدرس،
عضو غیرپیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی،
مشاور و مدرس زبان انگلیسی مؤسسه گیلنا،
استاد میهمان ،دپارتمان فلسفه و دپارتمان مطالعات خاور نزدیک دانشگا آریزونا،
پژوهشگر و مترجم حوزة فلسفة غرب.

انتشاری نه چندان خوشخوان از
کتابی خوشخوان :نقد و بررسی
کتاب درآمدی به متافیزیک معاصر
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر شایسته تقدیر
«انتشـاری نـه چنـدان خوشخـوان از کتابـی خوشـخوان :نقـد و بررسـی کتـاب
درآمـدی بـه متافیزیـک معاصـر» ،مهـدی امیریـان ،آینـه پژوهـش ،سـال بیسـت و هفتم،

فلسفه غرب
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ش ،162بهمـن و اسـفند .1395
مقالـه حاضـر بـه نقـد و بررسـی ترجمـه کتـاب درآمـدی بـه متافیزیک معاصـر ،نوشـته مایکل
الکـس اختصـاص دارد .ایـن کتـاب در سـال  1395توسـط انتشـارات حکمـت منتشـر شـده و
آقایـان صالـح افـروغ و یاسـر پوراسـماعیل آن را به فارسـی برگرداندهانـد .نقد کتاب کـه عمدت ًا
بـه فصـل اول اختصـاص دارد در دو بخـش ترجمـه و ویراسـتاری پـی گرفتـه شـده و نشـان
میدهـد کـه کتـاب مذکور نه تنهـا با اشـکالهای متعدد در ترجمـه و درک نامناسـب مترجمان
از متـن اصلـی روبـرو اسـت ،بلکـه مـواردی چون ضبـط نامناسـب و افتادگـی واژگان ،اسـتفاده
نادرسـت از عالئـم ویرایشـی در بخشهـای زیـادی از کتـاب و ...را نیز باید به مشـکالت کتاب
افـزود .بهطـور خالصـه میتـوان چنیـن گفت کـه ظاهراً چنـان شـتاب و تعجیلـی در تولید این
اثـر فلسـفی وجود داشـته که سـبب شـده ،بـا اثـری مواجه باشـیم که افـزون بر صعوبـت ذاتی
یـک متـن فلسـفی آن هم از نوع متافیزیک ،دشـواریهای ترجمـه و ویرایش نیز بـه آن افزوده
شود.

امیریان ،مهدی ()1356
دانشآموختۀ دكتری فلسفه ذهن ،پژوهشکده
علومشناختی تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیدة آثار
قصصاالنبیاء ،سید نعمتاهلل جزائری ،اصفهان :انتظار سبز( ،1388 ،ترجمه)،
«نســبت نفــس و بــدن بــا تأکیــد بــر مســئله وحــدت از منظــر صورتگرایــان تحلیلــی و
صــدرا» ،تهــران :علــوم شــناختی،1396 ،
«برونیگرایــی در محتــوا و نســبت آن بــا نظریــه اینهمانــی مصداقــی» ،تهــران :ذهــن،
،1393
«رویکردهــای مدلســازی ذهــن در علــوم شــناختی و چالشهــای فلســفی پیــش روی آن»،
اصفهــان :پژوهشهــای علــوم انســانی نقــش جهــان،1393 ،
«بررسی یک ترجمه؛ ذهن :درآمدی بر علوم شناختی» ،آئینه پژوهش،1393 ،
«تبییــن دیــدگاه کریپکــی دربــاره اســم خــاص و اســم جنــس و تطبیــق آن بــا اصالــت
وجــود» ،معرفــت فلســفی،1393 ،
«دفاع از ارادهگرایی در برابر دیدگاههای رقیب» ،نقد و نظر،1393 ،
«تابستان» ،در دائرةالمعارف قرآن کریم ،قم :بوستانکتاب،1390 ،
«بدن» ،در دائرةالمعارف قرآن کریم ،قم :بوستانکتاب.1389 ،

87

شایسته تقدیر

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه اصفهان،
مدیر گروه فلسفه و کالم دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،شعبه اصفهان،
مدیر کارگروه دائرة المعارف حج و حرمین در اصفهان،
مسئول اجرایی اختتامیه جشنواره کودک و نوجوان سال ،1382
مدیر کارگروه تألیف کتابشناسی وقف،
پژوهشگر مرکز تحقیقات رایانهای حوزه علمیه اصفهان،
محقق حوزة فلسفة تحلیلی و فلسفة ذهن.

منصب بابیت امامان در ترازوی نقد
و بررسی محتواشناسانه با توجه به
کتاب رازداران حریم اهل بیت (ع)
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر برگزیده
«منصـب بابیـت امامـان در تـرازوی نقد و بررسـی محتواشناسـانه با توجـه به کتاب
رازداران حریـم اهـل بیت (ع)» ،نعمتاهلل صفریفروشـانی ،شـیعه پژوهـی ،س دوم ،ش ،6

کالم
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بهار .1395
دیدگاهـی وجـود دارد مبنـی بـر اینکه منصبـی کلیدی با عنـوان بابیت ائمـه (ع) در عصر حضور
و غیبـت صغـرا وجـود داشـته و افـرادی بـه عنـوان ابـواب معرفـی میشـدند .هرچنـد از عصـر
غیبـت صغـرا تعـدادی از مؤلفـان امامـی و نصیـری فهرسـتی از بابهـای معصومیـن مطـرح
کردهانـد ،امـا بهتریـن و جامعتریـن تبییـن نظریـه بابهـا از دیدگاه امامیـه را ،در عصـر حاضر،
جـواد سـلیمانی در کتـاب رازداران حریـم اهـل بیـت (ع) بـه دسـت داده اسـت .حـال آنکه این
نظریـه نیـاز بـه نقد اسـتنادی و محتوایـی دارد که در این تحقیـق تمرکز بر نقد محتوایی اسـت.
بـه ایـن ترتیـب بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده میشـود کـه :نظریـه بابهـای امامـان از لحـاظ
محتوایـی بـا توجـه بـه نظریهای که سـلیمانی تبیین کـرده از چه میـزان اعتبار برخوردار اسـت؟
اهمیـت پرداختـن بـه این مسـئله از آنرو اسـت که نظریـه بابیـت پیامدهایی در نظـام اعتقادی
ّ
امامیـه دارد و میتوانـد تحولـی در آن ایجـاد کنـد .ایـن مقالـه بـا دو رویکرد کالمـی و تاریخی
بـه نظریـه بابیت میپـردازد و از روشهـای کالمی ،تاریخی و رجالی اسـتفاده میکنـد .در انتها
بـه ایـن نتیجه میرسـد کـه بابیت جایگاهـی در اعتقـادات امامیه نـدارد و بررسـیهای تاریخی
نیـز آن را تأییـد نمیکند.

امیریان ،مهدی ()1356
دانشآموختۀ دكتری فلسفه ذهن ،پژوهشکده
علومشناختی تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیدة آثار
قصصاالنبیاء ،سید نعمتاهلل جزائری ،اصفهان :انتظار سبز( ،1388 ،ترجمه)،
«نســبت نفــس و بــدن بــا تأکیــد بــر مســئله وحــدت از منظــر صورتگرایــان تحلیلــی و
صــدرا» ،تهــران :علــوم شــناختی،1396 ،
«برونیگرایــی در محتــوا و نســبت آن بــا نظریــه اینهمانــی مصداقــی» ،تهــران :ذهــن،
،1393
«رویکردهــای مدلســازی ذهــن در علــوم شــناختی و چالشهــای فلســفی پیــش روی آن»،
اصفهــان :پژوهشهــای علــوم انســانی نقــش جهــان،1393 ،
«بررسی یک ترجمه؛ ذهن :درآمدی بر علوم شناختی» ،آئینه پژوهش،1393 ،
«تبییــن دیــدگاه کریپکــی دربــاره اســم خــاص و اســم جنــس و تطبیــق آن بــا اصالــت
وجــود» ،معرفــت فلســفی،1393 ،
«دفاع از ارادهگرایی در برابر دیدگاههای رقیب» ،نقد و نظر،1393 ،
«تابستان» ،در دائرةالمعارف قرآن کریم ،قم :بوستانکتاب،1390 ،
«بدن» ،در دائرةالمعارف قرآن کریم ،قم :بوستانکتاب.1389 ،
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برگزیده

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه اصفهان،
مدیر گروه فلسفه و کالم دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،شعبه اصفهان،
مدیر کارگروه دائرةالمعارف حج و حرمین در اصفهان،
مسئول اجرایی اختتامیه جشنواره کودک و نوجوان سال ،1382
مدیر کارگروه تألیف کتابشناسی وقف،
پژوهشگر مرکز تحقیقات رایانهای حوزه علمیه اصفهان،
محقق حوزة فلسفة تحلیلی و فلسفة ذهن.

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

هوش و گوش خود بدین پاداش ده:
نقدی بر گزارش آرای تربیتی جاحظ در
جلد نخست آرای دانشمندان مسلمان
در تعلیم و تربیت و مبانی آن...

اثر برگزیده

علوم تربیتی و روانشناسی

«هـوش و گـوش خـود بدیـن پـاداش ده :نقدی بـر گـزارش آرای تربیتـی جاحظ در
جلـد نخسـت آرای دانشـمندان مسـلمان در تعلیـم و تربیـت و مبانـی آن ،»...بهـروز
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رفیعـی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اخالق ،علـوم تربیتـی و روانشناسـی ،س دوم ،ش  ،5بهار 1395
در کتــاب آرای دانشــمندان مســلمان در تعلیــم و تربیـت و مبانـی آن (جلــد اول) کوشـیده
شده بــا اســتناد بــه مکتوبات تراثــی در تربیت اسـلامی ،شــماری از مؤلفههای تعلیــم و
تربیــت کــه در ایــن آثــار بازتاب یافته ،نمایان شود .از ایـن رهگذر ،بـه بــاز و بسـط مبانـی
فلسـفی و آرای تربیتـی ابوعثمـان عمـرو بـن بحـر جاحـظ (حـدود159-255هـ.ق) ،محمـد بن
ســحنون (202-256هـ.ق) ،ابونصــر محمد فارابی (260-339هـ.ق) ،ابوالحسـن علـی قابسـی
(324-403هـ.ق) ،گــروه اخوان الصفــا (قرن چهــارم) و ابن ســینا (370-428هـ.ق) پرداخته
شده است .ایــن مقاله ،بازشــکافتی است از جسـتار نخسـت کتــاب کـه دربـارة جاحظ اسـت.

آذرماه1396

رفیعی ،بهروز ()1336
دانشآموختۀ سطح چهار حوزة علمیه ،قم.

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

برگزیده

گزیده آثار
مربیان ما :تاریخ اندیشههای تربیتی مربیان مسلمان (قرن دوم تا پنجم) ،قم :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه،1396 ،
فلسفه تربیت اسالمی :رویکرد وحیانی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1396 ،
درآمدی بر فلسفه تربیت اسالمی (رویکرد تطبیقی) ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان
سمت( ،1395 ،ترجمه ،نقد و اضافات)،
مربیان بزرگ مسلمان :تلخیص آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت ،قم :پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه و سازمان سمت،1393 ،
فلسفه تربیت اسالمی :مطالعه تطبیقی میان فلسفه تربیت اسالمی و فلسفههای تربیتی معاصر،
قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت( ،1389 ،شایسته تقدیر کتاب فصل و سیزدهمین
دورة کتاب سال حوزه)( ،ترجمه ،نقد و اضافات).
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عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
تدریـس در مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری دانشـگاهها و مراکـز علمـی متعـدد از جملـه:
جامعةالمصطفـی العالمیـه ،پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه ،مرکـز تخصصی اخلاق و تربیت حوزه
علمیـه قـم ،مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی (ره) ،مرکـز آمـوزش عالـی اخلاق و
تربیـت قـم ،مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثار امـام خمینـی (ره) و ...
طراح آزمون ورودی دوره دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز تخصصی اخالق و تربیت حوزه،
پژوهش و تألیف  19عنوان کتاب و بیش از  40مقاله علمی،
پژوهشگر برگزیده حوزههای علمیه در سال ،1388
برگزیدة دهها جشنوارة کتاب از جمله :کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ،کتاب سال حوزه،
جشنوارة کتاب فصل و ...

نقد روششناختی کتاب التفسیر و
المفسرون فی ثوبه القشیب
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر برگزیده

قرآن و حدیث
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سـیدهدایت
«نقـد روششـناختی کتـاب التفسـیر و المفسـرون فـی ثوبـه القشـیب»ّ ،
جلیلـی ،فصلنامـه نقـد قـرآن و حدیـث ،س دوم ،ش  ،5بهـار .1395
التفسـیر و المفسـرون فـی ثوبـه القشـیب چنانکـه از نامـش پیداسـت در تناظـر بـا التفسـیر و
المفسـرون محمدحسـین ذهبـی نگاشـته شـده اسـت .شـاکله و سـاختار کلـی کتـاب آیـتاهلل
محمدهـادی معرفـت گرچـه بـا اثـ ِر ذهبـی همسـانیهای بسـیار دارد ،با ایـن حـال ،رویکردی
انتقـادی بـدان دارد و بر آن اسـت کـه کاسـتیهای آن را بازنماید و کژیهای آن را راسـت کند
و آن را در جامـهای نـو درآورد و حقّـی را کـه ذهبـی در باب شـیعه و تفاسـیر شـیعی فروگذارده
اسـت ،بازسـتاند و تصویـر باژگونـهای را که او از تفاسـیر شـیعه ترسـیم کـرده ،بازسـازی کند و
نسـبتهای ناروایـی را کـه بـر شـیعه روا داشـته اسـت ،از دامـن شـیعه بسـترد .کار سـترگ و
همـت بلنـد اسـتاد معرفـت را میتـوان بـه گام مانـدگار و عـز ِم احیاگـر سـلف وی ،مالمحسـن
اصالح
فیـض کاشـانی در المحجـة البیضـاء فـی احیـاء االحیـاء ماننـد کـرد که به عـزم احیـا و
ِ
احیـاء علـوم الدیـن غزالی برخاسـت .التفسـیر و المفسـرون فـی ثوبه القشـیب با نظـارت مؤلف
بـه فارسـی برگردانـده شـده و بـا عنوان تفسـیر و مفسـران از سـوی انتشـارات التمهید منتشـر
شـده است.

جلیلیسنزیقیّ ،
سیدهدایت ()1342
دانشآموختۀ دكتری علوم قرآن و حدیث ،مرکز
تربیت مدرس دانشگاه قم.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

برگزیده

گزیده آثار
پژوهش در تفسیرپژوهی قرآن ،تهران :انتشارات سخن،1390 ،
مجموعه مقاالت غزالیپژوهی ،تهران :خانه كتاب،1389 ،
تفسیر موضوعی :چیستی ،بنیانها و پیشفرضها ،قم :بوستان کتاب،1387 ،
روششناسی تفاسیر موضوعی قرآن ،تهران:كویر،1372 ،
«اعجاز قرآن به مثابه یکی از مبانی تفسیر قرآن؛ تحلیل و داوری» ،پژوهشهای قرآن و حدیث،
سال چهل و هشتم ،ش دوم ،پاییز و زمستان، 1394
«تفسیر تطبیقی؛ فرازبانی لرزان و لغزان» ،پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن ،دانشگاه پیام نور
اصفهان ،ش .1393 ،2
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استادیار دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث،
دارای دانشنامة کارشناسی الهیئت و معارف اسالمی و کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از
دانشگاه تهران،
عضو هیئت مدیرة انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی و مسئول کمیته انتشارت انجمن،
عضو کمیتههای علمی تحول رشته قرآن و حدیث وزارت علوم ،همایش ضرورت گفتگو در علوم
انسانی :مطالعات میان رشتهای دانشگاه خوارزمی و سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم،
عضو انجمن مطالعات قرآنی تهران و انجمن مباحثات قرآنی قم،
عضو شورای تحریریه مجالت علمی و پژوهشی متعدد ازجمله :مطالعات قرآنی و فرهنگ
اسالمی ،قرآن پژوهی معاصر و تفسیرپژوهی دانشگاه آیت اهلل مدنی تبریز،
سرداور گروه قرآن و حدیث كتاب سال جمهوری اسالمی و جشنوارة كتاب فصل،
داور علمی مجالت علمی پژوهشی از جمله :مطالعات عرفانی ،کتاب قیم ،مطالعات تفسیری،
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن و مطالعات قرآنی معاصر،
عضو کمیته داوران علمی پایاننامههای برتر قرآنی وزارت علوم.

نوشتهای قابل تحسین همراه با
گالیههای چند در نقد و بررسی
کتاب اصول حقوق مالکیت فکری
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر شایسته تقدیر
«نوشـتهای قابـل تحسـین همـراه بـا گالیههای چنـد در نقد و بررسـی کتـاب اصول
حقـوق مالکیـت فکـری» ،علیرضـا محمـدزاده وادقانـی ،فصلنامه نقـد کتاب فقـه و حقوق،

فقه و حقوق
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س دوم ،ش  ،8زمسـتان .1395
عنـوان کتـاب اصـول حقـوق مالکیـت فکـری بیانگر ایـن اسـت کـه در آن از قواعـد و مفاهیم
اصلـی تشـکیلدهندۀ رشـتۀ مالکیـت فکـری ،بـه عنوان یکـی از شـعبههای حقـوق خصوصی
سـخن رفتـه اسـت .ارزیابـی آن نیازمند شـمارش الفبای این رشـته طـی مقدمهای کوتاه اسـت
و پـس از آن ،مـی تـوان در سـایة ایـن مقدمـه گفتههـا را محـک زد .ایـن مهم طـی دو بخش
تحـت عناویـن ایرادهـای شـکلی و ماهـوی صورت گرفته اسـت .رسـالت فصلنامه و بـه پیروی
از آن ،ایـن نوشـته ،هشـدار و یادآوری نارسـاییها در آثار منتشـر شـده اسـت.

آذرماه1396

محمدزاده وادقانی ،علی رضا ()133
دانشآموختۀ دكتری حقوق ،دانشگاه نانت
فرانسه.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

dictionnaire juridique de la securite alimentaire dans le monde ، paris :larcier،1392 ،

حقوق تطبیقی ،تألیف پیرلوگراند ،تهران :میزان( ،1392 ،ترجمه)،
حقوق تجارت  ،1تهران :مجد،1391 ،
فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپی رایت ،تألیف ماری کرنو ،تهران :دانشگاه تهران،1390 ،
(ترجمه)،
حقوق چین معاصر ،تألیف جینگ زائو تائو ،تهران :دادگستر ( ،1377ترجمه)،
اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان (مطالعه تطبیقی) ،تألیف کلود کلمبه ،تهران:
میزان( ،1385 ،ترجمه).

آذرماه1396

گزیده آثار
حقوق تجارت  ، 4تهران :مجد،1396 ،
حقوق جانمایه بقای اجتماع ،تهران :سمت،1395 ،
گفتاری در حقوق بینالملل مؤلف و حقوق مجاور ،تهران :میزان،1393 ،
حقوق بینالملل مؤلف و حقوق مجاور ،تهران :میزان،1393 ،
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شایسته تقدیر

وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
مدرس حقوق تطبیقی ،تجارت ،حمل و نقل ،حقوق مالکیت ادبی و هنری و متون حقوقی به زبان
فرانسه در دانشگاه و مراکز علمی،
دارای کارشناسی حقوق از دانشگاه شهید بهشتی و بورسیه سازمان جهانی مالکیت فکری از
دانشگاه نانت،
عضو پژوهشی پروژه اروپایی حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست دردانشگاه نانت،
مدیرگروه حقوق خصوصی و اسالمی پردیس البرز دانشگاه تهران،
ارائة مقاالت متعدد در همایشهای داخلی و خارجی،
عضو کمیتة اخالق و پژوهش دانشگاه تهران.

حقوقی برای رسانه یا رسانهای
برای حقوق :نقدی بر کتاب حقوق
مالکیت فکری آفرینشهای رسانهای
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر برگزیده
«حقوقـی بـرای رسـانه یـا رسـانهای برای حقـوق :نقـدی بر کتـاب حقـوق مالکیت
فکـری آفرینشهـای رسـانهای» ،پژمـان محمـدی ،فصلنامـه نقـد کتـاب اطالعرسـانی و

ارتباطات
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ارتباطـات ،س سـوم ،ش  ،9بهـار .1395
حقـوق مؤلـف یـا آنگونـه کـه در نظـام کامـن ال معرفـی میشـود ،کپـی رایـت ،سـعی دارد از
همـه دسـتاوردهای غیرصنعتـی ناشـی از فکـر و ذوق بشـر حمایـت کنـد .آثـار مـورد حمایـت،
تنـوع و گسـتردگی و دسـتهبندی گوناگونـی دارنـد .همـه آثـار بـرای شـمول حمایـت ناگزیـر
از عینـی شـدن و تبلـور ظاهـری هسـتند ،امـا تنهـا برخـی آثـار از طریـق رسـانهها ،بـه جامعه
عرضـه میشـوند .اهمیـت رسـانه و قدرتی کـه به صاحـب خـود و پدیدآورندگان اعطـا میکند،
بـر کسـی پوشـیده نیسـت .آثـار تلویزیونی ،سـینمایی و رادیویـی مهمتریـن این موارد هسـتند.

آذرماه1396

محمدی ،پژمان ()1351
دانشآموختۀ دكتری حقوق خصوصی و اسالمی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
قراردادهای بهرهبرداری از حقوق مؤلف ،تهران :دادگستر،1386 ،
قلمروی عمومی در حقوق مؤلف ،با همکاری مرضیه شرقی ،تهران :مجد،1394 ،
فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپی رایت ،ترجمه ،تهران :دانشگاه تهران،1390 ،
جایگاه قانون روابط موجر ومستاجر مصوب  1356در نظام حقوقی ایران ،اهواز :دانشگاه شهید
چمران،1393 ،
«بررسی ابعاد حقوق گارانتی» ،فصلنامه حقوق خصوصی ،ش ،1392 ،2
«مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کاالی غیراستاندارد» ،پژوهشهای حقوق جزا و جرم
شناسی ،ش،1392 ،
«حقوق مرتبط ،سازمانهای پخش صدا و تصویر» ،کتاب ماه کلیات ،ش ،176مرداد ،1391
«مفهوم و آثار حق تألیف» ،فصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ،دوره دوم ،ش  ،1بهار ،1390
«اصالت شرط پیدایش اثر» ،حقوق خصوصی دانشگاه تهران ،ش ،15زمستان.1388
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برگزیده

استاد حقوق خصوصی و مدیر گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز،
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت مدیرة کانون وکالی دادگستری خوزستان،
معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران،
رییس هیئت تجدیدنظر انتظامی اعضای هیئت علمی و رییس و عضو هیئت بدوی رسیدگی به
تخلفات کارکنان دانشگاه شهید چمران،
مدیر دفتر امور حقوقی دانشگاه شهید چمران،
عضو و رییس کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه اقتصاد و علوم اجتماعی و کمیسیون مالکیت
فکری مرکز رشد و فناوری و انجمنهای مختلف دانشگاه شهید چمران،
عضو شورای نویسندگان و سر دبیر مجله دانش و پژوهش حقوقی،
برگزیده ششمین دورة جشنواره نقدکتاب.

درباره زبان فارسی افغانستان

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر برگزیده

زبان فارسی
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«دربـارة زبان فارسـی افغانسـتان» ،نامـه فرهنگسـتان ،مسـعود قاسـمی ،س پانزدهم ،ش
 ،59بهـار .1395
کتـاب زبـان فارسـی افغانسـتان (دری) ،تألیف دکتر علـی رواقی با همکاری خانـم زهرا اصالنی
در سـال  ،1392از سـوی فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی (گروه نشـر آثار) منتشر شد .مـﺆلفان
در ایـن کتـاب کوشـیدهاند تـا لغـات و ترکیبـات رایـج در زبـان افغانسـتان را بـا شـواهد متعـدد
از نوشـتههای منثـور و منظـوم معاصـر افغانسـتانی و مقایسـۀ آنهـا بـا لغـات و ترکیبـات متـون
کهـن فارسـی و متـون معاصـر تاجیکی بـه خواننـدگان معرفی کننـد .منتقد در ده مقولـۀ زیر به
نقـد ایـن کتـاب پرداختـه اسـت .1 :خلط زبـان و خـط .2 ،وارد كردن عناصر قاموسـی مشـترك 
در زبانهـای فارسـی و فارسـی افغانسـتان (دری) و فارسـی تاجیكـی .3 ،مسـامحه در رعایـت
اصول علمی فرهنگنویسـی در اختیار مدخل .4 ،مسامحــه در تعیین مقولــه صرفی مــدخل،
 .5تفكیـك نكـردن شـواهد بـه مقتضـای معانی متعـ ّدد مدخـل .6 ،تعریـف و توضیح نادرسـت
یـا دقیـق نبـودن آن .7 ،اشـكالهایی در ریشهشنــاسی .8 ،مشـخّ ص نساختــن تعلّـق زبــانی
واژههـای دخیـل .9 ،حجمگرایـی و ذكـر شـواهد متعـ ّدد و زایـد و فاقـد نقـش یا تكرار شـاهد و
 .10تلقّـی غیـر دقیـق از برخـی از الگوهای سـاختاری فعـل در زبان فارسـی افغانسـتان (دری)
و فارسـی تاجیكی.

قاسمی ،مسعود ()1331
دانشآموختۀ دكتری زبانشناسی ،مرکز زبان
و ادبیات رودکی وابسته به آکادمی علمهای
تاجیکستان.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

–

–

–

–

برگزیده

گزیده آثار
تراجماالعاجم (فرهنگ كهن قرآنی عربی به فارسی از قرن  ٦هـ) ،احمد غزنوی ،با همکاری
محمود مدبّری ،تهران :اطالعات( ،١٣89 ،تصحیح)،
کلّ ّیات اشعار الیق شیرعلی ،تاجیکستان :پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی،١٣83 ،
دیوان رودكی ،باهمکاری موسوی میربابایف ،تاجیکستان :پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی،
( ،١٣٧٩تصحیح)،
فرهنگ نامهای تاجیكی ،با همکاری عزیز میربابایف ،تاجیکستان :پژوهشگاه فرهنگ فارسی
تاجیکی،١٣78 ،
فرهنگ مصادر زبانها و گویشهای ایرانی تاجیكستان ،با همكاری محقّقان تاجیك 2،ج،
تاجیکستان :پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی( .١٣٧٦ ،برگزیدة  کتاب سال جایزۀ مولوی
تاجیکستان در سال 1999م.).
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مؤسسة لغتنامة دهخدا به عنوان پژوهشگر.
همكاری با ّ
فرهنگنویس ،ویراستار و معاون گروه تخصصی فرهنگ فارسی در مركز نشر دانشگاهی،
تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای شهید بهشتی ،امیركبیر و تربیت معلّم،
دارای دانشنامة فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه ّ
علمه طباطبایی،
ادبیات معاصر فارسی در دانشگاه دولتی تاجیكستان و
تدریس تاریخ بیهقی ،مثنوی مولوی و ّ
دانشگاه آموزگاری،
ادبیات رودکی تاجیکستان،
همکاری علمی با انستیتوی زبان و ّ
دبیر علمی و مدیر پژوهشگاه فرهنگ فارسی– تاجیكی (وابسته به سفارت ایران در شهر دوشنبه
در جمهوری تاجیكستان) و سردبیر فصلنامۀ نامۀ پژوهشگاه،
ایراد سخنرانی در حوزة زبانشناسی ،زبان فارسی و تاجیکی در همایشهای داخلی و خارجی،
همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عنوان پژوهشگر در امور فرهنگنویسی.

بررسی و نقد کتاب راهبردهای
یادگیری
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر شایسته تقدیر

زبانهای دیگر
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«بررسـی و نقد کتـاب راهبردهـای یادگیـری  ،»Les stratégies d’apprentissageکامیار
عبدالتاجدینـی ،پژوهشنامـة انتقادی متون ،س شـانزدهم ،ش ،1فروردین و اردیبهشـت .1395
کتـاب راهبردهـای یادگیـری ،اثـر پـل سـیر ( ،)Pau Cyr, 1998یکـی از شناختهشـدهترین
نوشـتههای فرانسـویزبـان دربـارة راهبردهـای یادگیـری در حـوزة آمـوزش زبـان دوم اسـت،
كـه ایـن مقالـه بـه نقـد و بررسـی آن میپـردازد .نوشـتة حاضـر شـامل سـه بخش اسـت :نقد
کتابشناسـی اثـر مذكـور ،معرفـی چهارچـوب نظـری نقـد ،و نقـد محتـوای اثـر .در ایـن مقاله
ابتـدا کیفیـت كتابشناسـی اثـر را ارزیابی شـده ،در ادامه موضعگیـری نظری منتقد در بررسـی
دیدگاههـای مطـرح در اثـر تبییـن شـده؛ سـپس محتـوای اثـر بهترتیـب ارائـة مطالب بررسـی
شـده اسـت .بهنظـر میرسـد مؤلـف میخواهـد جریـان پژوهشـیای را معرفـی کنـد کـه در
اواسـط دهـة 1970م  ،در حـوزة آموزش زبـان دوم پیرامون مفهـوم «راهبرد یادگیـری زبانآموز
خـوب» شـکل گرفـت .در ایـن مقاله نشـان داده شـده کـه مؤلف تلاش میکند بـدون اتکا به
نظریههـای شناختهشـده ،پدیـدة راهبردهـای یادگیـری و آمـوزش آنهـا را تبییـن کنـد .همین
رویکـرد سـبب شـده کـه مطالـب ارائـه شـده متناقـض و ناقـص باشـند .مؤلـف بهنـدرت و بـه
شـکلی نارسـا ،از یافتههـای حوزههـای پژوهشـی تأثیرگـذار روانشناسـی شـناختی و فراگیری
زبـان کمتـر بهـره میگیـرد .طـرح مسـئلههای متعـدد اغلـب پاسـخ قانعکننـدهای در پـی
نـدارد .دلیـل ایـن امـر هـم عمدتـ ًا نقـص ابـزار مطالعـة تجربـی و نظریـه محـور نبـودن اغلب
پژوهشهـای مـورد اسـتناد اسـت .بهطـور کلـی محـدود شـدن اثـر بـه بررسـی و معرفـی یک
جریـان پژوهشـی و نپرداختـن بـه بررسـیهای انجـامشـده در حوزههـای دیگـر زمینـة درگیر
کـردن ذهـن مخاطـب را بسـیار محـدود میکند.

عبدالتاجدینی ،کامیار ()1352
دانشآموختۀ دكتری علوم زبان ،دانشگاه
پروانس فرانسه.
اکس آن
ِ
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

L’erreur, un facteur de dynamisme dans les processus d’apprentissage des
langues étrangères, Plume2-2007،

«خطا یک عامل پویا در روند زبان آموزی» ،با همکاری روح اهلل رحمتیان ،نشریه قلم ،ش ،2
.1384
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گزیده آثار
«روش نو در آموزش زبان فرانسه ( 1372چاپ پنجم) و فرانسۀ گام به گام ( 1392چاپ هشتم):
دو اثر از دکتر محمدتقی غیاثی» پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی،1396 ،
«بررسی و نقد کتاب راهبردهای یادگیری» ،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم
انسانی ،ش ،1فروردین و اردیبهشت ،1395
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شایسته تقدیر

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان،
پژوهشگر و منتقد حوزة علوم زبان،
تدریس زبان فرانسه در دانشکدة زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان،
راهنمایی پایاننامههای دانشجویی،
تألیف مقاالت متعدد علمی و پژوهشی به زبان فارسی و فرانسه.

فرهنگ؟ دانشنامه؟ کارا؟
نغمههای ناساز
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر شایسته تقدیر

زبانشناسی
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«فرهنگ؟ دانش�نامه؟ کارا؟ نغمههای ناسـاز» ،حسـن هاشـمی میناباد ،فصلنامـة نقد کتاب
ادبیـات ،س دوم ،ش ،5بهار .1395
فرهنگهـای دو زبانـۀ نظاممنـد و کارآمـد نقـش انکارناپذیـری در بهبود ترجمه و درک درسـت
متـن بیگانـه دارنـد و در عصـری کـه دانـش عمدتـ ًا از رهگـذر ترجمـه از زبانهـای خارجی به
اهمیـت ایـن فرهنگهـا مضاعف میشـود .در سـال 1394
ویـژه انگلیسـی بـه دسـت میآیـدّ ،
فرهنـگ  -دانشـنامۀ کارا از اسـتاد بهاءالدیـن خرمشـاهی در چهـار جلـد متـن اصلی (بـه همراه
پیوسـتهایی) و یـک جلـد تکمله حاوی اصطالحات تخصصی منتشـر شـد .اسـتاد خرمشـاهی
سـابقۀ دیرینـی در تألیـف و ترجمـه و ویرایـش واژهنامههـا دارنـد و طبعـ ًا انتظار آنهایـی که با
آثارشـان آشـنا هسـتند این اسـت که فرهنگی برتـر و نظاممندتـر و به سـامانتر از فرهنگهای
موجـود عرضـه کنند .نخسـتین نکتـهای که با عنایـت به تأکیـدات مؤلف بر ایجـاز ،توجه منتقد
را جلـب کـرده اسـت حجـم زیاد اطنـاب و تکرار اطالعـات بهویژه در پیوسـتهای جلـد چهارم
و کل جلـد پنجـم اسـت .به زعم منتقد فرهنگ دانشـنامۀ کارا دسـت ویراسـتار فرهنگ نوشـتی
را بـه خـود ندیـده و نایکدسـتی و رعایت نکـردن اصول فرهنگنـگاری و بیبهرگی از انسـجام
از جملـه مشـکالت عمـدۀ ایـن اثر اسـت ،امـا مهمترین مسـئله نداشـتن روش اسـت و نیز پای
بنـد نبـودن بـه سیاسـتها و خطمشـیهایی که خـود مؤلـف اتخاذ کرده اسـت.

هاشمیمیناباد ،حسن ()1342
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد زبانشناسی،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
واژهنامة نسخهشناسی و كتابپردازی :انگلیسی -فارسی ،فارسی -انگلیسی ،تهران :فهرستگان،
،1389
كتاب مرجع برای كودكان و نوجوانان ،تهران :دفتر انتشارات كمك آموزشی وزارت آموزش و
پرورش،1382 ،
مجموعه مقاالت فرهنگنگاری ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی،1386 ،
گفتارهایی در ترجمه ،اراک :دانشگاه آزاد،1378 ،
آموزش ترجمه ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی،1394 ،
گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه ،تهران :کتاب بهار، 1396 ،
گفت و شنودهای موضوعی انگلیسی (گردآوری و تدوین) ،تهران :نشر نی( ،1377 ،ترجمه)،
نگاهی دیگر به آلیس در سرزمین عجایب ،تهران :نشر چامه( ،1377 ،ترجمه)،
فرهنگ حفظ و نگهداری مواد كتابخانه و بایگانی ،تهران :فهرستگان( ،1381 ،ترجمه)،
زندگی نامه خودتان را بنویسید ،تهران :سوره مهر( ،1394 ،ترجمه).
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شایسته تقدیر

مترجم ،نویسنده ،ویراستار و پژوهشگر حوزههای فرهنگنگاری ،ترجمه ،زبانشناسی ،زبان
فارسی و نقدکتاب،
عضو هیئت علمی و مدیر روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی اراک،
تدریس زبانشناسی ،ساخت زبانفارسی ،فرهنگنگاری ،دروس ترجمه ،زبان تخصصی رشتههای
ادبیات فارسی ،فرش ،حسابداری و ...در دانشگاههای اراک ،الزهرا و علوم پزشکی ایران و،...
مشاور زبان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،انتشارات رشد ،فرهنگان و مرکز نشر دانشگاهی،
برگزاری کارگاههای متعدد آموزش زبان،
فرهنگ فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
ویراستار فرهنگ جامع فارسی در طرح
ِ
عضو هیئت مشاوران فصلنامه نقد کتاب ادبیات.

نگاهی به کتاب نگاشت توضیحی
نظریههای معماری و هنر
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر شایسته تقدیر

هنر

104

«نگاهـی بـه کتـاب نگاشـت توضیحـی نظریههـای معمـاری و هنر» ،همـا افراسـیابی،
فصلنامـه نقـد کتـاب هنـر ،س سـوم ،ش 9و ،10بهـار و تابسـتان .1395
در ایـن مقالـه ،تالش شـده اسـت پـس از معرفـی کتاب نگاشـت توضیحـی نظریههـای تاریخ
معمـاری و هنـر ،بـه بررسـی و نقد اثر و شـیوه گـردآوری و تنظیـم اطالعات آن پرداخته شـود.
همچنیـن در ایـن بررسـی ،پیشـنهاداتی برای سـهولت دسترسـی پژوهشـگران بـه مباحث ذکر
شـده در کتـاب ،مطـرح گردیـده اسـت تا پژوهشـگران این حـوزه بتواننـد ،پس از مطالعـه مقاله
بـه ارزیابـی دقیقـی از ایـن کتاب دسـت یابند.

آذرماه1396

افراسیابی ،هما ()1334
دانشآموختۀ کارشناسی کتابداری و اطالعرسانی،
دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

شایسته تقدیر

گزیده آثار
کیکاووس جهانداری :از سلسله آثار مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران ،تهران :خانه کتاب،1395 ،
نمایهسازی روزنامه مجلس ،همکاری در تدوین ،تهران،1388 :
تاریخچه کتابخانه مجلس اولین کتابخانه رسمی کشور ،همکاری در تدوین ،تهران،1374 :
«معرفی و بررسی مجموعه مقالههای نخستین همایش ملی شبیهپژوهی :رویکردی نوین به
هنری کهن» ،فصلنامه نقد کتاب هنر ،سال چهارم ،ش ،14-13بهار و تابستان ،1396
«نگاهی به کتاب و کتابشناسی در نوشتههای حبیب یغمایی به همراه نقد و بررسی و ارائه طرح
پیشنهادی جهت شیوه گردآوری و تنظیم اطالعات این نوع آثار» ،فصلنامه نقد کتاب میراث .سال
سوم ،ش  ،10-9بهار و تابستان ،1395
«نغمههای ماندگار :معرفی و بررسی کتاب ارمغان طرب» .فصلنامه نقد کتاب هنر .سال سوم،
ش  ،12زمستان .1395
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آذرماه1396

سالها همکاری با کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی با عنوان کارشناس کتابداری،
رئیس دایرة انتخاب و سفارش کتاب ،مدیر سازماندهی منابع و مسئول کتابخانة ایرانشناسی مجلس،
فراگیری دورة سازماندهی اسناد و مدارک در مرکز مدارک علمی،
عضو شورای سردبیری نشریه پیام بهارستان و همکاری با نامه انجمن کتابداران،
همکاری با کتابخانة دانشگاه بلوچستان برای سازماندهی منابع ،کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب
فارسی ،کتابخانه صنایع نظامی ارتش و کتابخانه مرکز اسالمی هامبورگ،
فهرستنویسی کتابهای چاپ سنگی و سربی در کتابخانة مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،
ویراستار سرعنوانهای موضوعی فارسی در کتابخانة ملی،
دریافت تقدیرنامه در سال  1379برای نقش موثر در راهاندازی پایگاه نسخههای خطی کتابخانة
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی و همکاری بینکتابخانهای با کتابخانة ملی برای تجدیدچاپ
روزنامههای قدیمی کشور در سال .1386

بررسی و نقد رسالههای شعری
فالسفه مسلمان از فن شعر ارسطو:
ترجمه در زمانه عسرت
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر برگزیده

نقد ادبی
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آذرماه1396

«بررسـی و نقـد رسـالههای شـعری فالسـفة مسـلمان از فن شـعر ارسـطو:
ترجمـه در زمانـة عسـرت» ،داوود عمارتـی مقـدم ،پژوهشنامـة انتقـادی متـون ،س
شـانزدهم ،ش  ،5آذر و دی .1395
انتقـادی کتاب رسـالههای شـعری فیلسـوفان مسـلمان ،به کوشـش
بررسـی
مقالـة حاضـر ،بـه
ِ
ِ
دکتـر سـیدمهدی زرقانـی و دکتر حسـن حسـنزادة نیـری اختصـاص دارد .در این مقاله نشـان
بدفهمـی قسـمتهایی از متن عربـی ،تکیه بر نسـخ مغلوط،
میدهـد کـه بـه دالیلـی ،از جملـه
ِ
بررسـی رسـالههای شـعری فالسـفة
عدم آشـنایی مترجمان با یافتههای دیگر محققانی که به
ِ
مسـلمان پرداختهانـد و ، ...متاسـفانه ترجمـة فارسـی ایـن رسـالهها را نمیتـوان چنـدان قابـل
اعتمـاد دانسـت .همچنیـن از آنجـا کـه در کتاب رسـالههای شـعری فیلسـوفان مسـلمان ،برای
بررسـی این
توضیح پارهای مسـائل بارها به کتاب بوطیقای کالسـیک ارجاع داده شـده اسـت،
ِ
شـعری فالسـفة مسـلمان ضـرورت دارد .بنابراین،
کتـاب نیز به موازات ترجمههای رسـالههای
ِ
در بخـش نخسـت مقالـه بـه طـور مختصـر به کتـاب بوطیقـای کالسـیک و در بخـش دوم به
تفصیـل بـه ترجمة رسـالههای شـعری فالسـفة مسـلمان پرداخته شـده و کاسـتیهای هر یک
مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

عمارتی مقدم ،داوود ()1362
دانشآموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه فردوسی مشهد.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک
عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور،
دریافت مدال طالی المپیاد ادبی در سال ،1379
تدریس و پژوهش در حوزة زبان و ادبیات فارسی،
پژوهشگر حوزة ادبیات فارسی.

برگزیده
آذرماه1396

گزیدة آثار
بالغت :از آتن تا مدینه ،تهران :هرمس،1395 ،
شناسی کاربست روش پدیدارشناسی در مطالعات ادبی
«از اپوخه تا نوآوریهای شاعرانه :آسیب
ِ
فارسی» ،فصلنامه نقد ادبی ،ش،1396 ،38
«آسیبشناسی کاربرد نظریههای مدرن در تدوین درسنامههای بالغی» ،ادبیات پارسی معاصر،
دوره  ،7ش،1396 ،1
معانی نحوی :به مناسبت انتشار کتاب رستاخیز کلمات
«عبدالقاهر جرجانی ،رومن یاکوبسون و
ِ
از دکتر شفیعیکدکنی» ،نشریه دستور ،ویژهنامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،ش،1395 ،12
«بررسی و نقد ترجمة رسالههای شعری فالسفه مسلمان از فن شعر ارسطو :ترجمه در زمانه
انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال ،16ش،1395 ،5
عسرت» ،پژوهشنامة
ِ
شناسی کوبیسم»  ،با
«شعر حجم و کوبیسم :بازخوانی مبانی نظری شعر حجم بر مبنای زیبایی
ِ
همکاری سیدحسین فاطمی ،نشریه نقد ادبی ،دوره ،3ش ،9بهار ،1389
«بحران نقد :تصادف نظریه و متن» ،نشریه نقد ادبی ،دوره  ،2ش ،8سال ،1388
«الگوی ایرانی میل ناکام» ،مارتا سیمیچیوا ،نشریه رودکی ش  ،19-21سال ( ،1386ترجمه).
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نقدی بر کتاب جستارهایی در باب
نظریه روایت و روایتشناسی
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر برگزیده

نقد ادبی
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آذرماه1396

«نقـدی بر کتاب جسـتارهایی در بـاب نظریه روایت و روایتشناسـی» ،هـادی یاوری،
پژوهشنامـة انتقـادی متون ،س شـانزدهم ،ش  ،5آذر و دی .1395
(حـری )1392 ،کـه دربردارنـدة 
کتـاب جسـتارهایی در بـاب نظریـة روایـت و روایتشناسـی ّ
هفـت مقالـة ترجمـهای و سـه مقاله تألیفی اسـت ،با هـدف ارائة منسـجم و هدفمنـد مهمترین
جنبههـای نظریـة عمومـی روایـت و ارائـة تحلیلهـای روایـی مناسـبی از متـون فارسـی برای
اسـتفاده هرچـه بهتـر فارسـیزبانان عالقمنـد بـه ایـن حـوزه ترجمـه و تألیـف شـده اسـت .در
نوشـتار حاضـر بـه ارزیابـی جنبههـای مختلفـی از ایـن متـن پرداخته شـده و با تکیه بر شـواهد
فـراوان نشـان داده میشـود کـه ایـن کتـاب از جنبههـای مختلـف کیفیـت معادلگزینـی و
ترجمـه؛ مسـائل زبانـی ،ابعاد صـوری ،مستندسـازی و همچنین کیفیـت مقاالت تألیفـی ،ایراد و
خطاهـای زیـادی دارد و چنانچـه به لحـاظ صوری و محتوایی نظم و نسـق و انسـجام بیابد و با
افـزودن مقـاالت ترجمـهای دیگر و مقاالت تألیفی سـنجیدهتر تجدید چاپ شـود ،ممکن اسـت
بتوانـد برخـی نیازهـای مخاطبـان عـام روایتشناسـی را برطـرف کنـد و یـا بـه عنـوان منبعی
کمک درسـی مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.

یاوری ،هادی ()1354
دانشآموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه فردوسی مشهد.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
از قصــه بــه رمــان :بررســی امیرارســان بــه منزلــة متــن گــذار از دوران قصــه بــه عصــر
رمــان ،تهــران :ســخن،1390 ،
«نقــد و بررســی درسنامههــای متــون ادبــی -تاریخــی» ،ادبیــات پارســی معاصــر ،س هفتــم،
ش ،1بهــار ،1396
«بررســی ویژگیه�اـی س��بکی کش��فالمحجوب ،»...ب�اـ هم��کاری دیگ��ران ،گوه��ر گوی��ا ،س
هشــتم ،ش ،2پاییــز و زمســتان ،1393
«درآمــدی بــر نظریــة عــام کلیشـهها» ،بــا همــکاری دیگــران ،نقــد ادبــی ،ســال هفتــم ،ش
 ،28زمســتان ،1393
«دربــار ناصــری ،محمــل گــذر از روزگار قصــة بلنــد ســنتی بــه عصــر رمــان» ،پژوهشهــای
ادبــی ،س هفتــم ،ش  ،27بهــار ،1389
«فــرم و عناصــر روایــی رمانــس :فصــل هفتــم کتــاب رمانسهــای عامیانــة فارســی ،نوشــتة
ویلیــام هانــاوی» ،فصلنامــه فرهنــگ و مــردم ،س نهــم ،ش( ،1389 ،34ترجمــه).
«معرفــی و نقــد کتــاب رمانسهــای عامیانــة ایرانــی قبــل از دورة صفــوی» ،نقــد ادبــی ،س
دوم ،ش ،5بهــار ،1388
«نقــش بافــت و مخاطــب در تفــاوت ســبك نثــر امیرارســان و ملكجمشــید» ،بــا همــکاری
دیگــران ،جســتارهای ادبــی ،س ،42ش ،4زمســتان .1388
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برگزیده

دبیر ادبیات فارسی ،آموزش و پرورش خراسان رضوی،
عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور،
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور،
معاون سردبیر فصلنامه نقد ادبی،
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی ومعاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نیشابور.

خوانش باختینی رمان حیاط خلوت

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر برگزیده

ادبیات داستانی

110

«خوانـش باختینـی رمان حیاط خلـوت» ،محمـود رنجبر ،ادبیـات پایداری ،س هشـتم ،ش
 ،15پاییز و زمسـتان .1395
حیـاطخلـوت نوشـته فرهـاد حسـنزاده یکـی از رمانهـای برگزیـده جشـنواره ادب پایـداری
اسـت .ایـن رمـان از جملـه آثـار متفـاوت در حـوزه ادبیـات پایـداری بـه شـمار مـیرود .هـدف
ایـن مقالـة انتقـادی بازخوانـی رمـان حیـاط خلـوت بـا رویکـرد میخائیـل باختیـن اسـت .نتایج
ایـن خوانـش نشـان میدهـد کـه در این رمـان ،حرکتـی کارناوالی از سـوی شـخصیتها برای
ویرانگـری نظـم بــرساختة حاکـــمیت جامعـة پـــس از جنـــگ صـورت میگــیرد .در این
حرکـت نشـانههای متفـاوت گفتگـو ،خنـده ،اعتـراض ،چنـد صدایـی و نقیضـه پدیدار میشـود
کـه نشـان دهنـدة جنبههایـی از کیفیـت زندگـی انسـان معاصر اسـت.

آذرماه1396

رنجبر ،محمود ()1348
دانشآموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه گیالن.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
نقش زنان گیالن در دفاع مقدس ،تهران :نشر صریر،1395 ،
روایت دوم از دفترچه آلبالویی ،تهران :حوزه هنری،1395 ،
شیوهای نو در نگارش نامه اداری و نگاهی به برخی مسائل ویرایشی ،رشت :کادوسان،1394 ،
کمپرسی ( 2مجموعه خاطرات دکتر نامدار)  ،تهران :حرف نو،1391 ،
سبزینه حضور :مردی از طراوت دریا و جنگلهای باران خورده گیالن دکتر میرجعفر ابریشمچیان،
رشت،1384 ،
زمزمه ،رشت،1384 ،
بررسی و توصیف گویش گالشی ،رشت :گیلکان.1382 ،
آستراخان ،رشت :دانشگاه گیالن،1379 ،
«بررسی عنصر زمان در داستانهای کوتاه دفاع مقدس» ،همایش پژوهشی دانشگاه گیالن،1390 ،
«بررسی عنصر کشمکش در داستانهای کوتاه دفاع مقدس» ،ادبیات پایداری ،دانشگاه کرمان،
سال دوم ،ش 3و،1390 ،4
«درآمدی بر شیوه تدوین فرهنگنامههای گویشی» ،مجموعه مقاالت همایش علمی پژوهشی
دانشگاه گیالن،1389 ،
«داستان کوتاه همچنان در راه» ،كتاب ماه ادبیات ،ش ، 33دی .1388

111

برگزیده

نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن،
مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه گیالن،
مدیر طرح و برنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گیالن،
دبیــر علمــی همایــش ادبیــات پایــداری اســتان گیــان و دبیــر اجرایــی یازدهمیــن همایــش
ترویــج زبــان و ادب فارســی،
تدریس زبان فارسی به دانشجویان روسی(آستراخان).

با کاروان قصیده

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر برگزیده

شعر
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«بـا کاروان قصیـده» ،مهـدی فیروزیـان ،آینـه پژوهـش ،س بیسـت و هفتـم ،ش  ،6بهمن و
اسفند .1395
کتـاب ایـن حلّـۀ تنیـده ز دل ُجنگـی از قصیدههـای معاصـر و دربردارنـدۀ  191قصیـده از 85
شـاعر اسـت کـه با گزینـش و گـزارش و پژوهش عزتاهلل فوالدونـد در دو جلد به چاپ رسـیده
اسـت .جلـد نخسـت دربردارنـدۀ  43قصیـدۀ برگزیـده از  11شـاعر و نگاهـی کوتـاه بـه زندگی
و شـعر آنهاسـت .در جلـد دوم گردآورنـده دربـارۀ شـعر و زندگی سـخنوران سـخن نگفته و به
آوردن شـعرها بسـنده کـرده اسـت 148 .قصیـده از  74شـاعر در ایـن جلـد گنجیـده اسـت .در
جسـتار پیـشرو نویسـنده پس از شناسـاندن کتـاب و ویژگیهایش ،آن را در پنـج بخش از چند
دیـد بررسـی کـرده اسـت« :گزینـش سـرایندگان و سـرودهها»« ،پژوهـش دربارۀ سـرایندگان
و سـرودهها»« ،خردهگیـری بـر سـرایندگان»« ،لغـزش در نقـل سـرودهها»« ،کاسـتیها و
لغزشهـای چاپـی».

فیروزیان حاجی ،مهدی ()1361
دانشآموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیدۀ آثار:
این ترانه بوی نان نمیدهد :سبکشناسی ترانههای قیصر امینپور ،تهران :کتاب آبی.1396 ،
از ترانه و تندر :زندگی ،نقد و تحلیل اشعار حسین منزوی ،تهران :سخن.1390 ،
«آسیبشناسی موسیقی بیرونی در شعر نیمایی» ،فنون ادبی ،س هشتم ،ش ،16پاییز ،1395
«بررسی عروضی غزلهای عارف» ،نامۀ فرهنگستان ،دورۀ پانزدهم ،ش  ،58زمستان ،1394
«تشبیه موسیقایی در دیوان خاقانی» ،بهار ادب ،س هشتم ،ش  ،28تابستان ،1394
قاره ،س اول ،ش ،3پاییز و زمستان ،1393
«پیوندهای بینامتنی دیوان فخری هروی و حافظ شیرازی» ،شبه ّ
«بررسی عروضی غزلهای منزوی» ،نامۀ فرهنگستان ،دورۀ سیزدهم ،ش ،49پاییز ،1392
«گونهای وزن در شعر سپید شاملو» ،ادبپژوهی ،س هفتم ،ش ،23بهار ،1392
«ایهام موسیقایی در دیوان خاقانی و سنجش آن با دیوان حافظ» ،بهار ادب ،س پنجم ،ش،16
تابستان ،1391
«اطناب و روش تکرار در شعر توللی» ،نشریة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزا ِد فسا ،س سوم،
ش ،6پاییز .1391
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برگزیده

عضو هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران،
استاد مدعو دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه خواجه نصیر،
تدریس و همکاری با کمیتۀ المپیاد ادبی مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان،
فارسی جهاد دانشگاهی،
معاون سردبیر فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات
ِ
همکاری با گروه شبه قاره در فرهنگستان زبان و ادب فارسی با عنوان مؤلف و ویراستار،
همکاری در تألیف دانشنامۀ جهان اسالم و دانشنامۀ زبان و ادب فارسی،
تدریس خوشنویسی و موسیقی ایرانی به دانشجویان خارجی در دانشگاه عالمه طباطبایی،
داوری علمی در مجالت دانشگاهی ازجمله نقد ادبی ،زبان و ادب ،شبه قاره ،فنون ادبی ،بهار ادب
و ...و نیز شرکت در همایشهای بینالمللی حافظ شیرازی و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

حاشیهها بر و خاطرهها از سفرنامۀ
ابن بطوطه پارسیگردان
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر شایسته تقدیر

تاریخ و جغرافیا
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سیدحسـین
«حاشـیهها بـر و خاطرههـا از سـفرنامۀ ابـن بطوطـه پارسـیگردان»ّ ،
رضویبرقعـی ،آینـه پژوهـش ،س بیسـت و هفتـم ،ش  ،157فروردیـن و اردیبهشـت .1395
ابنبطوطـه سـفرش را بـه سـال  725هجـری از مراکـش آغـاز کـرد .شـاید بتـوان گفـت ایـن
اثـر جهانیتریـن سـفرنامه و از مفصلتریـن و خواندنیتریـن نمونههـای آن در تمـدن اسلامی
اسـت .بـه عکـس سـفرنامه مارکوپولـو کـه در اروپا شـهرت داشـته و تـا میانه سـدة نوزدهم که
تصحیـح انتقـادی آن منتشـر شـد نه فقط بـرای اروپاییـان بلکه بـرای قاطبة مسـلمانان و حتی
دانشـمندان نیز شـناخته شـده نبوده اسـت .در ایـن بازه زمانـی تاکنون ویراسـتهها و ترجمههای
متعـددی از آن منتشـر شـده اسـت .منتقـد بـه سـبب انس سـی و هفت سـاله بـا سـفرنامة ابن
بطوطـه تأمالتـی در آن داشـته و یادداشـتهای فراوانـی فراهـم آوردهاسـت .پیکرة ایـن مقاله،
گـزارش سنجشـی اسـت میان متـن عربی و ترجمة فارسـی کتاب بـا یکدیگر که به درخواسـت
شـادروان محمـد زهرایـی (مدیـر نشـر کارنامـه) از منتقـد محتـرم به دسـت آمده اسـت .برخی
از نقدهـا چنیـن اسـت :متـن اصلی شـامل واژههـا و اصطالحات متنوعـی از اقـوام و فرهنگها
و زبانهـای مختلفـی اسـت کـه بـه دشـواری کار محققـان و منطقـ ًا مترجمـان ایـن سـفرنامه
میافزایـد .امـا بـه جـز ایـن نکتـه ،چـون بازگـردان فارسـی اسـتاد محمدعلـی موحـد بـر پایه
ترجمههـای ترکـی و شـروح آن بـوده کـه در پایـان سـدة نوزدهـم در ترکیه چاپ شـده بوده و
در مقدمـه کتـاب طی شـصت سـال گذشـته به آن اشـارهای نشـده ،شـماری از این اشـتباهات
بـه ترجمـه فارسـی نیـز وارد شـده اسـت .انصـاف آن اسـت پارسـیگردانی این متـن خاصه که
زبـان کهـن عربـی قرن هشـتمی سـرزمینهای مغـرب اسلامی را دارد بـرای مترجمـان خبره
زبـان عربـی نیـز کار آسـانی نیسـت .پس مترجـم ناگزیر بوده دسـت بـه دامان ترجمهای شـود
کـه زبـان مادریشـان در تبریـز بوده اسـت.

رضوی برقعیّ ،
سید حسین ()1343
دانشآموختۀ دندانپزشکی ،دانشگاه شهید
بهشتی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
دانشنامهاى  مقدماتى  در اصطالحات پزشكى كهن۵ ،ج ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانى  و
مطالعات فرهنگى( ،در دست انتشار)،
بیان ّ
الطب :درسنامه پزشكى كهن سده ششم به زبان فارسى ،كمالال ّدین حبیش تفلیسى ،تهران:
نشر نى،۱۳۹۰ ،
حفظالبدن :بهداشتنامه كهن سده ششم به زبان فارسى ،فخرال ّدین رازى ،تهران :پژوهشگاه
علوم انسانى،1390 ،
مسافرت تفلیس :گزارش سفر یك  پزشك  ایرانى ،مح ّمدتقى  طبیب كاشانى ،قم :كتابخانه
مرعشى نجفى،۱۳۸۹ ،
كاملال ّتعبیر ،كمالال ّدین ابوالفضل حبیش تفلیسى ،تهران ،نشر نى،۱۳۸۸ ،
تفریح القلوب :ترجمه و شرح فارسى ادویه قلبیه ،احمداهلل مدراسى ،تهران :پژوهشگاه هندشناسى،۱۳۸۸ ،
گردان ادویه قلبیه بوعلى سینا :درباره فلسفه شادمانى و داروهاى شادىآور،
شرح و تفسیر پارسى ِ
تهران :نشر نى،۱۳۸۷ ،
مختصر در علم تشریح  :درسنامه كالبدشناسى پزشكى كهن ،ابوالمجد بیضاوى ،تهران :دانشگاه
تهران و مكگیل كانادا.۱۳۸۷ ،
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شایسته تقدیر

فراگیری ادبیات عربی در مدارس قدیمه نزد استادان داخلى و کشورهاى عربى،
تحصیل در دانشکدة ادبیات و فراگیری زبان و ادبیات فارسی زیر نظر استادان برجسته،
پژوهشگر حوزههای تاریخ طب ایران و اسالم و اصول و قواعد پزشکی کهن بقراطی جالینوسی،
تألیف دهها کتاب و مقاله ،نقد متون و تصحیح درسنامههای کهن و ترجمه از عربی،
برگزیدة جشنوارة حامیان نسخ خطی،
سخنرانى در همایشهاى داخلى و خارجى،
ساخت داروهاى ترکیبى براى بیماریهاى خاص با شیوه تلفیقى از پزشکى کهن و نو.

تجلی شاعرانۀ باد :واکاوی اشعار
پروین دولتآبادی
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

اثر برگزیده
«تجلی شاعرانۀ باد :واکاوی اشعار پروین دولتآبادی با رویکرد به عناصر اربعه و تأثیر
و ارتباط آن برتفکر و برونداد استعدادهای نهفتۀ کودکان » ،کیمیا امینی ،فصلنامه نقد

کودک و نوجوان
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کتاب کودک و نوجوان ،س سوم ،ش  ،11پاییز .1395
شعربرانگیزانندۀ احساس و عواطف است و این نیروی قدرتمند تاکنون بارها بههمین منظور نقد و
بررسیهای فراوانی شدهاست؛ اما بدون تردید شعر دارای رازهای پنهان و پیدای دیگری نیز هست و آن
کاربرد واژگانی است که ریشه در ذات ناخودآگاهی شاعر دارد و برونداد آن میتواند سبب جذب یا دفع
مخاطب شود .همچنین شناخت و درک معناییتر کاربرد این واژگان و تأثیر آن بر تفکر و تخیل کودک
نیز منجر به کشف برخی از استعدادهای بالقوه در کودکان میشود .به این منظور منتقد اشعار کودکانۀ 
پروین دولتآبادی در دو مجموعهشعر کامل با نامهای بر قایق ابرها و گل بادام با روش کتابخانهای و
تحلیل محتوا بررسی کرده و از چهار واژۀ «آب»« ،باد»« ،خاک» و «آتش» و جلوههای آنها بهعنوان
کلیدواژهاستفاده کرده است .نگارنده مقاله در شرح آن مینویسد :ابتدا اشعاری انتخاب شد و با توجه به
تضاد ماهیتی این عناصر و پیوند میان آنها ،براساس ثبت نشانهها ،حرکت و پویایی ،فضاسازیهای
محدود و نامحدود زمانیمکانی و ماهیت عنصری شاعر (با ِد اوجگیرنده در پیوند خاک) تقسیمبندی شد.
شعرهای منتخب برای تعداد  100دانشآموز دختر و پسر  7تا 11ساله ،طی زمان خاصی خوانده شد و
از آنها درخواست شد تا چهار واژه را انتخاب کنند و برای آنها نقاشی بکشند .بررسی و تحلیل تصاویر
کشیده شده از سوی دانشآموزان نشان داد که بازتاب تخیلی عناصر اربعه در شعر کودک و واکنش
نها ،راهی برای شناخت محتوای شعر و میزان ارتباط و تأثیر آن بر تفکر و
دانشآموزان نسبت به آ 
نبار با این نوع نگرش
تخیل مخاطب کودک است .میان ماهیت عنصری شعر و شاعر که برای نخستی 
بیان شدهاست و ایجاد تفکر خالق و انتقادی و تخیل کودکانه ،رابطهای مستقیم و معنایی وجود دارد و
میتوان با تحقیقی علمی به ارتباط استعدادها و مشاغل آیندۀ دانشآموز و ماهیت عنصری او از همین
آغازین سالهای کودکی پی برد .البته این یک فرضیهاست و نیاز به تحقیقات گسترده و علمیتر دارد.
بهدلیل بسامد زیاد کاربرد عنصر باد و جلوههای مختلف آن ،ماهیت عنصری و تخیلی دولتآبادی «باد
دوگانه ،عروجی در پیوند خاک» است .بیشترین جلوۀ باد در اشعار او نقش پرواز و سفر است.

امینی ،کیمیا ()1349
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ادبیات پژوهشی،
دانشگاه پیام نور نیشابور.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

برگزیده

گزیده آثار
«آشنایی کودکان با متون کهن فارسی با روشی خالقانه و پویا با رویکرد به نظریه یادگیری
اجتماعی بندورا» ،فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،ش  ،14تابستان ،1396
«مستورگان رزم و بزم با رویکرد به نقش و جایگاه فردی و اجتماعی زن در شاهنامه فردوسی»،
مجموعه مقاالت همایش زن و خانواده و سالمت،1396 ،
«بررسی مهارتهای تفکر انتقادی در متون داستانی کتاب فارسی دوم دبستان با رویکرد به
نظریه ریچارد پل» ،پاییز ،1395
«نمود تخیلی عنصر آتش و جایگاه دوزخ در قصاید حكیم ناصر خسرو» ،مجموعه مقاالت
همایش ناصرخسرو قبادیانی.1394 ،
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مدیر انجمن کودک ونوجوان سیمرغ و عضو اصلی انجمن کتاب سیمرغ،
ونوجوان اداره نهاد کتابخانههای عمومی،
مدیر مسئول کانون ادبی کودک
ِ
کارشناس تخصصی و تجربی و فعال فرهنگی و اجتماعی حوزه کودک ونوجوان،
رییس کمیسیون پژوهشی پارلمان بانوان نیشابور (مجمع مشورتی زنان)،
عضو فعال در برنامههای پایتختی کتاب و عضو تیم نویسندگان و طراحان پایتختی کتاب جهان،
عضو انجمن قصه درمانی ،پرواز سیمرغ ،کتاب سیمرغ و ،...
مشاور فرهنگی در حوزه کودک و بانوان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری و انجمن
روزهای ملی شهرستان،
عضو شبکه مر ّوجان کتابخوانی کشور و مر ّوج برتر کتاب و کتابخوانی در سالهای  1395و ،1396
مربی و داور باشگاههای کتابخوانی و دبیرخانه جابربن حیان،
مدرس آموزش ابتدایی و مسئول پژوهش دبستان دخترانه سما،
نویسنده مقاالت متعدد در حوزة ادبیات و کودک،
فعال در حوزة راهاندازی باشگاههای کتابخوان خیریهها.

بخش ویژه

فصلنامه پژوهشنامه ادبیات کودک
و نوجوان ()1374
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

نشریه شایسته تقدیر

نشریه شایسته تقدیر
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نشـریة پژوهشـنامه ادبیـات کـودک و نوجـوان ،فصلنامـهای پژوهشـی ،تحلیلـی و آموزشـی در
زمینـة ادبیـات کـودک و نوجـوان اسـت کـه نخسـتین شـمارة آن در سـال  ۱۳۷۴پدیـد آمـد و
تاکنـون  69شـماره از آن منتشـر شـده اسـت.
مخاطبـان نشـریه عبارتانـد از :پژوهشـگران ،نویسـندگان و عالقهمندان ادبیـات و تصویرگری
کتـاب کـودک ،معلمـان و مدیـران مراکـز آموزشـی ،مربیـان و مدیـران مراکز پیش دبسـتانی و
مهدکودکهـا ،دانشـجویان و متخصصـان رشـتههای ادبیـات کـودک و ادبیـات ،علـوم تربیتی،
روانشناسـی ،کتابـداری ،دسـتاندرکاران صنعت نشـر کـودک و نوجـوان و پدران و مـادران و...
محتـوای فصلنامـه ،مسـائل و موضوعـات مرتبـط بـا ادبیـات و تصویرگـری کتـاب کـودک و
نوجـوان اسـت کـه در قالبهایـی ماننـد مقالـه ،نقـد ،گفتوگـو و میزگـرد منتشـر میشـود.
در رویکـرد جدیـد پژوهشـنامه ،نهـاد الکپشـت پرنـده بـا هـدف ارزیابـی کتابهـای کـودک
و نوجـوان و انتشـار فهرسـتهای توصیفـی و فصلـی آثـار مناسـب در ایـران در سـال 1390بـا
همـکاری مؤسسـة شـهر کتـاب بنیـاد نهـاده شـد .از آن زمـان تـا کنـون فهرسـتهای فصلی
کتابهـای مناسـب ،بـه انتخـاب الکپشـت پرنـده در پژوهشـنامه منتشـر می شـود .مخاطبان
ایـن فهرسـت علاوه بـر خواننـدگان متخصص مجلـه ،خانوادههـا ،کتابفروشـان و همة دسـت
انـدرکاران انتخـاب و معرفـی کتاب هسـتند.
پشــتیبان و ناشــر پژوهشــنامه ،از ابتــدا تــا امــروز ،مؤسســة نشــر افــق بــوده اســت و در دورة 
جدیــد ،کانــون پــرورش فکــری و مؤسســة انتشــارات قدیانــی نیــز ایــن مجموعــه را مــورد
لطــف قــرار دادهانــد .در عیــن حــال همــواره اســتقالل پژوهشــنامه و الکپشــت پرنــده محترم
شــمرده شــده اســت .ایــن نشــریه بــه صاحــب امتیــازی و مدیرمســئولی مهــدی حجوانــی بــه
ـیدآبادی از اعضــای شــورای تحریریــه و مریــم محمدخانــی
چــاپ میرســد و علــی اصغــر سـ ّ
دبیــر تحریریــة آن هســتند.

حجوانی ،مهدی(مهران) ()1339

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

دانشآموختۀ دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه
تربیت مدرس.
صاحب امتیاز ،مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان

کارنامک

شایسته تقدیر

گزیدة آثار
احمد آقا (کتاب تصویری بر اساس طرح و تصویرگری عاطفه ملکیجو) ،تهران :افق،1395 ،
ادبیات کودک ،کیمبرلی رنلدز ،تهران :افق( ،1394 ،ترجمه)،
سیری در سرویراستاری ،تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،1392 ،
خارپشت خوشبخت ،مارکوس فیستر ،تهران :امیرکبیر( ،1390 ،ترجمه)،
پسر جنگل ،رودیارد کیپلینگ ،تهران :افق( ،1389 ،ترجمه)،
زیباییشناسی ادبیات کودک ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1389 ،
سفر باورنکردنی ادوارد ،کیت دیکامیلو ،تهران :قدیانی( ،1387 ،ترجمه).
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استادیار و عضو هیئت علمی دانشکدة هنر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر،
استاد مدعو دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی،
عضو هیئت تحریریه و از داوران فصلنامه و مرکز مطالعات ادبیات کودک در دانشگاه شیراز،
سرویراستار ،ویراستار و مشاور انتشارات افق و مشاور ادبی واحد كودكان انتشارات قدیانی (بنفشه)،
عضو هیئت مدیره مؤسسة تاب بنفش (ترویج کاالهای فرهنگی کودکانه)،
دریافت بورس از کتابخانة بین المللی مونیخ (آلمان) در موضوع زیباییشناسی ادبیاتکودک،
سردبیر ماهنامة کتاب ماه کودک و نوجوان و سردبیر گاهنامة قلمرو ادبیات کودک،
مسئول واحد کودک انتشارات امیرکبیر و معاون فرهنگی روزنامة نوجوانانة آفتابگردان،
عضو هیئت مؤسس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و انجمن تصویرگران کتاب کودک،
دریافت نشان آبان از انجمن تصویرگران ایران و نشان خدمتگزاری از سوی مرکز فرهنگی هنری
نوجوانان شهر تهران،
پژوهشگر برتر سال  1386در دانشکدة هنر دانشگاه تربیت مدرس،
برگزیدة جشنوارة برگزیدگان ادبیات کودک در انجمن نویسندگان كودك،
نویسندة بیش از  180مطلب در قالب مقاله ،سرمقاله ،یادداشت و یادنامه.

عطائی نظری ،حمید ()1362

دانشآموختۀ حوزه علمیه اصفهان و دکتری
فلسفه اسالمی ،دانشگاه شهید بهشتی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

منتقد جوان

122

استادیار و عضو هیئت علمی فلسفه و کالم پژوهشگاه علوم و فرهنگاسالمی،
عضو شورای نشر پژوهشکده مطالعاتاسالمی اصفهان،
سرپرست و ویراستار مجموعه «مطالعات ایرانی اسالمی» در پژوهشکده مطالعاتاسالمی اصفهان،
تدریس در حوزه و دانشگاه،
تألیف و ترجمة دهها مقالة انتقادی ،علمی و پژوهشی.
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گزیده آثار
ّفیاض الهیجی و اندیشههای کالمی او ،قم :دانشگاه معارف،1392 ،
الطیبهّ ،فیاض الهیجی ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه،1391 ،
تصحیح انتقادی رساله الکلمه ّ
فرهنگ اصطالحات فلسفه و کالم اسالمی ،بر بنیاد آثار ّفیاض الهیجی ،تهران :انجمن حکمت
و فلسفه،1391 ،
تصحیح و تعلیق رساله الباب المفتوح إلی ما قیل فی النفس و الروح ،عالمه زینالدین بیاضی
عاملی ،قم :کتابخانه ع ّ
المه مجلسی،1389 ،
السعدیه» ،آینه پژوهش  ،س بیست و هفتم ،ش ،162بهمن و اسفند ،1395
«الرساله َّ
«واجب االعتقاد علی جمیع العباد» ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش ،161آذر و دی ،1395
انتقادی ویراست تذکره الواصلین فی شرح نهج المسترشدین» ،آینه پژوهش ،س بیست
«معرفی
ِ
ّ
و هفتم ،ش ،158خرداد و تیر ،1395
« َمصائب و َمصاعب رسائل َس ّید مرتَضی» ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش ،159مرداد و
شهریور ،1395
«األبحاث المفیده فی تحصیلالعقیده» ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش ،160مهر و آبان ،1395
«نقدی بر کتاب عقیده الشیعه» ،آینه پژوهش ،س بیست و هفتم ،ش ،160مهر و آبان ،1395
«اولریش رودولف و کتاب ارزشمند او دربارة ماتریدیه» ،آینه پژوهش ،س بیست و ششم ،ش،6
بهمن و اسفند،1394

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

منتقد جوان
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«فضولی در کالم شیعه ،نقد یک ابتذال ،نقد یک انتحال» ،آینه پژوهش ،س بیست و ششم،
ش ،6بهمن و اسفند،1394
«تزلزلی پرگزند در بن کاخی بلند! :نقدی بر ویراست نااستوار رسالة اثبات العقل المجرد ،»...
فصلنامه نقد کتاب میراث ،ش  ،5بهار ،1394
«نکاتی درباب ساختار و نسبت دو کتاب الملخص و الذخیره شریف مرتضی» ،آینه پژوهش ،ش
 ،155آذر و دی ،1394
امامیه از نصیرالدین طوسی تا نصیرالدین کاشی» ،مجله
«تط ّور برهان ص ّدیقین در کالم فلسفی ّ
شناخت ،ش ،72بهار و تابستان ،1394
المجرد نصیرالدین طوسی و برخی از شروح آن»،
«نقدی بر ویراست نااستوار رساله اثبات العقل
ّ
فصلنامه نقد کتاب میراث ،ش ،5بهار ،1394
«تحول معرفتشناختی کالم امامیه در دوران میانی و نقش ابنسینا در آن» ،نقد و نظر ،ش،1
بهار ،1394
«وضعیت شناسی تصحیح نسخ خطی در ایران» ،با همکاری گروه نویسندگان ،نقد کتاب میراث،
ش ،8زمستان ،1394
«نقدی بر تصحیحی نامرضی از نهایه العقول فخرالدین رازی» ،فصلنامه نقد کتاب ایران و
اسالم ،ش1ـ  ،2بهار و تابستان ،1393
«از شمس الدین کشی تا ابن رشد شیعی!» ،آینه پژوهش ،ش ،146خرداد و تیر ،1393
« تصحیحی نامرضی از نهایة العقول فخرالدین رازی» ،نقد کتاب ایران و اسالم ،ش  ،1بهار و
تابستان ،1393
«المجموع فی المحیط بالتکلیف ابن متویه و نقد در چاپ متفاوت از جلد نخست آن» ،نقد کتاب
ایران و اسالم ،ش ،1پاییز و زمستان ،1393
« اقبال تشیع دوازده امامی به ابن سینا در روزگار مغول ،نویسنده :احمد هیثم الرحیم ،کتاب ماه
فلسفه ،ش ،72شهریور ( ،1392ترجمه)،
«تشیع در ترکیه :مقایسه علویه با جعفریه» ،نویسنده :یلر ،عبدالقدیر ،کتاب ماه دین ،ش،190
مرداد ( .1392ترجمه)،
توجه به نقش همخانوادگی متون در تصحیح آثار کالمی» ،گزارش میراث ،ش،62 61
«لزوم ّ
آذر و اسفند ،1392
«مالکها و ویژگیهای مکتب کالم فلسفی در شیعه» ،اندیشه دینی ،دوره دوازدهم ،ش ،3پاییز
،1391
«فیاض الهیجی و رساله الکلمه الطیبه او» ،کتاب ماه فلسفه ،ش ،65بهمن ،1391
«نقد و بررسی رساله الباب المفتوح إلی ماقیل فی النفس و الروح» ،کتاب ماه فلسفه ،ش،32
اردیبهشت .1389

کارنامه دبیرعلمی و داوران

داوران چهاردهمین جشنواره نقد كتاب
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

1.1کلیات و اطالع رسانی
دکتر حاجی زینالعابدینی ،محسن
دکتر حافظیان رضوی ،سیدكاظم
2.2میراثپژوهی
دکتر ایمانی ،بهروز
سید محمدرضا
فاضل هاشمیّ ،
مسرت ،حسین
ّ

داوران
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3.3فلسفه ،کالم و عرفان
دکتر پازوكی ،بهمن
دکتر حبیبی ،نجفقلی
دکتر سعیدی مهر ،محمد
دکتر کیوانفر ،محمد
دکتر نصری ،عبداهلل
سید محمود
دکتر یوسف ثانیّ ،
4.4علوم تربیتی و روانشناسی
دکتر احمدی ،اصغر
دکتر ایمانی ،محسن
دکتر گوهری پور ،مرتضی
5.5اخالق
دکتر اترک ،حسین
دکتر اکبری ،رضا
دکتر نصری ،عبداهلل

6 .6علوم قرآن و حدیث
دکتر رحمان ستایش ،محمدكاظم
دکتر فالح پور ،مجید
دکتر مسعودی ،عبدالهادی
7.7فقه و حقوق
دکتر حکیمی ها ،سعید
دکتر هادویان ،غالمحسین
دکتر سلیمانی ،حسین
8.8علوم اجتماعی
دکتر نورینیا ،حسین
سید آیت اهلل
دکتر میرزاییّ ،
9.9ارتباطات
دکتر بیچرانلو ،عبداهلل
دکتر منتظرالقائم ،مهدی
1010علوم سیاسی
دکتر احمدی ،حمید
دکتر لک زایی ،نجف
دکتر یکتا ،حسین
1111زبان
دکتر اسماعیل پور ،ابوالقاسم
دکتر انوشیروانی ،علیرضا
دکتر پژمان ،عباس
حری ،ابوالفضل
دکتر ّ

1414ادبیات داستانی
دکتر بشیری ،محمود
پارسی نژاد ،کامران
حسن بیگی ،ابراهیم

1717تاریخ و جغرافیا
دکتر زرینكوب ،روزبه
دکتر سجادی ،سیدصادق
سید سعید
دکتر میرمحمدصادقّ ،
1818کودک و نوجوان
دکتر بوذری ،علی
ناصری دریایی ،مسعود
سید مهدی
دکتر یوسفیّ ،
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آذرماه1396

1313ادبیات فارسی
دکتر ایمانی ،بهروز
دکتر بشری ،جواد
دکتر حسینی ،مریم
دکتر شریف نسب ،مریم
دکتر مشتاق مهر ،رحمان
دکتر نیکویی ،علیرضا

1616ادبیات عربی
دکتر باقر ،علیرضا
دکتر فاتحینژاد ،عنایتاهلل
دکتر گنجیان ،علی

داوران

1212هنر
دکتر بنیاردالن ،اسماعیل
دکتر خزایی ،محمد

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

دکتر راسخ مهند ،محمد
دکتر عباسی ،علی
دکتر محمودی بختیاری ،بهروز
دکتر فرجاه ،مرجان
دکتر نصراهللزاده ،سیروس
دکتر وثوقی ،حسین
دکتر وفایی ،عباسعلی
دکتر مالنظر ،حسین

1515شعر
امینی ،اسماعیل
علی پور ،مصطفی
سید احمد
نادمیّ ،

اسالمی اردکانی ،سیدحسن ()1339
دانشآموختۀ دكتری فلسفه دین ،دانشگاه قم.

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

دبیر علمی
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عضو هیئت علمی و مدیر گروه فلسفه اخالق دانشگاه ادیان و مذاهب،
سردبیر فصلنامه نقد کتاب اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی،
داور جایزه كتاب سال جمهوری اسالمی ایران،
برگزیده چهارمین جشنواره فارابی،
تقدیر شده در کتاب سال جمهوری اسالمی و برگزیده کتاب فصل جمهوری اسالمی،
برگزیده چهار دوره جشنواره نقد کتاب و برگزیده سه دوره دبیرخانه دینپژوهان،
برگزیده پایاننامه سال و کتاب سال دانشجویی.

آذرماه1396

گزیده آثار
نوشتن در جزایر پراکنده :جستارهایی در اخالق پژوهش ،قم :انتشارات نور مطاف،1391 ،
اخالق و آیین نقد کتاب ،تهران :خانه كتاب،1391 ،
شبیهسازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسالم ،قم :دانشگاه ادیان و مذاهب،1386 ،
دروغ مصلحتآمیز :بحثی در مفهوم و گستره آن ،قم :بوستان كتاب قم ،چ ،1387 ،3
اندیشهنامه عالمه بالغی ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،1386 ،
اخالق نقد ،نشر معارف،1383 ،
محمد پیامبر رحمت ،انتشارات خرم،1375 ،
«تقابل پرنویسی و خوبنویسی در علم :تحلیل انتقادی» ،راهبرد فرهنگ ،ش  ،25بهار ،1393
«ابرهای تهی :فقر ساختار و محتوا در کتابهای روش تحقیق» ،آینه پژوهش ،دوره  ،24ش
 ،142پاییز ،1392
«فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقاالت (نا)علمی پژوهشی در علوم انسانی» ،روششناسی علوم
انسانی ،ش  ،75 74س  ،19بهار و تابستان ،1392
«اخالق زیست محیطی :زمینه ها ،دیدگاه ها و چشم انداز آینده» ،فصلنامه اخالق وحیانی،1392 ،
«دو استدالل اخالقی بر ضد مصرف گوشت صنعتی» ،پژوهش های اخالقی ،ش 1و .1391 ،2

اترک ،حسین ()1355
دانشآموختۀ دکتری فلسفۀ تطبیقی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیدة آثار
نظریه اعتدال در اخالق اسالمی ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،1395 ،
وظیفه گرایی اخالقی کانت ،قم :انتشارات فرهنگ و علوم اسالمی( 1392 ،کتاب فصل)،
«منشأ الزامات اخالقی از نظر کریستین کرسگارد» ،نقد و نظر ،سال بیستم و دوم ،ش  ،85بهار ،1396
«نقد و ارزیابی نظریه اعتدال در اخالق» ،مریم خوشدل روحانی ،فصلنامه آینه معرفت ،س
چهارهم ،ش  ،38بهار ،1393
«تحلیلهای نادرست از قاعده اعتدال ارسطو» ،آینه معرفت ،سال دوازدهم ،ش  ،34بهار ،1392
«چند بدفهمی مشهور از اخالق کانت» ،فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشهای اخالقی ،ش
 ،2زمستان ،1390
«وظیفهگرایی اخالقی» ،مجله اخالق در علوم و فناوری ،سال پنجم ،ش 1و ،2بهار و تابستان ،1389
«چیستی دروغ» ،فصلنامه آینه معرفت ،ش ،20زمستان ،1389
«دالیل فلسفی موافقان و مخالفان سقط جنین (سقط جنین در فلسفه اخالق)» ،فصلنامه اخالق
و تاریخ پزشکی ،س اول ،ش  ،3تابستان ،1387
«مراتب خلقت از دیدگاه آیات» ،پژوهشهای فلسفی-کالمی ،ش  ،23زمستان  1383و بهار ،1384
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فلسفه ،کالم و عرفان و اخالق

عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه زنجان،
مدیر گروه فلسفه دانشگاه زنجان،
مدیر نشریه علمی  ،پژوهشی تأمالت فلسفی دانشگاه زنجان،
دبیرعلمی دومین همایش ملی سهروردی با موضوع :اندیشه های اخالقی در جهان معاصر،
دبیر علمی سومین همایش ملی سهروردی با موضوع :اخالق کاربردی،
دبیر علمی چهارمین همایش ملی سهروردی با موضوع :اخالق و آداب زندگی،
تألیف بالغ بر  50مقالة علمی و پژوهشی در نشریات متعدد.

احمدی ،حمید ()1336

دانشآموختۀ دکتری علوم سیاسی ،دانشگاه
کارلتون کانادا.
ِ
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

علوم سیاسی
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ق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
استاد دانشكدة حقو 
مدیر گرو ه علوم سیاسی دانشگاه تهران،
پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه،
تألیف و ترجمة ده ها کتاب و مقاله در حوزة علوم سیاسی به زبانهای مختلف،
متخصص در حوزههای سیاست خارجی ایران ،سیاست و حكومت در خاورمیانه ،خاورمیانه و
سیاست بینالملل ،اعراب و اسراییل ،مسایل استراتژی و نظامی معاصر ،جنبشهای اسالمی
معاصر ،جامعهشناسی سیاسی ایران و نظریههای روابط بینالملل.

آذرماه1396

گزیدة آثار
مدیریت سیاسی بحرانهای قومی :مطالعه کشورهای کانادا ،اسپانیا ،مالزی ،افریقای جنوبی و،...
تهران :دانشگاه تهران،1396 ،
هویت ایرانی از دوره باستان تا پایان پهلوی ،نوشته احمد اشرف ،تهران :نشر نی( ،1395 ،تدوین)،
تراژدی علوم سیاسی :دانشوری ،دموکراسی ،دیوید ریچی ،تهران :پژوهشکده مطالعات اجتماعی
و فرهنگی( ،۱۳۹۵ ،ترجمه)،
قومیت و قومگرایی در ایران :از افسانه تا واقعیت ،تهران :نشر نی،1393 ،
سیر تحول جنبشهای اسالمی ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق،1390 ،
جامعه شناسی سیاسی جنبشهای اسالمی ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق،1390 ،
جنبشهای اسالمی در جهان عرب ،هرایر دكمجیان ،تهران :كیهان( ،1390 ،ترجمه)،
روابط فرهنگی ایران و همسایگان :ایران و ترکیه ،تهران :وزارت ارشاد،1389 ،
بنیادهای هویت ملی ایرانی ،تهران :پژوهشكده مطالعات فرهنگی،1388 ،
روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی در دوران پهلوی ،تهران :وزارت خارجه،1386 ،
دموکراسی انجمنی و ثبات سیاسی در جوامع ناهمگون :بررسی تجربه لبنان :تهران :مؤسسه
مطالعات خاور میانه.1385 ،

اسماعیلپور ،ابوالقاسم ()1333

دانشآموختۀ دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
اسطوره آفرینش در آیین مانی ،ویراست سوم ،تهران :هیرمند ،چ ،۱۳۹۳ ،5
اسطوره ،بیان نمادین ،تهران :سروش ،چ ،۱۳۹۱ ،3
زیر آسمانههای نور ،ویراست دوم ،تهران :قطره،۱۳۹۰ ،
اساطیر مصر ،جی .ویو ،تهران :قطره( ،1389 ،ترجمه)،
دانشنامه اساطیر جهان ،زیر نظر ركس وارنر ،تهران :اسطوره ،چ ( ،1389 ،4ترجمه)،
ادبیات گنوسی ،استوارت هالروید ،تهران :اسطوره( ،1388 ،ترجمه)،
تا کنار درخت گیالس (مجموعه اشعار) ،تهران :اسطوره،۱۳۸۸ ،
اسطوره ،كنت نولز روتون ،تهران :مركز ،چ ( ،1387 ،4ترجمه)،
ســرودهای روشــنایی (جســتاری در شــعر ایــران باســتان و میانــه و ســرودهای مانــوی)،
تهــران :اســطوره،۱۳۸۶ ،
بر سنگفرش بیبازگشت (مجموعه اشعار) ،تهران :اسطوره،۱۳۸۷ ،
هر دانه شن (مجموعه اشعار) ،تهران :اسطوره.۱۳۸۷ ،
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زبان و زبانشناسی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران،
استاد مدعو در دانشگاه مطالعات بینالمللی شانگهای،
رئیس مرکز ایرانشناسی انستیتو مطالعات خاورمیانه شانگهای،
رئیس پژوهشکدۀ زبانشناسی ،کتیبهها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی،
برگزیده كتاب سال جمهوری اسالمی ایران،
عضــو هیئــت تحریریــه مجلــه انسانشناســی ایــران دانشــگاه تهــران و مجلــه نقــد زبانهــای
خارجی دانشــگاه شــهید بهشــتی،
عضو انجمن ایرانشناسی اروپا ( )SIEو انجمن بینالمللی مطالعات مانوی (،)IAMS
استاد مدعو در دانشگاه دولتی مسکو ،بخش ایرانشناسی.

اكبری ،رضا ()1347

دانشآموختۀ دكتری فلسفه و كالم اسالمی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

اخالق

132

عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کالم دانشگاه امام صادق علیهالسالم،
استاد مدعو در دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،عالمه طباطبایی و واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی،
رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیهالسالم از سال  1385تاکنون،
عضو گروه الهیئت و فلسفه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری،
سردبیر دو فصلنامه علمی پژوهشی نامه حکمت،
برگزیده جایزه كتاب فصل جمهوری اسالمی ایران در سال ،1389
پژوهشگر برگزیده کنگره دینپژوهان کشور در سال  1381و ،1382
برگزیده کتاب سال برتر دانشجویی در حوزه فلسفه و دین در سال .1383

آذرماه1396

گزیده آثار
شرح منظومه حكمت :در باب عدم و وجود ،با همكاری سیدمحمد منافیان ،تهران :دانشگاه امام
صادق (ع)،1390 ،
دانشگاه اسالمی ،تهران :دانشگاه امام صادق علیه السالم( ،1387 ،همكاری در تألیف)،
مالصدرا به روایت ما ،تهران :شرکت چاپ و نشر بینالملل( ،1386 ،همکاری در تألیف)،
ایمانگروی ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،1384 ،
فلسفه ویتگنشتاین ،تهران :مرکز بینالمللی گفتگوی تمدنها( ،1384 ،همكاری در تألیف)،
فلسفه و کالم ،ادیان و عرفان ،دبیرخانه همایش اسماء( ،1384 ،همكاری در تألیف)،
درآمدی نو بر منطق نمادین ،تهران :دفتر نشر دانشگاه امام صادق علیه السالم( ،1383 ،ترجمه).
جاودانگی ،قم :بوستان کتاب،1382 ،
«بررسی انتقادی تقریر ویلیام جیمز از شرطیه پاسکال» ،با همكاری خسروی ،قبسات ،ش ،1389 ،55
«ابن سینا فیلسوف عقل ایمان گرا» ،با همكاری اکرم خلیلی ،حکمت سینوی ،ش .1387 ،39

امینی ،اسماعیل ()1342

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه قم.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
نشر اکاذیب (شعر طنز) ،تهران :سروش،1393 ،
دکتر بازی (شعر طنز) ،تهران :سپیده باوران،1393 ،
دلقک و شاعر دربار (شعر طنز) ،تهران :شهرستان ادب،1393 ،
فســتیوال خنجــر :مجموعــه اشــعار طنــز سیدحســن حســینی ،تهــران :ســوره مهــر1393 ،
(گــردآوری)،
جلسه شعر ،سوره مهر ،تهران :شهرستان ادب،1392 ،
لبخند غیرمجاز (نثر طنز) ،تهران :سوره مهر،1391 ،
لبخند سعدی (طنز در غزل سعدی) ،تهران :سوره مهر،1391 ،
چگونه هنرمند شویم (نثر طنز) ،تهران :سوره مهر،1390 ،
چگونه مدیر فرهنگی شویم ،تهران :سوره مهر،1390 ،
چگونه نقاش شویم ،تهران :سوره مهر،1390 ،
چگونه نویسنده شویم ،تهران :سوره مهر،1390 ،
خندمین تر از افسانه (طنز در مثنوی معنوی) ،تهران :سوره مهر،1385 ،
گزیده شعر طنز ،تهران :کتاب همراه.1382 ،
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شعر معاصر

شاعر و مدرس دانشگاه،
عضو هیئت علمی بنیاد دعبل،
عضو هیئت علمی گروه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
عضو هیئت امنا و هیئت مدیره بنیاد شعر و ادبیات ایرانیان،
عضو هیئت علمی و دبیر جشنواره شعر فجر،
عضو شورای عالی شعر و شورای عالی موسیقی صدا و سیما.

انوشیروانی ،علیرضا ()1332
دانشآموختۀ دكتری ادبیات تطبیقی،
دانشگاه ایلینوی در اوربانای امریکا .
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

زبان و زبانشناسی
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استاد دانشگاه شیراز،
معاون پژوهشی و معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز،
مدیرکل امور بینالملل دانشگاه شیراز،
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز،
مدیر مسئول پروژۀ ادبیات تطبیقی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)،
عضو وابسته و سردبیر نشریۀ ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
تألیف و ترجمة مقاالت متعدد علمی و پژوهشی.

آذرماه1396

گزیدة آثار
درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی ،پراور زیگبرت ،با مصطفی حسینی ،تهران :انتشارات سمت،
( ،1393ترجمه)،
گفتوگو با شاعران معاصر ایران ،با همکاری گیردهاری تیکو ،تهران :انتشارات نگاه،1392 ،
بررسی گزیدهای از آثار ترجمه شده اسالمی ،با همکاری شاهرخ محمد بیگی ،شیراز :انتشارات
دانشگاه شیراز،1389 ،
«آموزش ادبیات انگلیسی یا ادبیات جهان به انگلیسی در دانشگاههای ایران؟» ،پژوهش ادبیات
معاصر جهان ،دورۀ  ،19ش ،1بهار و تابستان ،1393
«ادبیات تطبیقی و ترجمهپژوهی» ،ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،دورۀ سوم،
ش اول ،بهار و تابستان ،1391
«ادبیات جهان :از اندیشه تا نظریه» ،ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،دورۀ دوم،
ش اول ،بهار ،1390
«ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران» ،ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،دورۀ اول،
ش اول ،بهار .1389

ایمانی ،محسن ()1336
دانشآموختۀ دکتری علوم تربیتی،
دانشگاه تربیت مدرس.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیدة آثار
بررسی ابعاد تربیتی و روانشناختی دوران عقد ،تهران :انجمن اولیاء و مربیان،1393 ،
چالشهـای والدیـن در رابطـه بـا بینظمیهـای كـودكان و نوجوانـان و شـیوههای اصالح آن،
تهران :پـركاس،1392 ،
چالشهـای والدیـن در برخـورد بـا نافرمانـی كـودكان و نوجوانـان و راه حلهایـی بـرای آن،
تهـران :انجمـن اولیـاء و مربیـان،1391 ،
ارتباط با خانواده همسر ،اصفهان :حدیث راه عشق،1390 ،
چالشهـای مـن و پـدرم :پاسـخ بـه سـؤاالت نوجوانـان ،با همـكاری فاطمـه وجدانـی ،تهران:
قطـره،1389 ،
کالس اولیها ،تهران :انجمن اولیاء و مربیان،1388 ،
خانواده در پرتو تفاهم ،تهران :اجا (سازمان عقیدتی سیاسی ارتش)،1388 ،
درآمدی بر آسیبشناسی مطالعه ،تهران :انجمن اولیاء و مربیان،1388 ،
شیوههای شناخت و گزینش همسر ،تهران :انجمن اولیاء و مربیان،1388 ،
تربیت عقالنی ،تهران :امیرکبیر.۱۳۷۸ ،
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علوم تربیتی و روانشناسی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس،
مدیر مراكز مشاورة وزارت آموزش و پرورش،
مدیر مراكز مشاورة سازمان انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسالمی ایران،
رئیس و معاون اداری و مالی دانشكدة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،
مدیر گروه علوم تربیتی و معاون پژوهشی دانشكدة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،
مدیر داخلی ماهنامة تربیت.

ایمانی ،بهروز ()1350
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

ث پژوهی و ادبیات فارسی
میرا 
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مدیر مركز پژوهش كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی،
داور جایزه كتاب سال جمهوری اسالمی ایران،
داور جایزه كتاب فصل جمهوری اسالمی ایران،
داور آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی،
محقق متون ادبی ،نویسنده مقاالت در حوزه متن پژوهی و نسخهشناسی.

آذرماه1396

گزیده آثار
دیوان حافظ شیرازی (كهنترین نسخه شناخته شده كامل) كتابت  801ه ،با مقدمه محمد گلندام؛
تهران :مركز نشر میراثمكتوب،1394 ،
دستور الملوك ،گنجی پارسیانه از روزگار غزنوی :اوراق عتیق ،دفتر چهارم ،تهران :كتابخانه ،موزه
و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی،1394 ،
اشعار بازیافته كافی ظفر همدانی (سده  6 5ق) ،تهران :كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس
شورای اسالمی،1392 ،
نذر عارف (جشننامه دكتر عارف نوشاهی) ،با همكاری سعید شفیعیون ،تهران :كتابخانه ،موزه و
مركز اسناد مجلس شورای اسالمی،1391 ،
شرح آیات ،اخبار و امثال كلیله و دمنه ،تهران :سخن ،چ ،1389 ،2
«خاندان ملكان تبریز» ،با همكاری احمد گلی ،پژوهشهای ایرانشناسی ،سال چهارم ،ش ،1393 ،1
«ملتمسات انگوری» ،آینه میراث،1392 ،
«همام طبیب ،برادر نظامالدین شامی» ،آینه میراث ،دوره جدید ،ش  ،27زمستان ،1383
«متن پژوهی :شعرهای مجدالدین محمد تبریزی در سفینه تبریز» ،پیام بهارستان ،ش  ،42آذر ،1383
«در جستجوی نسخ خطی :شروح شعرهای خاقانی شروانی ( ،»)2آینه میراث ،دوره جدید ،ش
 ،24بهار .1383

باقر ،علیرضا ()1345
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات عربی،
دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیدة آثار
اسالم اهل کالم ،محمد بوهالل ،تهران :نگاه معاصر( ،1394 ،ترجمه)،
چهرههای نامدار اندلس ،تهران :بنیاد دانشنامهنگاری ایران( ،1391 ،مؤلف و سرویراستار)،
نقد ادبی ،سید قطب ،ترجمة محمد باهر ،تهران :مؤسسة خانة كتاب( ،1388 ،ویراستار)،
زمخشری و تفسیر كشاف ،تهران :مؤسسة خانة كتاب،1388 ،
فخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جاراهلل زمخشری) ،تهران :همشهری،1388 ،
ترجمة اللمعة االلهیة فی الحكمة المتعالیة و الكلمات الوجیزة ،کرج :عهد( ،1381 ،ترجمه)،
ترجمه قرآن مبین ،علی اکبر طاهری قزوینی ،تهران :قلم( ،1380 ،ویراستار).
«دشواری ترجمه استعاره با تأکید بر شیوههای برگردان استعارههای قرآنی در ترجمة طبری»،
پژوهشنامة قرآن و حدیث ،ش ،1391 ،11
«پژوهشی در شرح عربی گلستان سعدی نگاشته در قرن دهم هجری» ،مطالعات نقد ادبی
(پژوهش ادبی) ،ش ،1391 ،29
«ابن جابر اندلسی و شرح قصیدة قرآنیة او» ،صحیفة مبین ،ش ،1385 ،38
«نقدی بر ترجمة رسالة «صناعه تسفیر الکتب و حل الذهب»» ،نامة بهارستان ،ش  9و ،1383 ،10
«بررسی موضوع لفظ و معنی در دو کتاب الصناعتین و دالئل اعجاز» ،دانشکدة ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تهران ،ش .1378 ،151
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زبان و ادبیات عرب

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی،
معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،
مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی،
عضو شورای داوری کنگره حامیان نسخ خطی به م ّدت سه سال،
عضو شوراها و کمیتههای تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی.

بشری ،جواد ()1363
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

ادبیات فارسی
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عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،
فهرستنگار نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی (مجلّد ،)1/27
حائز رتبۀ شایستۀ تقدیر در بخش نگارش مقاله در ششمین و هشتمین همایش حامیان نسخ
خطی در سالهای  1384و ،1386
برگزیدۀ نخست دهمین جشنوارۀ حامیان نسخ خطی در سال ،1390
«همایش شهاب» (کتابخانۀ آیةاهلل مرعشی نجفی) در سال ، 1389
برگزیدۀ
ِ
حائز رتبۀ شایان تقدیر در نوزدهمین دورۀ کتاب سال دانشجویی درسال .1391

آذرماه1396

گزیدة آثار
تحقیق در مجالس تفسیری فضلبن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن :گنجینهای از سرودههای زاهدانۀ 
فارسی سدۀ پنجم ،با همکاری محمد افشینوفایی ،تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب،1394 ،
مجموعۀ  متون ایرانی :مجموعه رسالههای فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دورۀ
اسالمی تا پایان عصر تیموری) ،تهران :کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،ج1390 ،1؛ ج،2
1390؛ ج( ،1391 ،3سر ویراستاری)،
وصیت امام علی(ع) به امام حسین (ع) :کهنترین ترجمۀ منظوم فارسی از کالم
ترجمۀ منظوم ّ
علوی ،ترجمه و سرودۀ سیدحسن غزنوی ملقب به اشرف ( 556ه.ق) ،تهران :مرکز پژوهشی
میراث مکتوب( ،1389 ،تصحیح)،
فهرست نسخههای خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،جل ِد  27بخش اول ،تهران:کتابخانۀ 
مجلس شورای اسالمی،1389 ،
«نگاهی به چند سفینه و ُجنگ ادبی پدیدآمده در آناطولی ،تا پایان سدۀ نهم هجری» ،با همکاری
محمد افشینوفایی ،نامۀ فرهنگستان ،ویژهنامۀ مطالعات آسیای صغیر ،ش ،1بهار و تابستان ،1395
«نسخهای هندی از ارشاد قالنسی در ایران»  ،شبهقا ّره ،ویژهنامۀ نامۀ فرهنگستان ،ش ،3پاییز
و زمستان.1393

بشیری ،محمود ()1337
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه تربیت مدرس.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
جاللپژوهی ،تهران :مؤسسه خانه كتاب( ،1390 ،به اهتمام)،
هفت مقاله (پیرامون احمد شاملو ،فروغ فرخزاد سیمین بهبهانی ،صادق هدایت ،میرزا فتحعلی
آخوندزاده ،میرزا ملکم خان ارمنی ،ادبیات انقالب اسالمی ایران) ،ج  ،1تهران :مرجع،1388 ،
نقد و تعلیقات بر کتاب ادبیات ملل مسلمان ،تهران :کنگره،1370 ،
«بررسی افکار سیاسی انتقادی ناصر خسرو قبادیانی» ،زبان و ادب ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
ش ،1379 ،3
«جایگاه عالمه دهخدا در شعر معاصر» ،زبان و ادب دانشگاه عالمه طباطبایی ،ش ،1379 ،11
«مالحظاتی در زمینه رسالت حکیم طوس در تدوین شاهنامه» ،نامه پارسی ،ش ،1379 ،2
«معرفی یک نوع ادبی مربوط به دوره قاجاریه (رسالهنویسی)» ،آشنا ،بنیاد اندیشه اسالمی ،ش
،1376 ،34
«مالحظاتی پیرامون مفهوم غم در مثنوی مولوی» ،ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تبریز ،ش
،1376 ،164
«درآمدی بر ادبیات معاصر ایران ( ،»)1آشنا ،بنیاد اندیشه اسالمی ،ش ،1374 ،27
«درآمدی بر ادبیات معاصر ایران ( ،»)2آشنا ،بنیاد اندیشه اسالمی ،ش ،1374 ،28
«مراکز انتقال فرهنگ اروپایی در ادبیات معاصر ایران» ،آشنا ،بنیاد اندیشه اسالمی ،ش ،1373 ،21
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ادبیات داستانی

مدیر اداره آموزش دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه عالم ه طباطبایی،
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی،
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی،
مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی،
سردبیر نشریه فصلنامه تخصصی (علوم ادبی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم،
عضو هیئت تحریریه نشریه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز.

بنیاردالن ،اسماعیل ()1336
دانشآموختۀ دکتری پژوهش هنر،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

هنر
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عضو هیئت علمی گروه سینمای دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر،
رئیس پژوهشکده دانشگاه هنر و عضو فرهنگستان هنر،
پژوهشگر حوزۀ پژوهش هنر و سینما،
داور جایزه کتاب فصل جمهوری اسالمی ایران و داور جشنوارۀ بینالمللی فارابی،
پژوهشگر برتر سازمان میراث فرهنگی،
عضو شورای تحول علوم انسانی،
عضو دبیرخانه نشست مشترک اهل ادب و اندیشۀ فرهنگستان هنر.

آذرماه1396

گزیده آثار
دین در قاب تلویزیون ،با همكاری دیگران ،پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات،1392 ،
مجال آه (مجموعه مقاالت) ،تهران :سوره مهر،1391 ،
معرفتشناسی آثار صناعی :جستجویی در مفهوم فن و هنر ،تهران :سوره مهر،1389 ،
سرفرسنگهای تحول در مسیر نگارگری ،تهران :دانشگاه هنر،1388 ،
«تراژدی در رساله جمهوری افالطون» ،با همكاری سعید شاپوری و حسن بلخاری قهی ،نشریۀ 
کیمیای هنر ،ش  ،9زمستان ،1392
«هنر مصحفسازی» ،نشریۀ حوزۀ هنری،1390 ،
«نظری به شیوه آموزش هنر قدمایی» ،نشریۀ حوزه هنری،1390 ،
«جستاری در سنت نقد در ایران» ،نشریۀ آیین ،ش  ،29 28خرداد و تیر ،1389
«مصاحبت نور با نور» ،نشریۀ بیناب ،ش ،1389 ،17
«هنر بی خرد بررسی معنای زیبایی در دوران مدرن» ،نشریۀ سورۀ اندیشه ،ش  ،49 48بهمن
و اسفند ،1389
«بازشناسی مقام و مفهوم هنر» ،نشریۀ جاویدان خرد ،ش  ،1زمستان ،1388
«تخیل هنری و نسبت آن با رمانتیسم» ،نشریۀ فرهنگستان هنر.1385 ،

بوذری ،علی ()1357
دانشآموختۀ دکتری هنر،
دانشگاه هنر اصفهان.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
نگارخانة کتاب ،تهران :خانه کتاب،1394 ،
کتاب ،کتابداری و کتابپژوهی در نوشتههای نوشآفرین انصاری ،تهران :خانه کتاب،1394 ،
مأخذشناسی کتابهای چاپ سنگی و سربی ،تهران :کتابدار،1390 ،
چهل طوفان ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،1390 ،
قضای بیزوال ،تهران :دستان،1389 ،
«نسخه هزارویک شب کتابخانه کاخ گلستان در فهرست شیخ المشایخ معزی» ،گزارش میراث،
ش ،62فروردین تیرماه ،1393
«بهرام خائف؛ تصویرگر مؤلف» ،مجله تندیس ،ش  25 ،266دی ،1392
«نشان قشون رساله مصور در معرفی البسه قشون دوره قاجار» ،پیام بهارستان ،دوره  ،2س ،4
ش ،16تابستان ،1391
«نگاهی به شاهنامههای مصور کودکانه» ،کتاب ماه کودک و نوجوان ،ش  ،170آذر ،1390
«نخستین کتاب چاپ سنگی در ایران (قرآن ،تبریز  1249ق)» ،نامه بهارستان ،س  ،12ش 18
 ،19بهار و تابستان.1390
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كودك و نوجوان

برندۀ جایزه افقهای جدید ،نمایشگاه کتاب بولونیا،2012 ،
برندۀ جایزه دوم نمایشگاه تصویرگری زاگرب،2014 ،
برنده جایزۀ سوم پایاننامههای قرآنی،
ی مقاله در مجالت هنری و ادبیات کودک،
نگارش س 
سردبیر مهمان فصلنامۀ فرهنگ مردم ،ویژنامۀ آموزش و پرورش در دورۀ قاجار،
سردبیر مهمان فصلنامۀ نامه بهارستان ،ویژنامه صنیعالملک،
برگزاری نمایشگاه تصویرسازی و گرافیک در کشورهای ایران ،اسلواکی ،ایتالیا ،ژاپن ،کره،
دانمارک ،آلمان ،صربستان ،کرواسی و . ...

بیچرانلو ،عبداهلل ()1359
دانشآموختۀ دکتری مدیریت رسانه،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

ارتباطات
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عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران،
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات،
رئیس پژوهشکده هنر در پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات،
رئیس کتابخانه دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران،
مدیر گروه سینما و تلویزیون ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات،
استاد مدعو در دانشگاههای عالمه طباطبایی ،صدا و سیما ،و امام صادق (ع)،
عضو هیئت انتخاب نهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال،1385 ،
عضو هیئت انتخاب بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان،1387 ،
عضو هیئت انتخاب و دبیر محور فرهنگ ،هنر و ارتباطات در دوازدهمین جشنواره پژوهش
فرهنگی سال،1389 ،
عضو هیئت انتخاب سیزدهمین و دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال،
جانشین سردبیر و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ ارتباطات،
برگزیده جشنوارۀ پژوهش فرهنگی سال،
سردبیر فصلنامه نمایه پژوهش.
گزیده آثار
سنجش ذائقه شنیداری ایرانیان ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات،1395 ،
راهنمای عملی تحلیل گفتگو ،گفتمان و سند ،تهران :علمی و فرهنگی و پژوهشگاه فرهنگ ،هنر
و ارتباطات ،چ دوم( ،1395 ،ترجمه)،
روایت شرق در شهر فرهنگ اثر مشترک ،تهران :مرکز افکارسنجی صدا و سیما،1394 ،
وطن ،خاک ،امنیت :انگاره اعراب در فیلمهای اكشن هالیوود ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات و دفتر مـطالعات و برنـامهریزی رسانهها( ،1394 ،ترجمه)،
سیمای ایران در مستندهای تلویزیونی غرب ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.1393 ،

پارسی نژاد ،کامران ()1342
دانشآموختۀ ادبیات انگلیسی،
دانشگاه عالمه طباطبایی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

ادبیات داستانی

گزیدة آثار
جستاری در ادبیات داستانی غرب ،تهران :کانون اندیشه جوان،1396 ،
خورشید میماند ،تهران :كانون اندیشه جوان،1388 ،
نقد آثار و اندیشه جالل آل احمد ،تهران :خانه كتاب،1388 ،
هویت شناسی ادبیات و نحلههای ادبی معاصر ،تهران :كانون اندیشه جوان،1387 ،
نقد ادبیات منطبق با حقیقت ،تهران :خانه كتاب ،1387،
داستان زندگی شیخ بهایی  ،تهران :به نشر،1387 ،
دوست خدا ،تهران :نشر تكا،1386 ،
جنگی داشتیم داستانی داشتیم :تحلیل داستان های دفاع مقدس ،تهران :نشر صریر،1384 ،
نقد و بررسی آثار و اندیشه جمالزاده ،تهران :نشر روزگار.1381 ،
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معاون پژوهش بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان،
دبیر سرویس گروه ادب و هنر روزنامه جوان،
کارشناس و سرگروه بخش داستان اداره کتاب حوزه داستان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
عضو هیئت تحریریه مجله تخصصی اقلیم نقد،
عضو دائمی هیئت علمی حلقه ادبیات در پژوهشگاه اندیشه اسالمی،
عضو شورای سیاست گذاری بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس،
دبیر شورای اقتباس ادبیات داستانی بزرگسال سیما فیلم و مسئول بخش داستان کوتاه آن مرکز،
داور جوایز کتاب سال ،کتاب فصل ،پروین اعتصامی ،جالل آل احمد ،کتاب سال دفاع مقدس،
قلم زرین ،داستان کوتاه یوسف،
كارشناس داستان دفتر كمك آموزشی وزارت آموزش و پرورش،
تدریس داستان نویسی ،مكاتب ادبی ،اسطوره شناسی و نقد ادبی در مراکز مختلف ادبی،
دبیر علمی جشنواه قلم زرین ،جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان و جشنواره ادبی یوسف.

پازوکی ،بهمن ()1333
دانشآموختۀ دکتری فلسفه ،دانشگاه آلبرت
لودویگز شهر فرایبورگ آلمان.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

فلسفه ،كالم و عرفان
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عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران،
داور جایزه کتاب سال ،کتاب فصل و جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران،
دبیر بخش موضوعی نشریه پژوهشنامه فرهنگستان هنر،
ارزیاب کتابهای علمیـ پژوهشی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،انتشارات علمی و
فرهنگی ،مدرسه اسالمی هنر ،سازمان سمت و نشر مرکز ،عضو هیئت ویراستاران (تحریریه)
مجله نامه مفید ،نشریه علمی پژوهشی فلسفه دانشگاه مفید.

آذرماه1396

گزیده آثار
فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه :الهیئت ،یوآخیم ریتر ،كارلفرید گروندر ،گتفرید گابریل،
تهران :مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران ،مؤسسه فرهنگی پژوهشی نو ارغنون ،ج ،2
( ،1391همكاری در ترجمه)،
فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه :فلسفه هنر ،یوآخیم ریتر ،كارلفرید گروندر ،گتفرید گابریل،
تهران :مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران ،ج ( ،1389 ،1همكاری در ترجمه)،
لغتنامه تاریخی فلسفه ،از زبان آلمانی به فارسی 3 ،جلد ،ج( ،3ویرایش و بازنگری)،
مسائل بنیادین پدیدارشناسی ،مارتین هیدگر ،ج  ،24از مجموعه آثار ،مینوی خرد (دبیر مجموعه)،
«هیدگر و پژوهش ششم از پژوهشهای منطقی هوسرل» ،مجله فلسفه ،س  ،41ش  ،2پاییز
و زمستان ،1392
«پدیدارشناسی هوسرل و نقاشی معاصر» ،پژوهشنامه فرهنگستان هنر ،ش  ،6آذر و دی ،1386
«تفسیر هیدگر از مفهوم  phronesisارسطو» ،کنگره بینالمللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه،
مجلة فلسفة دانشگاه تهران،1389 ،
«هیدگر و پژوهشهای منطقی هوسرل» ،ارجنامه دکتر اعوانی( ،در دست انتشار).

پژمان ،عباس ()1337
دانش آموختۀ دکترای پزشکی از دانشگاه تهران.

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک
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گزیده آثار
من و پالترو ،خوان رامون خیمنس ،تهران :نگاه،1392 ،
جوانی ،تهران :نگاه،1392 ،
من و بوف کور ،تهران :نگاه،1391 ،
نادیا ،آندره برتون ،تهران :هرمس،1391 ،
کودکی ،ژاک پرور ،تهران :پارسه،1390 ،
شازده کوچولو ،آنتوان دو سنت اگزوپری ،تهران :هرمس،1387 ،
ماری ،والدیمیر ناباکف ،تهران :هاشمی،1387 ،
بهار رم ،امانوئل روبلس ،تهران :کتاب رود،1384 ،
بوی خوش عشق ،گی یرمو آریاگا ،تهران :علم ،1383
آلبوم خاطرات ،هانس هرلین ،تهران :افق.1384 ،
موز وحشی ،ژوزه مارو د واسکونسلوس ،تهران :مرکز.1380 ،
سال مرگ ریکاردوریش ،ژوزه ساراماگو ،تهران :مرکز،1379 ،
والس خداحافظی ،میالن کوندرا ،تهران :علم،1373 ،
باخت پنهان ،گراهام گرین ،تهران :مرکز.1378 ،
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زبان و زبانشناسی

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

حاجیزینالعابدینی،محسن()1352
دانشآموختۀ دکتری کتابداری و اطالعرسانی،
دانشگاه شهید چمران اهواز.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

كلیات و اطالعرسانی

فهرستنویس بخش پردازش اطالعات کتابخانه ملی ایران،
معاون امور مراکز اسناد و مدارک علمی مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی،
معاون تحقیق و توسعه مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی،
عضو هیئت علمی گروه اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید بهشتی.
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گزیده آثار
ملزومات كاركردی پیشینههای كتابشناختی (اف.آر .بی.آر) و الگوهای وابسته :فراد و فرساد
( ،)FRBR, FRAD, FRSADمریم آذرگون ،و زینب فریزاده ،تهران :چاپار ،( ،۱۳۹۱ویراستار)،
نرمافزارهای کتابخانهای در ایران ،با همكاری فاطمه پازوکی ،سیروس داودزداده سالستانی،
تهران :كتابدار،1390 ،
سازماندهی اطالعات :رویکردها و راهکارهای نوین :مجموعه مقاالت اولین همایش ساالنه
انجمن كتابداری و اطالعرسانی ایران  16و  17اسفند  ،1385با همكاری داریوش علیمحمدی،
تهران :كتابدار ،انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران،1389 ،
همایشنامه :مجموعه مقاالت همایشهای انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران :جلد سوم:
 ،1385 1383تهران :انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران؛ نشر چاپار،1389 ،
از کتاب سنجی تا وبسنجی :تحلیلی بر مبانی ،دیدگاهها ،قواعد و شاخصها ،فصل وبسنجی ،با
همكاری فریده عصاره ،فریده و غالمرضا حیدری ،و فیروزه زارع فراشبندی ،تهران :کتابدار،1388 ،
نظریههای رفتارهای اطالعاتی ،فیشر ،کرین ،با همكاری فیروزه زارع فراشبندی ،غالم حیدری
و لیال مکتبیفرد ،تهران :کتابدار( ،1387 ،ترجمه)،
مجموعه مقاالت همایشهای انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران ،تهران :سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران؛ انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران 2 ،ج،1384 ،
«تحلیل وضعیت وبسایتهای وزارتخانههای ایران ،»...با همكاری عباس دوالنی و نجال حریری،
فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی .ج  ،16ش  ،3ش پیاپی ،63 :پاییز .1392

حافظیانرضوی ،سیدکاظم ()1332
دانشآموختۀ كارشناسی ارشد علوم كتابداری و
اطالعرسانی ،دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک
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گزیده آثار
«اهتمامی جانانه در ماندگاری قبیلهای حکمتآموز قبیله چاپ» ،کتاب ماه کلیات ،س  ،17ش
 ،1دی ،1392
«آن مرد آمد آن مرد ماند خودش انتخاب کرده بود» ،گزارش میراث ،ش  ، 49اسفند،1390
«بررسی وضعیت کتاب و کتابخوانی در جهان» ،کتاب ماه کلیات،ش  ،160فروردین ،1390
«نگاهی به کتاب مرجع نشر ایران» ،کتاب ماه کلیات ،ش  ،157دی ،1389
«دیدگاه :خواندن برای خوب بودن» ،کتاب ماه کلیات ،ش  ،143آبان ،1388
«ارزیابی خدمات مرجع در عصر تحوالت شتابان کتابخانهها» ،با همكاری مصطفی احمدی،
کتاب ماه کلیات ،ش  ،142مهر ،1388
«نقد و بررسی کتابهای فارسی :کتاب و کتابخوانی در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری»،
کتاب ماه کلیات ،ش  ،136فروردین ،1388
«نشر آثار کتابداری و اطالعرسانی در کتابخانه ملی ایران تا سال  ،»1387با همكاری ملیحه
کرباسیان و پوریا شیبانی راد ،کتاب ماه کلیات،1387 ،
«نکاتی چند درباره کتابخانههای تخصصی در ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران»،
کتاب ماه کلیات ،ش  ،134بهمن ،1387
«شناخت جامعه فرهنگی کشور از مفهوم اطالعات و اطالعرسانی» ،با همكاری مهدی تقوی و
مازیار امیرحسینی ،مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات ،س  ،7ش  ،4زمستان .1375
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كلیات و اطالعرسانی

معاون مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران،
عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،
مدیرکل مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی،
عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علمی كتابداری و اطالعرسانی ایران،
داور جایزه كتاب سال و كتاب فصل جمهوری اسالمی ایران.

حبیبی ،نجفقلی ()1320
دانشآموختۀ دكتری فلسفه و حكمت اسالمی،
دانشگاه الهیئت تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

فلسفه ،كالم و عرفان
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ی گروه فلسف ه و كالم اسالمی دانشكد ه الهیئت،
ت علم 
عضو هیئ 
برگزیده بیستودومین و بیستوپنجمین دورۀ جایزه كتاب سال،
رئیس دانشگاه الزهراء و رئیس دانشكده علوم قضایی و خدمات دادگستری،
رئیس دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی،
رئیس پژوهشكده امام خمینی (ره) و انقالب اسالمی (تاسیس و راهاندازی و اداره)،
نمایندگی مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه تهران در دوره سوم،
دبیر علمی جایزۀ كتاب سال جمهوری اسالمی ایران.
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گزیده آثار
حكمة االشراق :الهیئت و منطق ،یحییبنحبش سهروردی ،شرح محمود بنمسعود قطبالدین
شیرازی؛ تهران :بنیاد حكمت اسالمی صدرا،1392 ،
شرح التلویحات اللوحیه و العرشیه :المنطق ،الطبیعیات ،االلهیئت ،سعدبنمنصور ابنكمونه ،تهران:
مركز نشر میراث مكتوب،1388 ،
مفاتیحالغیب ،محمدبنابراهیم صدرالدینشیرازی ،تهران :بنیاد حكمت اسالمی صدرا،1386 ،
ایضاح المقاصد فی حل معضالت كتاب الشواهد ،جواد مصلح؛ تهران :مؤسسه پژوهشی حكمت
و فلسفه ایران( ،1385 ،بهاهتمام)،
رســائل الشــجرة االلهیــة فــی علــوم الحقائــق الربانیــة :فــی العلــوم االلهیــة و االســرار الربانیة،
محمدبنمحمــود شــهرزوری ،تهــران :مؤسســه پژوهشــی حكمــت و فلســفه ایــران،1385 ،
ی سعید قمی ،تهران :مركز نشر میراث مكتوب،1380  ،
ن محمد مفید قاض 
شرح االربعین ،محمد سعید ب 
االربعینیات لکشف انوار القدسیات ،محمد سعید بن محمد مفید قاضی سعید قمی ،تهران :مرکز
نشر میراث مکتوب،۱۳۸۱ ،
شرح و تعلیقه صدر المتالهین بر الهیئت شفا ،محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی ،بنیاد حکمت
اسالمی صدرا.۱۳۸۲ ،

حری ،ابوالفضل ()1351
دانش آموخته دکتری ترجمه،
دانشگاه عالمه طباطبایی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
کلک خیالانگیز :بوطیقای ادبیات داستانی وهمناک ،کرامات و معجزات ،تهران :نشر نی،1393 ،
جستارهایی در باب روایت و روایتشناسی ،تهران :خانة كتاب،1392 ،
مطالعة قرآن به منزلة اثری ادبی :رویكردهای ادبی  -زبان شناختی ،تهران :نیلوفر،1391 ،
روایتشناسی :راهنمای درك و تحلیل ادبیات داستانی ،اراك :حوزة هنری،1391 ،
روایت داستانی :بوطیقای معاصر ،شلومیت ریمون -كنان ،تهران :نیلوفر،1387 ،
دربارۀ طنز :رویکردهای نوین به طنز و شوخطبعی ،تهران :حوزۀ هنری،1387 ،
رویكرد زبانشناختی نقادانه بر روایت ،تهران :فارابی،1383 ،
از ادبیات تا سینما ،تهران :فارابی،1383 ،
«به سوی روایت شناسی معنوی» ،نقد ادبی ،سال  ،4ش ،13بهار ،1390
«بررسی شگرد قرآنی التفات در پرتو ساختار اطالعات گفتمان» ،ادبیات تطبیقی تربیت مدرس،
زمستان .1390
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زبان و زبانشناسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک،
برگزیده لوح زرین و قلم بلورین در نهمین جشنواره مطبوعات در سال ،1381
برگزیدة چهارمین دورة جشنوارة نقد کتاب،
پژوهشگر برگزیدة گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک در سالهای 1387و ،1389
پژوهشگر برگزیدة استان مركزی در بخش هیئت علمی در هفته پژوهش در سال ،1389
برگزیده برتر بخش هیئت علمی چهرههای ماندگار در برنامة صبح انقالب استان مركزی،
برگزیدة پنجمین و ششمین جشنوارة طنز مكتوب تهران در حوزة هنری،
برگزیدة گروه غیرمعارف دومین مسابقات سراسری قرآن اعضای هیئت علمی اصفهان،
برگزیدة جشنوارة فارابی و هجدهمین جشنوارة مطبوعات تهران در سال ،1390
شایسته تقدیر هشتمین جشنواره جالل آل احمد و نخستین جشنوارة دهخدا.

ابراهیم ،حسنبیگی ()1336
دانشآموختۀ زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه آزاد و پیام نور.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

ادبیات داستانی
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معاون پرورشی آموزش و پرورش بندر ترکمن،
مدیر امور برنامههای صدا وسیمای مرکز گرگان،
مدیر مجتمع فرهنگی و هنری استان کردستان،
وابسته فرهنگی ایران در کشور ترکمنستان،
نماینده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مالزی،
عضو هیئت امنا و هیئت مدیره بنیاد شعر و ادبیات داستانی،
مدیر بخش ادبیات داستانی حوزه هنری و مدیر گروه ادبیات انتشارات مدرسه،
برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال ،کتاب فصل ،ادبیات دفاع مقدس ،جشنواره شهید غنی پور ،جشنواره
کتابهای دینی سازمان تبلیغات ،کتابخانه ملی مونیخ آلمان در سال.2000

آذرماه1396

گزیده آثار:
رمان گیسو و چراغ جادو ،تهران :نشر قدیانی،1395 ،
صوفی و چراغ جادو ،تهران :نشر کانون پرورش ،چ سوم،1395 ،
قدیس ،تهران :نیستان ،چ پنجم،1395 ،
محمد ،تهران :مدرسه ،چ هفتم،1395 ،
پایان ،تهران :نیستان،1394 ،
غنچه برقالی ،تهران :کانون پرورش ،چ دوم.1394 ،
سالهای بنفش ،تهران :کتابستان معرفت ،چ دوم،1394 ،
عالیجناب شهردار ،تهران :نیستان ،اول،1393 ،
امیرحسین و چراغ جادو ،تهران :کانون پرورش ،چ دوم،1393 ،
اشکانه ،تهران :نشر قدیانی ،چاپ هفتم،1393 ،
ریشه در اعماق ،تهران :نشر محراب قلم ،چ دوم،1392 ،
نشانههای صبح ،تهران :نشر سوره مهر.1376 ،

حسینی ،مریم ()1341
دانشآموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
کشف االسرار و مکاشفات االنوار :زندگینامه خودنوشت شهودی شیخ روزبهان بقلی ،تهران:
سخن( ،1393 ،ترجمه)،
سنایی ،تهران :خانه کتاب،1392 ،
ثنای سنایی ،تهران :خانه کتاب،1389 ،
ریشههای زنستیزی در ادبیات کالسیک فارسی ،تهران :چشمه،1388 ،
نخستین زنان صوفی ،به همراه ترجمه كتاب ذكر النسوة المتعبدات سلمی ،تهران :علم،1385 ،
پیر پردهنشین در شرح احوال و آثار جنید بغدادی ،تهران :دانشگاه الزهراء،1380 ،
حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة سنایی غزنوی ،تهران :نشر دانشگاهی( 1382 ،تصحیح) ،
کشف االسرار روزبهان بقلی شیرازی ،تهران :سخن ( ،1393تصحیح و ترجمه)،
«آرمانشهر زنان» ،نشریۀ پژوهش زنان ،ش ،1385 ،3
«شعر زنان عارف» ،نشریۀ دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه كرمان ،ش ،1384 ،18
«تحلیل ساختاری حكایت جدال سعدی با مدعی» ،پژوهشكدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد
دانشگاهی ،ش.1383 ،3
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ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء،
سردبیر نشریۀ ادبیات عرفانی علمی پژوهشی دانشگاه الزهراء،
عضو هیئت تحریریه مجالت علمی پژوهشی دانشگاه الزهراء و نقد ادبی و نشریات جامعهشناسی
هنر و ادبیات دانشگاه تهران ،متنپژوهی دانشگاه عالمه طباطبایی و کلک خیالانگیز بیرجند،
عضو هیئت ممیزه دانشگاه الزهراء و کرسیهای نظریهپردازی زبان و ادب فارسی،
داور جوایز ادبی جالل آل احمد و پروین اعتصامی ،جایزه كتاب سال و كتاب فصل و جشنواره فارابی،
دبیر علمی همایش کارنامه صد سال شعر زنان فارسیسرا و همایش حکیم سنایی در دانشگاه الزهراء،
ویراستار علمی مجله علمی پژوهشی دانشگاه الزهراء و ویژهنامههای ادبی.

حكیمیها ،سعید ()1340
دانشآموختۀ دکتری حقوق جزا و جرمشناسی،
دانشگاه تربیت مدرس.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

فقه و حقوق
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عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)،
مدیر گروه آموزشی حقوق دانشگاه امام حسین (ع)،
مدیر مرکز پژوهشهای حقوقی دانشگاه امام حسین (ع)،
پیشینة تدریس درسهای حقوق در دانشگاههای مختلف،
داور جایزۀ کتاب سال جمهوری اسالمی ایران.

آذرماه1396

گزیده آثار
«سیاســت جنایــی جمهــوری اســامی ایــران در قبــال مبــارزه بــا تروریســم» ،نشــریۀ سیاســت
دفاعــی ،ش ،1390 ،76
«ضــرورت جرمانــگاری تروریســم در حقــوق کیفــری ایــران» ،نشــریۀ مــدرس علــوم انســانی،
ش ،1386 ،51
«مقایسه تروریسم و جرم سازمان یافته» ،نشریۀ مصباح ،ش ،1384 ،61
«جــرم صــدور گواهــی خــاف واقــع ابعــاد قانونــی و حقوقــی» ،نشــریۀ پزشــکی قانونــی ،ش
،1379 ،20
«سیر قانونگذاری کیفری در امور پزشکی» ،مجله پزشکی قانونی ،ش ،1374 ،4
«بررسی جرم سقط جنین» ،نشریۀ پزشکی قانونی ،ش،1374 ،3
«مســئولیت کیفــری ناشــی از خــودداری از کمــک بــه مصدومیــن» ،نشــریۀ پزشــکی قانونــی،
ش .1373 ،2

خزائی ،محمد ()1340
دانشآموختۀ دكتری گرافیك (هنراسالمی)،
دانشگاه بیرمینگهام.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

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

آذرماه1396

گزیده آثار
هنــر اســامی مجموعــه مقــاالت اولیــن همایــش هنــر اســامی ،تهــران :مؤسســه مطالعــات
هنـ�ر اسـلامی،1382 ،
هزار نقش ،تهران :حوزه هنری مؤسسه مطالعات هنر اسالمی،1371 ،
مبانی هنرهای تجسمی ،با همكاری سیدمحمد آوینی ،تهران :برگ( ،1367 ،ترجمه)،
كیمیایــی نقــش (مجموعــه آثــار طراحــی ایرانــی از مغــول تــا آخــر صفــوی) ،تهــران :حــوزه
هنــری،1367 ،
هنر اسالمی ایران در اوایل دوره اسالمی ،به زبان انگلیسی ،لندن،1379 ،
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هنر

مدیر گروه گرافیك و گروه هنر اسالمی دانشكده هنر دانشگاه تربیت مدرس،
استاد و پژوهشگر نمونه دانشگاه تربیت مدرس،
سردبیر ماهنامه تخصصی اطالعرسانی كتاب ماه هنر،
دبیر اولین همایش هنر اسالمی،
دبیر دهمین دوساالنه جهانی پوستر تهران،
دبیر سومین سوگواره پوسترهای عاشورایی،
داور بخش پوستر هنرهای تجسمی جشنواره ملی جوان ایرانی،
عضو شورای برنامهریزی سومین جشنواره جهانی هنرهای تجسمی،
چاپ بیش از  100مقاله در نشریات علمی ترویجی.

راسخ مهند ،محمد ()1352
دانشآموختۀ دکتری زبان شناسی ،دانشگاه
عالمه طباطبایی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

زبان و زبانشناسی
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استاد زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان،
عضو هیئت تحریریه مجالت پژوهشهای زبانی و پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی،
دبیر علمی همایش زبانشناسی نقشگرا،
سخنرانی در بیش از سی همایش علمی ملی و بینالمللی،
اخذ بورس تحقیقاتی از مؤسسه فون هومبولت آلمان در دانشگاه هامبورگ،
مدیر گروه زبانشناسی و معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا،
تألیف بیش از  30مقاله و  40نقد و معرفی کتاب در مجالت داخلی و خارجی.

آذرماه1396

گزیده آثار
فرهنگ توصیفی نحو ،تهران :علمی،1393 ،
فرهنگ توصیفی مکاتب زبانشناسی ،تهران :انتشارات علمی،1393 ،
زبانشناسی شناختی ،نظریهها و مفاهیم ،تهران :سازمان سمت،1389 ،
گفتارهایی در نحو ،تهران :مرکز،1388 ،
«بررسی ویژگیهای تمیز در زبان فارسی» ،نامه فرهنگستان ،شماره ،27
«توصیف افعال مرکب پی بستی و شیوه ضبط آنها در فرهنگهای فارسی» ،نشریه فرهنگنویسی ،ش ،1
«ساخت ناگذرا در فارسی» ،زبان و زبانشناسی ،ش ،5
«مفعولنمایی افتراقی در زبانهای ایرانی» ،گویششناسی ،ویژهنامه نامه فرهنگستان ،ش،6
«معرفگی و نکرگی در زبان فارسی» ،مجله دستور ،ش .5

رحمان ستایش ،محمدکاظم ()1344
دانشآموختۀ سطح  4تحصیالت حوزوی ،دكتری
تخصصی معارف ،حوزه علمیه قم.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا(ع) ،نگارش گروهی ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع)،
،1393
آشنایی با کتب رجالی شیعه ،تهران :سازمان سمت،1389 ،
رسائل فی والیة الفقیه ،با همکاری مهدی مهریزی ،قم:بوستان کتاب قم،1384 ،
آشنایی با کلیات علم رجال ،قم :دانشکده علوم حدیث،1383 ،
بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه ،با همکاری محمدرضا جدیدینژاد ،قم :دارالحدیث،1383 ،
الفوائد الرجالیه ،با همکاری محمدمهدی کجوری شیرازی ،قم :دارالحدیث،1383 ،
القوامیس (مالآقا فاضل دربندی) ،قم :دارالحدیث( ،1382 ،تصحیح)،
مستند تحریر الوسیله ،نگارش گروهی ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمنی(ره)،1382 ،
االصول فی علم االصول (علی ایروانی) ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی( ،1379 ،تصحیح)،
قاموس الفاظ فقه شیعه ،نگارش گروهی ،قم :پژوهشکده فقه و حقوق،1379 ،
کتب رجال اهل سنت ،قم :دار الحدیث،1378 ،
حکومت اسالمی در اندیشه فقیهان شیعه ،تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک،1376 ،
قانون دیات و مقتضیات زمان ،با همکاری ابراهیم شفیعی سروستانی و جاللالدین قیاسی،
تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک.1376 ،
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علوم قرآن و حدیث

عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشكده الهیئت و معارف اسالمی،
همکاری با معاونت اندیشه اسالمی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری،
مشارکت در راهاندازی پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسالمی در قالب مدیریت گروه
پژوهشی،
تأسیس و مدیریت کتابخانه تخصصی فقه وحقوق،
مدیر گروه پژوهشی رجال و معاون پژوهشی و آموزشی مرکز تحقیقات دار الحدیث،

زرینکوب ،روزبه ()1346
دانشآموختۀ دکتری تاریخ ایران باستان،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران،
عضو هیئت علمی مشاوران مجله باستانشناسی و تاریخ (مرکز نشر دانشگاهی)،
برنده جایزه سعی مشکور ،برای نگارش رساله دکتری در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران.

تاریخ و جغرافیا
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آذرماه1396

گزیده آثار
تاریخ ایران باستان :تاریخ سیاسی ساسانیان ،با همکاری دیگران ،تهران :سازمان سمت ،چ ،1394 ،10
سقوط ساسانیان ،فاتحان خارجی ،مقاومت داخلی و تصویر پایان جهان ،با همکاری دیگران،
تهران :تاریخ ایران،۱۳۸۳ ،
ایران :تاریخ ،فرهنگ ،هنر ،با همکاری دیگران ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،۱۳۹۰ ،
دو رساله دربارۀ انقالب مشروطیت ایران از ابوالقاسم خان ناصرالملك و محمدآقا ایروانی ،با
همكاری عبدالحسین زرینكوب ،تهران :سازمان اسناد ملی ایران،1380 ،
«تحقیقات ایرانشناسی :آناهیتا و آیینهای ستایش آتش» ،با همكاری آرزو رسولی ،نشریۀ نامه
فرهنگستان ،ش ،53تابستان ،1394
«واکاوی دورۀ نظام اشتراکی ابتدایی تاریخ جامعه ایرانی در نگاه و رویکرد ایرانشناسان شوروی» ،با
همكاری علیرضا سلیمانزاده ،نشریۀ پژوهشهای ایرانشناسی ،س سوم ،ش ،2پاییز و زمستان،1392
«بسوس یا اردشیر چهارم هخامنشی» ،با همكاری نعمتاهلل علیمحمدی ،نشریۀ پژوهشهای
علوم تاریخی ،ش ،6پاییز و زمستان ،1391
«نامهای ایرانی دریاهای جنوب ایران» ،نشریۀ تاریخ اسالم و ایران ،ش ،13س  ،22بهار،1391
«نقش حکومت های محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر در شکلگیری اندیشه بازیابی
امپراطوری هخامنشی نزد اشکانیان» ،با همكاری محمدتقی ایمانپور و شهناز حجتی نجفآبادی،
نشریۀ مطالعات تاریخ فرهنگی ،س سوم ،ش ،11بهار ،1391
«تدابیر روحانیان زردشتی برای مقابله با تغییر دین به دینان از سقوط شاهنشاهی ساسانی تا پایان
سده چهارم» ،با همكاری علی یزدانی راد ،نشریۀ جستارهای تاریخی ،ش  ،3بهار و تابستان .1390

سجادی ،سیدمحمدصادق ()1333
دانشآموختۀ دکتری تاریخ ،دانشگاه تهران.

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
بزم آوردی دیگر (مجموعه مقاالت دکتر زریاب خویی) ،تهران :مرکز دایرةالمعارف بزرگ
اسالمی( ،۱۳۸۷ ،گردآوری)،
تاریخ برمکیان و رساله اخبار برامکه ،تهران :موقوفات دکتر محمود افشار،۱۳۸۴ ،
سفر برزوی به هند و منشأ کلیله و دمنه ،فرانسوا دو بلوا ،تهران :مرکز دایرةالمعارف بزرگ
اسالمی ( ۱۳۸۲ ،ترجمه)،
دیوان حافظ شیرازی ،با همكاری علی بهرامیان ،تهران :فكر روز( ،۱۳۷۹ ،تصحیح)،
جغرافیای حافظ ابرو ،تهران :نشر میراث مکتوب( ،۱۳۷۸ ،تصحیح)،
تاریخنگاری در اسالم ،تهران :سمت،۱۳۷۵ ،
تاریخ د ولتهای اسالمی و خاندانهای حکومتگر ،ج ،2تهران :نشر تاریخ ایران،1370 ،
(ترجمه)،
شناخت در قرآن کریم ،تهران :انتشارات فلسفه( ،۱۳۶۴ ،ترجمه)،
پیامبر و پیامبری ،محمدباقر صدر تهران :انتشارات عطایی( ،۱۳۶۴ ،ترجمه)،
مفاهیم اخالقی و عقیدتی قرآن ،محمدالبهی ،تهران :دفتر نشر میراث مکتوب( ،۱۳۶۲ ،ترجمه)،
رساله یک کلمه ،رسائل سیاسی عصر قاجار ،تهران :نشر تاریخ ایران( ،۱۳۶۳ ،تصحیح)،
اتحاد اسالم ،شیخ الرئیس قاجار ،تهران :نشر تاریخ ایران( ،۱۳۶۳ ،تصحیح)،

157

تاریخ و جغرافیا

مدیر بخش تاریخ و عضو شورای عالی علمی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی،
دبیر شورای عالی علمی و معاون پژوهشی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی،
مدیر و عضو هیئت علمی و دانشنامۀ شبه قاره هند فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
مدیر بخش و عضو شورای علمی دانشنامۀ اسالم معاصر خاورمیانه،
عضو برد علمی ،Encyclopaedia Islamic
برگزیده بیستوپنجمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسالمی ایران.

سعیدیمهر ،محمد ()1342
دانشآموختۀ دكتری فلسفه،
دانشگاه تربیت مدرس.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

فلسفه ،كالم ،عرفان
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عضو هیئت علمی گروه فلسفه در دانشگاه تربیت مدرس،
مدیر گروه مباحث پایه معاونت اندیشه اسالمی ،مرکز تحقیقات استراتژیک،
مدیر گروه منطق مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی،
استاد مدعو دانشگاههای مفید ،امام صادق (ع) ،عالمه طباطبایی ،تهران ،تربیت مدرس قم و
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،
مدیر گروه فلسفه دین و الهیئت پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی و دانشگاه تربیت مدرس،
معاون آموزشی دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،
برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی در سال .١٣٧۵

آذرماه1396

گزیده آثار
ضرورت ،داللت و جهانهای ممكن ،تهران :علمی و فرهنگی.1394 ،
گوتلوب فرگه ،تهران :علمی و فرهنگی.1388 ،
كارل پوپر ،تهران :رویش نو،1386 ،
مبانی فلسفه دین ،پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی ،قم :بوستان کتاب،1383 ،
جستارهایی در کالم جدید ،قم :سازمان سمت و معاونت پژوهشی دانشگاه قم،1381 ،
نگرشهای نوین در فلسفه ،قم :دانشگاه قم و مؤسسه فرهنگی طه،1380 ،
معارف اسالمی ،تهران :معارف،1379 ،
شرح جلد هشتم اسفار ( 2ج) ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،1379 ،
آموزش کالم اسالمی( 2ج) ،قم :مؤسسه فرهنگی طه،1378 ،
فلسفه دین؛ خدا ،اختیار و شر ،قم :مؤسسه فرهنگی طه،1376 ،
علم پیشین الهی و اختیار انسان ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،1375 ،
«نظریه بساطت ذات الهی :برخورد دو پارادایم فلسفی» ،نشریۀ پژوهشهای فلسفی كالمی ،ش
.1386 ،4 3

سلیمانی ،حسین ()1349

دانشآموختۀ دکتری حقوق جزا و جرمشناسی،
دانشگاه شهید بهشتی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
عدالت كیفری در آیین یهود ،قم :دانشگاه ادیان ،چاپ دوم،1385 ،
تعالیم كلیسای كاتولیك ،باهمکاری دیگران ،قم :دانشگاه ادیان( ،1383 ،ترجمه)،
«جنبـش اصلاح طلبـی یهـود و چالـش هـای آن در دوران مـدرن» ،فصلنامۀ الهیئـت تطبیقی
(علمـی پژوهشـی) ،ش  ،14پاییز ،1394
«کیفـر بدنـی در نظـام اخالقی آیین بـودا» ( مشـترک) ،فصلنامۀ علمی پژوهشـی پژوهشهای
اخالقی ،شـماره  ،16تابستان .1393
«بررسـی تفسـیر آیـات مرتبـط بـا یهودیـت در المیـزان» (مشـترک) ،فصلنامۀ علمی پژوهشـی
مطالعـات تفسـیری ،ش  ،13بهـار .1392
«نماز در آیین یهود» (مشترک) ،فصلنامۀ پژوهشهای ادیانی ،ش  ،2زمستان .1392
«سقط جنین در یهودیت» ،نشریۀ علمی پژوهشی باروری و ناباروری ،ش ،24
«سقط جنین در مسیحیت» ،نشریۀ علمی پژوهشی باروری و ناباروری ،ش ،24
«احـكام كیفـری قـرآن بـه روایـت اهـل سـنت در تفسـیر ابوالفتـوح رازی» ،مجموعـه مقاالت
همایـش ابوالفتـوح رازی ،ج ،14
«احكام  613گانه تورات» ،فصلنامه هفت آسمان ،ش ،18
«جرایم در حقوق یهودی» ،فصلنامۀ هفت آسمان ،ش  9و،10
«مجازاتها در حقوق یهودی» ،فصلنامۀ هفت آسمان ،ش،16
«معرفی دایره المعارف جودائیكا» ،فصلنامۀ هفت آسمان ،ش.8
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فقه و حقوق

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

شریفنسب ،مریم ()1355
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی،
ّ
دانشگاه دانشگاه علمه طباطبایی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

ادبیات فارسی
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عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
مدیر گروه پژوهشی تحقیقات میانرشتهای ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
عضو کمیتة علمی تخصصی ویراستاری؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی،
دبیر سرویس اجتماعی -فرهنگی نشریة جامع؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی،
عضو هیئت داوران نوزدهمین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی،
عضو هیئت داوران پذیرش کتاب برای چاپ در انتشارات علمی فرهنگی،
عضو هیئت داوران بیست و پنجمین کتاب سال جمهوری اسالمی ایران،
عضو هیئتمدیره و مدیر آموزش مؤسسة علمی پژوهشی گنجینة فنون و صنایع.

آذرماه1396

گزیدة آثار
روایتپژوهـی داسـتان هـای عامیانـة ایرانـی ،تهـران :پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات
فرهنگـی،1394 ،
مهـارت نوشـتن ،بـا همـکاری نعمتاهلل ایـرانزاده تهران :پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعات
فرهنگی،1391 ،
گنـج و کلیـد :دنیـا و آخـرت در شـعر کهن پارسـی (بـرای گروه سـنی نوجـوان) ،تهـران :آوای
سـورنا،1389 ،
«فراروایتهـای اخالقـی و داسـتانهای عایانـة ایرانـی» روایـت شناسـی ،س اول ،ش ،1بهـار
و تابسـتان ،1396
«تقابلهـای دوگانـه در داسـتانهای عامـه» ،فرهنـگ و ادبیـات عامه ،دانشـگاه تربیت مدرس،
س سـوم ،ش ،6پاییز و زمسـتان ،1394
«واکاوی چنـد کهـن الگـو در آثـار ابوتـراب خسـروی» ،با همکاری ّنیره سـلیمی ،مجلـة ادبیات
پارسـی معاصر ،س پنجـم ،ش ،1بهار .1394

عباسی ،علی ()1344
دانشآموختۀ دکتری فرانسه از دانشگاه لیموژ
فرانسه
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک
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زبان و زبانشناسی

استاد دانشگاه شهید بهشتی،
عضو گروه نشانه شناسی حلقة تهران،
پژوهشگر حوزة نشانه شناسی و تخیل شناسی،
مترجم بیش از پنج کتاب در حوزة زبان فرانسه و روایت شناسی و نشانه شناسی،
داور جشنواره های کتاب سال و جشنوارة نقد کتاب،
برگزیدة جشنواره جالل آل احمد،
دریافت نخل آکادمیک از کشور فرانسه.
انتشار ده ها مقالة علمی پژوهشی در حوزة زبان.
گزیده آثار

آذرماه1396

روایت شناسی كاربردی ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی،1393 ،
صمد ساختار یک اسطوره ،همکاری با آقای محمدهادی محمدی ،تهران :چیستا،1381 ،
ساختار تخیل از منظر ژیلبر دوران ،تهران :علمی و فرهنگی ،1390،
نشانه  -معنا شناسی مکتب پاریس ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی،1395 ،
گونه شناسی روایی ،ژپلینک ولت ،تهران :علمی فرهنگی.1390،

علی پور ،مصطفی ()1340
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه
فردوسی مشهد.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

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

آذرماه1396

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

فاتحینژاد ،عنایتاهلل ()1340
دانشآموختۀ دكتری زبان و ادبیات عربی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
فرهنگ معاصر ( فارسی عربی) ،تهران :فرهنگ معاصر،1387 ،
رادوبیس دلداده فرعون ،نجیب محفوظ ،تهران :نشر ماهی( ،1383 ،ترجمه)،
فهرست نسخههای خطی دانشگاه قازان (تاتارستان) ،قم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی،1383 ،
درآمدی بر مبانی ترجمه ،با همکاری بابک فرزانه ،تهران :آیه،1380 ،
امهات المصادر العربیۀ ،تهران :سمت،1377 ،
آیین ترجمه ،با همکاری بابک فرزانه ،تهران :محبوب،1377 ،
اطلس تاریخ اسالم ،ترجمه از عربی همکاری با دکتر آذرتاش آذرنوش ،تهران :سازمان جغرافیای
نیروهای مسلح،1375 ،
فرهنگ معاصر عربی فارسی ،تهران :فرهنگ معاصر ،در دست چاپ،
«واژههای فارسی و معرب در کهنترین لغتنامههای عربی» ،نامۀ  فرهنگستان (مجله
فرهنگنویسی) ،ش  5و ،1392 ،6
«نگرشی نو به ادبیات جاهلی و ارتباط آن با فرهنگ ایرانی» ،فصلنامه پژوهش ادبی ،ش ،10
«بدیعالزمان همدانی» ،دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،1381 ،11
«راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی» ،نامه فرهنگستان ،ش .1375 ،3
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زبان و ادبیات عربی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی،
عضو شورای عالی علمی دایرةالمعارف بزرگ اسالمی،
سردبیر فصلنامۀ پژوهش ادبی،
برگزیده جایزه كتاب فصل در سال ،1387
برگزیده كتاب سال در سال ،1388
تدریس زبان فارسی (برای استادان و دانشجویان دانشگاه قازان) ،دانشکده خاورشناسی دانشگاه
قازان ،جمهوری تاتارستان (اکتبر تا دسامبر 1999م).

فالحپور ،مجید ()1341
دانشآموختۀ دکتری علوم قرآن و حدیث از
دانشگاه تربیت مدرس ،قم.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

علوم قرآن و حدیث
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عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)،
برگزیده کتاب فصل بهار ،1389
برگزیده پنجمین جشنواره بینالمللی فارابی در آبان ،1390
عضو هیئت علمی معاونت پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات،
عضو داوران اصلی جوایزکتاب سال ،کتاب فصل ،گام اول و کتاب سال ارتش،
عضو داوران جشنواره بین المللی فارابی   ،
تدریس در دانشگاههای شاهد ،دانشکده خبر ،بینالمللی امام خمینی ،مرکز تربیت مربی شهید
مفتح ،حکیم سبزواری و مؤسسه آموزش عالی صدرالمتالهین.

آذرماه1396

گزیدة آثار
امام خمینی و تفسیر قرآن ،تهران :مؤسسه خانه کتاب.1391 ،
مبانی ،اصول و روش تفسیری مالصدرا ،تهران :حکمت،1389 ،
مالصدرا و تفسیرش ،تهران :مؤسسه خانه کتاب،1389 ،
ابراهیم (ع) در قرآن ،قم :هستی نمای قم،1387 ،
«معناشناسی علم در قرآن و مکاتب بشری» ،مجله تعلیم و تربیت اسالمی ،ش ،20پاییز ،1392
«معنا و مفهوم تزکیه در قرآن کریم» ،مجله تعلیم و تربیت اسالمی ،ش ،11بهار و تابستان ،1390
«آداب تعلیم و تعلم در داستان موسی و خضر (ع)» ،مجله تعلیم و تربیت اسالمی ،ش ،7بهمن
و اسفند ،1386
«وحی نبوی در قرآن کریم» ،مجله علوم انسانی ویژه قرآنپژوهی ،ش ،67بهمن و اسفند ،1385
«شرایط باطنی فهم قرآن در نگاه امام خمینی (ره)» ،فصلنامه مصباح ،ش ،45فروردین ،1382
«سیر تاریخی تفسیربه رای با تأکید بردیدگاه امام خمینی (ره)» ،مجله علوم انسانی مصباح ،ش
 ،48آذر و دی ،1382
«ابعاد و مرزهای اسالم ناب محمدی (ص) از دیدگاه امام خمینی (ره)» ،فصلنامه مصباح ش.41

کیوانفر ،محمد ()1354
دانشآموختۀ دکتری فلسفه و کالم اسالمی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیدة آثار
حقوق بشر ،مایکل فریمن ،تهران :هرمس ( ،1387ترجمه)،
بیایید فلسفه بورزیم ،قم :دانشگاه ادیان( ،1393 ،ترجمه) ،
کتاب ادیان ،با همکاری علی مهجور و عباس مهدوی ،جهان ادیان و خانه کتاب،1392 ،
اصول تربیت ،تهران :انجمن اولیاء و مربیان،1391 ،
تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران ،تهران :انجمن اولیاء و مربیان،1390 ،
عوامل ایجاد فشار روانی در خانواده ،دان كترال ،با همكاری كیومرث جهانگردی ،تهران :انجمن
ملی اولیاء و مربیان ایران( ،1388 ،ترجمه)،
نوجوان و مهارتهای زندگی ،تهران :مهدی رضایی،1388 ،
«درباره بنیان معرفت شناختی اخالق ،راینهارد هسه ،اخالق وحیانی ،ش ( ،1394 ،9ترجمه)،
«مسئولیت پذیری ،تصادف و شانس» ،رابرت کین ،با همکاری بهرام علیزاده ،ارغنون ،دوره
جدید ،ش 1و( ،1393 ،2ترجمه)،
«عرفان؛ نقطه عزیمت» ،اولین آندرهیل ،هفت آسمان ،ش( ،1392 ،33ترجمه)،
«ویژگی های عرفان واقعی» ،اولین آندرهیل ،باور فلسفی ،ش ( ،1392 ،3ترجمه)،
«روایت های موسع و مضیق حقوق بشر» ،جوزف چان ،ناقد ،ش ( ،1383 ،4ترجمه)،
«تأثیر دینمداری بر شبکة روابط خانوادگی» ،پیوند ،ش ،1385 ،319
«روانشناسی خانواده و نقش تربیتی آن» ،پیوند ،ش ،1383 ،302
«نقش نظام آموزشی کشور در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی» ،رشد آموزش علوم اجتماعی ،ش،1369،3
«جامعنگری در تنبیه و تشویق» ،تربیت ،ش .1368 ،46
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فلسفه ،کالم و عرفان

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب،
مدیر گروه فلسفه اسالمی دانشگاه ادیان و مذاهب،
پژوهشگر حوزة فلسفه و کالم اسالمی.

گنجیانخناری ،علی ()1347
دكتری زبان و ادبیات عربی،
دانشگاه خارطوم سودان.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

زبان و ادبیات عربی
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عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه عالمه طباطبائی،
مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه عالمه طباطبائی،
مدیر مسئول نشریه پژوهشهای نقد و ترجمۀ زبان وادبیات عربی،
معاون اداری مالی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه عالمه طباطبائی،
سرپرست کمیته زبان و ادبیات عربی دفتر گسترش و برنامهریزی آموزش عالی.

آذرماه1396

گزیده آثار
انقالبی اسالمی در غرب (به زبان عربی) ،مؤسسه فرهنگی مصباح الخیر( ،1393 ،ترجمه)،
ادبیات معاصر عربی :داستان كوتاه ،رمان ،نمایشنامه ،شعر و نقد ،جورج عطیه و محمود شریح،
تهران :سخن،1391 ،
اعالم االدب العربی المعاصر،1391 ،
خداوند خرد :گزیده دیوان لزوم ماالیلزم ابوالعالء معری ،با همكاری محمدحسن حسنزاده نیری،
تهران :علم و دانش،1389 ،
تفسیر روائی البرهان ،عالمه سیدهاشم بحرانی ،با همكاری رضا ناظمیان و صادق خورشا 9 ،ج،
( ،1389ترجمه)،
مصادر ثقافة أبی العالء المعری ،مصر القاهرة الدار الثقافیة للنشر،2001 ،
«لغة الماغوط الشعریة» ،با همكاری خدیجه براتی کاشانی ،التراث األدبی ،ش  ،21بهار ،1393
«بررسی گزارههای رئالیسم جادویی در رمانهای عزاداران بیل غالمحسین ساعدی و شبهای
هزار و یك شب نجیب محفوظ» ،با همكاری رضا ناظمیان ،داوود اسپرهم و یسرا شادمان ،ادب
عربی ،س  ،6ش  ،2پاییز و زمستان ،1393
«تضاد طبقاتی و پیامدهای آن در مقامات بدیع الزمان همدانی» ،با همكاری سمیه طباطبایی،
ادب عربی ،ش ،1بهار .1391

گوهریپور ،مرتضی ()1353
دانشآموختۀ دکتری فلسفه اخالق،
دانشگاه قم.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
فرهنگ عمومی ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات ،1391 ،
تعلیم و تربیت :از نظریه تا عمل بر اساس آراء و اندیشههای فلسفی و تربیتی استاد دکتر علی
شریعتمداری ،با همکاری دکتر علیرضا رحیمی ،تهران :پژوهشگاه تعلیم و تربیت،1389 ،
«معنا و مفهوم فرهنگ عمومی در پرتو مفهوم جهانهای ممکن» ،مجلۀ نامه پژوهش فرهنگی،
ش ،1388 ،7
«دیدگاه مسئلهای در فعالیتهای پژوهشی» ،مجلۀ رشد آموزش راهنمایی ،ش ،۸ ،۷ ،۶ ،۵
،۱۳۸۷
«مسئله معنا از دیدگاهی فلسفی» ،مجلۀ نامه پژوهش فرهنگی ،ش ،1387 ،9
«دیالکتیک و معنا» ،با همکاری دکتر فرزین بانکی ،مجلۀ نامه پژوهش فرهنگی ،ش  ،13پاییز
« ،1387بررسی اشکاالت کواین به منطق موجهات و پاسخ بدانها» ،فصلنامه معرفت فلسفی،
ش  ،2زمستان .1386
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علوم تربیتی و روانشناسی

عضو هیئت امنای مؤسسه بینالمللی مطالعاتی نهج البالغه،
مدیر آموزشی پژوهشی و عضو هیئت علمی دانشگاه رفاه،
مدیر پژوهشی مؤسسه آموزش عالی رفاه،
دبیر علمی فصلنامۀ نامه پژوهش فرهنگی ،ویژه معناپژوهی ،مدرس دورههای تربیت مدرس
هدیههای آسمان ،مدرس آموزش معلمان بنیاد فرهنگی غیرانتفاعی رفاه ،مدرس دوره تربیت
مربی کودکان پیش دبستانی ،عضو شورای س بیری مجله رشد راهنمایی ،همکاری با بنیاد
فرهنگی غیرانتفاعی رفاه.

لک زایی ،نجف ()1348
دانشآموختۀ تحصیالت حوزوی تا سطح اجتهاد
و دکتری علوم سیاسی ،دانشگاه امام صادق (ع).
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

علوم قرآن و حدیث
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ِرئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
استاد تمام گروه علوم سیاسی و مدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه باقر العلوم (ع)،
معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت (ع)،
معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم،
سردبیر فصلنامه سیاست متعالیه و فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)،
سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه
ِ
عضو اتاق فکر و شورای راهبردی رادیو معارف،
رئیس مرکز تحقیقات حکومت اسالمی در دبیرخانه مجلس خبرگان،
محقق نمونه مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی،
برگزیدة کتاب سال حوزه در سالهای 1381و  1382و کتاب سال در سال .1385

آذرماه1396

گزیده آثار
اندیشه سیاسی امام خمینی ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و دانشگاه باقرالعلوم (ع)،
،1394
تاریخ فرهنگی ،سیاسی ایران معاصر ،قم :مرکز نشر هاجر،1391 ،
تحوالت سیاسی اجتماعی ایران معاصر ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،1390 ،
درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی ،قم :مرکز فرهنگ و معارف قرآن،1386 ،
چالش سیاست دینی و نظم سلطانی ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی( ،1385 ،تقدیری
کتاب سال ج.ا.ا و برگزیده جشنواره حکومت اسالمی)
سیره پیامبر اعظم درگذر از جامعه جاهلی به جامعه اسالمی ،قم :بوستان کتاب،1385 ،
سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،1383 ،
اندیشه سیاسی صدرالمتألهین ،قم :بوستان کتاب( ،1381 ،برگزیدة کتاب سال حوزه علمیه و
کتاب سال دین پژوهان).

محمودیبختیاری ،بهروز ()1352
دانشآموختۀ دکتری زبانشناسی همگانی،
دانشگاه عالمه طباطبایی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
اصطالحنامه فرهنگی سهزبانه (فارسی انگلیسی عربی) ،تدوین فریبرز خسروی و نرگس قدیمی.
تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران[ ،۱۳۸۵ ،همكاری در بخش زبانشناسی]،
فارسی بیاموزیم 8 ،ج ،با همكاری حسن ذوالفقاری و مهبد غفاری ،تهران :مدرسه،۱۳۸۳ ،
منظومه عاشقانه گلستان ارم ،رضاقلی بن محمدهادی هدایت ،تهران :عطایی،۱۳۸۱ ،
قوانین تجاوز ،نوام چامسکی و دیگران ،با همكاری محمدعلی دینمحمدی ،تهران :جان و خرد،
،۱۳۷۸
زنان مقتدر و نامآور جهان ،مری .ال .دیویس ،تهران :انتشارات آثار،۱۳۷۵ ،
«بررسی تطبیقی نمایشنامه آنتیگون اثر سوفکل و آنتیگون نوشته ژان آنوی» ،با همكاری الدن
شیرمرد ،نشریۀ تئاتر ،ش  ،51زمستان ،1391
«رابطه جنسیت و قطع گفتار :بررسی جامعهشناختی زبان» ،با همكاری بهزاد رهبر و گیتی كریم
خانلویی ،نشریۀ جستارهای زبانی ،ش  ،12زمستان ،1391
«نقد جامعهشناختی ادبیات نمایشی بر اساس مکتب تضادگرایی» ،با همكاری حسین پورستار،
نشریۀ صحنه ،ش  ،4بهار .1391
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زبان و زبانشناسی

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

ّ
مسرت ،حسین ()1339
دانشجوی کارشناسی ارشد نسخهشناسی،
دانشگاه شهید بهشتی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

میراثپژوهی

170

پژوهشگر نمونه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد،
كتابدار نمونه كشوری،1382 ،
پژوهشگر نمونه آستان قدس رضوی،1386 ،1385 ،1384 ،
مسئول مركز اسناد و تحقیقات دانشكده معماری دانشگاه یزد،
مدیر بنیاد ریحانةالرسول (س) و مدیرعامل كانون یزدیتباران،
عضو هیئت منصفه مطبوعات استان یزد،
همــكاری بــا نشــریات اطالعــات ،نــدای یــزد ،آینــده ،هســتی ،كیهــان فرهنگــی ،گوهــران،
شــوكران ،پــاژ ،دانــش پاكســتان ،ادبســتان ،فرهنــگ یــزد ،آشــنا ،آینــه پژوهــش و نشــر دانش.

آذرماه1396

گزیده آثار
دیوان غیاثالدین نقشبندیزدی ،یزد :اندیشمندان یزد( ،1394 ،تصحیح)،
آذر یزدی شیفته كتاب ،یزد :اندیشمندان یزد،1394 ،
رباعیــات مؤمنیــزدی (بــه همــراه چنــد غــزل و قطعــه) ،مترجــم :مصطفــی امیــری ،تهــران:
میــراثمكتــوب،1394 ،
كتابشناسی وحشی بافقی ،یزد :توز و قلم،1392 ،
مســجد جامــع كبیــر یــزد ،زیرنظــر :بهــرام رضاییچراتــی و ســیدمحمد موســوی ،یــزد:
اندیشــمندان یــزد،1392 ،
دیباچهها ،محمدعلی اسالمیندوشن ،تهران :شركت سهامی انتشار،1392 ،
دیوان فرخی یزدی همراه با اشعار نویافته ،تهران :مولی،1391 ،
گنج كویر :پیشینه و كارنامه كتابخانه وزیری یزد ،یزد :اندیشمندان یزد،1389 ،
در آئینــه خشــت خــام :خشــت از دیــدگاه معمــاری و مردمشناســی ،یــزد :بقیــة العتــره،
اندیشــمندان یــزد،1384 ،
تذكره میكده ،مح ّمد علی وامق ،ویرایش دوم(،1381 ،تصحیح).

مسعودی ،عبدالهادی ()1343
دانشآموختۀ حوزه علمیه قم.

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

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

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

مشتاق مهر ،رحمان ()1342

دانشآموختۀ دکتری زبان و ّ
ادبیات فارسی،
دانشگاه تربیت مدرس.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

ّ
ادبیات فارسی
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آذرماه1396

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،
عضو شورای بررسی متون علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
عضو شورای پژوهشی بنیاد پژوهشی شهریار و هیئت مدیرۀ انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی،
عضو انجمن نقد ادبی ایران و انجمن استادان زبان فارسی،
مدیر مسئول و سردبیر مجلۀ مولوی پژوهشی،
ادبیات عرفانی دانشگاه ال ّزهرا،
عضو هیئت تحریریۀ مجلّۀ زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز و مجلّۀ  ّ
داور علمی مقاالت ده ها نشریة علمی و پژوهشی،
برگزیدة جشنوارۀ انتخاب بهترین رساله های دکتری جهاد دانشگاهی در سال ،1379
شایستۀ  تقدیر نوزدهمین جایزۀ کتاب فصل در پاییز  1390برای کتاب فرهنگنامۀ  رمزهای
غزلیات موالنا،
ّ
برگزیدة یازدهمین دورة جشنوارة نقد کتاب.

گزیدة آثار

ادبیات،1395 ،
پیر گلرنگ (یادنامۀ استاد دکتر رشید عیوضی) ،با نظارت دکتر احمد گلی ،قم :نشر ّ
فرهنگنامه رمزهای غزلیات موالنا ،تهران :خانۀ کتاب،1390 ،
«بازخوانی تعلیقات استاد شفیعیکدکنی بر غزلیّات شمستبریز» آیینۀ میراث ،ش ،60تابستان ،1396
«آنچه امروز نیز میتوان از شمس تبریزی آموخت؟» ،دوره  ،8ش ،30پژوهشنامه ادبیات تعلیمی،
تابستان ،1395
«تکمله ارجاعات و استشهادات مجالس سبعه موالنا» ،مطالعات آسیای صغیر (ویژه نامۀ نامۀ 
فرهنگستان) ،ش  ،2پاییز و زمستان ،1395
«فیه ما فیه و شرح کامل آن» ،پژوهشنامه انتقادی متون ،س سیزدهم ،ش ،3پاییز ،1392
«تا تصحیح نهایی كلیات شمس :نسخه قونیه ،»...ادبیات عرفانی ،س سوم ،ش ،6بهار و تابستان.1391

مالنظر ،حسین ()1335
دانشآموختۀ مطالعات ترجمه،
واریك انگلستان.
دانشگاه
ِ
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
اصول و روش ترجمه ،تهران :سمت،١۳۷٦ ،
انگلیسی دامپروری  ،١تألیف بخشهای ترجمه و نگارش ،تهران :شركت جهاد تحقیقات و
آموزش،١۳۷٩ ،
تدوین دیجیتال درس فن ترجمه با رویکرد رسالهنویسی ،تهران :نشر دانشگاهی،1389 ،
مرور سریع مبانی نظری ترجمه  1و ،2با همکاری ،اصفهان :پیام علومی،1390 ،
نوآوری و توانمندسازی ،تهران :دفتر تحقیقات کاربردی بازرسی کل ناجا( ،1388 ،ترجمه)،
هدایتگری کارآمد پلیس :رویکردی فراتر از مدیریت ،تهران :دفتر تحقیقات کاربردی بازرسی کل
ناجا( ،1388 ،ترجمه)،
عصر جدید مدیریت و نظارت در نیروی انتظامی ،تهران :دفتر تحقیقات کاربردی بازرسی کل
ناجا( ،1388 ،ترجمه)،
نظارت كاربردی پلیس ،تهران :دفتر تحقیقات کاربردی بازرسی کل ناجا( ،1388 ،ترجمه).
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زبان و زبان شناسی

كارشناس مترجم اداره كل مطبوعات و رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
كارشناس روابط بین الملل دانشگاه تهران،
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،
عضو هیئت علمی و مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه عالمه طباطبائی،
صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه،
مدیر گروه ترجمه سازمان مطالعه و تدوین كتب درسی علوم انسانی (سمت)،
رئیس مركز پژوهشهای ترجمه و رئیس پژوهشکده مطالعات ترجمه در دانشگاه عالمه طباطبائی،
عضو هیئت تحریریه نشریه ادبیات تطبیقی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت،
مسئول قطب علمی مطالعات ترجمه دانشگاه عالمه طباطبائی،
مدیر گروه ترجمه پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان دانشگاه عالمه طباطبائی.

منتظرالقائم ،مهدی ()1345
دانشآموختۀ پژوهش در رسانههای جمعی،
دانشگاه لستر انگلستان.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

ارتباطات
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عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران،
شــركت و ارائــه مقالــه در ســمینارهای علمــی در كشــورهایی انگلســتان ،آلمــان ،آمریــكا،
تركیــه و فرانســه،
دههــا ســخنرانی بــا موضوعهایــی چــون رســانههای جمعــی و هویــت ،حكومــت
الكترونیكــی :مــروری بــر تعاریــف و تجــارب موجــود ،اینترنــت و چشــمانداز آینــده آن:
آســیبها و فرصتهــا ،پیامدهــای فرهنگــی اینترنــت ،پیامدهــای سیاســی اینترنــت و آینــده
علــوم ارتباطــات،
تألیف ده ها مقالة علمی و پژوهشی.

آذرماه1396

گزیده آثار
اثرات رسانهها ،الیزابت ام .پرس ،تهران :صدا و سیما( ،1393 ،ترجمه)،
آثــار رواج اینترنــت بــر دانشــگاههای ایــران :بــا تأکیــد بــر ســرمایه فکــری ،تهــران:
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی،1389 ،
مخاطبشناســی ،دنیــس مككوایــل ،تهــران :وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،مركــز
مطالعــات و تحقیقــات رســانهها ،چ ( ،1387 ،4ترجمــه)،
كتــاب پژوهشــی (تحلیــل ثانویــه) ج  :1ضــرب و جــرح در ایــران ،ج  :2روســپیگری در ایــران
و ج  :3تكدیگــری در ایــران ،تهــران :ســلمان،1386 ،
ضرب و جرح در ایران ،طرح آینده ،تهران،1387 ،
مخاطــب شناســی ،نوشــته مــک کوایــل نشــر دفتــر مطالعــات و برنامــه ریــزی رســانه هــا،
تهــران( ،1380 ،ترجمــه).

میرزایی ،سیدآیتاهلل ()1354
دانشآموختۀ دکتری جامعهشناسی،
دانشگاه عالمه طباطبایی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک
مدیر گروه جامعهشناسی نظری و فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی،
تألیف ده ها مقاله در حوزة علوم اجتماعی،
عضو شورای انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

علوم سیاسی
آذرماه1396

گزیدة آثار
«فضای هنجاری آموزش علوم اجتماعی در ایران» ،با همکاری معصومه قاراخانی ،فصلنامه علوم
اجتماعی،1394 ،
«اخالق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی ایران» ،با همکاری معصومه قاراخانی ،نشریۀ 
مطالعات جامعهشناختی،1393 ،
«اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ایران» ،با همکاری معصومه قاراخانی ،نشریۀ جامعهشناسی
ایران،1393 ،
«فرآیند داوری مقاالت در مجالت ایرانی» ،محمد ایوبی اردكان؛ با همكاری فاطمه شیخ شعاعی،
نشریۀ پردازش و مدیریت اطالعات،1391 ،
«ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم» ،با همكاری طاهره قادری ،نشریۀ نامه علوم اجتماعی،
،1390
«داوران و اخالق داوری در مجالت علمی ایران» ،با همکاری محمد ایوبی اردكان ،نشریۀ اخالق
در علوم و فناوری،1389 ،
«نامه علوم اجتماعی :روندها و رویهها» ،معصومه قاراخانی؛ با همكاری سعید معیدفر ،نشریۀ نامه
علوم اجتماعی،1387 ،
«همترازخوانی در مجالت علمی :مطالعه موردی مجله جامعهشناسی ایران» ،با همكاری محمد
ابویی اردکان ،معصومه قاراخانی و فاطمه شیخ شعاعی ،نشریۀ جامعهشناسی ایران،1385 ،
«جوانان و هنجارهای رسمی و غیررسمی موسیقی پاپ» ،با همکاری وحید قاسمی ،نشریۀ نامه
علوم اجتماعی.1385 ،
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میرمحمدصادق ،سیدسعید ()1348
دانشآموختۀ دکتری تاریخ ایران دوره اسالمی،
دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

تاریخ و جغرافیا
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مدیر طرح و برنامه شبكه جهانی جام جم،
سردبیر مجلة آیینة میراث،
دبیر آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی،
مدیر روابط عمومی همایش هشتصدمین سال والدت موالنا و جشنواره شعر فجر،
مدیر مركز پژوهش و معاون پژوهشی كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی،
مدیر روابط عمومی نخستین همایش بینالمللی شاعران ایران و جهان،
مدیر روابط عمومی نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران(دوره  21تا  ) 23و نوزدهمین نمایشگاه
بینالمللی قرآن کریم،
دبیر اجرایی همایش امام علی (ع) ،میراث و همایش علمی فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی،
مدیر روابط عمومی دومین و چهارمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر،
دبیر اجرایی دومین جشنواره خاطره نویسی کتابداران.
گزیدة آثار
بدایع االخبار ،عبدالنبی منشی بهبهانی ،تهران :میراث مكتوب،1389 ،
ظفرنامه ،تألیف شرفالدین علی یزدی ،با همكاری عبدالحسین نوایی ،تهران :كتابخانه ،موزه و
مركز اسناد مجلس شورای اسالمی،1387 ،
بازگشتگان (مروری به قیام توابین) ،به روایت تاریخ طبری ،تهران :میراثبان،1386 ،
تاریخ جهان آرای عباسی ،میرزا مح ّمدطاهر وحید قزوینی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی،1384 ،
مراسالت تهران (اسناد و نامههای شخصی و دولتی میرزا حسینخان مبصرالسلطنه) ،با همكاری
منصورة اتحادیه ،تهران :تاریخ ایران،1384 ،
سرگذشت شاه سلطان مح ّمد خدابنده (بازنویسی و تلخیص كتاب نقاوة اآلثار) ،تهران :اهل قلم
با همكاری سازمان ملی جوانان.1384 ،

نادمیّ ،
سیداحمد ()1343

دانشآموختۀ مهندسی مخابرات،
دانشگاه هوا و فضا.

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

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

شاعر ،نویسنده و مترجم حوزه ادبیات،
دبیر تحریریۀ مجلۀ تخصصی شعر در حوزۀ هنری،
داور جایزههـ�ای شعــر فج�رـ ،دف��اع مقـ�دس ،كتــاب ســال جمهــوری اســامی ایــران و جایــزه
گام اول،
همکاری با رادیوهای فرهنگ ،جوان و تهران.

ناصریدریایی ،مسعود ()1349
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد روانشناسی و
آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

كودك و نوجوان
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كارشناس ادبیات کودک و نوجوان در شورای كتاب كودك،
مدرس دانشگاههای آزاد اسالمی واحد گرمسار ،علوم پزشكی ایران ،دانشكده كتابداری و
اطالعرسانی و بنیاد ایرانشناسی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی،
عضو هیئت مدیره شورای کتاب کودک،
مدیر موزۀ عروسکهای ملل،
مشاور ادبی و هنری دفتر پژوهشهای فرهنگی،
مدرس در كارگاههای یونیسف،
داور جایزه كتاب سال جمهوری اسالمی ایران.

آذرماه1396

گزیده آثار
کتابشناسی صد کتاب منتخب برای کودکان پیش دبستان ،با همکاری علی گلشن ،تهران:
نشر کتابدار،1385 ،
بیش از صد کتاب فارسی منتخب برای کودکان و نوجوانان ،با همکاری شهره کائدی و حسین
شیخ رضایی ،خانه ترجمه،1379 ،
کتابشناسی صد کتاب منتخب برای کودکان دبستان ،با همکاری علی گلشن ،تهران :نشر
کتابدار ،1385
کتابشناسی صد کتاب منتخب برای نوجوانان ،با همکاری علی گلشن ،تهران :نشر کتابدار،1385 ،
«نقد فیلم :یادداشتی بر فیلم افسانه دو خواهر» ،نشریۀ سینما تئاتر ،ش ،1374 ،6
نمایشگاه عکس «اولین سنگ را چه کسی پرتاب خواهد کرد ؟» ،پنجمین نمایشگاه بینالمللی
هنر معاصر ،تفلیس ،گرجستان،1391 ،
نمایشگاه عکس «چشمهایت ،تجربه غلیظ تاریکی» ،چهارمین نمایشگاه بینالمللی هنر معاصر،
تفلیس ،گرجستان.1390 ،

نصراهللزاده ،سیروس ()1347
دانشآموختۀ دكتری فرهنگ و زبانهای باستانی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
تاریخ ادبیات فارسی :ادبیات ایران پیش از اسالم ،تألیف گروهی از ایرانشناسان ،با همكاری
دیگران ،تهران :سخن ،ج ( ،1393 ،17ترجمه)،
راهنمای ادبیات كتیبه ایرانی وانیرانی ،با همكاری حمید رضایی صدر ،تهران :پژوهشكده
زبانشناسی ،كتیبهها و متون،۱۳۸۶ ،
کتیبههای پهلوی کازرون ،تهران :نشر کازرونیه،۱۳۸۵ ،
چهار سپاهبد ساسانی بر اساس شواهد مهرشناسی ،تألیف ریکا گیزلن ،تهران :پژوهشکده زبان و
گویش سازمان میراث فرهنگی ،صنای ع دستی و گردشگری( ،۱۳۸۴ ،ترجمه)،
یشت فرزانگی :جشننامه دکتر محسن ابوالقاسمی ،با همكاری عسکر بهرامی ،تهران :نشر
هرمس( ،1384 ،به اهتمام)،
«کوروش عیالمی انشانی یا کوروش پارسی؟ نگاهی دورباره به بحثهای پیرامون هویت
عیالمی انشانی کوروش دوم» ،با همكاری محمدتقی ایمانپور و كیومرث علیزاده ،جستارهای
تاریخی ،ش  ،1بهار و تابستان ،1392
«راهی تازه در فهم گذشته ،تفسیر تازهای از متون گاهانی» ،کتاب ماه هنر ،ش  ،52 51آذر و
دی ،1381
«تاریخ هخامنشی بر اساس کتاب مقدس» ،نشریۀ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،ش  ،59 58مرداد
و شهریور ،1381
«کتیبههای یادبود و سنگ مزار پهلوی ساسانی ،»2 ،نشریۀ نامه پارسی ،ش  ،23زمستان .1380
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عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ زبانشناسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
مدیر گروه زبانهای باستانی و متون كهن پژوهشكده زبان و گویش پژوهشگاه سازمان میراث
فرهنگی،
عضو كمیته تدوین شناسنامه میراث معنوی و كمیته تدوین دایرةالمعارف دفاع مقدس.

نصری ،عبداهلل ()1332

دانشآموختۀ دکتری فلسفه ،دانشگاه تهران.

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

فلسفه ،کالم و عرفان
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عضو هیئت گروه فلسفة دانشگاه عالمه طباطبائی،
رییس دانشكدة ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبائی،
رییس دانشکده صداوسیما،
پژوهشگر حوزة فلسفه و دین،
داور و عضو هیئت علمی جایزة كتاب فصل جمهوری اسالمی ایران.

آذرماه1396

گزیدة آثار
صدر اندیشه سیری در اندیشههای محمدباقر صدر ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی،1394 ،
انکار قرآن ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی،1394 ،
در جستجوی حكمت :سیری در زندگی آثار و اندیشههای فلسفی مهدی حائرییزدی ،تهران:
نیلوفر،1393 ،
چشمی به آسمان ،نگاهی بر زمین :کالبدشکافی شخصیت امام موسی صدر ،تهران :مؤسسه
فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر،1393 ،
فلسفه خلقت انسان ،تهران :كانون اندیشة جوان،1390 ،
راز متن :هرمنوتیك ،قرائتپذیری متن و منطق فهم دین ،تهران :سروش،1389 ،
انسان الهی :تحلیل شخصیت امام علی(ع) از دیدگاه عالمه جعفری ،تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمی،1388 ،
كالم خدا :تحلیل و نقد دیدگاه روشنفكران دینی دربارة وحی و تجربه نبوی ،تهران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمی،1387 ،
تكاپوگر اندیشهها (زندگی ،آثار و اندیشههای استاد محمدتقی جعفری) ،تهران :پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی،1384 ،
خدا و انسان در فلسفة یاسپرس ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی،1383 ،
حاصل عمر :سیری در اندیشههای استاد مطهری ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.1382 ،

نورینیا ،حسین ()1344
دانشآموختۀ كارشناسی ارشد جامعهشناسی،
دانشگاه عالمه طباطبایی.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیده آثار
راهنمای پیمایش محلهای ،با همكاری دیگران ،تهران :دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران،1393 ،
دستورالعمل پیمایش محلهای ،با همكاری دیگران ،تهران :دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران،1392 ،
سالمت اداری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،با همكاری داریوش یعقوبی ،تهران :پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و اطالعات،1391 ،
تحلیل محتوای مطالب هنری روزنامههای سراسری كشور ،با همكاری محمدعلی خبری و رضا
عسكری مقدم ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و اطالعات،1391 ،
میزان رضایتمندی دریافتكنندگان خدمات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،با همكاری
داریوش یعقوبی ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر
و اطالعات،1390 ،
توسعه تئاتر؛ ضرورتها و راهكارها ،با همكاری علی منتظری و محمد علی خبری،1384 ،
ارزشها و نگرشهای جوانان ایران ،تهران :سازمان ملی جوانان،1374 ،
«دیدگاه مقایسهای شهروندان تهرانی درباره همسایگان ایران» ،نشریۀ همشهری دیپلماتیك،1389 ،
«كشورهای همسایه از دیدگاه شهروندان تهرانی» ،نشریۀ همشهری دیپلماتیك.1389 ،
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عضو هیئت علمی و مدیر شاخه جامعهشناسی جهاد دانشگاهی،
معاون سردبیر و ویراستار فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسالمی،
عضو انجمن جامعهشناسی ایران و انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران،
دبیر سرویس اجتماعی ماهنامه ایران فردا،
مدرس مدعو دانشگاه بینالمللی امام خمینی،1388 1381 ،
عضو گروه مطالعات اجتماعی مهار آبهای مرزی غرب كشور.1385-1386 ،

نیکویی ،علیرضا ()1340
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

ادبیات فارسی
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عضو هیئت علمی و مدیر گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه گیالن،
عضو شورای بررسی متون گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی،
عضو هیئت مدیره انجمن نقد ادبی ایران،
عضو انجمن استادان زبان وادبیات فارسی،
عضو هیئت تحریریه چهار مجله در زمینه ادبیات فارسی ،عرفان و نقد ادبی،
مدیر مسئول مجله نقد و نظریه ادبی (ادب پژوهی سابق)،
برگزیده كتاب سال جمهوری اسالمی ایران.

آذرماه1396

گزیده آثار
«بررسی و نقد کتاب بینامتنیت از گراهام آلن» ،فصلنامۀ پژوهشنامه انتقادی،1395 ،
«کنش تاریخی و کنش داستانی؛ بررسی ویژگیهای کنش در بخش تاریخی شاهنامه» ،نشریۀ 
پژوهشهای ادبی( ،زیرچاپ)
«بازنگری روایات تاریخی یزدگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل انتقادی گفتمان»؛ نشریۀ 
ادب پژوهی ،ش،1394 ،31
«تأملی در ساخت تمثیلی مثنوی طلسم حیرت بیدل دهلوی»؛ نشریۀ  الهیئت هنر؛ مدرسه
اسالمی هنر ،ش ،1س اول،1392 ،
پژوهی ،ش ،1392 ،23
فرهنگی به گیاهان در ادبیات و اساطیر» ،نشریۀ ادب
«طرحی در رهیافت میان
های کودکان بر مبنای مؤلفه طرحواره در رویکرد شناختی» ،نشریۀ  علمی
«بازخوانی قصه
پژوهشی ادبیات کودک،1391 ،
«والتر بنیامین :اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریه ادبی و هنری» ،ادب پژوهی ،ش .1391 ،21
پژوهی ،ش .1390 ،13
«بازخوانی مفهوم فراست در دو گفتمان عرفی و عرفانی» ،ادب

وثوقی ،حسین ()1321
دانشآموختۀ دكتری زبانشناسی همگانی،
دانشگاه تهران و فوقدکتری زبانشناسی
کاربردی ،دانشگاه کالیفرنیا لوسآنجلس آمریکا.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک
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تهران :رهنما،1380 ،
آزمونهای سراسری زبان انگلیسی با پاسخ تشریحی ،تهران :علوی،1377 ،
زبانشناسی همگانی ،جین اجسون ،تهران :علوی( ،1376 ،ترجمه)،
غنیسازی واژگان ،تهران :رهنما،1375 ،
بررسی زبان ،مبحثی در زبانشناسی همگانی ،جورج یول ،تهران :مركز نشر و ترجمه( ،1374 ،ترجمه)،
تهیه پرسشهای چندگزینهای ،ام .جی .مورفی ،تهران :یكان( ،1373 ،ترجمه)،
بازیهای زبانی (و یك لحظه تأمل كن) ،تهران :رهنما( ،1373 ،تألیف و ترجمه)،
آموزش و سنجش زبان انگلیسی ،تهران :علوی،1372 ،
مقاالت زبانشناسی ،تهران :رهنما،1371 ،
فرهنگ توضیحی زبانشناسی كاربردی النگمن ،جكریچاردز و دیگران ،تهران :مركز نشر و
ترجمه( ،1371 ،ترجمه).

آذرماه1396

گزیده آثار
واژهسازی و فرهنگنگاری در زبان فارسی ،تهران :باز،1383 ،
فرهنگ اصطالحات آكسفورد و كاربرد آنها ،سایدل و مك موردی،تهران :رهنما( 1382 ،ترجمه)،
درآمدی بر واژهسازی انگلیسی نوین ،والری ادمز ،تهران :آتیه( 1381 ،ترجمه)،
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عضو هیئت علمی و مدیر گروه زبانهای خارجی دانشگا ه تربیت معلم و دانشگاه آزاد اسالمی،
عضو هیئت علمی مجله علوم انسانی دانشگاه تهران و مجله زبانشناسی انجمن زبانشناسان ایران،
سردبیر و مدیرمسئول مجالت انگلیسی زبان دانشگاه آزاد اسالمی،
مسئول کمیته تخصصی برنامهریزی زبانهای خارجی و عضو شورای برنامهریزی علوم انسانی
در وزارت علوم،
عضو هیئت علمی کتابهای درسی سازمان سمت.

وفایی ،عباسعلی ()1344
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک
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رییس دانشکدة ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی،
رییس کرسی نظریهپردازی ادبیات و زبانشناسی در شورای عالی انقالب فرهنگی،
معاون ریاست دانشگاه الزهراء،
سرپرست دانشکدة الهیئت و معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی،
دبیر شورای گسترش زبان فارسی و مدیر مرکز گسترش زبان فارسی،
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی،
عضو کمیتههای علمی برنامهریزی زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی وزارت علوم،
رایزن فرهنگی ایران در ازبکستان،
سردبیر مجالت متنپژوهی ادبی ،نامة پارسی و زبان ادبی دانشگاه عالمه طباطبائی،
داور جایزههای کتاب فصل ،جالل آل احمد و پروین اعتصامی.

آذرماه1396

گزیدة آثار
دستور توصیفی ،تهران :سخن.1392 ،
شعر فنی و فن شعر ،تهران :سخن،1391 ،
دستور کاربردی متن ادبی ،تهران :سخن،1390 ،
جستارهایی در زبان فارسی ،تهران :سخن،1390 ،
دستور زبان فاسی ،تهران :سازمان سمت،1390 ،
دیوان سلمان ساوجی ،تهران :سخن( ،1389 ،تصحیح)،
قصاید مصنوع در ادب فارسی ،تهران :روزنه،1389 ،
روضة خلد ،تهران :سخن( ،1389 ،تصحیح)،
مراد العارفین ،تهران :سخن( ،1389 ،تصحیح)،
فرهنگ لغات مخفف فرهنگ لغات ازبکی به فارسی ،تهران :سخن.1388 ،

هادویان ،غالمحسین () 1340
دانشآموختۀ دکتری فقه و اصول،
دانشگاه امام صادق (ع).
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب
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آذرماه1396

گزیدة آثار
حقوق عمومی در نهج البالغه ،تهران :خرسندی،1394 ،
خورشید شهادت :مجموعه مقاالت ده همایش ساالنه و سراسری بررسی ابعاد زندگانی امام
حسین (ع) ،تهران :دانشگاه امام حسین (ع) 9 ،ج ،سال ( ،1372-1380به اهتمام)،
«مکتب تربیتی روح ا( ...تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی«ره»)» ،نشریۀ اندیشه ناب (ویژهنامۀ 
سالگرد رحلت امام خمینی «ره») ،مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی«ره»،1387 ،
«مبانی فکری فرهنگی نهضت عاشورا» ،نشریۀ اندیشه نو،1385 ،
«حکومت و رهبری پیامبر اعظم (ص) در قرآن کریم» ،دو ماهنامه علوم انسانی ،سال پانزدهم،
ش  ،67بهمن و اسفند ،1385
«مفهوم شناسی عزت» ،مجموعه مقاالت همایش عزت حسینی تداوم انقالب اسالمی دان،
مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)،1384 ،
«بررسی فقهی و حقوقی مصرف خمس» ،فصلنامۀ مصباح ،ش ،1383 ،54
«جایگاه و منزلت دعا در اسالم» ،مجموعه مقاالت همایش نقش دعا در زندگی انسان ،موس
سه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)،1382 ،
«مفهوم تروریسم و موضع حقوق اسالمی نسبت به آن» ،فصلنامۀ مصباح ،تهران ،دانشکده و
پژوهشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع) ،ش  ،45بهار ،1382
«درآمدی بر نقش خواص در تحوالت اجتماعی» ،فصلنامۀ مصباح ،ش.1376 ،23
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عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)،
دبیر علمی اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
سردبیر سابق مجله علمی پژوهشی تعلیم و تربیت اسالمی،
عضو هیئت تحریریه و عضو هیئت مؤسس فصلنامه علمی ترویجی «فصلنامه مصباح»،
تدریس در مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاه آزاد اسالمی.

یكتا ،حسین ()1341
دانشآموختۀ دکتری روابط بینالملل،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

علوم سیاسی
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عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،
عضو هیئت علمی پژوهشگاه دفاع مقدس،
دبیر علمی دانشنامه خلیج فارس،
مدیر گروه سیاسی ،حقوقی و اقتصادی دانشنامه دفاع مقدس،
مدیر داخلی فصلنامههای علمی پژوهشی سیاست و حقوق،
سردبیر فصلنامه تاریخ جنگ،
داور جایزه كتاب سال جمهوری اسالمی ایران.

آذرماه1396

گزیده آثار
اجرای تاریخ شفاهی ،دونالد ای .ریشیه ،تهران :مجمع رزمندگان لشگر  10سید الشهدا ،1393 ،
(ترجمه)،
روششناسی سازه انگاری ،ریچ فردمن ،تهران :دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
( 1392ترجمه)،
جنگهای مدرن ( 2ج) ،تهران :مرز و بوم( 1391 ،ترجمه)،
روزشمار جنگ ایران و عراق :هجوم سراسری ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،تهران :مركز
مطالعات و تحقیقات جنگ،1390 ،
ایران و همسایگان ،شیرین هانتر ،تهران :دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران( 1390 ،ترجمه)،
بحران در خوزستان ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،تهران :مركز مطالعات و تحقیقات جنگ،1380 ،
انقالب اسالمی از نگاه دیگران ،با همكاری احمد امیدوار ،تهران :دفتر سیاسی نیروی انتظامی،1377 ،
پیدایش نظام جدید و تولد نیروهای مسلح انقالب ،تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،مركز
مطالعات و تحقیقات جنگ.1375 ،

یوسفثانی ،سیدمحمود ()1340
دانشآموختۀ دکتری فلسفة اسالمی،
دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

آذرماه1396

گزیدة آثار
مجموعه رسائل فلسفی :حشراالشیاء ،الحشریه ،خلق االعمال القضاء و القدر ،المعاد الجسمانی و
 ،...تهران :بنیاد حكمت اسالمی صدرا( ،1389 ،تصحیح)،
کتابشناسی توصیفی عرفان و تصوف ،تهران :پژوهشکدۀ امام خمینی و انقالب اسالمی،1388 ،
واحد در ادیان ،تألیف فردریک کاپلستون ،قم :دانشگاه ادیان و مذاهب( ،1388 ،ترجمه)،
رسائل فلسفی کندی ،تهران :علمی و فرهنگی ( ،1387 ،ترجمه)،
پرسشهای بنیادین فلسفه ،تألیف ا .سی .یوینگ ،تهران :حکمت( ،1387 ،ترجمه)،
عوالم خیال ،ویلیام چیتیک ،تهران :پژوهشکدۀ امام خمینی( ،1383 ،ترجمه)،
تاریخ فلسفه (بخش دوم از جلد نهم) ،فردریک کاپلستون ،تهران :علمی و فرهنگی( ،1384 ،ترجمه)،
المختصر االوسط فی المنطق ،ابن سینا ،تهران :مؤسسة پژوهشی حكمت و فلسفه( ،تصحیح)،
«تفسیر عرفانی مالقات خضر و موسی» ،با همكاری فائزه باالیی ،پژوهشنامة عرفان ،ش ،1392 ،8
«نگاه عرفانی به اختالف عقاید و ادیان بررسی دیدگاه قونوی» ،مجلۀ جاویدان خرد ،ش ،1389 ،4
«دو ردیه بر فلسفه؛ تهافت الفالسفة و تحفة المتكلمین» ،مجلۀ جاویدان خرد ،ش ،1388 ،3
«بدیهیانگاری تصورات و نقدهای آن» ،پژوهشنامة فلسفة دین ،ش .1385 ،8
«تعریف و غایت دانش منطق از نظر منطقدانان مسلمان» ،پژوهشنامة فلسفة دین ،ش .1383 ،3
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فلسفه ،کالم و عرفان

عضو هیئت علمی مؤسسة پژوهشی حكمت و فلسفه،
پژوهشگر حوزة فلسفه و عرفان،
داور جایزة جهانی كتاب سال جمهوری اسالمی ایران،
داور جشنوارههای نقد كتاب،
جایزة گام اول و کتاب فصل.

یوسفیّ ،
سیدمهدی ()1361
دانشآموختۀ دكتری اندیشه سیاسی
از دانشگاه تهران.
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

کارنامک

کودک و نوجوان
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محقق همکار در طرح برآمدن ژانر خلقیاتنویسی در سخن دیوانساالرانه ،پژوهشگاه فرهنگ،
هنر ،رسانه،1395 ،
همکاری در طرح دیرینهشناسی و تبارشناسی رشته تاریخ ،سازمان سمت،1395-1394 ،
عضو گروه نگارش پیشنویس طرح جامع جدید اراضی عباسآباد ،مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران،1394 ،
مؤلف همکار در دائرةالمعارف مطبوعات ایران،1395-1391 ،
همکاری در طرح وضعیت و نسبت تاریخ و جامعهشناسی ایران ،پژوهشگاه تاریخ اسالم،1395-1390 ،
فصلی کتاب و جایزه ساالنه الکپشت پرنده،1395-1390 ،
عضو هیئت داوران فهرست
ِ
عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان،1395-1382 ،
لوح تقدیر جایزه کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،1392 ،
برگزیده جشنواره نقد کتاب و برگزیده جایز ه نقد سال شورای کتاب کودک.1382 ،
گزیده آثار
گفتار دربارة اقتصاد سیاسی ،ژان ژاک روسو ،تهران :روزبهان،1394 ،
سیاست از مجموعة آموزش فلسفه به نوجوانان ،تهران :افق،1391 ،
عدد از مجموعة آموزش فلسفه به نوجوانان ،تهران :افق،1391 ،
فوکو ،گری گوتینگ ،تهران :افق،1390 ،
«تمایزیابی نهادهای ادبیات کودک در دهة  ،»1340مقاله در کتاب دوران کودکی در ایران،
تهران :آگاه،1395 ،
«تصویر تهران و شكل دهی به فضاهای خالی :نمونه تپه های عباس آباد» ،با همكاری منصوره
بلخاری قهی ،گفتگو،1393 ،
«میشل فوکو و قدرت مولد» ،جامعه ،فرهنگ ،رسانه،1392 ،
«تاریخ یک مفهوم :مخاطبشناسی و ادبیات کودک در ایران» ،روشنان.1391 ،

پیوستها

آییننامه جشنواره نقد کتاب
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

پیوست
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مقدمه
نقــد بــه عنــوان خالقیــت و آفرینشــگری
علمــی ،در کنــار دیگــر آفرینشهــای علمــی
و ادبــی قــرار دارد و توجــه بــه آن ،زمینهســاز
اعتــا و ارتقــای کیفــی آثــار انتشــار یافتــه
اســت .معاونــت امــور فرهنگــی توســط
مؤسســه خانــه کتــاب بــه منظــور ارتقــای
ســطح کیفــی نقــد و نیــز تشــویق منتقــدان،
هــر ســاله مقــارن بــا هفتــه پژوهــش و
براســاس ایــن آییننامــه ،اقــدام بــه انتخــاب
«نقــد برتــر» و «معرفــی و تشــویق» منتقــدان
و فعــاالن ایــن حــوزه میکنــد.

تبصـره :1در صـورت ضـرورت هیئتهـای
داوری میتواننـد در حـوزۀ ادبیـات و کـودک و
نوجـوان حداکثـر  4اثر ،در حوزۀ علـوم اجتماعی
حداکثـر  3اثـر و در دیگـر حوزههـا  2اثـر را در
گرایشهـای متفـاوت انتخـاب کننـد.
ماده  .3ارکان جشنواره
مؤسسـه خانـه کتـاب از سـوی معاونـت امـور
فرهنگـی مجری برگـزاری جشـنواره نقد کتاب
اسـت .دبیـر علمـی ،دبیرخانـه و هیئتهـای 3
نفـرۀ داوری هـر رشـته ،ارکان ایـن جشـنواره
محسـوب میشـوند.

آذرماه1396

ماده  .1هدف
تبصـره  :2دبیرعلمـی بـه پیشـنهاد معـاون
رشـد و بالندگـی فـن نقـد و ایجاد فضای سـالم فرهنگـی خانـه کتـاب و بـا حکـم مدیرعامـل
و سـازنده در فضـای نقد علمی و ارتقا و توسـعۀ  مؤسسـه تعییـن میشـود.
کیفـی آثـار انتشـار یافتـه و اعتلای اندیشـه از
جملـه مهمتریـن اهداف این جشـنواره اسـت.
مـاده  .4وظایف و اختیـارات دبیر علمی
ماده  .2موضوع
حوزههـای مـورد ارزیابـی این جشـنواره عبارتند
از :کلیـات و اطالعرسـانی ،میراثپژوهـی،
فلسـفه ،کالم و عرفـان ،علـوم تربیتـی و
روانشناسـی ،دیـن ،علـوم اجتماعـی ،زبـان،
علـوم وفنـون ،هنـر ،تاریـخ و جغرافیـا ،ادبیـات،
ایـران و اسلام و کـودک و نوجـوان کـه در
نشـریات داخلـی کشـور ،اعـم از کاغـذی و
الکترونیـک منتشـر شـده باشـد.

جشنواره
 .1پیشـنهاد انتخـاب هیئتهـای سـه نفـرۀ
داوری و داوران هریـک از موضوعات جشـنواره
بـه مدیرعامـل.
 .2نظـارت بـر تفکیـک و طبقهبنـدی مقـاالت
رسـیده بـه دبیرخانه.
 .3شــرکت در جلســات داوری و نظــارت بــر
رونــد آن.
 .4جمعبنـدی و ارائـه گزارش نهایـی به صورت
مکتـوب بـه وزیر و معاون امـور فرهنگی.

ماده  .5روند داوری
داوری و انتخــاب مقــاالت در ســه مرحلــه
انجــام میشــود:

پیوست

تبصـره  :3در صورتـی کـه پدیدآورنـدگان
مقالـۀ برگزیـده یـا تقدیـری بیـش از یـک نفـر
باشـند ،جوایـز بیـن افـراد بـه صـورت مسـاوی
توزیـع میشـود.
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ماده  .7زمانبندی
نیمـۀ نخسـت هـر سـال دبیرخانه جشـنواره نقد
مرحلـه دوم :مقـاالت راه یافتـه بـه مرحلـۀ  کتـاب ،بـا تهیـه آثـار مربـوط بـه نقد و بـا درج
دوم داوری حداقـل بایـد از سـوی  3داور مـورد آگهـی فراخـوان در روزنامههـای کثیراالنتشـار
مطالعـه قـرار گیرند و نتایج ارزیابـی در فرمهای و رسـانههای جمعـی ،از تمـام منتقـدان دعـوت
مربـوط درج گـردد .مقاالتـی کـه از  100امتیاز ،میکنـد تـا آثـار خـود را تا ابتـدای شـهریور ماه
 85امتیـاز یـا بیشـتر را کسـب کنند ،بـه مرحلۀ  بـه دبیرخانـه ارسـال نمایند.
بررسـی و ارزیابـی توسـط هیئـت داوران از
نهایـی راه مییابنـد.
نیمـۀ  دوم شـهریور مـاه آغـاز شـده ،سـپس
مرحله نهایی :این مرحله با حضور دبیر علمی طـی مراسـمی مقـارن بـا هفتـۀ پژوهـش بـه
و کلیۀ  اعضای هیئتهای داوری  3نفره در برگزیـدگان ،جوایـز تعییـن شـده در ایـن آییـن
هر رشته ،برگزار میشود .پس از بررسی نتایج نامـه اهـدا خواهـد شـد.
داوری ،اثری که  90یا بیش از آن امتیاز کسب
کرده باشد مقالۀ برگزیده و اثری که بین  85تا ماده  .8جوایز
 90امتیاز را کسب کرده باشد مقالۀ شایسته تقدیر بـه اشـخاص برگزیـده در هـر حـوزه ،تندیـس
محسوب شده و نتیجۀ  جلسه در صورتجلسه زریـن و سـپاسنامه بـا  5سـکۀ  تمـام بهـار
آزادی و بـه اشـخاص شایسـتۀ تقدیـر تندیـس
ثبت خواهد شد.
بـرای ارائـه بهتـر و روشـن چگونگـی داوری سـیمین ،سـپاس نامـه بـا  3سـکۀ تمـام بهـار
*
مقـاالت نقـد کتـاب ،راهنمایـی در هشـت بنـد آزادی اهـدا میشـود .سـپاسنامه بـه امضـای
ِ
آمـاده میشـود کـه به همـراه فـرم داوری برای معـاون امـور فرهنگـی وزارت فرهنگ و ارشـاد
اسلامی خواهـد بـود.
داوران ارسـال خواهد شـد.

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

مرحله نخسـت :کلیـۀ مقـاالت ارسـالی به
دبیرخانـه ،توسـط هیئتهـای داوری بررسـی
میشـوند و مقاالتـی کـه دارای دو رأی مثبـت
باشـند ،بـه مرحلـه دوم راه مییابنـد .نتایـج این
بررسـی در صورتجلسـه ثبـت و بـه امضـای
اعضا میرسـد.

ماده  .6بخش ویژه
هیئتـی متشـکل از دبیـر علمـی و سـه داور،
پـس از مشـورت بـا هیئتهـای داوری بـا
بررسـی کارنامه و کارکرد پیشکسـوتان ،نهادها،
نشـریات و  ...و بـا توجـه بـه تنـوع و تعـداد کار
نقـد ،نسـبت بـه نامـزدی شـخص برگزیـده یـا
شایسـته تقدیـر بـا انتخـاب مدیرعامل مؤسسـه
اقـدام خواهـد کـرد.

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

پیوست
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گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب
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گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب
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گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب
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به نام خدای سخنآفرین
سپاسنامه
گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

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

فرهیخته ارجمند
حضــور شــما را در جمــع منتقــدان و ســخن ســنجان کشــور گرامــی میداریــم.
اهمیــت پیشــه نقــد در سراســر فراینــد آفرینــش ،گــردش و پاالیــش دانــش آشــکار
ســنجی
اســت .شــما در مقــام سخنســنج و بــا بهرهگیــری از دانــش و هنــر سخن
ِ
عالمانــه بــه پدیدآورنــدگان ،افقهــای تــازه دانــش را نشــان میدهیــد ،بــه گــردش
درســت علــم یــاری میرســانید و بــا ســنجش و داوری منصفانــه آثــار منتشــر شــده،
صــدف را از خــزف بازنمــوده ،راه پاالیــش علــم را همــوار میکنیــد.

پیوست
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منتقد گرامی
جناب آقای /سرکار خانم...
هیئــت داوران چهاردهمیــن جشــنواره نقــد کتــاب مقالــه شــما را بــه نــام ......................
مقالــه برگزیده/شایســته تقدیــر شــناخته ،ایــن کوشــش ارزنــده را بــه شــما تبریــک
میگویــد .از ایــن رو ،مؤسســه خانــه کتــاب در مســیر گســترش و بالندگــی فرهنــگ
کتابــت محققانــه و نقــادی عالمانــه ایــن سپاســنامه را بــه شــما تقدیــم میکنــد .امیــد
کــه همچنــان ســالهای آینــده شــاهد حضــور پویــای شــما در جمــع سخنســنجان
کشــور باشــیم.

محسن جوادی
معاون فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سید حسن اسالمی اردکانی
دبیر علمی چهاردهمین جشنواره نقد کتاب

آذرماه 1396

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

معرفی تارنمای جشنواره نقد كتاب
www.naghdeketab.ir

پیوست

● پرسش و پاسخ میان کاربران و مدیران سایت،
● تنظیمات صفحه شخصی و صدور گواهی داوری برای داوران،
● انتخاب داور از سوی دبیران جشنواره و سرگروههای داوری،
●معرفی دبیران علمی ،سرداوران و داوران به پایگاه و تهیه بانک اطالعاتی از آنها،
● امکان پرداخت الکترونیک برای مراحل مختلف جشنواره برای نمونه حق الزحمه داوریها،
● امکان بحث و گفتگو.
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تارنمای جشنوارة نقد کتاب به منظور ارتباط دوسویه با نویسندگان عرصة نقد کتاب و با
کنندگان جشنواره ،افزایش سرعت و دقت در فرایند داوری
هدف مشارکت جمعی شرکت
ِ
و ارائة اطالعات و اخبار مرتبط با موضوع نقد طراحی شده و دارای امکانات فراوانی است
که مهمترین آنها بدین شرح است:
● ثبت نام کاربران و ثبت اطالعات ایشان در بانک اطالعاتی کاربران،
● ارسال مقاله از سوی نویسندگان،
● ویرایش مقاالت،
● بررسی چندجانبة مقاالت از سوی دبیران اجرایی و علمی جشنواره و سرداوران و داوران
،
● امکان داوری الکترونیکی مقاالت و اعالم نتایج داوری،
● قابلیت بارگذاری اطالعات گوناگون در حوزة جشنواره و افزودن و ویرایش صفحات،
● امکان مدیریت صفحات و مطالب و انجام تنظیمات متعدد و گزارشگیری،
● امکان ارسال پیام به کاربران توسط پست الکترونیکی،
● ارسال پیام کوتاه،

گـزارشچهاردهمیـنجشنواره نقد کتاب

پیوست
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