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(گلستان سعدی)

هـر اثـر خوانندگانـی دارد و منتقدانی و هر اندیشـه که در کتابی به سـطر کشـیده میشـود
مـورد اقبـال صاحـب نظـران قـرار میگیـرد چندانکـه گاه دیـدگاه خود را به شـکل معرفـی و یا
نقـد عرضـه میکنند.
ِ
بازشـناخت آثـار سـره از ناسـره و نه به معنـای عیبجویـی ،آینة
نقـد ،بـه معنـای تحلیـل و
تمـام نمـای یـک کتاب اسـت کـه از آن میتـوان آموخت و بـا آن کـژی و کاسـتی را زدود .نقد
تحلیـل یـک اندیشـه یـا آفرینش هنری اسـت برای شـناخت مواضع قـوت یا ضعف یـک اثر و یا
حسـن و قبـح آن و مهمتریـن فوایـد نقـد کتـاب در روزگار مـا مقابله با کتابسـازی و آشـفتگی
مکرر اسـت تا از هرج
بـازار نشـر و ارج نهـادن بـه آثـار نیکو و نمایانـدن بیارجی آثار نامطلـوب و ّ
و مـرج علمی و ادبـی بکاهد.
ِ
همسـنگ با تألیـف کتـاب و ارزش
اهمیـت نقد کتـاب،
مؤسسـة خانـة کتـاب بـا آگاهـی بر ّ
عنـان بـا مؤلفـان و نقـش چشـمگیر نقدنویسـی و نقدپذیـری در مسـیر زایـش
منتقـدان ،هم
ِ
اندیشـهها و رشـد و تعالـی دانش و خرد ،در سـال  1383دبیرخانة جشـنوارة نقد کتـاب را بنیان
نهـاد تـا هرسـاله سـنجهای بر مقـاالت انتقادیِ منتشرشـده باشـد و امروز پانزده سـال اسـت که
بـا برپایـی جشـنوارة نقد کتـاب ،راه پر فـراز و فرود نقد را پیمـوده و از منتقدان برجسـته تجلیل
بهعمـل آورده تـا بـرای عرضـة نق ِد معیـار ،الگوسـازی کند.
ایـن جشـنواره ،اکنـون کـه با اقتـدار در گام پانزدهم خویش ایسـتاده اسـت بر خـود میبالد
کـه بـا یـاری خداونـد تاکنـون از حـدود  250نفـر از منتقـدان برجسـتة ایـران زمیـن تقدیـر
کـرده و مقـاالت ارزشـمند و منتقدانـة آنهـا را از البـهالی کثـرت اوراق جرایـد و انبوه نشـریات
بیرونکشـیده و بـه جامعـة علمـی و ادبـی معرفـی کردهاسـت .این مهم بـا تالش مسـتدام دهها
داور اندیشـمند از اسـتادان حـوزه و دانشـگاه و دبیـران محتـرم علمی و همکاران خانـة کتاب در
طی سـالیان گذشـته سـرانجام پذیرفته اسـت.
مؤسسـة خانـة کتاب در کارنامة خود انتشـار بیـش از 40عنوان کتاب بـا موضوعات مجموعه
مقـاالت نقـد ،تئـوری نقـد و اخالق نقد و ،...انتشـار فصلنامههـای تخصصی نقد کتاب و جلسـات
روزانـة نقـد و بررسـی کتـاب را دارد و امیـد کـه بتواند در راسـتای اهـداف خود با یـاری اصحاب
قلـم ،همـواره بـرای تـداوم آمـوزة نقـد و فضـای نقـادی فرهنگسـازی کنـد و نویسـندگان را به
سـوی نقـد کتاب سـوق دهد.
نیکنام حسینیپور
مدیرعامل خانة کتاب

مقدمه مدیرعامل خانه کتاب
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کتاب حاضر گزارش تفصیلی و نسبتاً تمامنمای یک سال فعالیت مکتوب منتقدان کشور
است .با مرور آن میتوان به فراز و فرود ،جزییات عرصة نقد و قوت و کاستی آن وقوف یافت.
در این جا به روشنی حاصل تالش نویسندگان و مترجمان و داوری منصفانة آن دیدهمیشود.
با نگاهی به این گزارش تصویری سنجیده از موقعیت انتقاد عالمانه ،منتقدان ،مجالت فعال در
حوزه نقد ،و آمار مقاالت منتشر شده در این عرصه به دست میآید .همچنین در این گزارش
فرایند داوری ،داوران مقاالت و منتقدان برتر معرفی شدهاند.
در سـال جـاری جمعـاً تعـداد  1025مقالة انتقـادی در حوزههای مختلف شناسـایی و در
جلسـات تخصصـی مـرور اولیـه شـد .از این میـان ،تعـداد  157مقاله بـه مرحلـه دوم داوری
رسـید .در ایـن مرحلـه ،هـر مقالـه برای سـه داور ارسـال شـد .مقاالتی کـه از سـوی داوران
 90امتیـاز بـه بـاال کسـب کـرده بودند ،بـه عنوان مقـاالت برگزیـده و مقاالتی کـه  86تا 89
امتیـاز کسـب کـرده بودند ،بـه عنوان مقاالت شایسـته تقدیر شـناخته شـدند.
در سال جاری نیز چون سالهای گذشته در برخی رشتهها نقد برتر نداشتیم .این رشتهها
عبارت بودند از :ارتباطات ،زبان و زبانشناسی ،زبان و ادبیات عرب ،شعر و علوم و فنون.
انتخاب نشدن مقاله برتر از این رشتهها دالیل مختلفی داشت از جمله نبود مقاالتی در آن
رشتهها ،ضعف جدی این مقاالت ،یا نرسیدن به حد نصاب امتیاز الزم .متخصصان و متولیان
این رشتهها الزم است به جد به این مسأله بیندیشند و نبود مقاالت برتر در این رشتهها را
هشداری به فقر علمی و بیتفاوتی فرهنگی به آنها بدانند.
بـه یاری خدا ،در سـال جاری نیز مؤسسـة خانه کتاب موفق شـد به رغم پـارهای تنگناها
و دشـواریها ،پانزدهمیـن جشـنواره نقـد کتـاب را برگـزار و از منتقدان و فعـاالن عرصه نقد
قدردانـی کنـد و چـراغ نقـد را همچنـان روشـن نگهـدارد .این جشـنواره حاصل مشـارکت و
یـاری جمعـی از مسـئوالن ،دانشـوران ،دسـتاندرکاران ،منتقـدان ،داوران ،طراحـان هنـری،
مدیـران روابـط عمومـی ،و مجریـان بخشهـای مختلـف اسـت .از همـه آنهـا سپاسـگزاری
میکنیـم و سـپاس ویـژه خـود را تقدیـم ایـن عزیـزان میکنیم:
سید عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،محسن جوادی (معاون فرهنگی
آقایان ّ
سید
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،نیکنام حسینی پور (مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب)ّ ،
سعید میرمحمد صادق (معاون امور فرهنگی مؤسسة خانه کتاب) ،علی علیمحمدی (مدیر
جشنوارههای فرهنگی) ،و سرکار خانم الهه رجبیفر (دبیر اجرایی جشنواره).
سید حسن اسالمی اردکانی
دبیر علمی پانزدهمین جشنواره نقد کتاب
1397/9/23

سخن دبیر علمی

سخن دبیر علمی
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نمـایه مجـالت،
نشریات و جراید
اشـاره :در پانزدهمیـن دورة جشـنوارةنقـد کتـاب بیـش از 900نشـریة فعال
علمـی ،پژوهشـی ،کاربردی و ترویجی بررسـی شـده؛ در این نمایـه آنچه مندرج
اسـت نام نشـریاتی اسـت که در سـال  1396دارای مقال ة انتقادی در عرص ة نقد
کتـاب بودهاند.
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.186نسیمخرد
.153مطالعاتاسالمیمیراثطاها
.187نشریهانجمنایرانیزبانوادبیاتعربی
.154مطالعاتاصولفقهامامیه
.188نقدادبمعاصرعربی
.155مطالعاتایرانی
.189نقدادبی
.156مطالعاتتاریخیجنگ
.190نقدادبیوبالغت
.157مطالعاتترجمهقرآنوحدیث
.191نقدزبانوادبیاتخارجی
.158مطالعاتتطبیقیهنر
.192نقدکتاباخالق،علومتربیتیوروانشناسی
.159مطالعاتتفسیری
.193نقدکتابادبیات
.160مطالعاتحقوقخصوصی
.194نقدکتاباطالعرسانیوارتباطات
.161مطالعاتحقوقعمومی
.195نقدکتابتاریخ
.162مطالعاتخلیجفارس
.196نقدکتابعلوماجتماعی
.163مطالعاتزبانوترجمه
.197نقدکتابفقهوحقوق
.164مطالعاتزبانهاوگویشهایغربایران .198نقدکتابقرآنوحدیث
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نمـایه مقاالت
ارسالی و راه یافته
به مرحله دوم
داوری
اشاره :مقاالت راهیافته به مرحلة دوم داوری در
متن برجسته شده است.

1.1ارزیابـی کیفیـت خدمـات در کتابخانههـای
دیجیتالـی ،یعقـوب نـوروزی ،نقـد کتـاب
اطالعرسـانی و ارتباطات ،ش ،16زمستان.1396

1010پیـاده سـازی فنـاوری اطالعـات در
کتابخانـه هـا و مراکز اطلاع رسـانی ،یعقوب
نـوروزی ،نقد کتـاب اطالعرسـانی و ارتباطات،
ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396

2.2اسـتانداردها و رهنمودهـای کتابخانههـای
عمومـی اسـترالیا ،میتـرا صمیعـی ،نقـد کتـاب
اطالعرسـانی و ارتباطـات ،ش13و ،14بهـار و
تابسـتان .1396
3.3اسـتناد یـک اصـل فرامـوش شـدة علمی
در کتـاب اصول و مبانی نشـریات دانشـگاهی،
مهـدی محمـدی ،نقـد کتـاب اطالعرسـانی و
ارتباطـات ،ش ،16زمسـتان.1396

4.4اطالعـات  ،1395فرید قاسـمی ،جهان کتاب،
ش339و  ،340مرداد و شـهریور .1396
5.5اطالعـات از وادی نظریهپـردازی تـا عرصـه
روششـناختی :نقـدی بـر کتـاب نظریـه و روش
در اطالعـات ،محمدرضـا فرهادپـور ،نقـد کتـاب
اطالعرسـانی و ارتباطات ،ش ،16زمستانٌ .1396

6.6اطالعـات و چالشهـای فـراروی آن،
محمدرضـا فرهـاد پور ،نقـد کتاب اطالعرسـانی
و ارتباطـات ،ش ،16زمسـتان.1396
7.7اندیشـهای ژرف ،ترجمـهای آزاد در کتابـی
نامتعهـد بـه اصـل ،محمـد هدایـی ،نقـد کتـاب
اطالعرسـانی و ارتباطـات ،ش ،15پاییـز.1396
8.8بررسـی و نقد کتاب روششناسی تحقیقات
کیفی ،مصطفـی همدانی ،پژوهشـنامة انتقادی
متون ،ش  ،45خـرداد و تیر.1396

9.9پژوهـش میـان رشـتهای :نظریـه و فراینـد،
عصمـت مؤمنـی ،نقـد کتـاب اطالعرسـانی و
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 کلیات و اطالعرسانی

ارتباطـات ،ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396

1111تاریـخ اجتماعـی نشـر ایـران ،مجیـد
رهبانی ،جهـان کتـاب ،ش337و  ،338خرداد
و تیـر .1396
1212تاریـخ و تحـول نشـر ،حمیـد محسـنی،
نقـد کتـاب اطالعرسـانی و ارتباطـات ،ش،16
زمسـتان.1396

1313تأملـی دوباره بـر حقوق نـرم افزارها :آن چه
کتـاب حمایتهـای حقوقـی از پدیدآورنـدگان
نـرم افـزار به مـا می آمـوزد ،زهـرا شـاکری ،نقد
کتاب اطالعرسـانی و ارتباطـات ،ش13و ،14بهار
و تابستان .1396
1414تحلیـل احسـاس در شـبکههای اجتماعـی،
حمیـده جعفـری پاورسـی ،نقـد کتـاب
اطالعرسـانی و ارتباطات ،ش ،16زمستان.1396
1515تولد دانشـنامهای تازه ،نقد و بررسـی کتاب
تهران ،ش53و ،54بهار .1396
1616چگونـه پیایندهـا در مـارک ایـران توصیـف
میشـوند ،ملیحـه درخـوش ،نقـد کتـاب
اطالعرسـانی و ارتباطـات ،ش13و ،14بهـار و
تابسـتان .1396
1717دگرگون کننده نشـر کتـاب در ایران ،هرمز
همایونپـور ،نقد و بررسـی کتاب تهـران ،ش،55
تابستان.1396
1818دینامیـک علـم و تولیـدات پژوهشـی:

21

نمـایـهمقـاالت ارسالیو
راه یافته به مـرحلـه  دوم داوری

شـاخصها ،نمایههـا ،قوانیـن آمـاری و مدلهای
ریاضـی ،نقـد کتـاب اطالعرسـانی و ارتباطـات،
ش ،16زمسـتان.1396
1919روش بیـن فلسـفه و جامعه شناسـی ،منیره
پنـج تنـی ،اطالعات حکمـت و معرفـت ،ش،10
دی .1396

2828کتابـی کـه بارهـا بایـد خوانـد :نقـدی بـر
کتـاب نظریـه انتقـادی بـرای علـوم کتابـداری
و اطالعرسـانی  ،مرتضـی کوکبـی ،نقـد کتـاب
اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،ش ،15پاییز .1396

2020رهیافتهـای نظـری بـرای فهـم اطالعـات
دیجیتـال ،رسـول زوارقـی ،نقـد کتـاب
اطالعرسـانی و ارتباطـات ،ش ،15پاییـز .1396

2929کتابـی و یـادی :گوهر عمـر ،مصاحبه پیروز
سـیار با احمد آرام ،سـایه اقتصادی نیا ،ایرانشـهر
امـروز ،ش ،1فروردین -خرداد .1396

 2121الزامـات الگـو برای سـامانهای پیشـینه،
ابراهیـم عمرانـی ،نقـد کتـاب اطالعرسـانی و
ارتباطـات ،ش ،16زمسـتان.1396

 3030ناگفتههایـی دربـارة مجلـدی از فهـارس
مجلـس (نقـد فهرسـت نسـخههای خطـی
مجلـس ،ج  ،)45جواد بشـری ،آینـة پژوهش،
ش167و ،168آذر و اسـفند .1396

2222سـازمانهای یادگیرنـده بـا تکیـه بـر
مدیریـت دانـش و شـبکههای اجتماعـی ،حمید
قاضـی زاده ،نقد کتاب اطالعرسـانی و ارتباطات،
ش ،16زمسـتان.1396
2323سـنجش و ارزیابـی خدمـات اطالعاتـی،
رحمـان معرفـت ،نقـد کتـاب اطالعرسـانی و
ارتباطـات ،ش ،16زمسـتان.1396
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پژوهشـگران کیفـی ،امیدعلـی مسـعودی ،نقـد
کتـاب علـوم اجتماعـی ،ش ،14تابسـتان.1396

2424کتابشناسـی یغمـای جندقـی ،علـی
صـادق زاده وایقـان ،نقـد کتـاب اطالعرسـانی و
ارتباطـات ،ش ،16زمسـتان.1396
2525کتابخانـه و آرشـیو :معرفـی و نقـد کتـاب
کتابخانـه هـا و آرشـیوها :بررسـی مقایسـه ای،
غالمرضـا عزیـزی ،نقـد کتـاب اطالعرسـانی و
ارتباطـات ،ش ،15پاییـز .1396
2626کتابخانههـای دانشـگاهی در عصـر
فناوریهـای نویـن ،ملیحـه درخـوش ،نقد کتاب
اطالعرسـانی و ارتباطات ،ش ،16زمستان.1396
2727کتابـی بـرای راهنمایـی پژوهشـگران،
جسـتاری در کتـاب راهنمـای کدگـذاری بـرای

3131نقـد کتـاب گویـا ،سـپیده فهیمیفـر ،نقـد
کتـاب اطالعرسـانی و ارتباطـات ،ش13و،14
بهـار و تابسـتان .1396
 3232نقد و بررسـی کتاب تجاریسـازی دانش
در مراکـز تحقیقاتـی و دانشـگاهها (مفاهیـم،
الزامـات و روش ها) ،حسـین علـی جاهد ،نقد
کتـاب اطالعرسـانی و ارتباطـات ،ش13و،14
بهار و تابسـتان .1396

3333نقـد و بررسـی کتـاب دسـتورالعملهای
چـاپ مقـاالت براسـاس رهنمودهـای انجمـن
روانشناسـی آمریـکا ( ،)APAعلیرضـا
اسـفندیاری مقـدم ،نقـد کتـاب اطالع رسـانی و
ارتباطـات ،ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396
 3434نقـد و بررسـی کتـاب مبانـی
نظریهپـردازی ،فریبـا صیـاد ،نقد کتـاب علوم
اجتماعـی ،ش ،14تابسـتان .1396

3535نقـدی بـر کتـاب شناسـی پروفسـور
حمیـد موالنـا ،اعظـم نجفقلینـژاد ،نقـد کتـاب
اطالعرسـانی و ارتباطـات ،ش13و ،14بهـار و

 3636نقـدی بـر کتـاب کتابـداری پزشـکی،
حسـن اشـرفی ریزی ،نقد کتاب اطالعرسـانی
و ارتباطـات ،ش ،15پاییـز .1396
3737هـم نویسـندگی برپایـه ویکی نویسـی:
نقـدی بـر کتـاب مقدمهای بـر علـم اطالعات
و فنـاوری ،سـعید اسـدی ،نقـد کتـاب
اطالعرسـانی و ارتباطـات ،ش13و ،14بهـار و
تابسـتان .1396

 فلسفه ،کالم و عرفان

 ۴۰1.1سـال فلسـفهبافی در یـک کتـاب :در
جسـتجوی معنـای زندگـی ،صـادق وفایـی،
خبرگـزاری مهـر 22 ،بهمـن .1396
2.2از فلسـفه و تاریخ علم بیاموزیم ،علی سـلطان
زاده ،نقـد کتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،ش15
و ،16پاییز و زمسـتان .1396
3.3انسـان شناسـی پولس :بررسـی و نقـد ،قربان
علمـی ،معرفـت ادیان ،ش  ،2بهـار .1396
4.4آسیبشناسـی جنبش شـاهدان یهـوه :نقدی
دینپژوهانـه بـا تکیـه بـر آرای مکتـب ابنعربی،
محمدجـواد ادبـی ،مطالعـات معنـوی ،ش ،24
پاییـز و زمسـتان .1396
5.5آیـا دربـاره وجـود ذهنـی هنـوز حرفـی برای
گفتـن وجـود دارد؟ بررسـی برخـی نقدهـای
وارد بـر نظریـه وجـود ذهنـی و تعریـف نقشـی
جدیـد بـرای آن ،ابوالفضـل صبرآمیـز و مرتضـی
حاجحسـینی ،حکمت و فلسـفه ،ش  ،2تابسـتان
.1396
6.6آیـا دیـن محصـول جانبـی تکامـل زیسـتی
اسـت؟ نقـد ریچـارد سوسـیس بـه رویکـرد
غیرسازشـی در تبیین تکاملی دین ،امیرکشـانی،
فلسـفه تحلیلـی ،ش  ،31بهارو تابسـتان .1396

8.8بازشناسـی انتقـادی فلسـفة سیاسـی مایکل
سـندل در مناسـبات اخلاق و سیاسـت،
محمدرضـا احمـدی طباطبایـی ،پژوهشـنامة 
انتقـادی متـون ،ش ،5آذر و دی .1396

نمـایـهمقـاالت ارسالیو
راه یافته به مـرحلـه  دوم داوری

تابسـتان .1396

7.7بـا عارفـان در جغرافیای تاریخی سـرزمین
جـان نقـد و تحلیل کتـاب تصوف (خاسـتگاه،
تاریـخ و موضوعـات وابسـته) ،مریم حسـینی،
نقد کتـاب ادبیـات ،ش  ،12زمسـتان .1396

9.9بررسـی و نقـد کتـاب داوریهـا،
شناختشناسـی و نظـام نـوری در فلسـفة
اشـراق ،زهـره سـعیدی ،پژوهشـنامة انتقادی
متـون ،ش ،5آذر و دی .1396

110بررسـی انتقـادی دیـدگاه غیاثالدین منصور
دشـتکی در معاد جسـمانی ،عسـکری سـلیمانی
امیـری و سـید محمدرضـا مدرسـی ،معرفـت
کالمـی ،ش ،1بهـار و تابسـتان .1396
111بررسـی انتقـادی معنـای زندگـی از منظـر
اگزیستانسیالیسـم الهی ،سـیدمحمود موسوی و
میثـم شـادپور ،آییـن حکمـت ،ش ،32تابسـتان
.1396
112بررسـی انتقـادی نظریـه هسـتی اجتماعـی
در اندیشـه بسـکار ،سـیدمحمد معلمـی ،معرفت
فرهنگـی اجتماعـی ،ش ،3تابسـتان .1396
113بررسـی دیـدگاه راجـر تریـگ در بـاب التزام
دینی و عقالنیت ،فاطمه سـعیدی و عبدالرسـول
کشـفی ،پژوهشـنامه فلسـفۀ دین(نامۀ حکمت)،
ش ،30پاییز و زمسـتان .1396
114بررسـی نقـد بنـت بـر ردیـۀ کانـت بـر
براهیـن اثبات نظـری خداونـد ،آرویـن آذرگین،
پژوهشـنامه فلسـفۀ دین(نامۀ حکمـت) ،ش،29
بهـار و تابسـتان .1396
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115بررسـی نقـد سـید عبداالعلـی سـبزواری بر
مبانـی توحیـد در حکمـت متعالیـه ،مصطفـی
مؤمنـی و مهـدی افچنگـی ،حکمـت صدرایـی،
ش ،2بهـارو تابسـتان .1396
1616بررسـی و نقـد ترجمـۀ جلد چهـارم تاریخ
فلسـفۀ غـرب راتلـج ،مجیـد صدرمجلـس،
پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،5آذر و دی
.1396

پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،5آذر و دی
.1396

224بررسـی و نقـد کتـاب پوزیتیویسـم منطقی،
محمـد شـکری ،پژوهشـنامة  انتقـادی متـون،
ّ
ش ،5آذر و دی .1396
2525بررسـی و نقد کتـاب تاریخ فلسـفة راتلج؛
ج ،4 .سـیدمصطفی شـهرآیینی ،پژوهشـنامة
انتقـادی متـون ،ش ،5آذر و دی .1396

117بررسـی و نقـد داللـت عقلـی معجـزات بـر 226بررسـی و نقـد کتـاب داوریهـا،
صـدق ادعـای نبـوت ،وحیـده فخـار نوغانـی و شناختشناسـی و نظـام نـوری در فلسـفهی
سـیدمرتضی حسـینی شـاهرودی ،پژوهشـنامة  اشـراق ،زهـره سـعیدی ،پژوهشـنامة  انتقـادی
کالم ،ش ،6بهـار و تابسـتان .1396
متـون ،ش ،5آذر و دی .1396
118بررسـی و نقـد دو کتـاب ماهیـت منطـق و 2727بررسـی و نقد کتاب شـرق شناسی ،پست
منطـق ماهیت و تحلیل منطقی گـزاره ،علیرضا مدرنیسـم و جهانـی شـدن ،شـمسالملوک
دارابـی ،نقد کتاب کالم ،فلسـفه و عرفان ،ش 13مصطفـوی ،پژوهشـنامة انتقادی متـون ،ش،5
و ،14بهار و تابسـتان .1396
آذر و دی .1396
119بررسـی و نقـد دیـدگاه فیـاض الهیجـی
دربـارۀ وحدت وجـود عرفانی ،محمـود صیدی و
هادی هاشـمی ،خردنامة صدرا ،ش ،90زمسـتان
.1396
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220بررسـی و نقـد قـوۀ وهـم و ادراکات آن در
حکمـت صدرائـی ،محمـود صیـدی و ابراهیـم
نـوری ،حکمـت آییـن ،ش.1396 ،32
2121بررسـی و نقـد کتـاب «مـا و میـراث
فلسـفیمان» ،مسـلم طاهـری ،پژوهشـنامة
انتقـادی متـون ،ش ،2خـرداد و تیـر .1396

222بررسـی و نقـد کتـاب اندیشـه اسلامی،1
مرتضـی شـجاری ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون،
ش ،5آذر و دی .1396
2323بررسـی و نقـد کتاب پایـان تاریـخ از نظر
فالسـفه مدرن و پسـت مدرن ،محمـد اصغری،

228بررسـی و نقد کتاب فلسـفه فیریک مادلین،
نرگـس فتحعلیـان ،نقـد کتـاب کالم ،فلسـفه و
عرفـان ،ش 15و ،16پاییـز و زمسـتان .1396
229بررسـی و نقـد کتـاب هـرم هسـتی :تحلیلی
شناسـی تطبیقـی :چالشهـا
از مبـادی هستی
ِ
و کاسـتیها ،حسـن احمـدیزاده ،پژوهشـنامة 
انتقـادی متـون ،ش ،5آذر و دی .1396
330بررسـی و نقـد مقالـۀ بررسـی اصالـت وجود
صدرایـی در تفکـر سـینوی ،مصطفـی مؤمنـی و
محمـد نجاتـی ،حکمـت صدرایـی ،ش ،2بهـار و
تابسـتان .1397
331بررسـی و نقـد مکتـب عرفانـی گریگـوری
پاالمـاس؛ احیاکننـده مسـیحیت شـرقی،
سـیدمرتضی میرتبـار ،الیاس عـارفزاده و رحیم
دهقـان ،معرفـت ادیـان ،ش ،4پاییـز .1396

333بررسـی و نقـد نسـبتهای محمدرضـا
حکیمـی بـه فیلسـوفان ،حسـن رمضانـی ،نقد و
نظـر ،ش ،2تابسـتان .1396

441تحلیـل انتقادی دیـدگاه دیوید هیـوم درباره
جوهریـت و ایـن همانـی ذهـن ،محمدتقـی
یوسـفی و میثم شـادپور ،معرفت فلسـفی ،ش،2
زمسـتان .1396

334بررسـی و نقـد نظریـه حکیـم سـبزواری در
تبییـن امر بین امریـن ،اصغر رمضانـی و علیرضا
آلبویـه ،نقد و نظـر ،ش ،1بهـار .1396

442تحلیـل انتقـادی مبانـی معرفـت شـناختی
اومانیسـم دکارتـی بـر اسـاس اندیشـۀ عالمـه
جعفـری ،نرگس ابوالقاسـمی ،فضـلاهلل خالقیان،
ذهـن ،ش ،72زمسـتان.1396

335پاسـخی به نقد سـومز در مورد معناشناسـی
دوبعـدی ضعیـف بـر پایـه مفهـوم شـهود در
نظریـه زیسـتمعنایی میلیـکان ،حامد باسـتین
و سـیدمحمدعلی حجتـی ،ذهـن ،ش ،71پاییـز
.1396

443تحلیـل و نقـد کتـاب درآمـدی بـر تصـوف،
طریـق باطنـی اسلام ،مریـم صانعپـور،
پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،7دی .1396

3636پرسـش فلسـفی در بـاب مناسـبات
مسـیحیت و دموکراسـی ،مختـار نـوری ،نقـد
کتاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،ش 15و ،16پاییز
و زمسـتان .1396

444تسـامح در نقـل روایـات نشـانههای ظهـور
بـا تاکیـد بـر کتـاب مأتـان و خمسـون عالمـه،
خدامـراد سـلیمیان ،انتظـار موعـود ،ش،53
تابسـتان .1395

337پوزیتیویسـم وارونـه؛ نقـدی بـر روایتگرایـی
وایـت و انکراسـمیت ،کریـس لورنتـز ،سـیدرضا
وسـمهگر ،خردنامـه ،بهـارو تابسـتان .1396

445تصـور کنیـد حقیقـت زنـی باشـد :نگاهی به
دیباچـه بر فراسـوی خیـر و شـر و دیباچۀ کانت
بـر نقـد عقـل محـض ،حکمـت و فلسـفه ،ش،2
تابسـتان .1396

338تبییـن و نقـد دیـدگاه کالمـی ،حکمـی و
عرفانـی قاضی سـعید قمی دربـاره جایگاه عرش
و کرسـی در نظـام هسـتی ،مرجـان درسـتی
مطلـق ،موسـی مالیـری و محمـد پارچـه بـاف
دولتـی ،کالم اسلامی ،ش ،101بهـار .1396
339تبییـن و نقـد نظریـه علـم اجمالـی در عین
کشـف تفصیلـی از دیـدگاه اسـتاد فیاضـی،
اسـماعیل بهشـت ،نسـیم خـرد ،ش.1396 ،1
440تحلیـل انتقـادی از دو اسـتدالل مطهـری بر
جاودانگی انسان ،حسـین هوشنگی ،امیرارجمند
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332بررسـی و نقـد منطقـی بـودن مسـئله شـر،
محمدعلـی عباسـیان چالشـتری ،تحقیقـات
کالمـی ،ش ،19زمسـتان .1396

و محمدجـواد امیراحمـدی ،پژوهشـنامۀ فلسـفۀ
دیـن (نامـۀ حکمـت) ،ش ،29بهـار و تابسـتان
.1396

446تعهد بـه آزادی مسـئولیت اجتماعی ،طلیعه
خادمیـان ،جهـان کتـاب ،ش  335و ،336
فروردیـن و اردیبهشـت .1396
447تکـرا ِر تکـرار ،منیـره پنـج تنـی ،اطالعـات
حکمـت و معرفـت ،ش ،8آبـان .1396
448جایـگاه دلیل نقلی و شـهود در نظام حکمت
متعالیـه و نقـد و بررسـی دیدگاههـا ،حسـن
رضایی ،حکمت اسلامی ،ش ،4زمسـتان .1396
449جریـان شناسـی قانـون اخلاق از رهگـذر
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نقـد عقل بـه عقل ،سـیدحمیدرضا حسـنی ،نقد
کتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،ش 13و ،14بهـار
و تابسـتان .1396
5050جوانههـای خشـکیده و میـوه هـای کال:
مشـتی نمونۀ خـروار ترجمـۀ پدیدارشناسـی
روح هـگل در زبـان فارسـی ،محمدمهـدی
اردبیلـی ،نقـد کتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان،
ش 15و ،16پاییـز و زمسـتان .1396

551خـرده هایـی بـر وسـام الخطـاوی ،محقـق و
مصحـح منطـق اإلشـارات و التنبیهـات ،طاهـر
عزیـز وکیلـی ،آینـة پژوهـش ،ش  167و ،168
آذر و اسـفند .1396
552دیالـوگ با فیلسـوف راهی به سـوی فلسـفه
ورزی ،مرضیـه افراسـیابی ،نقـد کتـاب کالم،
فلسـفه و عرفـان ،ش 15و ،16پاییـز و زمسـتان
.1396
553دیدگاههـای یوسـف حـداد دربـاره اتهـام
نصرانیـت به پیامبـر(ص) در تـرازوی نقد ،محمد
مولـوی ،ریانه باسـتانی پاریزی و محسـن نورائی،
تحقیقـات کالمـی ،ش ،19زمسـتان .1396
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554روانـکاوی سـرپیچی و عصیـان علیـه
افسـردگی ملـی ،معصومـه علـی اکبـری ،جهان
کتـاب ،ش339و  ،340مـرداد و شـهریور .1396
555سـنجش برهـان صدیقین عالمـه طباطبایی
در آینـه نقـد و پاسـخ ،سـیدحجت طباطبایـی،
حکمـت اسلامی ،ش ،3پاییـز .1396
556فضایـل ذهـن بـه روایـت زگزبسـکی ،علـی
صادقـی ،نقـد کتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان،
ش 15و ،16پاییـز و زمسـتان .1396
557قصدیت جمعی :دانشـنامه فلسفه استنفورد،
محمـد علی مـرادی ،نقـد کتاب علـوم اجتماعی

ش ،13بهار .1396
558گزارشـی از یـک کتابسـازی نقـدی بـر
کتـاب بنیـاد حکمـت برتـر (ترجمـه ،شـرح و
تحقیـق شـواهدالربوبیه) ،عـادل حقطلـب،
گـزارش میـراث ،ش 1و ،2تابسـتان .1395
559گزارشـی انتقـادی از دیـدگاه ویلیـام راو در
بـاب مسـئلۀ قرینـهای شـر ،امیر مهدی بخشـی
زاده ،سـفینه ،ش ،55تابسـتان .1396
660گمشـده فلسـفه در آکادمـی هـای ایـران،
عاطفـه صاحبقـدم ،نقـد کتـاب کالم ،فلسـفه و
عرفـان ،ش 13و ،14بهـار و تابسـتان .1396
661الگویـی از روش اجتهـاد در عرفـان مأثـور
(مطالعـۀ مـوردی :روش کتـاب سراالسـراء)،
مصطفـی همدانـی ،عرفـان اسلامی ،ش ،54
زمسـتان .1396
662معرفـت شـهودی از منظـر برتـر انـد
راسـل :نگاهـی بـه مجموعـة عرفـان و منطـق،
اصغـر نهجیـری ،نقـد و بررسـی کتـاب تهـران،
ش53و ،54بهـار .1396
6363معرفـی و بررسـی نقادانـۀ کتاب فلسـفۀ
ریاضیـات بـراون ،حسـین بیـات ،فرهنـگ و
اندیشـة ریاضـی ،ش ،60بهار و تابسـتان .1396

664مقدمـه و تصحیـح انتقادی معاش السـالکین
سـید محمد نوربخش ،جمشـید جاللیشیجانی،
جاویـدان خرد ،ش ،31بهار و تابسـتان .1396
665ملـودی ملال در موسـیقی متـن زندگـی،
یـزدان منصوریـان ،جهان کتـاب ،ش  ،342آبان
.1396
666نقـادی انتقادهـای شـیخ احمـد احسـائی به
قـوه خیـال و مبانـی آن در حکمـت متعالیـه،
محمـود صیـدی و حسـن مرادی ،ذهـن ،ش،72

667نقـادی نظریـه فخـر رازی دربـاره رنـج
بـودن لـذات حسـی ،محمـود صیدی و محسـن
پیشآهنـگ ،نقد و نظـر ،ش ،4زمسـتان .1396
668نقـد احسـاسگرایی آیـر ،افضـل بلوکـی و
محمدعلـی مصلحنـژاد ،معرفت اخالقـی ،ش،21
بهـارو تابسـتان .1396
669نقـد اسـتداللهای فخـررازی از قـرآن بـر
حجیـت قیـاس ،محمعلـی نجیبـی ،روح اهلل
حسـینی ،مطالعـات اصـول فقـه امامیـه ،ش ،7
بهـارو تابسـتان .1396
770نقـد دازیـن کاوانـۀ رویکردهـای مبتنـی بـر
علـوم طبیعـی در روانپژوهی ،خشـایار برومند و
علیاصغـر مصلـح ،حکمت و فلسـفه ،ش ،3پاییز
.1396
771نقـد دو دیـدگاه رایـج در خصـوص جایـگاه
علمالنفـس ارسـطویی ،سـید احمـد حسـینی،
حکمـت و فلسـفه ،ش ،2تابسـتان .1396
772نقـد دیـدگاه شـیخ مفیـد و خواجه طوسـی
در تبییـن اندیشـه امـر بیـن االمریـن ،مهـدی
یعقوبی ،سـیدمحمد موسـوی بایگـی و مصطفی
فقیه اسـفندیاری ،پژوهشـنامه کالم ،ش ،7پاییز
و زمسـتان .1396
773نقـد رورتـی بـر معرفـت شناسـی ،شـهال
اسلامی ،فلسـفه تحلیلی ،ش ،31بهار و تابستان
.1396
774نقـد روششـناختی جایـگاه عرفـان در مقام
داوری در روششناسـی فلسـفه مالصدرا ،حسـن
رهبـر ،شـمساهلل سـراج و سـید یحیـی یثربـی،
آینـۀ معرفـت ،ش ،51تابسـتان .96
775نقـد رویکـرد ناواقعگرایـی ویتگنشـتاین

776نقـد رویکرد هوسـرلی بـه معرفـت از دیدگاه
عقالنیـت نقـاد ،علیرضا منصوری ،روششناسـی
علوم انسـانی ،ش ،91تابسـتان .1396
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زمسـتان .1396

در باورهـای دینـی ،عبدالرحیـم فاطمـی،
پژوهشهـای فلسـفی ،ش ،20بهـارو تابسـتان
.1396

777نقـد سـازۀ  معناشـناختی مـدل ارتباطـی
منبـع معنـا از منظر حکمـت متعالیـه ،مصطفی
همدانـی ،حکمـت صدرایـی ،ش ،1پاییـز و
زمسـتان .1396
7878نقـد طبقهبنـدی و معرفـی رویکردهـای
علم دینی و اسلامی سـازی علـوم ،محمدتقی
موحـد ابطحـی ،نقـد کتـاب کالم ،فلسـفه و
عرفـان ،ش 15و ،16پاییـز و زمسـتان .1396

779نقـد عقـل خودبنیـاد دینی ،حسـن احمدی،
معرفـت کالمـی ،ش ،2پاییز و زمسـتان .1396
880نقـد عقـل مـدرن بـا رویکـردی زنانهنگـر،
مریـم صانعپـور ،غربشناسـی بنیـادی ،ش،2
پاییـز و زمسـتان .1396
881نقـد مسـتندات قرآنـی و روایی چلهنشـینی،
عبـاس اسـماعیلیزاده ،میثـم شـعیب و رضـا
ملازاده پامچـی ،پژوهشـنامه کالم ،ش ،6بهار و
تابسـتان .1396
882نقـد نظریـه فخـررازی در مـورد ماهیـت
داشـتن واجبالوجـود ،علـی حسـینی ،محمـود
صیـدی و هـادی هاشـمی ،قبسـات ،زمسـتان
.1396
883نقـد و ارزیابـی مشـهورترین برهـان اصالـت
وجـود صدرایـی (بـا لحـاظ تقریـرات گوناگـون
آن) ،محمـود هدایتافـزا ،آینـۀ معرفـت ،ش،52
پاییـز .1396
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884نقـد و بررسـی انسانشناسـی دارویـن بـر
اسـاس حکمـت متعالیـه ،فرانـک بهمنـی و
علیاله بداشـتی ،اندیشـه دینی دانشـگاه شـیراز،
ش  ،3پاییـز .1396
885نقـد و بررسـی آراء تجدیدنظـر طلبانـه
پاتریشـیا کـرون در زمینـه مطالعـات اسلامی،
سـپیده نصرتـی ،قربـان علمـی و ناصر گذشـته،
تاریـخ و تمـدن اسلامی ،ش  ،25بهارو تابسـتان
.1396
886نقـد و بررسـی پاسـخهای فخـررازی بـه
شـبهات کالمی در بـاب توحید افعالـی ،علیرضا
فارسـی نـژاد ،پژوهشـنامة فلسـفۀ دیـن (نامـۀ
حکمـت) ،ش ،29بهـار و تابسـتان .1396
887نقـد و بررسـی جاودانگـی در الهیـات
فیزیکالیسـتی مسـیحی ،حسـن احمـدیزاده و
طیبـه غالمـی ،پژوهشهـای فلسـفی ،ش،20
بهـار و تابسـتان .1396
888نقـد و بررسـی دیـدگاه پیششـناختی و
چندشـناختی در بحث از هماهنگی آزاد خیال و
فاهمـه ،علی سـلمانی ،متافیزیـک ،ش ،23بهارو
تابسـتان .1396
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889نقد و بررسـی دیـدگاه صالح الدیـن االدلبی
دربـارۀ خالفـت علی(ع) ،علیرضـا طبیبی و اصغر
طهماسـبی بلداجـی ،تحقیقـات کالمـی ،ش،18
پاییز .1396
990نقـد و بررسـی علـل از خـود بیگانگـی از
منظـر فویـر بـاخ و کارل مارکـس ،آیین حکمت،
سـیدعابدین بزرگـی ،ش ،33پاییـز .1396
991نقد و بررسـی کتاب جبر و اختیار اثر اسـتاد
محمدتقـی جعفـری ،آزاده عباسـی ،سـفینه ،ش
 ،54بهار .1396

992نقـد و بررسـی کتـاب فرهنـگ پسـامدرن،
مجیـد پروانـه پـور ،نقـد کتـاب کالم ،فلسـفه و
عرفـان ،ش 13و ،14بهـار و تابسـتان .1396
993نقـد و بررسـی مؤلفههـای ماهیـت علـم
در آمـوزش علـم ،فهیمـه ابراهیمـی تیرتـاش،
روششناسـی علـوم انسـانی ،ش ،93زمسـتان
.1396
994نقد و بررسـی نظریـه ابنسـینا ،آکوئیناس و
صدرالمتألهیـن در زبـان دیـن ،حسـین مظفری،
معرفـت کالمـی ،ش  ،2پاییز و زمسـتان .1396
995نقـد و بررسـی وجودشناسـی عـارف لوتـری
یاکـوب بومـه ،علیرضـا کرمانـی ،معرفـت ادیان،
ش ،4پاییـز .1396
996نقـد و تحلیـل دیـدگاه فخـررازی در مسـأله
تبایـن جوهـری نفـوس ناطقـه ،ابراهیـم نـوری،
اندیشـه دینـی دانشـگاه شـیراز ،ش ،2تابسـتان
.1396
997نقدهـای مالصـدرا بـر تقریـر ابنسـینا از
برهـان امـکان و وجوب ،حکمـت صدرایی ،ش،2
بهـار و تابسـتان .1396
998نقـدی بـر ذات حقیقـی و ویژگیهـای
غیرذاتـی اندیشـه از دیـدگاه فرگـه ،میرسـعید
موسـوی کریمـی و علیرضا ملکـی ،پژوهشهای
فلسـفی ،ش ،20بهـار و تابسـتان .1396
999نقـدی بـر کتـاب آشـنایی بـا فلسـفه علـم،
یاسـمن هشـیار ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون،
ش ،5آذر و دی .1396
1100نقـدی بـر کثرتگرایی دینی (فروکاهشـی
و غیرفروکاهشـی) ،احمـد بهشـتی و مهـدی
بهشـتی ،عقـل و دیـن ،ش ،17پاییـز و زمسـتان
.1396

1101نـگاه نقادانـه بـه نظریـۀ روزنبـرگ دربـارۀ 
بهکشـی ،رضـا اکبـری و سـید علیرضـا هدانـی،
پژوهشهـای فلسـفی-کالمی ،ش ،2تابسـتان 66تأملـی بـر عوامـل و نشـانگان کارآمـدی
.1396
و اثربخشـی یـک کتـاب مطـرح در رشـتة
1102نگرشـی بـر نگارشهـای کالمـی( )7أعالم مدیریت آموزشـی ،حسـن رضـا زینآبـادی و
َ
رائـق ابـن شَ هرآشـوب ،کتابـی نفیـس در فرشـته بابانآبـادی ،پژوهـش و نـگارش کتب
الط ِ
اصطلاح نامـه نـگاریِ اسلامی ،حمیـد عطایـی دانشـگاهی ،ش ،40بهـار و تابسـتان .1396
نظـری ،آینـة  پژوهـش ،ش ،163فروردیـن و 77تحلیـل محتـوای کتابهـای تفکـر و سـبک
اردیبهشـت .1396
زندگـی دورة اول متوسـطه بـر حسـب میـزان
1103هرمنوتیـک بـه مثابـه همزبانـی ،علـی
پیرحیاتـی ،نقـد کتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان،
ش 13و ،14بهـار و تابسـتان .1396
 علومتربیتی و روانشناسی

11اختلال خودشـیفتگی از منظـر روانپویایـی:
مـروری بـر چگونـه بـا شـخصیت خودشـیفته
صحبـت کنیـم؟ ،سـعید عبدالملکـی ،نقدکتـاب
اخلاق ،علـوم تربیتـی و روانشناسـی ،ش6و،7
تابسـتان و پاییـز .1395
22آفرینـش ذهـن روانکاوانـه ،فـرخ امیرفریـار،
جهـان کتـاب ،ش  345و ،346بهمـن و اسـفند
.1396
33بررسـی محتـوای کتـاب تفکـر و پژوهـش
پایـه ششـم ابتدایی براسـاس الگـوی خالقیت
هدایـت شـده پلسـک ،علـی ضیایـی مهـر،
روانشناسـی تربیتـی ،ش ،44تابسـتان .1396
44بررسـی محتـوای کتـاب هدیههای آسـمان
پایـه پنجـم ابتدایـی (تألیـف )95-94از منظر
پاسـخ گویـی بـه سـؤاالت دینـی کـودکان،
معرفـت ،ش ،236مـرداد .1396
55بررسـی و نقـد روش تحلیـل مفهومـی
بـا رویکـرد بـه پوزیتیویسـم منطقـی در

نمـایـهمقـاالت ارسالیو
راه یافته به مـرحلـه  دوم داوری

پژوهشهـای تربیتـی ،اندیشـههای نویـن
تربیتـی ،ش ،1بهـار .1396

توجـه بـه مؤلفههـای سـرمایه فرهنگـی ،محمد
حرفتـی سـبحانی لیلآبـادی و موسـی پیـری،
مطالعـات میـان فرهنگـی ،ش.1396 ،31

88تحلیـل محتـوای کتاب های فارسـی دوره اول
متوسـطه برحسـب میزان توجـه بـه مؤلفه های
سـرمایه فرهنگی ،محمـد حرفتی سـبحانی لیل
آبادی و موسـی پیری ،تحقیقـات فرهنگی ایران،
ش ،4زمستان .1396
99تحلیـل محتـوای کتابهـای جدیـد التألیـف
علـوم تجربـی دورة ابتدایـی ایـران بـا توجـه بـه
مؤلفـه هـای کفایـت اجتماعـی فلنـر ،راضیـه
جلیلـی ،فائـزه ناطقـی و علیرضـا فقیهـی،
اسلام و پژوهشهـای تربیتـی ،ش  ،17بهـار و
تابسـتان.1396
110جسـتاری بـر ابعـاد و مؤلف ههـای ارزیابـی
نقادانـۀ کتـب درسـی دانشـگاهی بـا تأکیـد
بـر اصـول طراحـی و سـازماندهی پیا مهـای
آموزشـی ،محمدرضـا نیلـی احمدآبـادی و علـی
دانا ،پژوهشـنامة انتقادی متون ،ش ،7دی.1396
111درآمـدی انتقـادی بـر نظریههـای آشـوب
و پیچیدگـی ،سـید محمدحسـین حسـینی،
پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،6آذر .1396
112شـبه علـم و ضـد علـم ،طلیعـه خادمیـان،
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جهـان کتـاب ،ش339و  ،340مـرداد و شـهریور
.1396

پیشدبسـتان ،ویـدا رحیمینـژاد ،پژوهشـنامة 
انتقـادی متـون ،ش ،6آذر .1396

113صعـودی سـالم :رویکـرد نقـد مراقبتـی،
مهرنـوش هدایتـی ،پژوهشـنامة انتقـادی متون،
ش ،7دی .1396

221نقدی بر کتـاب آموزش و پـرورش تطبیقی:
رویکردهـا ،روشهـا و اصول ،عبـاس معدندار
آرانـی ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،6آذر
.1396

114فراتحلیـل محتـوای کتـاب زیستشناسـی
سـال دوم متوسـطه نظام جدید براسـاس الگوی
خالقیت پلسـک ،محبوبه کاوه و فرشـته هدایتی،
نوآوریهـای آموزشـی ،ش ،61بهـار .1396
115مقایسـه مؤلفههـای هـوش معنـوی در
دو رمـان سـختون و فریـاد مـرا بشـنو ،شـهرزاد
رادمنـش ،ادبیـات تطبیقـی دانشـگاه باهنـر
کرمـان ،ش ،17پاییـز و زمسـتان .1396
116نقد کتـاب آمـوزش و پـرورش فرهنگها و
جوامـع ،علیرضا عصـاره ،پژوهشـنامة انتقادی
متـون ،ش ،6آذر .1396

117نقـد و تحلیـل کتـاب نامههای زینـب تربیت
فطـری در اسـارت تربیـت رسـمی ،سیدحسـین
حسـینی ،پژوهشـنامة انتقادی متـون ،ش ،6آذر
.1396
30

118نقدی بـر دیدگاه رئالیسـم مفهومی خالقانه
در کتـاب روششناسـی علـوم انسـانی نـزد
اندیشـمندان مسلمان ،سـیدمحمدرضا تقوی و
سـید سـعید زاهد ،پژوهشـنامة انتقادی متون،
ش ،2خرداد و تیـر .1396
119نقـدی بـر کتـاب برنامـة درسـی و آموزش
هنـر در آمـوزش و پـرورش ،محمـد امینـی،
پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،6آذر .1396

220نقـدی بـر کتاب انگلیسـی برای دانشـجویان
ش و پـرورش تطبیقـی :آمـوزش
رشـته آمـوز 
و پـرورش ابتدایـی و آمـوزش و پـرورش

222نقـدی بـر کتـاب تربیـت بدنـی در مـدارس،
محسـن حالجـی ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون،
ش ،6آذر .1396
223نقـدی بر کتاب مبانی امـور مالی و بودجه در
آمـوزش و پـرورش ،عبداهلل انصاری ،پژوهشـنامة 
انتقادی متون ،ش ،6آذر .1396
224واکاوی و نقـد مبانـی انگارههـای وین والتر
دایر در متن روانشناسـی مثبت و روان درمانی
معنوی -مذهبی ،رسـول حسـین پور ،مطالعات
معنوی ،ش ،24پاییز و زمسـتان .1396

 .4دین
الف) کلیات اسالم
11علـم دیـن ،حمیـرا ارسـنجانی ،ایرانشـهر
امـروز ،ش ،2تیـر و شـهریور.1396
22الشـیخ ابوزهـره و کتابـه :االمامالصـادق
حیاتـة و عصـره بیـن الحقائق و االوهام ،سـید
هادی خسروشـاهی ،کتـاب شـیعه ،ش11و،12
بهـار و تابسـتان .1394

33القولالفصـل فـی کـون جامـع الرصافـه غیـر
جامـع الفضـل ،سـید عبدالسـتار حسـنی ،کتاب
شـیعه ،ش11و ،12بهـار و تابسـتان .1394
44ترجمـه سـید میرعبدالفتـاح حسـینی مراغی،
محمد حسـن موسـوی ،کتاب شیعه ،ش11و،12
بهار و تابسـتان .1394

66محاکمـه حقیقـت جویـی ،عقالنیـتورزی،
و معنویتگرایـی ،مصطفـی ملکیـان ،نـگاه نـو،
ش ،115پاییـز .1396

114بررسـی و نقد رویکـرد پدیدارشناسـی دینی
هانـری کربن ،رحمـان مرتضوی ،اندیشـه دینی،
ش ،63تابسـتان .1396

77بررسـی و نقد کتـاب از علم سـکوالر تا علم
دینی ،خسـرو باقری نوعپرسـت ،پژوهشـنامة
انتقـادی متون ،ش ،2خـرداد و تیر .1396

115بررسـی و نقـد رویکـرد تاریخینگـری بـه
سـنت اسلامی در آرای محمـد عابدالجابـری
و محمـد ارکـون ،حامـد علـی اکبـرزاده ،حسـن
معلمـی ،حکمـت اسلامی ،ش ،3پاییـز .1396

88بررسـی و نقـد کتـاب پارادایـم اجتهـادی
دانـش دینی ،سـید محمدتقی موحـد ابطحی،
پژوهشـنامة انتقادی متـون ،ش ،2خرداد و تیر
.1396

99ارزیابی دیـدگاه گلدزیهـر در خصوص عصمت
پیامبـر(ص) ،فتحیـه فتاحـیزاده و هاجراسـدی،
قـرآن پژوهـی خاورشناسـان ،ش ،33پاییـز و
زمسـتان .1396
110الهیـات هنـری یـا الهیـات هنـر؟ تحلیـل
انتقـادی دیـدگاه جورج پاتیسـون ،فلسـفة دین،
ش ،3پاییـز .1396
111بررسـی دیـدگاه نقادانـه قفـاری راجـع بـه
زراره بـا تأکیـد بـر دیـدگاه خویـی ،محمدتقـی
رفعتنـژاد ،محمدکاظـم رحمـان سـتایش و
حسـین جوادینیـا ،پژوهشـنامة امامیـه ،ش،6
پاییـز و زمسـتان .1396
112بررسـی فلسـفة  قیـام امـام حسـین(ع) از
دیـدگاه عالمـه کاشـف الغطـاء :نقـد و بررسـی
کتـاب السیاسةالحسـینیه ،مائـده رضایـی،
مطالعـات اسلامی میـراث طاها ،بهار و تابسـتان
.1396
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55تصحیـح انتسـاب یـک کتـاب :االصـداف
الحقفیـه از نجفـی اصفهانی یا آرانی کاشـانی،
مهـدی باقری سـیانی ،کتاب شـیعه ،ش11و،12
بهار و تابسـتان .1394

113بررسـی و نقـد دیـدگاه هاینـس هالـم و
اندروجـی نیومـن دربـارة مهدویـت و مسـائل
پیرامونـی ،اصغـر فروغـی ابـری و نـدا بدیعیـان
فـرد ،پژوهشهای مهـدوی ،ش ،22پاییز .1396

116تأملـی کیفـی بـر چگونگـی آمـوزش معارف
مهدویـت ،مطالعـة  مـوردی :کتابهـای درسـی
پیامهـای آسـمان دورة اول متوسـطه ،مهـدی
قنبـری و محمـد نیکخـواه ،پژوهـش هـای
مهـدوی ،ش  ،22پاییـز .1396
117تحلیـل و نقـد شـبهة  وجـود اصطالحـات
فلسـفی-حکمی در نهجالبالغـه ،علـی
حاجیخانـی و سـعید جلیلیان ،پژوهشـنامة نهج
البالغـه ،ش ،17بهـار.1396
118تصحیـح ترجمـة شـرح نهـج البالغـه اثـر
عزالدیـن آملـی ،پژوهشهـای نهجالبالغـه،
ش ،52بهـار .1396
119تصـور ،امـکان مفهومـی و معرفـت وجهـی،
نقـدی به مـدل ایچیکاوا و جارویس برای کسـب
معرفـت وجهـی ،مسـعود ضیـاء علـی نسـبپور،
فلسـفة علـم ،ش ،2پاییـز و زمسـتان .1396
220تصویرپـردازی صحنههـای بهشـت در
سـید
کالم امـام علـی(ع) براسـاس دیـدگاه ّ
قطـب (مـوردکاوی کتـاب تمـام نهجالبالغـه)،
پژوهشـنامة  نهجالبالغـه ،ش  ،19پاییـز.1396
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221دیـن پژوهـی مصطفـی ملکیـان :بررسـی
و نقـد ،علـی شـاهرخت رحیمـی و علـی حقـی،
جسـتارهای فلسـفة دیـن ،ش ،1بهار و تابسـتان
.1396
222فرضیـة خاسـتگاه هاجـری اسلام ،تحلیل و
نقـد ،سـعید کریـم پور و علـی راد ،فلسـفة دین،
ش ،4زمسـتان .1396
223کتاب شناسـی و نقد منابـع در بحاراالنوار
عالمـه مجلسـی ،رسـول جعفریـان و قاسـم
قریـب ،پژوهشـنامة تاریـخ تشـیع ،س ،1بهار
.1396

224مـروری بـر شـیعه پژوهـی در آثـار مرجـع
اسلام :تحلیـل اسـتنادی مداخلـی شـیعی
در دانشـنامة  جهـان اسلام و دایرةالمعـارف
اسلام ،زهـرا ابـاذری و زهـره میرحسـینی و،...
پژوهشهـای اعتقـادی کالمـی ،ش ،25بهـار
.1396
225مالحظاتـی انتقـادی دربـارة دیدگاههـای
داالیی الما ،پریسـا گـودرزی ،مطالعـات معنوی،
ش ،23بهـار و تابسـتان .1396

32

226نقـد سکوالریسـم براسـاس مکتـب علـوی،
اکـرم احمدیـان احمدآبـادی و محمـد اخـوان،
پژوهشهـای نهجالبالغـه ،ش ،53تابسـتان
.1396
227نقـد و بررسـی اندیشـههای ابنخلـدون
دربـارة مهدویـت براسـاس آمـوزه هـای اهـل
سـنت ،محمدرضـا بندرچـی ،پژوهشهـای
مهـدوی ،ش ،20بهـار .1396
228نقـد و بررسـی آرای کلیفـورد در بـاب
مرجعیـت ،قاسـم پورحسـن و نجمالسـادات
الحسـینی ،قبسـات ،تابسـتان .1396

229نقـدی بـر دیدگاههـای سـید قطـب دربـارة
جاهلیت مسـلمانان ،سـید امیر موسـوی ،انسـان
پژوهـی دینـی ،ش ،37بهـار و تابسـتان .1396
330نقـدی بر کتـاب روشهای تحقیق در اسـناد
و مدارک نهجالبالغة محمد دشـتی ،امیرحسـین
بانکـی پور فـرد و مختـار رنجکـش آدر منابادی،
پژوهشـنامة نهجالبالغه ،ش ،20زمسـتان .1396
331نقـدی بـر معرفتشناسـی مطالعـات
مربـوط بـه آینـده ،بـا تأکیـد بـر عقالنیـت
آیندهنـگاری راهبـردی ،مسـلم شـیروانی
ناغانـی و محمدرحیمعیوضـی ،پژوهشهـای
معرفتشـناختی ،ش ،13بهار و تابسـتان .1396
332نهجالبالغـه و نقـد تاریخـی (پژوهشـی
مـوردی :وجود و عدم) ،سـعید شـفیعی ،پژوهش
هـای قـرآن و حدیـث ،ش ،2پاییـز و زمسـتان
.1396
333وحـی و رؤیـا :بررسـی و نقـد تئـوری رؤیای
رسـوالنه ،هـادی صادقـی ،مرتضـی حبیبـی
سیسـرا و محمدمهـدی علیمـردی ،آییـن
حکمـت ،ش ،31بهـار .1396
ب) قرآن و حدیث
11اثباتالهـداه بالنصـوص و المعجـزات :اثـری
وزیـن در منظومـه حدیثی شـیعه ،مجید معارف
و مریـم گوهـری ،مطالعـات قـرآن و حدیـث
سـفینه ،ش ،56پاییـز .1396
22ارزیابـی تاریـخ قرآن ،مریم اثنا عشـری نائینی،
نقـد قرآن و حدیـث ،ش 9و  ،10بهار و تابسـتان
.1396
33آسیبشناسـی ترجمـة فارسـی محمـد یزدی
از قـرآن کریـم ،زهـره باقـری ،یحیـی معـروف،
جهانگیـر امیـری و ،...مطالعـات ترجمـه قـرآن و

44آسیبشناسـی روش تفسـیری دمنهـوری در
الهدایـه و العرفـان فـی تفسـیرالقرآن بالقـرآن،
زینـب طیبی ،مطالعـات قرآن و حدیث سـفینه،
ش ،57زمسـتان .1396
55بازپژوهـی مالکهـای توسـعه آیـات االحـکام
قـرآن کریـم ،رشـید جعفـر پـور ،نقـد قـرآن و
حدیـث ،ش 9و  ،10بهـار و تابسـتان .1396
66بررسـی اصالـت اخبـار غیرمسـند کتـاب
دالئـل االمامه ،محیالدین سـلطانیفر ،شـیعه
پژوهـی ،ش ،12پاییـز .1396

77بررسـی فرهنگنامه تحلیلی وجـوه و نظایر ،ندا
ملکـی ،نقد قرآن و حدیـث ،ش ،11پاییز.1396
88بررسـی فقـه الحدیـث :مباحـث نقل بـه معنا،
محمـد ده پـور ،نقـد قرآن و حدیـث ،ش 9و ،10
بهار و تابسـتان .1396
99بررسـی کتـاب اصـول و قواعـد تفسـیر:
روششناسـی تفسـیر مـن وحـی القـرآن،
وحیـد باغبانـی ،نقـد قـرآن و حدیـث ،ش،11
پاییـز.1396

110بررسـی کتـاب تجوید فرقـان ،مریم سـادات
حسـینی ،نقـد قـرآن و حدیـث ،ش 9و  ،10بهار
و تابسـتان .1396
111بررسـی کتاب تشـیع امامی در بسـتر تحول،
علـی چاالکـی ،نقـد قـرآن و حدیـث ،ش،11
پاییـز.1396
112بررسـی گفتمانـی نظریـة نسـخ و نقـد آن
میـان متقدمـان و متاخـران ،فاطمـه حاجـی
اکبـری ،نقـد قـرآن و حدیـث ،ش 9و  ،10بهـار
و تابسـتان .1396
113بررسـی مبانـی فقهالحدیـث اسـتاد جـوادی

114بررسـی و تحلیـل سـندی احادیـث طبی در
بحاراالنـوار بر اسـاس مجلـد  ،59مهدی مهریزی
طرقی و جـواد فتحی اکبرآبـادی ،حدیثپژوهی،
ش  ،17بهار و تابسـتان .1396
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حدیـث ،ش ،8پاییـز و زمسـتان .1396

آملـی با تمرکز بر تفسـیر تسـنیم ،طاهـره ناجی
صـدره ،سیدمحسـن موسـوی ،محسـن نورائی و
 ،...مطالعـات فهـم حدیث ،ش ،2بهار و تابسـتان
.1396

115بررسـی و تحلیـل کتـاب روشهـای تاویـل
قـرآن ،اکـرم منتظری ،نقد قـرآن و حدیث ،ش9
و ،10بهـار و تابسـتان .1396
116بررسـی و نقد دیدگاه مالاسماعیل خواجویی
دربـارة افضلیـت قـرآن بـر امـام ،عبدالرضـا
حسـناتی نجفآبـادی و سـعید محمدی ،شـیعه
پژوهـی ،ش ،13زمسـتان .1396
117بررسـی و نقـد نظریة اشـاعره در مـورد قدیم
بـودن قـرآن و صفـت کالم خداونـد بـا توجـه
بـه مبانـی مالصـدرا ،محمـود صیـدی و هـادی
هاشـمی ،حکمت صدرایی ،ش ،2بهار و تابسـتان
.1397
118بررسـی و نقـد نظریـه رؤیت الهی در تفسـیر
سـورآبادی ،محمـود واعظـی ،علـی حسـننیا
و محمـود صیـدی ،پژوهشـنامه تفسـیر و زبـان
قـرآن ،ش ،11پاییـز و زمسـتان .1396
119بررسـی و نقـد نظریـه زبـان رؤیایـی قـرآن،
جـواد محمـدی ،کـرم سیاوشـی و ابراهیـم
ابراهیمـی ،قبسـات ،س  ،22بهـار .1396
220پرتوهـای معرفـت در سعدالسـعود :بررسـی
تحلیلی سعدالسـعود ابنطاووس ،نصرت نیلسـاز
و فرزانـه فهیـم ،نقـد قـرآن و حدیـث ،ش،11
پاییـز.1396
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221پژوهشی در تفسـیر موضوعی ،آمنه ساعدی،
نقد قـرآن و حدیث ،ش ،11پاییز.1396
222تبارشناسـی کتاب مصباحالشـریعه ،پرویز
رسـتگار ،محسـن قاسـمپور ،کاوس روحـی
برنـدق و ،...مطالعـات عرفانـی ،ش ،25بهـارو
تابسـتان .1396

223تحریـف ناپذیـری قـرآن از نـگاه آیـتاهلل
معرفـت و ابنالخطیـب ،مهدیـه یاراحمـدی و
سـهیال جاللی ،نقـد قرآن و حدیـث ،ش 9و ،10
بهـار و تابسـتان .1396
224تحلیـل انتقـادی الفرقـان الحـق در حـوزه
وحیانیـت و جامعیـت در معارضـه بـا قـرآن،
محمدهـادی امینناجـی ،محمدحسـن زمانـی و
رحمـان آغـازی ،تفسـیر و زبـان قـرآن ،ش،10
بهـار و تابسـتان .1396
225تحلیـل انتقـادی دیـدگاه ابوزهـو دربـاره
اصالـت احادیـث وصایـت امـام علـی(ع) ،علیرضا
طیبـی و محمود تیموری ،شـیعه پژوهی ،ش،13
زمسـتان .1396

34

226تحلیـل و بررسـی روش تفسـیری مالحویش
آلغـازی در تاریخگـذاری قـرآن کریـم ،محمـد
فـاروق ،عبدالکریم بـیآزار شـیرازی ،عبدالهادی
فقهـیزاده و ،...تحقیقـات علـوم قـرآن و حدیث،
ش ،1بهـار .1396
227تحلیـل و نقـد دیـدگاه عبدالکریـم سـروش
در اثبـات پلورالیسـم دینـی بـر مبنـای آیـات
قـرآن ،عبـداهلل میراحمـدی ،موسـی ابراهیمـی
و سـیدحکیم حسـینی ،قـرآن پژوهـی حسـنا،
ش ،32بهـارو تابسـتان .1396
228تحلیـل و نقد مبنای انسـان شـناختی تاریخ
منـدی قـرآن ،محمدعـرب صالحـی ،قبسـات،
ش ،86زمسـتان .1396

229تفسـیرالقرآن ابـن ماهیـار(ره)؛ اصالـت،
مصـادر و محتـوا ،علـی راد و فاطمـه
غالمشـاهیان ،رهیافـت هایـی در علـوم قرآن
و حدیـث ،ش ،1بهـارو تابسـتان .1396
330توحیـد مفضل بن عمـر جعفـی در ترازوی
نقـد ،هـادی نصیـری و محمدعلـی صالحـی،
کتاب قیـم ،ش ،16بهـارو تابسـتان.1396

331جسـتاری دربـارة اسـطورههای کهـن؟
فولکلـور در قـرآن ،مریـم حسـین گلـزار ،نقـد
قـرآن و حدیـث ،ش ،11پاییـز.1396
332چـرا کار تکـراری نکنیـم؟! نقدی بـر تحقیق
کتـاب کفایهاألثـر خـ ّزاز قمـی ،حسـن موسـوی
بروجـردی ،آینـة  پژوهـش ،ش ،165مـرداد و
شـهریور .1396
333چگونگـی سـازماندهی سـورههای قـرآن از
نـگاه زرقانـی در بوتة نقـد ،امیر جـودوی و مریم
آسـایش ،پژوهشـنامة  معـارف قرآنـی ،ش،30
پاییـز .1396
334خـدای سـلفیه :بررسـی آرای سـلفیه دربارة
توحیـد و نقـد آن از دیـدگاه قـرآن ،سـنت و
برهـان ،محمـد گـودرزی ،نقـد قـرآن و حدیـث،
ش ،11پاییـز.1396
335رفتارشناسـی مـردم در برابـر دعـوت پیامبر
اکـرم (ص) از منظـر قـرآن و حدیـث ،زکیـه
امامـی ،نقـد قـرآن و حدیـث ،ش 9و ،10بهـار و
تابسـتان .1396
336روایـات عاشـورایی أنسـاب االشـراف
بلاذری در میـزان نقـد و بررسـی ،محسـن
رفعـت و محمـد کاظـم رحمـان سـتایش،
حدیثپژوهـی ،ش ،17بهـارو تابسـتان .1396
337روایـات عاشـورایی کاملالزیـارات در

338روایـات عاشـورایی مقتـل شـیخ صدوق
در میـزان نقد ،محسـن رفعت ،شـیعه پژوهی،
ش ،10بهـار .1396

446معرفـی الخرائـج و الجرائـح در پرتـو اصـول
حاکـم بـر جوامـع حدیثـی ،محمدرضـا رسـولی
راونـدی ،مطالعـات قـرآن و حدیـث سـفینه،
ش ،56پاییـز .1396
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بوتـة نقـد ،محسـن رفعـت ،محمـد کاظـم
رحمانسـتایش و مریمالسـادات حجـازی،
شـیعه پژوهـی ،ش ،12پاییـز .1396

 ،57زمسـتان.

447معرفی ،نقد و بررسـی کتاب مکین االسـاس
339رهـاوردی از دیـا ِر امیر(ع) :بازخوانی اندیشـه فـی احـوال موالنـا ابیالفضـل العبـاس ،علیاکبر
سـیدمحمدرضا سیسـتانی در کتاب عباسـی ،مطالعـات فرهنگی-اجتماعی خراسـان،
های رجالی ّ
قبسـات من علـم الرجال ،روحاهلل شـهیدی ،آینة  ش  ،4تابسـتان .1396
پژوهـش ،ش  167و ،168آذر و اسـفند .1396
448مفسـری نامـدار از خطـة طـوس گـذری بـر
440السـنه قاضیـه علـی کتـاب اهلل  :...رحیـم
خاکپـور و آمنـه شـاهنده ،کتـاب قیـم.1396 ،
441سـیاق و کارکـرد آن در کتاب التعبیرالقرآنی:
بررسـی دیـدگاه فاضـل صالـح السـامرایی ،حامد
صدقـی و زهـرا مـرادی ،پژوهشهـای ادبـی-
قرآنـی ،ش ،3پاییـز .1396
442صـورت و سـیرت انسـان در قـرآن ،محمـد
گـودرزی ،نقـد قـرآن و حدیـث ،ش 9و  ،10بهار
و تابسـتان .1396
443قـدرت سیاسـی از منظر قـرآن کریـم ،مینو
آذرپـور ،نقد قرآن و حدیـث ،ش ،11پاییز.1396
444کارکـرد فهرسـت هـای شـیخ طوسـی و
نجاشـی در تکمیـل روش سـزگین در بازیابی
منابـع آثـار کهـن روایـی (مطالعـة مـوردی:
کتـاب الزهـد حسـین بـن سـعید اهـوازی)،
نصـرت نیلسـاز و ابوالفضـل رجائیفـرد،
مطالعـات فهم حدیـث ،ش ،1پاییز و زمسـتان
.1396

445معرفـی جامـع حدیثـی الفصـول المهمـه
فیاصـول االئمـه ،مجید معـارف و فرهاد احمدی
آشـتیانی ،مطالعـات قـرآن و حدیث سـفینه ،ش

احـواالت میـرزا محمـد مشـهدی و نگاهـی بـه
تفسـیر تبیـان ،علـی آهنـگ و مهـدی جاللـی،
مطالعـات فرهنگـی -اجتماعـی خراسـان ،ش،1
پاییـز .1396

449مکتـب حدیثـی جبـل عامـل (از قـرن
هشـتم تـا نیمـه قـرن پانزدهـم هجـری) :مریـم
سـادات حسـینی ،نقـد قـرآن و حدیـث ،ش،11
پاییـز.1396
550المنـاردر آینـه المیـزان :تحلیـل و بررسـی
عالمـه طباطبایـی بـر تفسـیر المنـار ،محمـد
گـودرزی ،نقـد قـرآن و حدیـث ،ش 9و  ،10بهار
و تابسـتان .1396
551موضعگیـری تفسـیر منهـج الصادقیـن
در مـورد اسـرائیلیات (قصـص االنبیـاء) ،مینـا
شـمخی ،نصـره باجـی و عصمـت منصـورزاده،
تفسـیرپژوهی ،ش ،7بهـار و تابسـتان .1396
552نقـد التفسـیر البیانی بنت الشـلطی ،ذبیحاهلل
سـهرابی کواری ،نقد قـرآن و حدیث ،ش 9و ،10
بهار و تابسـتان .1396
553نقـد بخـش اول کتـاب نقـش علـوم ادبی در
تفسـیر قـرآن ،جواد آسـه ،نقـد قـرآن و حدیث،
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ش 9و  ،10بهـار و تابسـتان .1396
554نقـد تاریخگـذاری دهـة چهـارم هجـری بـه
عنوان سـرآغاز وضع حدیث ،غالمحسـین اعرابی
و عبدالکریـم قاسـمی راد ،حدیثپژوهی ،ش،17
بهار و تابسـتان .1396

663نقـد شـیخ محمـد سـند بـه مدعـای قـرآن
بسـندگی ،سـمیه خلیلـی آشـتیانی ،مطالعـات
قرآن و حدیث سـفینه ،ش  ،57زمسـتان .1396

555نقـد دیـدگاه احمـد خلـفاهلل در مـورد
اسـطوره در قـرآن ،حسـین علویمهـر و طاهری
عبداللهـی ،قـرآن پژوهـی خاورشناسـان ،ش،22
بهـار و تابسـتان.

664نقـد قرائـت سـریانی -آرامـی لوکزنبرگ
از آیـه  24سـوره مریـم ،محمدعلـی همتی و
محمـد کاظم شـاکر ،تحقیقـات علـوم قرآن و
حدیـث ،ش ،1بهـار .1396

556نقـد دیدگاه تفسـیری قرضـاوی بـا تأکید بر
تفسـیر آیات حرمـت غناء ،محمدصادق یوسـفی
مقـدم ،مطالعـات تفسـیری ،ش ،30تابسـتان
.1396

665نقـد کتـاب آفرینـش در قـرآن :بررسـی
هرمنوتیکـی تفاسـیر قدیـم و جدیـد ،حوریه
شـجاعی باغینی ،پژوهشـنامة انتقـادی متون،
ش ،5آذر و دی .1396

557نقـد دیـدگاه ژیلیـو در مـورد مصـدر قـرآن،
سـید حسـین شـفیعی دارابـی ،قـرآن پژوهـی
خاورشناسـان ،ش ،22بهـارو تابسـتان .1396

666نقد مبانـی قرآنیون در نفی حجیـت ،احراز و
اثبـات سـنت نبـوی ،زینب طیبـی و محمد علی
مهـدوی راد ،کتـاب قیم ،ش ،16بهار و تابسـتان
.1396

558نقد دیدگاه مفسـران دربـاره ماهیت نافرمانی
حضـرت آدم(ع) ،علـی اسـدی ،پژوهشهـای
قرآنـی ،ش ،2تابسـتان .1396
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بخـش سـورههای قـرآن ،حامـد معرفـت و علـی
راد ،پژوهشـهای قرآنـی ،ش ،1بهـار .1396

559نقـد دیدگاههـا در چرایـی وجـود آیـات
متشـابه در قرآن ،مجید حیدری فر ،پژوهشـهای
قرآنـی ،ش ،4زمسـتان .1396
660نقـد روایـات فریقیـن در خصـوص قرائـت
غیررایـج والتسـأل عـن اصحـاب الجحیـم ،زهرا
قاسـم نـژاد ،حدیـث پژوهـی ،ش  ،18پاییـز و
زمسـتان .1396
661نقـد روایـات نـزول قـرآن بـر زبـان صحابـه
(نگاهـی بـه کتـاب االتقـان سـیوطی) ،مهـدی
اکبرنـژاد و مینـا یعقوبـی ،قـرآن شـناخت ،ش،1
بهـار و تابسـتان .1396
662نقـد رویکـرد سـیدقطب به عامل شـخصیت

667نقـد مبانـی اندیشـههای وهابیـت بـا تآکیـد
بـر دیدگاههـای عالمـه طباطبائـی در تفسـیر
المیـزان ،کاوس روحـی ،نصـرت نیلسـاز و لیلا 
مـرادی ،دیـن پژوهـی علـوی ،ش  ،17پاییـز و
زمسـتان .1396
668نقـد مقابلـهای ترجمههـای قـرآن کریـم
پنـج مترجـم فرهیختـه :آیتـی ،حدادعـادل،
خرمشـاهی ،فوالدونـد و مـکارم شـیرازی و،...
محمدحسـن تقیـه ،مطالعـات نقد ادبـی ،ش،45
بهـار و تابسـتان .1396
669نقـد مقالـه ابزارهایـی بـرای مطالعـه علمـی
قـرآن انـدرو ریپین ،محمدعلی رضایـی اصفهانی
و سـیدکمال کشـیک نویـس رضـوی ،قـرآن
پژوهـی خاورشناسـان ،ش ،22بهـار و تابسـتان
.1396

771نقـد و بررسـی دیـدگاه ویلیـام فـدرر درباره
مصادر قرآن ،محین نورائی ،سـیدکامل عسـکری
و محمد شـریفی ،پژوهشـنامه معارف قرآنی ،ش
 ،29تابستان .1396
772نقـد و بررسـی رابطـه میـان غلـو و جعـل
درکتـاب الموضوعـات فیآالثـار و االخبـار،
محمدرضـا عزتـی فردویـی و صمـد اسـمی قیـه
باشـی ،علـوم حدیـث ،ش.1396 ،1
773نقـد و بررسـی روشهـای تفسـیری قـرآن
کریـم ،اسـما ایرانمنـش ،نقـد قـرآن و حدیـث،
ش ،11پاییـز.1396
774نقـد و بررسـی سـه ترجمـه معاصر(مطالعـه
مـوردی :الهـی قمشـهای ،فوالدونـد ،آیتـی)
ابراهیـم فالح و معصومه شمسـی پـور ،نقد ادبی،
ش ،45بهـار و تابسـتان .1396
775نقـد و معرفـی :المیـزان و روایات تفسـیری،
ابراهیـم نصـراهلل پـور ،بینـات ،ش93و ،94بهار و
تابتسـان .1396
776نقـد واژگانی ترجمـه موسـوی گرمارودی
از قـرآن کریـم (بـا تکیه بـر سـطح معنایی-
لغـوی گارسـس) ،محمدرحیمـی خویگانـی،
مطالعـات ترجمه قـرآن و حدیـث ،ش  ،7بهار
و تابسـتان .1396

777نقـدی بـر کتابشناسـی عـدم تحریـف قرآن،
پیمـان جلیل پـور ،نقد قـرآن و حدیـث ،ش،11
پاییز.1396
778نقـدی بـر مبانـی و یافتههای احمـد صبحی
منصـور در بـاب قـرآن و سـنت ،محمـود قربانلو،

779نگاهـی دیگـر به جامـع احادیث الشـیعه،
جمـال فرزندوحـی ،مطالعـات قـرآن و حدیث
سـفینه ،ش  ،56پاییـز .1396
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770نقـد و بررسـی تصحیـح ترجمـه الخواص
زوارهای ،رضـا فرشـچیان ،آینۀ میـراث ،ش،61
پاییـز و زمسـتان .1396

مطالعـات قـرآن و حدیـث سـفینه ،ش ،57
زمسـتان .1396

نهـج فقیهـی :ترجمـهای رزیـن از متنـی
ِ 880
شـادمانگی بازچـاپ
متیـن (قلمانـدازی بـه
ِ
ترجمـهای کرامنـد از نهـج البالغـة شـریف)،
جویـا جهانبخـش ،آینـة پژوهـش ،ش،163
فروردیـن و اردیبهشـت .1396

881واکاوی ترجمـه تفسـیری اسـفراینی ،انـور
پنـام ،مطالعـات تفسـیری ،ش ،31پاییـز .1396
882واکاوی ن ّقادانـۀ روش مادلونـگ در فهـم
گزارشهـا پیرامون جانشـینی پیامبـر (ص) بر
مبنـای کتاب جانشـینی مح ّمـد ،مطالعهای در
مـورد خالفـت نخسـتین ،مهیار خانـی مقدم،
امامـت پژوهـی ،ش ،19بهار و تابسـتان .1396

ج) فقه و حقوق
11بررسـی و نقـد شبیهسـازی انسـانی از منظـر
فقهاسلامی ،علـی عسـگری یـزدی و مسـعود
میرزایـی ،پژوهشهـای فقهـی ،ش ،4زمسـتان
.1396
22بررسـی و نقـد قلمـرو ادلـه فقهـی ارث خیـار،
حیـدر باقـری اصـل ،مطالعـات فقـه و حقـوق
اسلامی ،ش ،16بهـار و تابسـتان .1396
33بررسـی و نقـد نظریههـای تعریـف حـق در
حقـوق اسلامی ،حیـدر باقـری اصـل و سـعیده
باقری اصـل ،پژوهشهای فقهی ،ش ،4زمسـتان
.1396
44بـه گاه نوشـتن بـ ه جـای آر هـوش :نقـد
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جنبههـای ویرایشـی کتـاب بازپـروری معتادین
سـیدمحمد
نهادهـای دولتـی و غیردولتـی،
ّ
آرتـا ،نقدکتـاب فقـه و حقـوق ،ش9و ،10بهـار و
تابسـتان .1396
55تأملـی بر کتـاب حقـوق خانـوادة تطبیقی،
عبدالحسـین محمـودی ،نقدکتـاب فقـه و
حقـوق ،ش9و ،10بهـار و تابسـتان .1396

عمل بـه ظاهر ،احسـان لطفی ،مطالعـات حقوق
خصوصـی ،ش ،2تابسـتان .1396
113مـروری انتقـادی بـر کتـاب آسیبشناسـی
سـیدمحمد صفـوی،
فقهـی قوانیـن حضانـتّ ،
نقدکتـاب فقـه و حقـوق ،ش9و ،10بهـار و
تابسـتان .1396

114مطالبـی در نقـد کتـاب بازاندیشـی در آیین
66جرمشناسـی جهـان بـوم ،راهـی بـه توسـعة  اسـتنباط ،حسـنعلی علی اکبریان ،نقدکتاب فقه
مفهـوم ضـرر :بازخوانـی و نقـد کتـاب جرایـم و حقـوق ،ش9و ،10بهار و تابسـتان .1396
زیسـت محیطـی فراملـی ،مهرانگیـز روسـتایی115 ،نقـد تسـری انـگارة فقهـی تسـامح در ادلـه
نقدکتـاب فقـه و حقـوق ،ش9و ،10بهـار و سـنن به ارزیابی سـند روایـات اخالقی ،مصطفی
تابسـتان .1396
همدانی ،پژوهشـنامه اخالق ،ش ،35بهار .1396
77درآمـدی بـر کتـاب حقـوق اساسـی ،رضـا
یعقوبـی ،ایرانشـهر امـروز ،ش ،1فروردیـن و
خـرداد .1396

88دیالکتیـک صلـح و بربریـت :مطالعـه و نقـد
نظریـه لیبرالـی حقـوق بینالملـل ،علیرضـا
ابراهیـمگل و سـیامک کریمـی ،مطالعات حقوق
عمومـی ،ش ،1بهـار .1396
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99دیـن حداقلـی :نقـدی بـر کتـاب جایـگاه
تشـریع ،شـورا و بیعـت در فقـه و حقـوق
اسلامی ،عابدیـن مؤمنـی ،نقدکتـاب فقـه و
حقـوق ،ش9و ،10بهـار و تابسـتان .1396

110فقـه قراردادهـا در پرتـو آیـات قرآنـی،
ابوالفضـل احمـدزاده ،نقدکتـاب فقـه و حقـوق،
ش9و ،10بهـار و تابسـتان .1396
111کتـاب کاربـرد قواعد فقه قضایـی در حقوق
خانـواده در بوتـة نقـد ،مریمالسـادات محقق
دامـاد و رقیـه علـوی خـادم ،نقدکتـاب فقه و
حقـوق ،ش9و ،10بهار و تابسـتان .1396

112گفتـاری در نقـد و بررسـی نظریـة حقوقـی

116نقد و بررسـی کتاب آزادی و اسـتبداد از نگاه
آخوند خراسـانی ،سـید ناصر سـلطانی ،ایرانشهر
امـروز ،ش ،1فروردیـن و خرداد .1396
117نهادینـه کـردن تحـزب در حکومـت ایـران،
احمـد کاظمـی موسـوی ،نقـد و بررسـی کتـاب
تهـران ،ش ،56زمسـتان .1396
118یـک گام لـرزان ولـی امیدبخـش :نقـد و
ارزیابـی کتـاب ادبیات دیـن ،محمدکاظم حقانی
فضـل ،نقدکتاب فقـه و حقـوق ،ش9و ،10بهار و
تابسـتان .1396
د) اخالق
11اخلاق اسلامی و شـبح مدرنیتـه ،معصومـه
علیاکبـری ،جهـان کتـاب ،ش  345و،346
بهمـن و اسـفند .1396
22اخلاق بـاور کلیفـورد و دلیـل گرایـی افراطی
حداکثـری ،قاسـم پورحسـن و افسـانه پندجـو،
پژوهشـنامة  انتقـادی متـون ،ش ،5آذر و
دی.1396

44بازاندیشـی سرچشـمههای هنجارمنـدی،
حسـین اتـرک ،نقد کتـاب اخالق ،علـوم تربیتی
و روانشناسـی ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییز .1395
55بررسـی انتقـادی تقریـر عرفگرایانـه از نظریه
اخالقـی جـان رالـز ،حسـن محیطـی اردکانـی،
حکمـت اسلامی ،ش ،2تابسـتان .1396
66بررسـی و نقـد کتاب اخلاق علم :اخلاق علم
همچـون شـاخهای از جامعهشناسـی علـم ،نواب
مقربـی ،پژوهشـنامة انتقادی متـون ،ش ،5آذر و
دی.1396
77بررسـی و نقد کتـاب دین و اخالق :بررسـی
گونههـای وابسـتگی اخلاق بـه دیـن ،رهـام
شـرف و سـحر کاونـدی ،پژوهشـنامة انتقادی
متـون ،ش ،5آذر و دی.1396
88چـرا مترجـم و ناشـر خـوب بـودن دشـوار
اسـت؟ ،امیرحسـین خداپرسـت ،نقدکتـاب
اخالق ،علـوم تربیتی و روانشناسـی ،ش 6و،7
تابسـتان و پاییـز .1395

99خالـق اخلاق خـوب عالـم :تأملـی در بـاب
ترجمـة  مدخـل اسـتداللهای اخالقـی در
اثبـات وجود خدا از دانشـنامة اسـتنفورد ،نعیمه
پورمحمـدی ،نقـد کتـاب اخالق ،علـوم تربیتی و
روانشناسـی ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز .1395
110دفـاع از نقـد اخالقـی هنـر :گـزارش و نقـد
اصالـت زیباییشناسـی نیچـه ،محسـن کرمـی،
مسـعود علیا و مالک حسـینی ،اخالق در علوم و
فنـاوری ،ش.1396 ،4

112قاعـدة طالیـی :معرفـی منابـع انگلیسـی
و ارزیابـی انتقـادی منابـع فارسـی ،سـید
محمدحسـین صالحـی ،نقـد کتـاب اخلاق،
علوم تربیتی و روانشناسـی ،ش 6و ،7تابستان
و پاییـز .1395
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33از بـرزخ اخالقاندیشـی تـا جهنـم
اخالقسـتیزی ،احد فرامـرز قراملکـی ،نقدکتاب
اخلاق ،علـوم تربیتـی و روانشناسـی ،ش 6و،7
تابسـتان و پاییـز .1395

111فضیلـت اخالقـی در جامعـة متکثـر :اخلاق
فضیلتنگـر از دیـدگاه فلسـفی ،مسـیحی و
اسلامی ،علی کاظمـی ،نقد کتاب اخلاق ،علوم
تربیتی و روانشناسـی ،ش 6و ،7تابسـتان و پاییز
.1395

113کـه صاحبخانه گر پیدا شـود مهمان شـود
پیدا ،سید محسـن اسلامی ،نقدکتاب اخالق،
علوم تربیتی و روانشناسـی ،ش 6و ،7تابستان
و پاییز .1395

114مسـئولیت پذیری در پژوهش :یادداشـتی بر
جایـگاه اخلاق در پژوهـش علمی ،رسـتم فالح،
نقـد کتاب اخلاق ،علـوم تربیتی و روانشناسـی،
ش 6و ،7تابسـتان و پاییـز .1395
115منطـق دل ،مـروری بـر توجه به احساسـات
مـان :آنچـه واقعا به ما مـی گویند نوشـته رابرت
سـی .سـالومون ،مریـم نصر اصفهانـی ،نقد کتاب
اخلاق ،علـوم تربیتـی و روانشناسـی ،ش 6و،7
تابسـتان و پاییز .1395
116نقـد و بررسـی دیـدگاه دیویـد راس در بـاب
تزاحـم اخالقـی با تکیه بـر آرای شـهید مرتضی
مطهـری ،سـامره شـاهدی و محمدرضا ضمیری،
تحقیقـات جدیـد در علـوم انسـانی ،ش،23
تابسـتان .1396
117نقـد و بررسـی دیـدگاه محقـق اصفهانـی در
بـاب قضایـا و ارزش هـای اخالقـی ،محمدعلـی
مبینـی و حمیده شـریفی ،اخلاق پژوهی ،ش،1
بهـار .1396
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ش ،13بهـار .1396
 علوم اجتماعی

الف) علوم اجتماعی
11ای .پـی .تامپسـون و تکویـن طبقـه کارگـر
در انگلسـتان ،سـید هاشـم آقاجری ،نگاه نو،
ش ،114تابسـتان .1396

22آسـیب شناسـی تأثیـرات فضـای سـایبر بـر
ادبیـات نوشـتاری زبان معیـار ،حمیدرضا نجفی،
نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی ،ش15و ،16پاییز و
زمسـتان.1396
33بحـران در خـرد انسـانی :نقـد و بررسـی
کتـاب بحـران در جامعهشناسـی :نیـاز بـه
دارویـن ،محمدامیـن قانعـی راد ،نقـد کتـاب
علـوم اجتماعـی ،ش ،13بهـار .1396

44بررسـی و نقد کتـاب پرسـشهایی از مارکس،
پویـا نعمتاللهـی و حمیـد نعمتاللهـی ،نقـد
کتـاب علـوم اجتماعـی ،ش15و ،16پاییـز و
زمسـتان.1396
55بررسـی و نقد کتاب رشـد فقرزدا ،سیدحسین
میرجلیلـی ،پژوهش نامـة انتقادی متـون ،ش،2
خـرداد و تیر .1396
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66بررسـی و نقـد کتـاب مـد و مدرنیتـه ،سـید
محمـد دادگـران ،نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی،
ش ،13بهـار .1396
77بنیانهـای سـاختاری تحکیـم دموکراسـی:
تجربـه دموکراسـی در ایـران ،ترکیـه و کـره
جنوبـی ،ابراهیـم صالـح آبـادی ،منطـق جامعـه
شناسـی سیاسـی ایـران.1396 ،
88تابوشـکنی در میانـه محدودیتهـا :نقـد و
بررسـی کتـاب جامعهشناسـی روسـپیگری،
آرمـان ذاکـری ،نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی،

99تحلیل محتوای کتاب مطالعات سـوم دبسـتان
در جهـت آموزش مهارتهـای اجتماعی با روش
ویلیـام رومـی ،عمـاد روشـن قیاس ،سـیده رقیه
سـاداتی ،اکـرم قاسـمیان و طوبـی ایزدپنـاه،
تحقیقـات جدید درعلوم انسـانی ،ش ،6زمسـتان
.1396
110تحلیـل محتـوای کتابهـای مطالعـات
اجتماعـی دوره ابتدایـی بـر اسـاس مؤلفههـای
تغییـر در بـاور ،رفتـار و نگرشهای نقطه شـروع
توسـعه ،محمـد باقر بهشـتی ،کریـم محمودی و
فاطمه حسـین پـور ،فصلنامة توسـعه اجتماعی،
ش ،4تابسـتان .1396
111تـرس در جامعـه معاصـر :نقـد و بررسـی
کتـاب نظـم اجتماعـی در جامعة معاصـر ،بهروز
گرانپایـه ،نقد کتاب علـوم اجتماعی ،ش ،13بهار
.1396
112تعامـل روحانیـت و بـازار ،ابراهیـم صالـح
آبـادی ،منطـق جامعهشناسـی سیاسـی ایـران،
.1396
113تـورق تاریخ زنـان فراموش شـده خاورمیانه،
مریـم نورائینـژاد ،نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی،
ش ،14تابسـتان .1396
114جامعـه شناسـی آمـاری روسـپیگری،
معصومـه علیاکبـری ،جهـان کتـاب ،ش337و
 ،338خـرداد و تیـر .1396
115جامعه شناسـی کار در مدرنیته بازاندیشـانه،
غالمعبـاس توسـلی ،نقـد کتاب علـوم اجتماعی،
ش ،14تابسـتان .1396
116جامعـه شناسـی و وصـال علـم؛ تمنایـی
وامانـده در کشـاکش آراء ،نسـرین پورهمرنـگ،

117جامعـه شناسـی هنر؛ نظریـه و عمـل ،فروغ
خبیـری ،نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی ،ش،14
تابسـتان .1396
118جامعهشناسـی توسـعه :بررسـی تطبیقـی ـ
تاریخـی ایـران و ژاپـن ،ابراهیـم صالـح آبـادی،
منطـق جامعـه شناسـی سیاسـی ایـران.1396 ،
119جسـتاری در بـاب کتـاب زنـان در جهـان و
ایرانـی ،کیهـان صفری ،مسـائل اجتماعـی ایران،
ش ،1بهـار و تابسـتان .1396
220جنبههـای سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی
تاریـخ مردم ایـران ،نیما اکبری ،نقـد کتاب علوم
اجتماعـی ،ش ،13بهـار .1396
221جهـان بینیهـا و جنبشهـای اجتماعـی در
ایـران ،نیمـا اکبری ،نقـد کتاب علـوم اجتماعی،
ش ،14تابسـتان .1396
222دانـش و آمـوزش مفاهیم نظریههـای جامعه
شناسـی اهمیت ،جایـگاه و کاربسـت آن ،محمد
علـی زکـی ،نقـد کتاب علـوم اجتماعـی ،ش،13
بهار .1396
223درآمـدی انتقادی بـر نظریه امتنـاع تفکر در
فرهنـگ دینی ،منصـور میراحمـدی و عبدالرضا
احمدی ،جسـتارهای سیاسـی معاصر ،پژوهشگاه
علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی ،ش ،3پاییز
.1396
224دعـوت بـه مهربانـی ،فـرخ امیرفریـار ،جهان
کتـاب343  ،و ،344آذر و دی .1396
225رابطهمنـدی اسـاس درک هسـتی و چیزها،
زهـره روحـی ،جهـان کتـاب ،ش  ،342آبـان
.1396

227زمینههـای اجتماعـی انقالب ایـران ،ابراهیم
صالـح آبـادی ،منطـق جامعـه شناسـی سیاسـی
ایـران.1396 ،
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نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی ،ش15و ،16پاییز و
زمسـتان.1396

226رویکـرد کیفی بـه تحلیل و تفسـیر آمیخته،
امیدعلی مسـعودی ،نقـد کتاب علـوم اجتماعی،
ش15و ،16پاییز و زمسـتان.1396

228زن در فرهنـگ مـردم مازنـدران ،رجبعلـی
مختارپـور ،جهان کتاب ،ش 346بهمن و اسـفند
.1396
229زنـان باید خودشـان برای تغییر وضعیتشـان
عمـل کننـد ،مریـم نورائینـژاد ،نقد کتـاب علوم
اجتماعـی ،ش15و ،16پاییز و زمسـتان.1396
330زنـان در زنـدان :بررسـی و نقد کتـاب جامعه
شناسـی زنـدان زنـان ،مهدخـت قربانـی ،نقـد
کتـاب علـوم اجتماعـی ،ش ،13بهـار .1396
331سـنگ و شیشـه :معرفـی و بررسـی کتـاب
ابعاد سیاسـی فرهنگ در ایران ،انسـان شناسـی،
سیاسـت  و جامعـه در قـرن بیسـتم ،پرویـن
قاسـمی ،نقد کتـاب علوم اجتماعـی ،ش15و،16
پاییـز و زمسـتان.1396
332شـش سـال در انتظـار الگـوی توسـعه ،علی
میرزایـی ،نـگاه نـو ،ش ،116زمسـتان .1396
333ضـرورت حضـور در میـدان تحقیـق ،علـی
بلوکباشـی ،ایرانشـهر امـروز ،ش ،2تیـر و
شـهریور .1396
334فضـا و جامعه :فضا و نابرابـری اجتماعی ارائه
الگویـی بـرای جداییگزینی فضایـی و پیامدهای
آن ،ابراهیـم صالح آبادی ،منطق جامعه شناسـی
سیاسی ایران.1396 ،
335کالبـد شـکافی جهـان پیشـامدرن ،مهـدی
فیروزیـان ،جهـان کتـاب ،ش  335و ،336
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فروردیـن و اردیبهشـت .1396

ش ،2پاییـز و زمسـتان .1396

336کتابـی بـرای راهنمایـی پژوهشـگران،
امیدعلی مسـعودی ،نقـد کتاب علـوم اجتماعی،
ش ،14تابسـتان .1396

445مقایسـه انتقـادی مدلهـای فرهنگـی و
مدلهـای آرمانـی در علـوم شـناختی ،امیلیـا
نرسسـیانس ،ابراهیـم فیـاض و لیلا اردبیلـی،
ذهـن ،ش ،71پاییـز .1396

337کنـدوکاوی دربـاره جامعـه شناسـی
سـالمندی ،عالیـه شـکربیگی ،نقـد کتـاب علوم
اجتماعـی ،ش ،14تابسـتان .1396
338گـذاز از سـرمایه داری ،چگونـه؟ چـه وقت؟،
کمـال پـوالدی ،نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی،
ش ،13بهـار .1396
ن شناسـی
339مـروری انتقادی بر کتاب انسـا 
زبانشـناختی ،فرهنـگ ارشـاد ،نقـد کتـاب
علوم اجتماعـی ،ش ،13بهـار .1396

440معرفـی کتـاب مجموعـه مقـاالت گـزارش
وضعیـت اجتماعی کشـور ،زینـب محمودآبادی،
مسـائل اجتماعـی ایـران ،ش ،1بهـار و تابسـتان
.1396
441معرفـی و نقـد کتـاب آیـا آمـوزش میتوانـد
جامعـه را تغییـر دهـد؟ ،محمـود شـارع پـور،
نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی ،ش15و ،16پاییز و
زمسـتان.1396
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442معرفـی و نقـد کتـاب جنـگ چهـره
زنانـه نـدارد ،بیـژن زارع ،نقـد کتـاب علـوم
اجتماعـی ،ش15و ،16پاییـز و زمسـتان.1396
نقـد کتاب علـوم اجتماعـی ،ش15و ،16پاییز و
زمسـتان.1396

446مقایسـه نقـش نخبـگان در فراینـد نوسـازی
ایـران و ژاپـن ،ابراهیـم صالـح آبـادی ،منطـق
جامعـه شناسـی سیاسـی ایـران.1396 ،
447مناسبات فلسـفه و علوم اجتماعی در فلسفه
اسلامی و غـرب امکانات و محدودیـت ها ،مالک
شـجاعی جشـوقانی ،نقـد کتاب علـوم اجتماعی،
ش ،14تابستان .1396
448میدانهـای اعتـراض در جنبـش زنـان هند،
مریـم نورائینـژاد ،نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی،
ش ،13بهـار .1396
449نراقـی از عمـل گرایـی تـا تحلیـل اجتماعی
 سیاسـی ،امیدعلـی احمـدی ،نقد کتـاب علوماجتماعـی ،ش ،14تابسـتان .1396
550نظـارت و جامعـه در عصـر تکنولـوژی برتـر،
نسـرین پورهمرنگ ،نقـد کتاب علـوم اجتماعی،
ش ،14تابسـتان .1396
551نظـم در کتابهـای مطالعـات اجتماعـی:
تحلیـل محتوای کتابهـای مطالعـات اجتماعی
دورة متوسـطة اول ،حسـن مؤمنی ،رشد آموزش
علـوم اجتماعـی ،ش ،74پاییـز .1396

443معرفـی و نقـد کتـاب دولـت در جامعه ،علی
حاتمـی ،نقد کتـاب علوم اجتماعـی ،ش15و،16
پاییز و زمسـتان.1396

552نقد کتـاب طراحـی پژوهشهـای اجتماعی:
منطـق پیشبینـی ،حسـین سـلیمی و یـزدان
کیخسـرو دولتیاری ،پژوهشـنامة انتقادی متون،
ش ،8بهمـن .1396

444معرفـی و نقـد کتـاب مسـائل اجتماعـی،
صالحالدیـن قـادری ،مسـائل اجتماعـی ایـران،

553نقـد و   بررسـی کتـاب سـرمایهداری و
دموکراسـی ،رحمـان سـعیدی ،نقـد کتـاب علوم

554نقـد و بررسـی درس  14مطالعـات اجتماعی
پایـه هشـتم متوسـط اول ،پروانه گودرزی ،رشـد
آمـوزش تاریـخ ،ش ،65بهار .1396
555نقـد و بررسـی کتـاب آب و جامعـه ایـران،
مطالعـه مـوردی روسـتای فـورگ ،رضـا انصاری
فـرد ،نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی ،ش15و،16
پاییـز و زمسـتان.1396
556نقـد و بررسـی کتـاب جـادو ،علـم و دیـن،
بهـروز گرانپایـه ،نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی،
ش15و ،16پاییـز و زمسـتان.1396
557نقـد و بررسـی کتـاب جامعـه شناسـی
بـدن ایرانیـان ،محمـد فکـری ،نقـد کتـاب علوم
اجتماعـی ،ش15و ،16پاییـز و زمسـتان.1396
558نقـد و بررسـی کتـاب جامعـه شناسـی و
الهیـات :پیوند و تعـارض ،ابوالفضل مرشـدی،
نقد کتـاب علـوم اجتماعـی ،ش ،14تابسـتان
.1396

559نقـد و بررسـی کتـاب جنسـیت ،جامعـه و
جامعـه شناسـی ،شـیرین احمدنیـا ،نقـد کتـاب
علـوم اجتماعـی ،ش ،13بهـار .1396
660نقـد و بررسـی کتـاب خدمـت بـه فرهنـگ
ایرانیـان ،فریـدون شـیرین کام ،نقد کتـاب علوم
اجتماعـی ،ش15و ،16پاییـز و زمسـتان.1396
661نقـد و بررسـی کتـاب درآمـدی بـر پژوهش
روشهـای آمیختـه ،حامـد زنـدی ،نقـد کتـاب
علـوم اجتماعـی ،ش ،14تابسـتان .1396
662نقـد و بررسـی کتابشناسـی انتقـادی
جامعـه شناسـی تشـیع ،محسـن صبوریـان ،نقد
کتـاب علـوم اجتماعـی ،ش15و ،16پاییـز و
زمسـتان.1396

664نقـد و بررسـی کتـاب مبانـی نظریهپـردازی،
فریبـا صیاد ،نقد کتـاب علوم اجتماعـی ،ش،14
تابستان .1396
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اجتماعـی ،ش ،13بهـار .1396

663نقد و بررسـی کتاب فرآیندسـاخت یابی نهاد
زنـدان :از مشـروطه تـا پایـان پهلـوی اول ،نیمـا
اکبـری ،نقـد کتاب علـوم اجتماعـی ،ش15و،16
پاییز و زمسـتان.1396

665نقـدی بـر کتـاب ادبیـات و انقلاب:
نویسـندگان روس جامعهشناسـی ادبـی انقلاب:
رابطـه متناقضنمـای ادبیـات و انقلاب ،مهـدی
نجـفزاده ،پژوهشـنامة  متـون ،ش ،8بهمـن
.1396
666نقـدی بر کتـاب نظامهای اطالعـات مدیریت
در ورزش ،محبوبـه جعفـرزاده زرنـدی و محمـد
ابراهیـم رزاقـی ،مدیریـت ارتباطـات در رسـانه
هـای ورزشـی ،ش ،14زمسـتان .1395
667نقـدی بـر متـون حـوزۀ  جامعهشناسـی
تاریخـی ایران ،جـواد نظریمقـدم ،پژوهش نامة 
انتقـادی متـون ،ش ،7دی .1396
668نئولیبرالیسـم در کـوران تاریـخ ،فاطمه قابل
رحمـت ،نقد کتـاب علوم اجتماعـی ،ش15و،16
پاییز و زمسـتان.1396
669هژمونـی فرهنگ بـر جغرافیا ،علـی احمدی،
نقـد کتاب علـوم اجتماعی ،ش ،13بهـار .1396
ب) علوم سیاسی
11افـول خردگرایـی و عـدم گسسـت از مبانـی،
دلیـل عقـب ماندگـی ایـران؟ بررسـی و نقـد
نظریه جـواد طباطبایی ،تاریخ و تمدن اسلامی،
ش ،25بهـار و تابسـتان.1396
22اقتدارگرایـی ایرانـی در عهـد قاجـار ،ابراهیـم
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صالـح آبـادی ،منطـق جامعه شناسـان سیاسـی
ایـران.1396 ،

عبـاس خلجـی ،پژوهشـنامة انتقـادی متون،
ش ،8بهمـن .1396

33ایـران و نفت؛ جامعهشناسـی سیاسـی نفت در
ایـران ( ،)1357-75ابراهیـم صالح آبادی ،منطق
جامعه شناسان سیاسـی ایران.1396 ،

112تاریـخ گرایـی و سـاختار گرایـی در اندیشـة 
محمـد عابـد جابـری :بررسـی و نقـد ،فرامـرز
میـرزازاده ،سیاسـت ،ش ،1بهـار .1396

44آشـفتگی در نظـر ،شـتابزدگی در عمـل:
نقـد کتـاب سیاسـت و حکومـت در خاورمیانـه،
سـیدعبداالمیر نبـوی ،پژوهشـنامة  انتقـادی
متـون ،ش ،8بهمـن .1396

113تبییـن جامعهشـناختی ایدئولوژی و توسـعه
سیاسـی در ایـران معاصـر ،ابراهیم صالـح آبادی،
منطق جامعه شناسـان سیاسـی ایـران.1396 ،

55بازشناسـی کتـاب مدرنیتـه سیاسـی و
نقـد آن ،سـیدابراهیم سرپرسـت سـادات،
پژوهشـنامة انتقادی متون ،ش ،8بهمن .1396

66بازگشـت بـه وضعیـت طبیعـی ،معصومه علی
اکبـری ،جهـان کتـاب ،ش  ،342آبـان .1396
77بررسـی کتـاب جریـان شناسـی سیاسـی در
ایـران کـدام راسـت اسـت؟ اصولگـرا یـا اصلاح
طلـب؟ ،رمضانعلـی ابراهیـمزاده گرجـی ،کیهان
فرهنگی ،ش  366و  ،368خرداد و مرداد .1396
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114تحلیـل رفتـار رأیدهـی در ایـران مطالعـه
مـوردی :شـهروندان تهرانـی در انتخابـات سـال
 ،1387-1388ابراهیـم صالـح آبـادی ،منطـق
جامعـه شناسـان سیاسـی ایـران.1396 ،
115ترامـپ چگونـه بـا فرمـول هیتلـر بـه قدرت
رسـید ،کتابخوانی علیه اسـتبداد ،صـادق وفایی،
خبرگـزاری مهـر 30 ،دی .1396
116تـرور و تفکـر :از هابرمـاس و چامسـکی تـا
دریـدا( ،نقـدی شـکلی و محتوایـی بـر کتـاب
تـرور و تفکـر) ،مجیـد حسـینی ،میثـم قهرمان،
پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،8بهمن .1396

88بررسـی کتـاب نقـد و ارزیابـی عرفیگرایی در
جمهـوری اسلامی ایران ،رمضانعلـی ابراهیمزاده
گرجـی ،کیهان فرهنگی ،ش  374و  ،375بهمن
و اسفند .1396

117تمرکزگرائـی و توسـعهنیافتگی در ایـران
معاصـر ،ابراهیـم صالـح آبـادی ،منطـق جامعـه
شناسـان سیاسـی ایـران.1396 ،

99بررسـی کتـاب :مـروری بـر کتـاب
جریانشناسـی فکـری ایـران معاصـر و چنـد
نکتـه ،رمضانعلـی ابراهیـمزاده گرجـی ،ش 371
و ،373کیهـان فرهنگـی ،آبـان و دی .1396

118جامعهشناسـی دموکراسـی و اسـتبداد:
مقدمـهای بـر جامعهشناسـی سیاسـی ،ابراهیـم
ح آبـادی ،منطـق جامعه شناسـان سیاسـی
صالـ 
ایـران.1396 ،

110بهیمـوت ،لویاتـان و راه طی شـدة سیاسـت،
معصومـه علیاکبـری ،جهـان کتـاب ش،341
مهـر .1396

119جامعهشناسـی سیاسـی ایـران (مبتنـی بـر
کنـش ارتباطـی) ،ابراهیـم صالـح آبـادی ،منطق
جامعـه شناسـان سیاسـی ایـران.1396 ،

111پرتویـی نـو بـر اندیشـه سیاسـی اسلام،
نقـد کتاب تاریخ اندیشـه سیاسـی در اسلام،

220جامعهشناسـی مشـارکت سیاسـی ،ابراهیـم
صالـح آبـادی ،منطـق جامعه شناسـان سیاسـی

221جهانیشـدن و دموکراسـی در ایران ،ابراهیم
صالـح آبـادی ،منطـق جامعه شناسـان سیاسـی
ایران.1396 ،
222خوانـش انتقـادی نظریة عدالت مایـکل والزر
در پرتـو تفسـیر متـن زمینـه محـور ،محمدعلی
توانـا و سـید عبـداهلل هاشـمی اصـل ،سیاسـت،
ش ،2تابسـتان .1396
223درآمـدی بـر تحلیـل محتـوای مکتوبـات
یـاجتماعی
انتقـادی مرتبـط بـا مسـائل سیاسـ 
ایـران ،غالمرضـا محمدیمهـر ،مجیـد توسـلی
رکنآبـادی ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش،8
بهمـن .1396
224راه دراز گـذار ،ابراهیـم صالـح آبـادی ،منطق
جامعه شناسـان سیاسـی ایـران.1396 ،
225رفتـار انتخاباتـی در ایران :الگوهـا و نظریهها،
ابراهیـم صالـح آبـادی ،منطـق جامعـه شناسـان
سیاسـی ایران.1396 ،
226روایتـی مسـتند از برپاداشـتن جهنم ،حمید
نامجـو ،جهـان کتـاب ،ش  345و ،346بهمـن و
اسفند .1396
227سـیری در تلاش بـرای اسـتقالل ،منوچهـر
برومنـد ،نقـد و بررسـی کتـاب تهـران ،ش،55
تابسـتان.1396
228شـاهراه ملت ایران ،بن بسـت تجزیه طلبان،
کیهـان فرهنگـی ،ش ،370-369شـهریور و مهر
.1396
متوسـط و تحـ ّوالت سیاسـی در ایران
229طبقه ّ
معاصـر ( ،)1380-1320ابراهیـم صالـح آبـادی،
منطـق جامعه شناسـان سیاسـی ایـران.1396 ،
330طـرح و نقـد مبـادی معرفتـی لیبرالیسـم

331مارکسیسـم :علـم یـا ایدئولـوژی ،خسـرو
صادقـی بروجنـی ،جهـان کتـاب ،ش  ،342آبان
.1396
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ایـران.1396 ،

سیاسـی جـان رالـز ،محمدرضا طاهری و فرشـاد
شـریعت ،روششناسـی علـوم انسـانی ،ش،90
بهـار .1396

332معرفـی و نقـد کتـاب :کنتـرل تسـلیحات
کشـتار جمعی در خاورمیانه :چشـم انـداز ،موانع
و انتخابهـا ،سیاسـت خارجـی ،ش ،1بهـار
.1396
333نقد کتاب پایان توسـعه :پسـا توسعهگرایی و
بن بسـتهای پارادایم توسـعه ،قـدرت احمدیان،
پژوهشـنامة انتقادی متون ،ش ،8بهمن .1396
334نقـد کتـاب تـراژدی سیاسـت قدرتهـای
بـزرگ ،حسـین پوراحمـدی میبـدی و امیـر
عباسـی خوشـکار ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون،
ش ،8بهمـن .1396
335نقـد کتـاب دولـت فروتـن ،دولـت مـدرن،
اسـتراتژیهایی بـرای تغییـری دیگر ،جسـتاری
در فروتنـی لویاتـان ،حمیدرضـا ملـک محمدی،
پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،8بهمن .1396
336نقـد مفهومـی کتـاب دولـت ،نفـت و
صنعتیشـدن در ایـران روایتـی نـاکام از
سیاسـتگذاری صنعتـی ایران ،مسـعود درودی،
پژوهشـنامة انتقادی متون ،ش ،9اسـفند .1396
337نقـدی بـر کتاب آینـده قدرت ،آینـده قدرت
یـا آینده ایـاالت متحده آمریکا؟ ،حاکم قاسـمی،
پژوهشـنامة انتقادی متـون ،ش ،8بهمن .1396
338نقـدی بـر کتـاب تحلیـل سیاسـی مـدرن،
مهـدی فدایـی مهربانـی ،پژوهشـنامة انتقـادی
متـون ،ش ،8بهمـن .1396
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339نقـدی بر کتـاب چارچوبی تازه بـرای تحلیل
امنیـت ،بهـاره سـازمند ،پژوهشـنامة  انتقـادی
متـون ،ش ،8بهمـن .1396
440نقـدی بـر کتـاب چالـش مدرنیتـه؛ جهـان
عـرب در جسـتجوی اصالـت ،احمـد بیگلـری،
ابراهیم برزگر ،پژوهشـنامة انتقـادی متون ،ش،8
بهمـن .1396
441نقـدی بـر کتـاب قـدرت ویرانگـر :خاورمیانه
در سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده ،حسـن
احمدیـان ،پژوهشـنامة  انتقـادی متـون ،ش،8
بهمـن .1396

زمسـتان .1396
33روزنامهنـگاری از مأموریت تا مسـئولیت ،سـید
فریـد قاسـمی ،جهـان کتـاب 343 ،و ،344آذر و
دی .1396
44راهنمـای عملی در روشهـای پژوهش کیفی:
معرفـی و نقدکتـاب راهنمـای عملـی تحلیـل
گفتگـو ،گفتمـان و سـند ،حسـن بشـیر ،نقـد
کتـاب اطلاع رسـانی و ارتباطـات ،ش13و،14
بهـار و تابسـتان .1396
55رسـانههای نوین و مسـائل اجتماعی جدید در
ایـران ،یوسـف خجیـر ،نقـد کتاب اطالع رسـانی
و ارتباطـات ،ش13و ،14بهار و تابسـتان .1396

442نقـدی بر کتـاب ماکس وبر ونظریه سیاسـت
مـدرن ،محمد حسـین جمشـیدی ،پژوهشـنامة  66کتابـی بومـی بـرای روزنامهنـگاران آینـده،
انتقـادی متـون ،ش ،8بهمن .1396
سـعید ارکانزاده یـزدی ،نقـد کتـاب اطلاع
443نقـدی بـر کتـاب هژمونـی :شـکل تـازهای رسـانی و ارتباطـات ،ش13و ،14بهار و تابسـتان
از قـدرت جهانـی ،رسـول افضلـی و محمـد .1396
زهدیگهـر ،اکبر ولـیزاده ،پژوهشـنامة انتقادی 77نقـد کتـاب پیـام اجتماعـی رسـانه ،علیاصغر
متـون ،ش ،8بهمـن .1396
کیـا ،نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و ارتباطـات،
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444نگاهـی بـه چنـد آمـوزة هابـز در لویاتـان،
لویاتـان قـدرت و احترامـش را از کجـا می آورد؟
معصومـه علیاکبـری ،جهان کتـاب343 ،و،344
آذر و دی .1396
ج) ارتباطات
11درآمـدی انتقـادی بـر دورههـای برخـط آزاد
انبـوه (مـوک هـا) ،معصومه مطـور ،خدیجه علی
آبادی و ،...پژوهشـنامة انتقادی متـون ،ش ،6آذر
.1396
22نقـد سـازة معناشـناختی مـدل ارتباطـی
منبـع معنـا از منظر حکمـت متعالیـه ،مصطفی
همدانـی ،حکمـت صدرایـی ،ش ،11پاییـز و

ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396

88از برنـد سـازی بخـش عمومـی تـا برنـد ملی،
امیدعلـی مسـعودی ،نقـد کتاب اطالع رسـانی و
ارتباطـات ،ش ،15پاییـز .1396
99تختـه پارههـا ،درآمـدی بـه فلسـفة ارتباطات،
حمیدرضـا آیت اللهـی ،نقد کتاب اطالع رسـانی
و ارتباطـات ،ش ،15پاییز .1396
110جنگ روانـی و علم ارتباطات :بررسـی رابطة 
نهادهـای امنیتـی و علوم اجتماعی ،عبدالرسـول
دیوسـاالر ،نقد کتـاب اطالع رسـانی و ارتباطات،
ش ،15پاییز .1396
111تعامل رسـانه و پروتستانیسم،2012 -1950
محمدعلـی حکیـم آرا ،نقـد کتاب اطالع رسـانی

112چالش هایـی دربـارة چالشهـای گفتمانی
ظریـف ،حسـن بشـیر ،نقـد کتـاب اطلاع
رسـانی و ارتباطـات ،ش ،16زمسـتان.1396

113شـبکههای اجتماعـی مجـازی ،فرصـت هـا
و تهدیدهـا ،یوسـف خجیـر ،نقـد کتـاب اطلاع
رسـانی و ارتباطـات ،ش ،16زمسـتان.1396
114نشـانههای ناآگاهـی از سـواد رسـانهای،
عبـاس اسـدی ،نقـد کتـاب اطلاع رسـانی و
ارتباطـات ،ش ،16زمسـتان.1396

115نقـد و بررسـی کتـاب دیپلماسـی گفتمانی،
محمدرضـا دهشـیری ،نقـد کتاب اطالع رسـانی
و ارتباطـات ،ش ،16زمسـتان.1396

د) اقتصاد
11بررسـی متـون درسـی نظامهـای اقتصـادی
و اقتصـاد تطبیقـی ،سـید حسـین میرجلیلـی،
پژوهـش و نگارش کتب دانشـگاهی ،ش ،40بهار
و تابسـتان .1396
22بررسـی و نقد کتاب اقتصـاد از نگاهی دیگر،
وحیـد مقـدم و هـادی امیـری ،پژوهشـنامة
انتقادی متـون ،ش ،9اسـفند .1396

55دولـت و توسـعه اقتصـادی :اقتصـاد سیاسـی
توسـعه در ایـران و دولتهـای توسـعهگرا،
ابراهیـم صالـح آبـادی ،منطـق جامعهشناسـان
سیاسـی ایـران.1396 ،

نمـایـهمقـاالت ارسالیو
راه یافته به مـرحلـه  دوم داوری

و ارتباطات ،ش ،16زمسـتان.1396

اقتصـادی ،محمدعلـی زکـی ،نقـد کتـاب علـوم
اجتماعـی ،ش 15و ،16پاییـز و زمسـتان .1396

66کوچـک زیباسـت ،نصـراهلل پورجـوادی ،بخارا،
ش ،122بهمـن و اسـفند .1396
77نقد مطالعات رشـد و تحلیل تکانهپذیری رشـد
اقتصـادی ایـران در چهارچوب اقتصـاد مقاومتی،
سیدشـمسالدین حسینی ،پژوهشـنامة انتقادی
متون ،ش ،9اسـفند .1396
88نقـد و تحلیـل آثـار مربـوط بـه تجربـۀ
اقتصادهای شـرق آسـیا در مقاومسـازی اقتصاد،
سیدحسـین میرجلیلـی ،پژوهشـنامة  انتقـادی
متـون ،ش ،9اسـفند .1396
99نقـدی بـر کتـاب ابعـاد اقتصـاد مقاومتـی در
صنعـت نفـت ،فرهـاد ترحمـی و علیاصغـر
اسـفندیاری ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش،9
اسـفند .1396
110نقـدی بـر کتـاب درسگفتارهـای اقتصـاد
مقاومتی مبتنی بر اندیشـه مقـام معظم رهبری،
اهللمراد سـیف ،پژوهشـنامة انتقادی متون ،ش،9
اسفند .1396

33تحلیـل محتـوای کتابهـای درسـی
 زبان و زبانشناسی
اقتصـاد دوره دوم متوسـطه از منظـر انعـکاس 
مفاهیـم اقتصـاد مقاومتـی ،شـهرام رنجدوسـت،
پژوهشهـای اقتصـاد مقاومتـی ،ش ،3بهـار و 11ابزارهـای مفهومـی نقـد ترجمـه  ،1حسـن
هاشـمی مینابـاد ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،11
تابسـتان .1396
پاییـز .1396
44جامعهشناسـی اقتصـادی؛ حـوزهای نوظهـور
در ایـران :نقـد و بررسـی کتـاب جامعهشناسـی 22ابزارهـای مفهومـی نقـد ترجمـه :2فنـون و
راهبردهـا ،تکنیکهـا و تاکتیکهـا ،حسـن
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هاشـمی مینابـاد ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،12
زمسـتان .1396
33ادبیـات پهلـوی ،احسـان شـورابی ،گـزارش
میـراث ،ش 1و  ،2بهـار و تابسـتان .1395
44ارزیابـی کلـی کتـاب پراسـپکت دو از دیـدگاه
دبیـران زبـان انگلیسـی ،محمـد احمـدی صفـا،
اعظـم غنچـه پـور ،رضـا ملـک محمـدی و،...
زبانپژوهـی دانشـگاه الزهـرا ،ش  ،24پاییـز
.1396
55از شـناخت انسـان بـه شـناخت زبـان ،رضـا
امینـی ،نقد کتـاب ادبیـات ،ش  ،11پاییز 1396
66اهدافـی نـو در فرهنـگ نویسـی ،فریـدون
فروتـن ،جهـان کتـاب ،ش 339و  ،340مـرداد و
شـهریور .1396
77بازتـاب مصرف و رسـانه در رمان پسـامدرن
آمریکا :خوانشـی نقادانـه از روانـی آمریکایی
برت ایسـتن الیس ،محسـن خالصـه دهقان و
بختیار سـجادی ،نقـد زبان و ادبیـات خارجی،
ش  ،19پاییز و زمسـتان .1396
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88بررسـی آثـار معتبـر در دو نسـخه از کتـاب
گزیـده تاریـخ ادبیـات انگلیسـی نورتـون ،مهدی
جاویدشـاد ،نقـد ادبـی ،ش ،40زمسـتان .1396
99بررسـی آخرین ترجمـة رمان بیگانه براسـاس
سیسـتم تحریـف متن آنتـوان برمـن ،محمدرضا
فارسـیان و نسـرین اسـماعیلی ،نقـد زبـان و
ادبیـات خارجـی ،ش ،18بهار و تابسـتان .1396
110بررسـی دیالکتیـک هنـر در ترجمـة ادبی
براسـاس نظریـات تئـودور آدورنـو و والتـر
بنیامیـن :نقد ترجمـة رمان ناتوردشـت ،بهروز
احمـدزاده بیانـی ،مطالعات زبـان و ترجمه ،ش
 ،1بهـار .1396

111بررسـی نشانهشـناختی تصاویـر کتـب
کـودکان براسـاس رویکـرد نشانهشناسـی
اجتماعـی :مطالعـة مـوردی کتـاب فارسـی پایة 
اول دبسـتان ،لیلا  نظـری طرهـان و کـورش
صابـری ،مطالعـات زبانهـا و گویشهـای غـرب
ایـران ،ش ،19زمسـتان .1396
112بررسـی و نقـد گویـش اورمـن هورامـان،
(هورامـان لهـون) :دسـتور زبـان ،متـون و
واژههـا ،سـ ّیدمهدی شـجاعی ،مطالعـات
زبانهـا و گویشهـای غـرب ایـران ،ش،9
تابسـتان .1394

113ترجمـة سـوم :مالحظاتـی دربـارة ترجمـة 
عبـداهلل کوثـری از ریچارد سـوم ،محمد دهقانی،
نقـد کتـاب ادبیـات ،ش ،12زمسـتان .1396
114دسـتور شـناختی زبـان انگلیسـی گونتـر
رادن و رنـه دیـرون ،..لیلا  شـریفی ،زبـان و
زبانشناسـی.1396 ،
115دو بیتیهـای فولکلوریک تالشـی ،نقد کتاب
ادبیات ،ش9و ،10بهار و تابسـتان .1396
116روایتشناسـی یـا تحلیـل گفتمـان :نقـد و
بررسـی کتـاب درآمـدی بـر تحلیـل انتقـادی
سـیدعلیاصغر سـلطانی ،نقـد
گفتمـان روایـیّ ،
کتاب علـوم اجتماعـی ،ش ،14تابسـتان .1396
117زبان غیر معیـار در فرهنگ درستنویسـی
سـخن ،حسـین داوری ،پژوهش و نگارش کتب
دانشـگاهی ،ش ،41پاییز و زمستان .1396

118فرهنـگ توصیفـی دسـتور تاریخـی ،یلـدا
شـکوهی ،زبانهـا و گویشهـای ایرانـی ،ش،7
خـرداد .1396
119فرهنـگ فارسـی گفتـاری ،بهروز صفـرزاده،
زبـان و زبانشناسـی .1395 ،

220نشانهشناسـی نمایشـنامة  طومـار شـیخ
شـرزین بهـرام بیضایـی ،مریـم رحمانـی و علـی
صفـری ،مطالعـات ادبیـات ،عرفـان و فلسـفه،
ش ،2/1تابسـتان .1396
 هنر


221نظریـة ذخایـر فرهنگـی زوهـر و بررسـی
راهبردهـای ترجمـة ریزفرهنگهـا :مـورد
پژوهـی داییجـان ناپلئـون در برابـر ترجمـة
انگلیسـی ،بینظیـر خواجه پور ،علـی خزاعی
فرید و مسـعود خوش سـلیقه ،مطالعـات زبان
و ترجمـه ،ش ،1بهـار .1396
222نقـد برگـردان فارسـی کتـاب داسـتان
پسامدرنیسـتی از منظـر رویکـرد ارزیابـی
کیفیـت ترجمـه ،ابوالفضل حری ،پژوهشـنامة
انتقـادی متـون ،ش ،7دی .1396
223نقـد و بررسـی فرهنـگ فارسـی گفتاری،
منیـژه گازرانـی ،نقد کتـاب ادبیـات ،ش9و،10
بهار و تابسـتان .1396

224نقـد و بررسـی کتـاب جدیـد زبان انگلیسـی
پایـه دهـم بررسـی در سـطح ملـی ،رضـا
سـید امیر افضلمیر ،افشـین مالمیر
طاهرخانـیّ ،
و ،...پژوهشـنامة انتقادی متون ،ش ،7دی .1396
225نقـدی بر کتاب فرهنگ واژگان و اصطالحات
طنـز ،محمدرضـا رهبریـان ،نقـد کتـاب ادبیات،
ش ،12زمستان .1396
226نقـش پژوهـش و دراماتورژی در بـاز ترجمه:
نگاهـی بـه ویرایـش و بازترجمـة آثار ایبسـن به
قلـم بهـزاد قـادری ،مطالعـات زبـان و ترجمـه،
ش ،2تابسـتان .1396
227نگاهی انتقـادی به ابیات شـیرازی قصیدة
مثلـث ناصرالدیـن خطیـب شـفعوی ،منوچهر
فروزندهفـرد ،گـزارش میـراث ،ش 1و ،2بهار و
تابستان .1395

11از امپرسیونیسـم سـینمایی تـا سـینمای
نویـن آلمـان :نقـد و بررسـی کتـاب مکتبهـای
سـینمایی ،مریـم صلحکننـده سـردرود ،نقـد
کتـاب هنـر ،ش ،15پاییـز .1396
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228و همچنـان غلـط مـی نویسـند ،عبـاس
سـلیمی آنگیـل ،جهـان کتـاب ،ش  ،342آبـان
.1396

22از خیـال پـردازی تـا خیالی نگاری :مـروری بر
کتـاب آشـنایی بـا خیالینگاری ،نقـد کتاب هنر،
ش ،15پاییز .1396
33از مـا بنمانـد جز غبـاری ،آرش اخـوت ،جهان
کتـاب ،ش ،341مهر .1396
44اقیانوسـی بـه عمـق بنـد انگشـت :نگاهـی بـه
کتـاب نمایش در دورة قاجار ،غالمحسـین دولت
آبـادی ،نقـد کتـاب هنـر ،ش13و ،14بهـار و
تابسـتان .1396
55آشـنایی بـا شـیوه هـای تصویرسـازی  :نگاهی
بـه کتـاب فنـون تصویرسـازی ،محسـن حسـن
پـور ،نقـد کتـاب هنـر ،ش ،15پاییـز .1396
66آغاز یک راه :نقد کتاب مبانی زیباییشـناختی
سـینمای اسلامی ،علـی راغبیـان ،نقـد کتـاب
هنـر ،ش ،15پاییز .1396
77آن نقـش بیـن کـه فتنـه کنـد نقـش بنـد را:
معرفـی و نقـد کتـاب سـه مثنـوی خواجـوی
کرمانی ،نسـخة مصـ ّور کتابخانـه بریتانیا ،فاطمه
شـهکالهی ،نقـد کتـاب هنـر ،ش13و ،14بهار و
تابسـتان .1396
88بررسـی برگـردان سـینمایی داسـتان اوسـنه
باباسـبحان بـر مبنـای نظریه فـزون متنیـت ژار
ژنـت ،ادبیـات پارسـی معاصـر ،ش ،2تابسـتان
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.1396
99بررسـی کتـاب تأثیـر اجتماعـی نقاشـیهای
دیواری در فضاهای شـهری ،هـادی پورصادقیان،
نقـد کتـاب هنـر ،ش13و ،14بهـار و تابسـتان
.1396
110بررسـی و شـناخت آثـار نقاشـی دیـواری در
شـهر تهـران بـا رویکـرد سـادهنگاری ،مهـدی
ابراهیمـی المع ،نقد کتاب هنر ،ش ،16زمسـتان
.1396
111بررسـی و نقـد دیـدگاه دکتـر نصـر در
بـاب معمـاری اسلامی و ویژگیهـای آن،
امیرحسـین فرشـچیان ،حکمت معاصر ،ش،3
پاییـز و زمسـتان .1396
112بررسـی و نقد کتـاب تاریخ فرهنـگ و هنر
ایـران (پیـش از اسلام) ،جـواد حسـین زاده
سـاداتی ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش،4
مهر و آبـان .1396
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116تحلیـل نقشهـای نشـانهای هویـت فـردی
تصویرگـر مؤلـف در کتابهـای تصویـری
پسـامدرن (رمـان گرافیکـی) ،مسـعود مجـاوری
آگاه ،مجتبـی اللهیـاری و حمیدرضـا شـعیری،
ش ،15مطالعـات ادبیات کودک ،بهار و تابسـتان
.1396
117تـداوم عمـل انسـان؛ مـروری بر کتـاب معنا
در هنرهـای تجسـمی نوشـته اروین پانوفسـکی،
شـروین طاهری ،تندیـس ،ش ،353تیـر .1396
118ترجمـه منظـوم مکبث :تجربـهای در ترجمه
کالسـیک ،حامـد کیـان ارثی ،جهـان کتاب ،ش
 335و  ،336فروردیـن و اردیبهشـت .1396
119تماشـای تماشـا :نقـدی بر کتاب عکاسـی
بـرای تماشـا ،محمد خـدادادی مترجـم زاده،
پژوهشـنامة انتقـادی متون ،ش ،4مهـر و آبان
.1396

220چـرا بـا ایـن عجلـه ،الونـد بهـاری ،جهـان
کتـاب ،ش343و ،344آذر و دی .1396

113بهرههـای متقابل نقد ادبی و نقد موسـیقایی
درحـوزه آثار مکتـوب :مطالعه موردی موسـیقی 221چگونـه واژگان میکوشـند چیزهـا را تغییـر
شـعر و پیونـد شـعر و موسـیقی ،پژوهشـنامة  دهنـد ،نقـد کتـاب کارآفرینـی هنـر و توسـعه
اقتصـادی ،شـروین طاهـری ،تندیـس ،ش،347
انتقـادی متـون ،ش ،7دی .1396
114تاریـخ نـگاری ایدهمحـور هنـر معاصـر فروردیـن .1396
ایـران ،سـه نظر بـر کتـاب تحـوالت تصویری
هنر ایـران :بررسـی انتقـادی ،سـجاد باغبان،
علـی بـوذری و کیـوان موسـوی اقـدم ،نقـد
کتـاب هنـر ،ش13و ،14بهار و تابسـتان .1396

115تحلیـل گفتمـان سـکوت از منظـر تومـاس
برونو در نمایشـنامههای محمد چرمشیر :بررسی
مـوردی نمایشـنامههای مرواریـد و فاطمه عنبر،
پریسـا کیومرثی و محمدرضا رسـولی ،تحقیقات
جدیـد در علوم انسـانی ،ش ،39زمسـتان .1396

222دانشـنامة خطـوط اسلامی یـا بدائـ ع الخط
العربـی ،شـیدا رحیمـی ،نقد کتاب هنـر ،ش،15
پاییـز .1396
223دو کتـاب و یـک نویسـنده ،نگاهـی بـه دو
کتـاب دربـاره دیوارنـگاری ایـران ،سـعید رفیعی
منفـرد ،نقد کتـاب هنر ،ش ،16زمسـتان .1396
224روایـت پیوسـتگی تاریخـی در کارکـرد و
سـاختار :بررسـی و نقد کتـاب کتیبههای صحن
انقلاب (عتیـق) ،ولـی اهلل کاووسـی ،نقـد کتاب

225روش پژوهـش و نـگارش درهنـر ،منیره پنج
تنـی ،اطالعـات حکمت و معرفـت ،ش.1396 ،4

334فـراز و فرودهـای هنـر تذهیب ایـران ،هانیه
محرابـی ،تندیـس ،ش ،348اردیبهشـت .1396

226زیبـا زشـت اسـت و زشـت زیباسـت ،منیره
پنـج تنـی ،اطالعـات حکمـت و معرفـت ،ش،6
.1396

335مـا نگفتیـم تـو تصویـرش کـن :نگاهـی بـه
کتـاب زندانـی بنـد هشـت اثر هـادی حیـدری،
سـید عمادالدیـن قرشـی ،تندیـس ،ش،347
فروردیـن .1396

227سـاز شـهناز ،سـاز حـال اسـت نـه سـاز
قـال :نگاهـی بـه بخـش موسـیقی کتـاب پیـر
پرنیاناندیـش ،علیرضـا خلیلپـور ،کتابسـتان،
ش ،12مهـر و آبـان .1396
228سـتایش از شـارح تاریـخ کاریکاتـور ایـران،
نگاهـی بـه کتـاب حافظـه روشـن تاریخ نوشـته
سـید امیـر سـقراطی ،سـید عمادالدین قرشـی،
تندیـس ،ش ،347فروردیـن.1396
229سـکوت بـاز نشـر در قبـال هنر قرن بیسـت
و یـک ،بـه بهانـة برگزاری سـی امین نمایشـگاه
بیـن المللـی کتـاب تهـران ،عیسـی جبـاری
ممقانـی ،ش ،348اردیبهشـت .1396
330صـداش خـوب و آواز هـم تـا حـدودی بلـد
بـود :نگاهـی بـه بخـش موسـیقی کتـاب پیـر
پرنیاناندیـش ،علیرضـا خلیلپـور ،کتابسـتان،
ش ،11شـهریور .1396
331ضـرورت امروز یا نگرشـی قدیمـی ،نظری
بـر کتـاب دائرةالمعارف هنـر ،مهنـاز احمدی،
نقـد کتاب هنـر ،ش ،15پاییـز .1396
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هنـر ،ش ،16زمسـتان .1396

و تابسـتان .1396

336محدودکـردن هنـر دیوارنـگاری بـه
موضوعـات و مضامیـن خـاص :بررسـی و نقد
کتـاب جامعهشناسـی دیوارنـگاری معاصـر
ایـران ،مهـدی ابراهیمـی المـع ،نقـد کتـاب
هنـر ،ش ،16زمسـتان .1396

337مـردی در آینـه ،یادداشـتی دربـارة کتـاب
پرونـده یـک جنایـی سـاز ،رافعـه رسـتمی ،نقد
کتـاب هنـر ،ش ،16زمسـتان .1396
338مـرغ طوفـان و ققنـوس ،مهرنـوش علـی
مـددی ،تندیـس ،ش ،348اردیبهشـت.1396
339مـروری بـر کتاب سـاختار درون متنی؛ طرح
و نقـش فرش دسـتباف ایـران ،افسـانه قانی ،نقد
کتاب هنر ،ش ،16زمسـتان .1396
440مـروری بـر کتـاب هندسـه در هنـر معماری
و کاربـرد آن در آمـوزش ریاضـی ،اکبـر زمانـی
لنجانـی ،میـراث علمـی ایـران و اسلام ،ش،11
بهـار و تابسـتان .1396

332عقایـد یـک کارتونیسـت؛ نگاهـی بـه کتاب
زندانی بند هشـت ،سـید عمادالدین قرشـی ،نقد
کتـاب هنـر ،ش13و ،14بهار و تابسـتان .1396

441معرفـی و بررسـی مجموعـه مقالههـای
نخسـتین همایش ملـی شـبیهپژوهی :رویکردی
نویـن بـه هنـری کهـن ،همـا افراسـیابی ،نقـد
کتـاب هنـر ،ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396

333فـارغ از اندیشـه نـام؛ نگاهـی بـه کتـاب
شـناخت پوشـاک ایرانی زنان :زیبایـی و کارکرد،
پرویـن بابایـی ،نقد کتـاب هنـر ،ش13و ،14بهار

442معرفـی و نقـد کتـاب هرمنوتیـک و تئاتـر،
رحمـتاهلل قائمـی ،نقد کتاب هنـر ،ش ،15پاییز
.1396
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443معرفـی ،بررسـی و نقـد کتـاب کتیبههـا و
سـنگ نبشـتههای کرمان ،دالرام کاردار طهران،
نقـد کتـاب هنـر ،ش ،16زمسـتان .1396
444معمـای دایرةالمعـارف هنر ،سـیروس پرهام،
نقـد و بررسـی کتـاب تهـران ،ش53و ،54بهـار
.1396
445المقویـم ،مهمـل التقویـم ،علـی بـوذری،
گـزارش میـراث ،ش1و ،2بهار و تابسـتان .1395
446نشـان شـیرازه :از طراحـی کتـاب تـا کتـاب
آثـار ،مهـدی حـق شـناس ،نقـد کتـاب هنـر،
ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396
447نقـد کتـاب آنچـه بایـد از روششناسـی هنر
سـیدعمادالدین قرشـی ،تندیـس،
آموخـت،
ّ
ش ،348اردیبهشـت .1396
448نقـد کتـاب بازتعریـف زنانـة یـک مفهـوم؛
خانـه ،یادداشـتی بـر کتابخانههـای رؤیایـی:
سـیدامیر هـادوی،
اینستالیشـنها و خانـه،
ّ
تندیـس ،ش 366و ،367بهمـن .1396
449نقد کتـاب برخورد روشـمند در تألیف تاریخ
تجسـمی ،سـجاد باغبان ماهر ،تندیس ،ش،348
اردیبهشت .1396
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550نقـد کتـاب همگامی ادبیات و نقاشـی قاجار،
نـدا غیاثـی ،هور ،ش ،2بهار و تابسـتان .1396
551نقـد نشانهشناسـانه آثـار فیلیـپ اسـتارک
از دیـدگاه بـارت ،حسـنعلی پورمنـد و سـارا
ابراهیمـی ،مطالعـات تطبیقی هنـر ،ش ،14پاییز
و زمسـتان .1396
552نقـد و بررسـی کتـاب اصطلاح نامـة صنایع
دسـتی و هنرهـای سـنتی :خـط و کتابـت ،نقـد
کتـاب هنـر ،ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396
553نقـد و بررسـی کتـاب بنیانهـای نظـری

و عملـی موسـیقی فیلم بـا رویکرد سـینمای
کشـورهای اسلامی ،حمیـد عسـکری رابری،
پژوهشـنامة انتقـادی متون ،ش ،4مهـر و آبان
.1396

554نقد و بررسـی کتاب خطاطان و خوشنویسان
چاپخانة مشـینول کشـور ،دالرام کاردار طهران،
نقد کتاب هنـر ،ش ،15پاییز .1396
555نقـد و بررسـی کتـاب دگرخوانـی سـینمای
مسـتند ،مریـم صلحکننـده ،نقـد کتـاب هنـر،
ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396
556نقـد و بررسـی کتـاب مرقـع دلگشـا ،مریـم
علیپـور دورورق ،نقـد کتـاب هنـر ،ش13و،14
بهـار و تابسـتان .1396
557نقـد و نظـری بـر دانشـنامة جوانمـردی
(فتـوت) ،علـی صـادقزاده وایقان ،نقـد کتاب
هنـر ،ش ،15پاییـز .1396
558نقـدی بـر کتـاب مقدمـهای بـر آنالیـز
موسـیقی آتنال ،پژوهشـنامة انتقـادی متون،
ش ،4مهـر و آبـان.1396

559نقـدی بر کتـاب منارجام ،کتیبههـا و نقوش
تزیینـی و مفاهیـم نمادیـن ،علی اصغـر میرزایی
مهـر ،نقد کتـاب هنر ،ش ،16زمسـتان .1396
660نـگارش آغازیـن و جایـگاه آن در تطـور
فرهنـگ و ادراک انسـان :نقـدی بـر کتـاب
شـکلگیری و توسـعة آغاز نـگارش در ایران،
وحید عسـکرپور ،پژوهشـنامة انتقادی متون،
ش ،4مهـر و آبـان.1396

661نگاهـی بـه کتـاب پنـج طیاطر ،غالمحسـین
دولـت آبـادی ،نقـد کتـاب هنـر ،ش ،15پاییـز
.1396
662واقعگرایـی و زیبایـی :نگاهـی بـه قرائـت

663واکاوی دسـتگاه روحانـی هنرمعاصر -پسـت
مـدرن ایـران و کاهنـان -آواتارهـای آن بـا
نگاهـی بـه مـورد حمیـد کشمیرشـکن و تألیف
جدیـد ایشـان بـا عنـوان درآمـدی بـر نظریـه و
اندیشـة انتقـادی در تاریـخ هنر ،مهـدی قادرنژاد
کردسـتانی ،نقـد و فـرم ،ش ،2زمسـتان .1396
664الوانالصـور و ضـرورت بازنگـری در منظـر
نقاشـی ایرانـی ،علـی اصغـر میرزایـی مهـر ،نقد
کتـاب هنـر ،ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396
665یـادگار اجـدادی :معرفـی ،نقـد و بررسـی
کتـاب خـط و خاطـره ،دالرام کاردار طهران ،نقد
کتـاب هنـر ،ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396
666یـک دسـته گل دماغ پـرور :نگاهـی به کتاب
دگرگونـی رنـگ ،طرح و تزیین پوشـاک ایرانیان،
پرویـن بابایـی ،نقد کتـاب هنر ،ش ،16زمسـتان
.1396
 ادبیات فارسی

الف) نقد ادبی
11ارزشـیابی محتـوای درس تاریـخ ادبیـات دوره
دوم متوسـطه براسـاس دو مؤلفـة  سـاختار و
تحقـق اهـداف پیشبینـی شـده ،حیـدر قمری،
تعلیـم و تربیـت ،ش  ،132زمسـتان.1396
22ارزیابـی انتقـادی مقـاالت ادبـی دانشـگاهی از
دیـدگاه هژمونـی ایدوئولوژیـک و روششناسـی،
قدسـیه رضوانیـان و هالـه کیانی بارفروشـی ،نقد
ادبـی ،ش  ،37بهـار .1396
33از اخـوان تـا سـبک هنـدی ،عبـداهلل ولیپـور،
نقـد کتـاب ادبیـات ،ش ،12زمسـتان.1396

55اودیسـئوس بـر آبهـای لیفـی :تفسـیری بـر
اولیـس جویـس ،سـید محمـد برفـر ،نقـد کتاب
ادبیـات ،ش 9و ،10بهـار و تابسـتان .1396
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لیمن از زیباشناسـی اسالمی ،سـید محمدکاظم
مددی الموسـوی ،آینة پژوهش ،ش 167و ،168
آذر تـا اسـفند .1396

44از همانند سـازی تا فردیت :چالش خود شـدن
در اشـعار نسـیمی با تکیه بر نقد روانکاوانة کهن
الگـوی انسـان کامـل ،علـی احمـدزاده ،خلیـل
پروینـی ،کبری روشـنفکر و حسـین محمدزاده،
نقد ادبـی ،ش ،38تابسـتان .1396

66آسـیب شناسـی درسـنامههای ادبیـات
معاصـر منظـوم ،عیسـی امنخانـی ،ادبیـات
پارسـی معاصـر ،ش ،1بهـار.1396
77آسیبشناسـی کاربـرد نظریههـای مـدرن
در تدویـن درسـنامههای بالغـی ،داوود
عمارتـی مقـدم ،ادبیات پارسـی معاصـر ،ش،1
بهـار.1396

88آسـیب شناسـی کتـاب فارسـی  1پایـه دهم،
حسـین یاسـری ،رشـد آمـوزش زبـان و ادبیـات
فارسـی ،ش ،121پاییـز.1396
99آسـیب شناسـی و نارسـاییهای
درسـنامههای نقـد ادبـی ،قدرت قاسـمی پور،
ادبیـات پارسـی معاصـر ،ش ،1بهـار.1396

110بازخوانـی یـک کتـاب :انـدرز بـه شـهریار،
علیرضـا شـمالی ،بخـارا  ،ش ،121آذر و دی
.1396
111بررسـی انتقـادی کتـاب بیـان آقـای دکتـر
سـیروس شمیسـا ویراسـت چهـارم ،محمـد
شـکرایی ،پژوهشهـای ادبـی و بالغـی ،ش،18
بهـار .1396
112بررسـی انتقادی ،شـناختی اسـتعاری سازی
دیگری در سـفرنامههای مسـیر طالبـی و حیرت
نامـه ،احسـان گل احمـر ،منوچهـر توانگـر و
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محمـد عمـوزاده ،متـن شناسـی ادب فارسـی،
ش ،35پاییـز.1396
113بررسـی روایتشناسـی طبقاتالصوفیـه
براسـاس نظریـه زمـان در روایـت ژرار ژنـت،
جـواد صدیقـی لیقـوان و مهیـار علـوی مقـدم،
متنشناسـی ادب فارسـی ،ش ،34تابسـتان
.1396
114بررسـی محتوایـی بحراالسـرار ،مینـا
خادمالفقـرا ،مهـدی تدین ،عطامحمـد رادمنش،
محمدابراهیـم ایرجپـور ،پژوهشهـای ادب
عرفانی(گوهرگویـا) ،ش ،33تابسـتان .1396
115بررسـی محتوایـی و سرچشـمههای فکـری
فخرالدیـن علـی صفـی در لطائـف الطوائـف،
حدیـث دارابـی و وحیـد سـبزیان پـور ،ادبیـات
تطبیقـی ،ش ،16بهـار و تابسـتان .1396
116بررسـی و تحلیـل آسیبشناسـانه کتابهای
آییـن پژوهـش در زبـان و ادبیـات بـا تأکیـد بـر
چهارکتـاب فتوحی و ، ...حسـین یزدانی ،رحیمه
گرجیان داردکاشـتی ،نقد کتـاب ادبیات ،ش،12
زمستان.1396
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117بررسـی و نقد سـاختارگرایی حکایت عرفانی
در تصـوف از مقامـات حمیـدی ،ابوالفضـل
غنـیزاده ،عرفانیـات در ادب فارسـی.1396 ،
118بررسـی و نقـد فرهنگنامـة صـور خیال در
دیـوان خاقانی(ج  ،)1سـید محسـن حسـینی
وردنجانـی ،نقد کتـاب ادبیـات ،ش 9و ،10بهار
و تابسـتان .1396
119بررسـی و نقـد کتـاب نقد صیرفیان ،سـید
محسـن حسـینی وردنجانـی ،سـید جـواد
مرتضایـی ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش 9و ،10بهار
و تابسـتان .1396

220برگزیـدهای دیگـر از شـاهنامة  فردوسـی،
سـجاد آیدنلـو ،ایرانشـهر امـروز ،ش ،2تیـر و
شـهریور.1396
221بالغت سـاختارهای نحـوی در تاریخ بیهقی،
طاهـره کریمـی ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،12
زمسـتان.1396
222پژوهشـی نـو دربـارة هجونامـه منسـوب بـه
فردوسـی  ،اکبر نحـوی ،گزارش میـراث ،ش 72
و  ،73زمسـتان .1396
223تـا حقیقـت شـود مجـاز همـه ،رقیـه
بایرامحقیقـی ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،12
زمسـتان .1396

224تأملـی بـر کتـاب انـواع نثـر فارسـی نوشـته
منصـور رسـتگار فسـایی ،روحاهلل زارعـی ،نقـد
ادبـی ،ش ،39پاییـز.1396
225تبارشناسـی رمـان و نقـد ادبـی ،معصومـه
علیاکبـری ،جهـان کتـاب ،ش  335و ،336
فروردیـن و اردیبهشـت .1396
226تتبعـی در شـرح گیسـودراز بـر رسـاله
قشـیریه ،محسـن محمـدی فشـارکی و مریـم
شـیرانی ،پژوهشهـای ادب عرفانی(گوهرگویـا)،
ش ،32بهـار .1396
227تحلیـل بدرالشـروح اکبرآبـادی بـر غزلیـات
حافظ ،آتنـا ریحانی ،مرتضی محسـنی ،غالمرضا
پیـروز و مسـعود روحانـی ،مطالعـات شـبه قاره،
ش ،33زمسـتان .1396
غزلیـات حافظ،
228تحلیـل سـاختارهای روایـی ّ
تیمـور مالمیر ،شـادی احمدی ،ادب فارسـی ،ش
 ،20پاییز و زمسـتان .1396
229تحلیـل گفتمـان انتقـادی مکتوبـات حلاج
بـر مبنـای الگـوی الکالئـو و مـوف ،فائـزه عـرب

330تحلیـل و نقـد آثـار طنزآمیـز کتابهـای
ادبیـات فارسـی دورههـای دبیرسـتان و
پیشدانشـگاهی ،همـا رفیعـی مقـدم ،رشـد
آمـوزش زبـان و ادبیـات فارسـی ،ش  ،120بهـار
.1396

338خـوش آمـد ،بـد آمد یـا بـه افتاد؟ نقـدی بر
کتـاب سبکشناسـی انتقـادی ،پژوهشهای نثر
و نظم فارسـی ،ش ،1تابسـتان .1396

331تماشـای فوتبـال در اتـاق عمـل ،حامـد
صفاییتبـار ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش 9و ،10بهار
و تابسـتان .1396
332تن واژه بـر «تن» آهنگ ،مهدی شـعبانی،
نقـد کتـاب ادبیـات ،ش 9و ،10بهار و تابسـتان
.1396

333جـای خالـی ویراسـتار در اثـری خواندنـی،
فـروغ بـه روایـت فرزانه میالنـی ،مهـدی جامی،
جهـان کتـاب ،ش ،342آبـان .1396
334جایـگاه نقد تخیل در زیبایی شناسـی شـعر
ابنخفاجـه و هاللـی جغتایـی بـا تکیه بـر نظریه
گاسـتون باشلار ،فرهـاد نـادری و محمدعلـی
مؤذنـی ،زیبایـی شناسـی ادبـی ،ش.1396 ،32
335چـون جمـع شـد معانـی :نقـد و بررسـی
کتـاب نگاهـی تحلیلی بـه علم بیـان ،روحاهلل
هـادی ،پژوهـش و نـگارش کتب دانشـگاهی،
ش  ،41پاییـز و زمسـتان .1396

ِ
حکایـت روایـت آسیبشناسـی نظریۀ روایت
336
مطالعـۀ مـوردی :نظریۀ ریختشناسـی والدیمیر
پـراپ ،مسـروره مختـاری ،پژوهشـنامة انتقـادی
متـون ،ش  ،7دی.1396
337خوانشـی روانشناسـانه از درونمایة داستان
تابسـتان زاغچـه براسـاس فراینـد فردیـت
یونـگ ،لیلا حـر ،احمد رضـی و علی تسـلیمی،
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یوسـف آبادی ،جسـتارهای زبانـی ،ش ،41بهمن
و اسـفند.1396

پژوهـش ادبیـات معاصـر جهـان ،ش  ،1بهـار و
تابسـتان.1396

339دربـاره نقـد کتـاب نظریـه ژانر ،سـیدمهدی
زرقانـی ،نقد کتـاب ادبیـات ،ش ،11پاییز.1396
440درنگـی بـر تاریـخ ادبیـات ایـران ،احمـد
ابومحبـوب ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،11
پاییـز .1396
441ده شـبی که ایـران را لرزاند ،مجیـد رهبانی،
جهان کتـاب ،ش ،341مهر .1396
442رفتارشناسـی نحـوه عمـل برخـی مترجمان
در مواجهه با دشـواریهای ترجمـة متون عرفانی،
نقـد کتاب ادبیـات ،ش ،12زمسـتان.1396
443رمـان در آمریـکای امـروز :مـروری بـر کتاب
اندیشـههای نـو در رمـان نویسـی ،عبدالرسـول
شـاکری ،نقد کتاب ادبیـات ،ش ،11پاییز.1396
444زنـان در شـاهنامه ،تحقیقـی ارزشـمند و
ترجمهای نادرخور ،سـجاد آیدنلـو ،آینة پژوهش،
ش  ،163فروردیـن و  اردیبهشـت 1396
445سـاختار نحـوی معـارف بهاءولـد براسـاس
الگـوی سبکشناسـی الیـهای ،سـمیه اسـدی،
ناصـر علیـزاده ،متنشناسـی ادب فارسـی ،ش
 ،36زمسـتان.1396
446سـتایشنامه آفتـاب ،زهـره احمدیپـور
اناری ،نقد کتاب ادبیات ،ش ،12زمسـتان.1396
447سـعدی اندیشـمند بزرگ اجتماعـی ،مهرداد
نورائـی ،جهـان کتـاب ش ،341مهر .1396
448سـکه صاحـب عیـار ،معرفـی نقـد صیرفیان:

55

نمـایـهمقـاالت ارسالیو
راه یافته به مـرحلـه  دوم داوری

فـراز و فـرود خاقانیشناسـی معاصـر اثـر چالشهـای بهکارگیـری آنهـا در مطالعـات نامـه
محمدرضـا ترکـی ،مهـدی فیروزیـان ،نامـة  به عبرانیان ،محمد احمـدی و تقی پورنامداریان،
نقـد و نظریـه ادبی ،ش ،3بهار و تابسـتان .1396
فرهنگسـتان ،ش  ،16پاییـز 1396
449سـیمای ادوارد بـراون ،سـید مرتضـی
هاشـمیپور ،جهـان کتـاب ،ش  11و  ،12بهمن
و اسـفند .1396

558معرفـی و بررسـی کتـاب حقیقـت و حیرت،
رقیـه همتـی ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،12
زمسـتان.1396

550شـاهنامه براسـاس دستنوشـت کتابخانـة  559منابـع پنهـان :نقـدی بـر کتـاب نظریـه ژانر
سـن ژوزف ،جلیل دوسـتخواه ،جهـان کتاب ،ش (نـوع ادبـی)  ،عبـاس واعـظزاده ،نقـد کتـاب
ادبیـات ،ش 9و ،10بهـار و تابسـتان .1396
 345و ،346بهمـن و اسـفند .1396
551شـاهنامه نقـاالن :داسـتانهای پهلوانـی
ایرانیـان در زنجیـرهای از روایتهای سـینه به
سـینه و سـنتی ،محمـد جعفری قنواتـی ،نقد
کتاب ادبیـات ،ش ،12زمسـتان.1396
552ضـرورت هـا ،اهـداف و رویکردهـای
درسـنامه فارسـی عمومـی در دانشـگاهها،
مطالعـه مـوردی :فارسـی عمومـی پیـام نور،
حسـین علیقلـیزاده ،پژوهش و نـگارش کتب
دانشـگاهی ،ش ،41پاییـز و زمسـتان .1396

553فردوسـی ،نولدکـه و تقـی زاده :نامـهای
از تئـودور نولدکـه ،احسـان شـواربی ،گـزارش
میـراث ،ش 5و ،6آذر و اسـفند .1394
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554فرهنـگ اعلام شـاهنامه ،سـجاد آیدنلـو،
جهـان کتاب ،ش5و ،6مـرداد و شـهریور .1396
555گزیدههـا و شـرحهای اشـعار صائـب در
تـرازوی نقـد ادبـی ،محمـد حسـین کرمـی،
مرضیـه طاهـری ،متنشناسـی ادب فارسـی،
ش ،33بهـار .1396
556مجلـه موالنـا رومـی ،مجدالدیـن کیوانـی،
گـزارش میـراث ،ش 5و ،6آذر و اسـفند .1394
557معرفـی روشهـای مبتنی بر خطابه باسـتان
در نقـد رتوریکـی کتـاب مقـدس و بررسـی

660مولـوی و تفسـیر عرفانی ،حسـن حیـدرزاده
سـردرود ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،12
زمسـتان .1396
661نذر عارف :جشـن نامة دکتر عارف نوشـاهی،
پیمـان جلیلپـور ،نقـد و بررسـی کتـاب تهران،
ش 53و ،54بهـار .1396
662نقـد تطبیقـی تحلیلـی چهـار شـرح عرفانی
دیـوان حافـظ بـا تکیـه بـر غـزل آب حیـات،
فرنگیـس کمالونـد و امیـن رحیمـی ،مطالعـات
شـبه قـاره ،ش ،33زمسـتان .1396
663نقـد تطبیقـی مبانـی نظـری و سـاختاری
کتـب بالغـت فارسـی ،میثـم حاجـی پـور ،آینۀ
میـراث ،ش  ،61زمسـتان .1396
664نقـد درسـنامههای سـبک شناسـی و
پیشنهاد دو درس سـبکپژوهی و سبکورزی
در رشـتة ادبیـات فارسـی ،محمـود فتوحـی
رودمعجنی ،ادبیات پارسـی معاصـر ،ش ،1بهار
.1396

665نقـد شـروح داسـتان پادشـاهی کـیکاووس،
حسـین اتحـادی ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،12
زمسـتان.1396
666نقـد صوفـی نـه همـه صافـی بیغش باشـد،

667نقـد کتـاب فنـون ادبـی پایـه دهـم،
رشـدآموزش زبان و ادب فارسـی ،ش ،121پاییز
.1396
668نقـد کتـاب کتابشناسـی ادبیـات
تطبیقـی در ایـران ،اصغـر اسـمعیلی و
عبـداهلل آلبوغبیـش ،پژوهش و نـگارش کتب
دانشـگاهی ،ش ،40بهـار و تابسـتان .1396

669نقـد کهـن الگویی سـفر قهرمان در داسـتان
هفتخـان اسـفندیار براسـاس نظریـه ژوزف
کمپبـل ،راحلـه عبـداهللزاده بـرزو و محمـد
ریحانـی ،پژوهشـنامة ادب حماسـی ،ش ،23بهار
و تابسـتان .1396
770نقـد نشـانه معناشـناختی داسـتان
شـیخصنعان در منطقالطیـر بـا تکیـه بـر
نظامهـای گفتمانـی ،شـیرزاد طایفـی و محمـد
شیخاالسلامی ،پژوهشـنامه نقد ادبـی و بالغت،
ش ،1بهـار و تابسـتان .1396
771نقـد و بررسـی درسـنامههای متـون
ادبـی -تاریخی ،هـادی یاوری ،ادبیات پارسـی
معاصـر ،ش  ،1بهـار .1396
772نقـد و بررسـی درسـنامههای منطقالطیر،
فاطمـه مجیـدی ،ادبیات پارسـی معاصر ،ش ،1
بهار .1396

773نقـد و بررسـی رویکـرد علمـی و انسـجام
معنایـی کتـاب درسـی علـوم و فنـون ادبـی(،)1
غالمرضـا شمسـی ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،11
پاییـز.1396
774نقـد و بررسـی کتـاب برگزیـدة قصایـد
ناصرخسـرو ،آرش امرایـی ،نقد کتـاب ادبیات،

775نقد و بررسـی کتاب تاریخ شـعر زنان از آغاز
تا سـده هشـتم هــ .ق ،نجمـه دری ،نقـد کتاب
ادبیات ،ش ،12زمسـتان.1396
776نقـد و تحلیل سـاختاری زبان فارسـی 2دوره
سـید علـی کرامتـی ،رشـد آمـوزش
متوسـطهّ ،
زبـان و ادب فارسـی ،ش ،120بهـار .1396
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سـعید مهـری ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،12
زمسـتان.1396

ش ،11پاییـز.1396

777نقد و رد نظریات شـرق و غربی در شـاهنامه
شناسـی ،سـجاد آیدنلـو ،جهان کتـاب ،ش،342
آبان .1396
778نقـدی بـر کتاب نگارش پایه دهم ،اسـماعیل
رحیـم زاده آوانسـر ،رشـد آمـوزش زبـان و ادب
فارسـی ،ش ،121پاییز.1396
779نقـدی بـر کتابشناسـی وحشـی بافقـی
سـیدرضا موسـوی
نوشـته حسـین مسـرتّ ،
هفتـادر و سـتایش دشـتی ،نقـد کتـاب ادبیات،
ش 9و ،10بهـار و تابسـتان .1396
880نـگارش تاریـخ ادبیـات ،کاری گروهـی
اسـت ،زهرا محمدحسـنی صغیـری ،نقد کتاب
ادبیـات ،ش ،11پاییـز.1396

881نگاهی انتقادی به شـیوه شاعری رشیدالدین
وطـواط ،سـارا سـعیدی و محمد احمـدی ،علوم
ادبی ،ش ،11بهار و تابسـتان .1396
882نیـم نگاهی بـه تصاویر کتاب فارسـی  1پایه
دهـم ،حکیمـه خوشنظر ،رشـد آمـوزش زبان و
ادب فارسـی ،ش ،121پاییز .1396
883هدایـت در هندوسـتان :مؤلـف هرگـز
نمیمیـرد ،فـرزاد مروجـی ،نقـد کتـاب ادبیـات،
ش ،12زمسـتان.1396
884یـک نکتـه ازین معنـی ،امیر شـفقت ،نقد
کتاب ادبیـات ،ش ،11پاییز.1396
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ب) متون کهن
11احیـای نهـج االدب پـس از یـک قـرن ،عـارف
نوشـاهی :ترجمـة فاطمه فیاض ،گـزارش میراث،
ش  74و ،75بهـار و تابسـتان .1395
22از پیشـگامان اندیشـه ترقـی در ایـران:
کشـفالغرائب یـا رسـالة مجدیـه ،ایـرج امینـی
و ناصـر مهاجـر ،نقـد و بررسـی کتـاب تهـران،
ش ،56زمسـتان .1396
33از فـراز و فـرود تصحیـح متون :کاتبـان فاضل
و اصالحـات باطـل ،حمید عطائی نظـری ،میراث
شـهاب ،ش ،88تابستان .1396

58

سـیفالدین آب بریـن ،آینۀ میـراث ،ش ،60بهار
و تابسـتان .1396
110بررسـی نسـخة خطی تاریخ سلاطین عجم
(رزومـه خسـروان پارسـی) ،سـهمالدین خزائـی،
مطالعـات ایرانی ،ش ،32پاییز و زمسـتان.1396
111بررسـی و بازشناسـی دومین ترجمة مجالس
النفایـس امیـر علیشـیر نوایـی ،هـادی بیدکـی،
علـوم ادبـی ،ش ،11بهـار و تابسـتان .1396
112تأملـی در چنـد بیـت از مجالـس فضلبـن
محـب نیشـابوری ،میلاد عظیمـی ،گـزارش
میـراث ،ش  74و ،75بهـار و تابسـتان .1395

113تأملـی در ویژگیهای زبانی و امالیی نسـخة 
خطـی نخسـتین شـرح کامـل مثنـوی بـه زبان
44اهمیـت نسـخة ایاصوفیـا در تصحیـح ترجمـة 
فارسـی در آسـیای صغیـر ،یوسـف محمدنـژاد
سـید مریـم روضاتیـان و سـید
رسـالة قشـیریهّ ،
عالـی زمینـی ،پژوهشهـای ادب عرفانـی (گوهر
علیاصغـر میرباقـری فـرد ،متنشناسـی ادب
گویـا) ،ش ،33تابسـتان .1396
فارسـی ،ش ،34تابسـتان .1396
114تصحیـح ابیاتـی از دیـوان حکیـم سـوزنی
ِ
بلندبانـگ در باطن هیـچ :معرفی
55این طبـل
سـمرقندی و ضـرورت تصحیـح مجـدد دیـوان،
و نقـد لطائـف التفسـیر درواجکـی ،حمیدرضا
شـهرت معرفـت ،متنشناسـی ادب فارسـی،
سـلمانی ،نقد کتاب ادبیـات ،ش ،11پاییز.1396
ش ،34تابسـتان .1396
66آن کـه پاکیـزه َر َود گـر بنشـیند خامـوش:
115تصحیـح بیتهایـی از المعـی گرگانـی،
نظـری بـه زندگـی غالمرضـا طاهـر و گـذری
راضیـه آبادیـان ،نامـة فرهنگسـتان ،ش،62
بـر تصحیـح قانـون ادب ،گلپـر نصـری ،دریچـه،
زمسـتان .1396
ش ،44تابسـتان .1396
116تصحیـح چند تصحیف و تحریـف در قصیدة
77بازخوانـی تعلیقات اسـتاد شـفیعی کدکنی
نهـزةاالرواح و نزهةاالشـباح خاقانـی ،محمـد
بـر غزلیات شـمس تبریز ،رحمان مشـتاقمهر
محمـدی ،متنشناسـی ادب فارسـی ،ش،36
 ،آینـۀ میـراث ،ش ،60بهار و تابسـتان .1396
زمسـتان .1396
88بازشـناخت حماسـة  شـاهرخ نامـه سـرودة
117تصحیـح چنـد خطـا در آثـار چاپـی سـنائی
قاسـمی گنابـادی ،زهـرا اختیـاری ،کاوش نامـه،
غزنـوی ،محمـود ندیمـی هرنـدی و تهمینـه
ش.1396 ،34
عطایـی کچویی ،آیینـة میراث ،ش ،61زمسـتان
99بررسـی انتقـادی چـاپ دیـوان خاقانـی .1396
تصحیـح ضیاءالدین سـجادی ،یعقوب نـوروزی و

119تصحیـح مجدد برخـی عبارات آشـفته در
نامههـای خاقانـی ،محمدرضـا ترکی و موسـی
دامنکـش ،نقـد ادبـی و بالغـت ،ش ،2پاییز و
زمستان .1396

220تلفـظ واو عطـف در شـاهنامة فردوسـی در
نگاهـی بـه دو تصحیـح دکتـر جلال خالقـی
مطلـق ،وحیـد عیـدگاه طرقبـهای ،نقـد کتـاب
ادبیـات ،ش ،12زمسـتان .1396
221چنـد نکته تصحیحی در شـعر ناصر خسـرو،
محمـد غالمرضایـی ،ایرانشـهر امـروز ،ش،1
فروردیـن و خـرداد .1396
222در جسـتجوی متـن :نقـد متنپژوهی مدرن
در تـرازو ،مجتبـی مجـرد ،مجموعـه مقـاالت
همایـش ملـی نقـد متـون وکتـب علوم انسـانی،
.1396
223در حاشـیۀ دیـوان حافـظ خرمشـاهی و
جاویـد ،رضـا ضیـاء ،آینـة  پژوهـش ،ش،165
مـرداد و شـهریور.1396
224در لبـاس حریـر ،محمـد محمـودی ،نقـد
کتـاب ادبیات ،ش 9و ،10بهار و تابسـتان .1396
225دربـارة تصحیـح شـبرنگنامه ،سـتایش
دشـتی ،گـزارش میـراث ،ش  74و ،75بهـار و
تابسـتان .1395

228شـرح گلسـتان به شـیوة ذبیـحاهلل منصوری،
جویـا جهانبخش ،جهان کتـاب ،ش  345و،346
بهمن و اسـفند .1396
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118تصحیـح عباراتـی از کتـاب منشـآت
خاقانـی ،سـعید مهدویفر ،متنشناسـی ادب
فارسـی ،ش ،33بهـار .1396

آبادیـان ،گـزارش میـراث ،ش 72و  ،73آذر و
اسـفند .1394

229ضـرورت تصحیـح مجـدد کتـاب معـارف
بهاءولـد ،بهمـن نزهـت ،پژوهشهـای ادب
عرفانـی (گوهـر گویـا) ،ش ،32بهـار .1396
330عشـق همـای دولـت اسـت :نقـد و بررسـی
رسـالة نزهةالعاشـقین ،احمد بهنامـی ،نقد کتاب
ادبیـات ،ش 9و ،10بهـار و تابسـتان .1396
331فرهنـگ تحفةالسـعاده ،حمیدرضـا قانونـی،
مطالعـات شـبه قـاره ،ش ،30بهـار .1396
332کاری کارسـتان :بررسـی کتاب اشعار فارسی
پراکنـده در متـون ،وحید عیـدگاه طرقبهای ،نقد
کتاب ادبیـات ،ش ،11پاییز.1396
333معرفـی نسـخ نویافتـة  حماسـه بهمنشـاه
نامـه و فوایـد آن (مجلـد چهـارم و پنجـم داراب
نامـه ترجمـه بیغمـی) ،میالد جعفرپـور ،فرهنگ
و ادبیـات عامـه ،ش ،14خـرداد و تیـر .1396
334معرفـی نسـخة خطـی شـرح تحفةاالحـرار
ملتانـی ،محبوبـه حاتمـی یـزد ،علـی زمانـی
علویجـه ،علـی محمـد پشـتدار و فاطمـه کوبا،
مطالعـات شـبه قـاره ،ش ،32پاییـز .1396

226رباعیـات رضـی نیشـابوری در دیـوان امامـی
هرویّ ،سـیدعلی میرافضلی ،گـزارش میراث ،ش
 74و ،75بهـار و تابسـتان .1395

335معرفـی نسـخة  فارسـی حماسـة  منثـور
ّ
بطالنامـه و برخـی ویژگیهـای آن ،میلاد
جعفرپـور ،محمدکاظـم کهدویـی ،محمدرضـا
نجاریـان و نفیسـه ایرانـی ،متنشناسـی ادب
فارسـی ،ش ،34تابسـتان .1396

227سـخنی چنـد دربـارة دیـوان منوچهـری
دامغانـی بـه تصحیـح حبیـب یغمایـی ،راضیـه

336مقامـات تایبـادی ،زینـب افضلـی ،نقد کتاب
ادبیات ،ش ،12زمسـتان .1396
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337نقـد تصحیـح منظومـة حماسـی کوشنامه،
کامـران ارژنگـی ،پـاژ ،ش ،25بهـار .1396

338نقـد معیارهـای سـنجش اعتبـار
دسـتنویسهای فارسـی ،مجتبـی مجـرد،
 ادبیات داستانی

پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،7دی .1396
11اسـطوره ،واقعیـت و فـرا واقعیـت :نگاهـی
339نقـد و بررسـی احـوال منسـوب بـه اهلـی بـه رمـان قربانـگاه سـهراب ،حسـن اصغـری،
شـیرازی ،طاهـره جعفرقلیـان و ّ
سـید وحیـد کتابسـتان ،ش ،8خـرداد .1396
سـمنانی ،زبـان و ادبیـات فارسـی ،ش ،83پاییزو
22افسـوس بـرای نرگسهـای افغانسـتان ،امیـر
زمسـتان .1396
هاشـمی مقدم ،بخارا ،ش ،121آذر و دی .1396
440نقـد و بررسـی چـاپ التذکـره فـی علـم
البـزدره ،امین مجلیزاده و مهدی سـلمانی ،آینه 33ایـن خـون منتشـر در خاورمیانـه :نقـد کتاب
غـروب پروانـه نوشـته بختیـار علـی ،رضـا عابد،
میـراث ،ش1396 ،60بهـار و تابسـتان.
کتابسـتان ،ش ،14بهمـن و اسـفند .1396
441نقـدی بـر تاریـخ بیهقـی بـه تصحیـح و
توضیـح یاحقـی و سـ ّیدی ،شـهاب رویانیان،
آینـة پژوهـش ،ش 167و  ،168آذر و اسـفند
.1396

442نقـدی بـر مقالـة تأملـی در نسـخة دیـوان
خاقانـی کتابخانـة مجلـس از سـعید مهدویفـر،
سـیفالدین آب برین ،زبان فارسـی و گویشهای
ایرانـی ،ش ،4پاییـز و زمسـتان .1396
60

معلمـی و مرتضـی رزاقپور ،شـعرپژوهی ،ش،32
تابسـتان .1396

443نکاتـی دربارة منظومـة شـبرنگنامه ،محمد
جعفـری قنواتـی ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،11
پاییـز.1396
444نگاهـی انتقـادی بـه تصحیح کلیات سـلمان
سـاوجی ،کامـران ارژنگـی ،گـزارش میـراث ،ش
 74و ،75بهـار و تابسـتان .1395

44ایـن صـدای انسـانی :نقـد ادبـی خوشـههای
خشـم ،منصور یاقوتی ،کتابسـتان ،ش ،14بهمن
و اسـفند .1396
55آسـیب شناسـی خاطرهنویسـی جنگ ،مطالعه
مـوردی مجموعه خاطرات هفت سـتون ،محمود
رنجبـر ،مطالعـات تاریخی جنگ ،ش ،2زمسـتان
.1395
66آشـنایی بـا زندگی و آثار هاروکـی موراکامی،1
آزاده شـریفی ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،12
زمسـتان .1396
77آکادمـی سـوئد به کج راهه نرفته اسـت :نقدی
بـر کتـاب بازمانـده روز ،رضـا عابـد ،کتابسـتان،
ش ،12مهـر و آبـان .1396

445نگاهـی بـه تصحیـح تهمیـدات پـس از نیـم 88بارنـز جولیـن ،درک یـک پایـان ،ترجمـة 
قـرن ،تقـی پورنامداریـان و مینـا حفیظـی ،نامة  حسـن کامشـاد ،بهنـاز علیپـور گسـکری ،نامـة 
فرهنگسـتان ،ش ،62زمسـتان .1396
فرهنگسـتان ،ش ،62زمسـتان .1396
446نگاهـی بـه تصحیـح منظومـة  همـای و
همایـون بـه اهتمام کمـال عینـی ،محمدمهدی

99بازنمایـی خوانـدن در آثـار یـک نویسـنده:
مطالعـه مـوردی داسـتانهای مصطفی مسـتور،

110بحثـی دربـارة در جسـتجوی زمان از دسـت
رفتـه اثـر مارسـل پروسـت ،داریـوش شـایگان،
بخـارا ،ش ،117فروردیـن و اردیبهشـت .1396

119پوسـتاندازی رمـان عامهپسـند :نقـد و
فرانقـدی بر رمان قهوه سـرد آقای نویسـنده،
مهـدی ابراهیمـی المـع ،نقـد کتـاب ادبیات،
ش ،12زمسـتان .1396

111بررسـی رمـان اتفـاق از گلی ترقـی ،حجت
زمانـی ،نقد کتـاب ادبیـات ،ش ،11پاییز .1396
112بررسـی رمـان بـازی آخـر بانـو براسـاس
نظریـة چندصدایـی باختیـن ،نوشـین اسـتاد
محمـدی ،حسـین فقیهـی و حسـین هاجری،
ادب و زبـان ،ش ،41بهـار و تابسـتان .1396

113بررسـی سبکشناسـانة رمـان ارمیـا اثر رضا
امیرخانـی ،محمـد رضایـی و فهیمـه خیـری،
ادبیات پایـداری ،ش ،17پاییز و زمسـتان.1396
114بررسـی کتـاب خـط مقـدم؛ چگونه موشـک
تسـلیم ارادههـای پالـوده میشـود؟ ،رمضانعلـی
ابراهیـمزاده گرجـی ،کیهان فرهنگـی ،ش369و
 ،370شـهریور و مهـر .1396
115بررسـی مجموعـه داسـتان نیمـه تاریک ماه
اثر هوشـنگ گلشـیری براسـاس زیباییشناسـی
روایـت در مؤلفـه وجـه ژرارژنت ،مهـدی دریانی،
پروانـه عـادلزاده و کامـران پاشـایی فخـری،
زیباییشناسـی ادبـی ،ش.1396 ،33
116بررسـی و تحلیـل روابـط ترامتنـی رمـان
سـید
نوشـدارو بـا شـاهنامه ،علیرضـا امامـیّ ،
محمـد صاحبـی و فاطمـه زمانـی ،ادب فارسـی،
ش ،19بهـار و تابسـتان .1396
117بررسـی و مقایسـة پروتوتایـپ در رمانهـای
زمیـن سـوخته و زمسـتان  ،62رقیـه وهابـی
دریاکنـاری ،علیاکبـر عطرفی و حسـین فقیهی،
ادبیـات پایـداری ،ش ،16بهار و تابسـتان .1396
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زینـب صفـوی ،پژوهشهـای خوانـدن ،ش،1
پاییـز .1396

118بـورژوا ،هیپـی ،روشـنفکر ،فـرزاد مروجـی،
نقـد کتـاب ادبیـات ،ش ،11پاییـز .1396

220تاریخچه رمان پلیسـی ،طهمورث سـاجدی،
ایرانشـهر امروز ،ش ،2تیر و شـهریور.1396
221تحلیل پدیدارشناسـانة ادبیـات مقاومت با
تکیه بـر رمان پـل معلق ،سـ ّیده زیبـا بهروز،
اسـحاق طغیانـی و سـید مرتضـی هاشـمی،
ادبیـات پایـداری ،ش ،17پاییـز و زمسـتان
.1396
222تحلیل سـاختار روایـی رمان بعـد از پایان
نوشـته فریبـا وفـی ،تیمـور مالمیـر و چنـور
زاهـدی ،فنـون ادبـی ،ش ،2تابسـتان .1396

223تحلیـل مجموعـه داسـتان روبـاه شـنی،
سـاختار مرجـع :خشـونت ،سـندی مومنـی،
خبرگـزاری ایبنـا 17 ،آذر.1396
224تحلیـل مناسـبات نسـلی در رمـان فارسـی
دو دهـه از ،1390-1370مریـم عاملـی رضایـی،
ادبیـات پارسـی معاصـر ،س ،7ش ،2تابسـتان
.1396
225تقسـیم سـلول در تولـد اسـطوره و تاریـخ،
حامـد صفائـی تبـار ،نقد کتـاب ادبیـات ،ش،11
پاییـز .1396
226جریـان شناسـی نقـد رمانهـای انقلاب
اسلامی بـا تأکیـد بـر نقدهـای رمانهـای رضـا
امیرخانـی ،مصطفـی گرجـی ،فاطمـه کوپـا،
محمدرضـا سـنگری و فاطمه شکردسـت ،رشـد
آمـوزش زبـان و ادب فارسـی ،بهـار ،1396
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ش .120
227جمـالزاده شـهروند داسـتان ،بهنـاز
علیپـور گسـکری ،ایرانشـهر امـروز ،ش ،2تیر و
شـهریور .1396
228چشـمههای همیشـگی ،فرزانه قوجلـو ،بخارا
 ،ش ،122بهمن و اسـفند .1396
229چنـد تکنیـک و شـگرد داستاننویسـی در
جـای خالـی سـلوچ ،مصیـب قبـادی ،ایرانشـهر
امـروز ،ش ،1فروردیـن و خـرداد .1396
330خـواب ،خیـال ،واقعیـت :درهمآمیـزی
دنیاهـای ناهمگـون ،مهـدی ابراهیمـی المع،
نقـد کتـاب ادبیـات ،ش9و ،10بهار و تابسـتان
.1396

331روایتهـای خـرد و متکثّـر :نقـد رمـان
شـهریور هـزار و سـیصد و نمیدانـم چنـد  اثـر
طلا نـژاد حسـن ،فرخنـده حقشـنو ،چـوک،
ش ،82خـرداد .1396
332زمزمهای دلنشـین در حاشـیة کویـر :نگاهی
بـه کتاب آذرخشـی بـود انـگار ،عبـداهلل کوثری،
بخـارا ،ش ،121آذر و دی .1396
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سـید ضیاءالدیـن و رمـان سیاسـی ،بهنـاز
ّ 333
علیپورگسـکری ،جهـان کتـاب ،ش 343و،344
آذر و دی .1396
334شکسـپیر ایگلتـون :نگاهـی بـه کتـاب
ویلیام شکسـپیر نوشـته تـری ایگلتون ،مسـعود
فرهمندفـر ،نقد کتـاب ادبیـات ،ش9و ،10بهار و
تابسـتان .1396
335شـکوه داسـتان کوتـاه ،بهنـاز علیپـور
گسـکری ،جهـان کتـاب ،ش  345و ،346بهمن
و اسـفند .1396
336ضـد قهرمـان پسـامدرن نقـد رمـان شـاگرد

قصـاب :نوشـته پاتریـک مـک کیـب ،فرخنـده
حقشـنو ،بـرگ هنـر ،ش ،13مـرداد و
شـهریور .1396
337طنـز و راوی طنـز ،دو مؤلفـه مهـم در رمـان
قلعـه مرغـی؛ روزگار هرمـی اثـر سـلمان امیـن،
فرخنـده حقشـنو ،تارنمـای نشـر ققنـوس9 ،
اردیبهشـت .1396
338عروس آب نوشـته قاسـم شـکری ،این ذهن
فریبکار(خشـونت در فصـل آفرینـش) ،سـندی
مومنـی ،خبرگـزاری ایبنـا 11 ،آذر .1396
339قصـه دفتـر خـون :نگاهـی بـه رمـان اسـفار
سـرگردانی ،رضـا کریـم مجـاور ،نقـد و بررسـی
کتـاب تهـران ،ش ،56زمسـتان .1396
440قیچیهـا مرد هسـتند ،امین فقیـری ،جهان
کتـاب ،ش  ،342آبان .1396
441کـدام قالب؟ کـدام ژانـر؟ کدام سـمفونی؟
نقـد و بررسـی رمـان سـمفونی مـردگان
ازعبـاس معروفـی ،فرخنـده حقشـنو ،نقـد
کتـاب ادبیـات ،ش ،11پاییـز.1396

442مرتـاض در سـرزمین عجایـب ،انفجـار بمب
فرهنگـی در ادبیـات اسـتعماری ،صـادق وفایی،
خبرگـزاری مهـر ،بهمـن .1396
443مـردم محلـه کشـتارگاه ،حسـین معصومـی
همدانـی ،نـگاه نـو ،ش ،116زمسـتان .1396
444مسـتور جدیـد :تولـد درخشـان یـک
داسـتان نویـس خلاق ،زری نعیمـی ،جهـان
کتـاب ،ش ،342آبـان .1396

445نقـد جامعـه شـناختی رمان بـازی آخـر بانو
بلقیـس سـلیمانی ،ابوالقاسـم رادفـر و حانیـه
برهمنـد ،تحقیقـات جدیـد در علـوم انسـانی،
ش ،19بهـار .1396

447نقـد فرهنگـی رمـان مدیر مدرسـه جالل آل
احمـد از منظـر گفتمـان و نظریه قدرت میشـل
فوکـو ،احمـد مالیـی ،محمدعلـی محمـودی و
محمدعلـی زهـرازاده ،نقـد و نظریه ادبـی ،ش،4
پاییـز و زمسـتان .1396
448نقد کتاب سـفر آب بر سـازنده اودیپ هومر،
رضا عابد ،کتابسـتان ،ش ،11شهریور .1396
449نقـد کهـن الگویـی داسـتان دژ هـوش ربـا،
جلیـل مشـیدی و سـونیا نـوری ،فنـون ادبـی،
ش ،18بهـار .1396
550نقـد و بررسـی داسـتان کوتـاه چخـوف تمام
قاعدههـا را شکسـته اسـت ،ریتـا محمـدی،
کتابسـتان ،ش ،14بهمـن و اسـفند .1396
551نقد و بررسـی رمـان کوچه ابرهای گمشـده،
میـراث رنـج کشـیدن :نقـص عضـوی بـه ارث
رفتـه!  ،سـندی مؤمنـی ،خبرگـزاری ایبنـا24 ،
دی .1396
552نقـد و بررسـی رمـان گلـوگاه ،جامعـهای زیر
تیـغ معلولیت ،سـندی مؤمنی ،خبرگـزاری ایبنا،
 2دی .1396
553نقـد و بررسـی مجموعـه داسـتان دهکـده
پرملال ،زنـان و اقتـدار مردانه ،سـندی مؤمنی،
خبرگـزاری ایبنـا 10 ،بهمـن .1396

556نقـدی بـر داسـتانهای پسـامدرن در کتـاب
گزارههایـی در ادبیـات معاصـر ایـران :داسـتان،
نوشـته علـی تسـلیمی ،فـرزاد کریمـی ،نقـد و
بررسـی کتاب تهـران ،ش  53و  ،54بهار .1396
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446نقـد حـال مـا ،نـوراهلل نصرتـی ،تارنمـای مد
و مـه ( دفتـر فرهنـگ و هنـر) ،ش ،17اسـفند
.1396

گربـه ،زیسـتن تحـت اختنـاق ،سـندی مؤمنی،
خبرگـزاری ایبنـا 30 ،دی .1396

557نقـدی بـر نخسـتین نمونـة روایتگری سـوم
شـخص محـدود در داسـتان فارسـی ،فـؤاد
مولـودی ،ادبیات پارسـی معاصر ،ش ،2تابسـتان
.1396
558نقدی سـاختگرایانه بر تقابلهـای معنایی
رمـان گالب خانـم اثـر قاسـمعلی فراسـت،
پوران علیپـور ،ادبیات پایـداری ،ش ،17پاییز
و زمسـتان .1396

559نگاهـی بـه کتـاب آب هرگـز نمیمیـرد،
شـیرازة کتـاب ،ش ،23شـهریور .1396
660وقتـی دلتنگ خانه میشـویم :نقد و بررسـی
رمـان خاما ،سـندی مؤمنی ،خبرگـزاری ایبنا2 ،
اسفند .1396
661هرکسـی جیـن آسـتین خـودش را دارد،
حمیـد نامجـو ،جهـان کتـاب ،ش337و ،338
خـرداد و تیـر .1396
662همایـون صنعتـیزاده از نگاه خـود و دیگری،
مجیـد رهبانـی ،جهـان کتـاب ،ش  335و ،336
فروردین و اردیبهشـت .1396
663یهودیـت در جـدال بـا مدرنیسـم ،حمیـد
نامجـو ،جهـان کتـاب ش ،341مهـر .1396

554نقـد و بررسـی مجموعـه داسـتان عکـس
سـلفی با مـرده ،نسـخه فراموش شـده پـدران و
پسـران ،سـندی مؤمنی ،خبرگـزاری ایبنا 9 ،آذر
 شعر

.1396
555نقـد و بررسـی مجموعـه داسـتان کتـاب 11از میـرزا عبدالـرزاق بـه منصور ،هرمـز همایون
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پـور ،نقـد و بررسـی کتـاب تهـران ،ش53و،54
بهـار .1396
22اوراق پریشـان  :7در کنـار پیـر پرنیان اندیش،
محمدرضـا ضیـاء ،آینة پژوهـش ،ش ،166مهر و
آبان .1396
33آمیـزة ذوق و دانـش :نقـد و بررسـی کتـاب
ایـن ترانه بـوی نان نمـی دهد ،مسـعود جعفری
جـزی  ،نقد کتـاب ادبیـات ،ش ،11پاییز .1396
44بررسـی عاطفـه حماسـی در شـعر محمدرضـا
شـفیعی کدکنـی ،ایوب مـرادی ،فریـده فتاحی،
مسـلم یاسـمی و سـارا چـاالک ،ش  ،16بهـار و
تابسـتان .1396
55بررسـی مضمونهـا و حوزههـای عرفـان در
مجموعـه اشـعار قـزوه ،علـی عابـدی و حسـین
یزدانـی ،ادبیـات پایداری ،ش ،16بهار و تابسـتان
.1396
66تکههـای آبـی از آسـمان پیـدا :مـروری بـر
مجموعه شـعر سـاکن چو آب و روان چون ریگ
اثـر تقـی پورنامداریـان ،مریم مشـرف ،نقد کتاب
ادبیـات ،ش9و ،10بهـار و تابسـتان .1396
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77تو را کشـتم تا سـپس دوسـتت بـدارم ،کامیار
عابـدی ،جهـان کتـاب ،ش339و  ،340مـرداد و
شهریور .1396
88در حاشـیه کتـاب پیر پرنیـان اندیش ،سـعید
رحیمـی ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش9و ،10بهـار و
تابسـتان .1396
99در مـرداب ناگفتههـا ،فریده حسـنزاده ،جهان
کتـاب ش ،341مهر .1396
110دربـارة دفترهای شـعر زمـان ما بـه پژوهش
و نـگارش فیـض شـریفی ،فرزاد کریمی ،سـخن،
ش  ،7اردیبهشـت .1396

111دربـاره مجموعـه شـعر حفرههـا :برجهـا را
بـه زمیـن تهـران میخکـوب کردهایـم ،گـروس
عبدالملکیـان ،کتابسـتان ،ش ،12مهـر و آبـان
.1396
112درونمایههـای شـعر احمـد عزیـزی،
محمدرضـا نجاریـان و سـمیه شـرونی ،ادبیـات
پایـداری ،ش ،16بهـار و تابسـتان .1396
113دریچـهای بـه پنـج اقلیـم حضور ،رضـا ضیا،
نقـد و بررسـی کتـاب تهـران ،ش53و ،54بهـار
.1396
114ده سـال تلاش بـرای کارنامـة  توصیفـی
نیماپژوهـی ،عظیـم جبـاره ناصـرو ،نقـد کتـاب
ادبیـات ،ش ،12زمسـتان .1396
115رابطـة زبـان و قـدرت در نخسـتین شـعر نو
فارسـی (تحلیـل گفتمـان انتقـادی شـعر وفـای
بـه عهد ،محمدمهـدی زمانی ،کـوروش صفوی و
نعمـت اهلل ایـران زاده ،مطالعـات زبانـی و بالغی،
ش ،16پاییـز و زمسـتان .1396
116سبکشناسـی الیـهای مجموعـه اشـعار
قیصـر امینپـور ،هوشـنگ محمدیافشـار و
کبری شـایان مهـر ،ادبیـات پایـداری ،ش،16
بهـار و تابسـتان .1396

117شـعر تجسـمی(کانکریت) در نیمنگاهـی
تحلیلـی ،انتقـادی و تطبیقـی ،نصـرتاهلل دیـن
محمـدی کرسـفی ،متـن پژوهـی ادبـی ،ش،72
تابسـتان .1396
118شـعری زیبـاروی بـا روحـی پریشـان ،رضـا
قنـادان ،نقد و بررسـی کتاب تهـران ،ش53و،54
بهـار .1396
119صافـی تبریـز و وطنیـه هایـش ،کامیـار
عابـدی ،جهـان کتـاب ،ش337و  ،338خرداد

220فـراز سـخن در تـرازوی سـخن سـنجی،
منوچهـر برومنـد ،نقـد و بررسـی کتـاب تهـران،
ش53و ،54بهـار .1396
221فراسـت در گیـرودار تردیـد :تحلیلـی
روانشـناختی و ساختارشـکنانه از شـعر ترمیـم
دیـوار اثـر رابـرت فراسـت ،کاوه خـدام باشـی،
مطالعـات ادبیـات ،عرفـان و فلسـفه ،ش1و ،2
تابسـتان .1396
222فروغ فرخزاد شـاعرهای که شـاعر شـد ،امید
طبیـبزاده ،ایرانشـهر امـروز ،ش ،1فروردیـن-
خرداد.1396
223گنـج قلعه طلسـم ،فیـروز محمدخانی ،نقد و
بررسـی کتاب تهـران ،ش ،56پاییز.1396
224مضامین زیسـت محیطـی در اشـعار گیلکی
براسـاس رویکـرد نقـد بومگرا ،معصومـه کیانپور،
ادبیـات پارسـی معاصـر ،ش ،3پاییـز و زمسـتان
.1396
225نقـد بومگرایانـة دفتر شـعر از زبـان برگ
سـروده محمدرضـا شـفیعی کدکنـی ،فرهـاد
بشـیریان و اکبر شایان سرشـت ،شعرپژوهی،
ش ،3پاییـز .1396

226نقـد تطبیقـی فضـای تعلیـق در آثـار آنتونن
آرتـو و سـهراب سـپهری ،سـارا طباطبایـی،
پژوهـش ادبیـات معاصـر جهـان ،ش ،1بهـار و
تابسـتان .1396

229نقـد موسـیقی و اصالتهـای سـبکی
موسـیقیایی در شـعر نـادر نادرپـور ،فرشـته آزاد
تبـار ،مطالعـات ادبیات ،عرفان و فلسـفه ،ش 1تا
 ،3پاییـز .1396
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و تیـر .1396

ممتنـع) ،محسـن ایزدیار ،زیبایی شناسـی ادبی،
ش ،33زمستان .1396

330نقـد و بررسـی بانگ نـی ،سـعید رضوانی،
نامة فرهنگسـتان ،ش.1396 ،16

331نقـد و بررسـی شـعر شـاملو براسـاس آرکی
تایـپ شـب ،زهـرا خاتمـی کاشـانی و محمدرضا
قـادری ،زیبایـی شناسـی ادبـی ،ش.1396 ،33
332نقـد و بررسـی کتـاب جریان شناسـی شـعر
دفـاع مقـدس ،عبدالـه ولـی پـور ،جامـع دفـاع
مقـدس ،ش ،4تابسـتان .1396
333نقـد و نظـری دربـارة شـعرهای حسـین
صفـاری دوسـت ،فرهـاد عابدینـی ،کتابسـتان،
ش ،12مهـر و آبـان .1396
334نگاهـی بـه مجموعه شـعر پیچیـده در کتان
مـاه خـردورزی شـاعرانه ،نورالدیـن سـالمی،
کتابسـتان ،ش ،10مـرداد .1396
335نگاهـی دیگـر بـه کتـاب فـروغ فرخـزاد
زندگینامـه همـراه بـا نامـه هـای چـاپ شـده،
ایرانشـهر امـروز ،ش ،1فروردین -خـرداد .1396
336و گاهـی تنهایـی ،عنایـت مهمـی ،نقـد و
بررسـی کتاب تهـران ،ش ،55تابسـتان.1396
337هـای آزادی ای دروغ بـزرگ ،مهـدی
فیروزیـان ،جهان کتـاب ،ش339و  ،340مرداد
و شـهریور .1396

227نقـد زیباشـناختی شـعر آیینـی عاشـورایی
قیصـر امینپـور ،مظاهـر زمانـی نعمتسـرا و
محمدرضا زمـان احمدی ،زیبایی شناسـی ادبی،
 ادبیات عربی

ش.1396 ،32
228نقد زیباشـناختی شعر سـاده نویسی(سهل و 11ادبیـات و تاریـخ نـگاری آن ،مرتضی هاشـمی
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پـور ،جهـان کتـاب ش ،341مهـر .1396
22ارزیابـی ترجمـة متـون ادبـی فارسـی بـه
عربی براسـاس مدل کارمن گارسـس ،عیسـی
متقیزاده ،سـید علاء نقـیزاده ،پژوهشهای
ترجمـه در زبـان و ادبیات عربـی ،ش ،16بهار و
تابستان .1396

99بررسـی کتـاب شـرح ابـن عقیـل بـه مثابـة 
منبعـی درسـی در دورههـای کارشناسـی ارشـد
بـا تکیـه بـر رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی،
محمدرضـا عزیـزی ،ادب عربـی ،ش ،2پاییـز و
زمسـتان .1396

110بررسـی کتـاب فـی األدب العباسـی ،الرؤیه و
33آسیبشناسـی   الجامـع فـی تاریـخ األدب الفـن اثـر عزالدیـن اسـماعیل بـا تکیه بـر الگوی
العربـی الحدیـث ،فرهـاد رجبـی ،پژوهشـنامة  فراگفتمانـی هایلنـد ،فـؤاد عبـداهللزاده و طاهره
انتقـادی متـون ،ش ،1فروردیـن و اردیبهشـت میـرزاده ،لسـان مبیـن (پژوهـش ادب عربـی)،
ش ،29پاییـز .1396
.1396
44بازخوانـی انتقـادی از کتاب آشـنایی بـا دانش
نحـو ،جواد آسـه ،آینـة پژوهـش ،ش ،166مهر و
آبان .1396

55ببرهـا در روز دهم براسـاس رویکرد گفتمان
انتقـادی فـرکالف ،سـید اسـماعیل حسـینی
اجـداد ،نقـد و نظریـه ادبـی ،ش ،4پاییـز و
زمسـتان .1396

66بررسـی اصـول تصویرپـردازی کالسیسـتم در
شـعر ابراهیـم ناجـی ،عبدالباسـط عرب یوسـف
آبـادی و رضـا اصغـری ،پژوهشهـای ادبـی و
بالغـی ،ش ،19تابسـتان .1396
66

77بررسـی ترجمـة  خدیوجـم از کتـاب مـع
ابیالعلاء فـی سـجنه بـر مبنـای بسـندگی و
پذیرفتگـی در ترجمـة متون ادبـی ،پژوهشهای
ترجمـه در زبـان و ادبیات عربـی ،ش ،17پاییز و
زمسـتان .1396
88بررسـی شـاخصهای جامعیـت و روزآمـدی
کتـاب الجامـع فـی تاریـخ األدب العربـی (األدب
الحدیـث) بـا رویکـرد تحلیـل محتـوا ،یوسـف
نظـری و کوثـر تقواییفـر ،پژوهـش و نـگارش
کتب دانشـگاهی ،ش ،41پاییز و زمستان .1396

111بررسـی نسـخه خطـی اعـراب الکافیـه حاج
بابـا طوسـیوی و رویکردهـای نحـوی آن ،اسـد
احمـدی ،صـادق ابراهیمـی کاوری ،میـراث
شـهاب ،ش ،88تابسـتان .1396
سـید حیدر
112بررسـی و تحلیـل اشـعار دینـی ّ
حلـی ،ابوالحسـن امیـن مقدسـی ،محمدعلـی
آذرشـب و کلثـوم تنهـا ،پژوهشـنامة نقدادبـی و
بالغـت،ش ،2پاییـز و زمسـتان .1396
113بررسـی و مقایسـه دو ترجمه از رمـان وقایع
غریب غیب شـدن سـعید ابونحس خوشـبدبین،
نرگـس قندیلزاده ،نقدکتـاب ادبیات ،ش 9و،10
بهار و تابسـتان .1396

114بررسـی و نقـد بخش صـرف کتـاب صرف
و نحـو عربـی ،سـیدمحمدرضا ابنالرسـول و
الهه صفیان ،پژوهشـنامة انتقـادی متون ،ش،1
فروردیـن و اردیبهشـت .1396

115بررسـی و نقـد ترجمـه کتـاب عبدالقاهـر
جرجانـی و دیدگاههـای نویـن او در نقـد ،زهـرا
خسـروی ومکانـی ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون،
ش ،1فروردیـن و اردیبهشـت .1396
116بررسـی و نقـد کتـاب  أمـراء الشـعرالعربی
فیالعصر العباسـی ،لیال جمشـیدی ،پژوهشـنامة 

117بررسـی و نقـد کتـاب أفـاق الشـعر العربـی
فیالعصـر المملوکـی ،صـادق عسـکری،
پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،1فروردیـن و
اردیبهشـت .1396
118بررسـی و نقـد کتـاب الروایـه العربیـه،
علیرضا کاهه ،پژوهشـنامة انتقـادی متون ،ش،1
فروردیـن و اردیبهشـت .1396
119بررسـی و نقـد کتـاب الشـعراء المحدثون،
سـیدرضا میراحمـدی ،پژوهشـنامة انتقـادی
متـون ،ش ،1فروردیـن و اردیبهشـت .1396

220بررسـی و نقـد کتـاب تاریـخ آداب اللغـه
العربیـه فیالعصـر الحدیـث ،محسـن سـیفی و
بهاره صمدی ،پژوهشـنامة انتقـادی متون ،ش،1
فروردیـن و اردیبهشـت .1396
221بررسـی و نقـد کتـاب فـی تاریـخ االدب
العباسـی :الرؤیـه و الفـن ،ابوالحسـن امیـن
مقدسـی ،موسـی بیـات و عبدالوحیـد نویـدی،
پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،1فروردیـن و
اردیبهشـت .1396
222بررسـی و نقـد کتـاب فـیاألدب األندلسـی،
ابراهیـم نامـداری ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون،
ش ،1فروردیـن و اردیبهشـت .1396
223بررسـی و نقـد کتـاب معناشناسـی بـا
رویکـرد نقـد مقابلـهای ترجمـه ،یوسـف نظری،
پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،1فروردیـن و
اردیبهشـت .1396
224بررسـی و نقد کتاب نحو تعلیـم اللغه العربیه
وظیفیـاً ،مریـم جالئـی ،پژوهشـنامة  انتقـادی
متـون ،ش ،1فروردیـن و اردیبهشـت .1396

226پژوهشـی دربـارة آثـار و نسـخ خطـی
ابوالفضـل میکالـی ،محمدعلـی آذرشـب و
علـی اکبر محمـدی ،ادب عربـی ،ش ،2پاییز و
زمسـتان .1396
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انتقـادی متـون ،ش ،1فروردیـن و اردیبهشـت
.1396

225بررسـی و نقـد لغـوی معجـم المغـرب فـی
سـید ابراهیم
ترتیـب المغـرب ،محسـن عابدی و ّ
دیباجی ،لسـان مبیـن ،ش ،28تابسـتان .1396

227تحلیـل رمـان اللـص و الـکالب اثـر نجیـب
محفـوظ بـا الگـوی سـاختاری کلـود برمـون،
پیمـان صالحی ،نقـد ادب معاصر عربـی ،ش،12
.1396
228تحلیـل رمـان فیالمنفـی اثـر ژرژ سـالم
بـر مبنـای مکتـب اگزیستانسیالیسـم ،هومـن
ناظمیـان ،فاطمـه پرچگانـی و میلاد درویشـی،
نقـد ادب معاصـر عربـی ،ش.1396 ،14
229تحلیـل سبکشناسـی و زیباییشـناختی
ترجمـة اشـعار عربـی سـعدی شـیرازی بـه
دسـت مؤیـد شـیرازی ،علیرضـا نظـری،
پژوهشـنامة نقد ادبـی و بالغـت ،ش ،2پاییز و
زمسـتان.1396
330تحلیـل مؤلفههـای پسامدرنیسـم در آثار
داسـتانی جبـرا ابراهیـم جبـرا بـا تکیـه بـر
رمانهـای البحث عـن ولید مسـعود و یومیات
سـراب ع ّفـان ،عـزت مالابراهیمـی و صغـری
رحیمـی ،زبان و ادبیـات عربـی ،ش  ،16بهار و
تابسـتان .1396

331ترجمـه بـا کمـک :google translate
نقدکتـاب بررسـی جنبههـای هنـری -معنایـی
شـعر معاصـر عـرب ،سـعید مهـری ،نقـد کتـاب
ادبیـات ،ش 9و ،10بهـار و تابسـتان.1396
332چندمعنایـی واژگانـی براسـاس دیـدگاه
معنیشناسـی واژگانی شـناختی :تحلیل موردی
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رمـان دروز بلغـراد اثر ربیـع جابر ،جـواد اصغری
و فاطمـه جعفـری ،ادب عربـی ،ش ،1بهـار و
تابسـتان .1396
333خوانـش سـاختار اندیشـگانی و بینافـردی
اشـعار فاروق جویده براسـاس رویکرد نقشگرای
هلیـدی :مطالعه مورد پژوهانـه ده قصیده ،فرهاد
نـادری و سـمیه نـادری ،نـدق ادب معاصر عربی،
ش.1396 ،13
334دربـاره نحـو هنـدی و نحـو عربـی ،باقـر
قربانیزریـن ،نقـد کتـاب ادبیـات ،ش،12
زمسـتان .1396

335درنگـی در کتـاب صـرف سـاده ،محمـد
نـادری ،آیینـه پژوهـش ،ش  ،164خـرداد و تیـر
.1396
336رفتارشناسـی نحوة عمل برخـی مترجمان
در مواجهـه بـا دشـواری هـای ترجمـة متون
عرفانی :مقایسـه و ارزیابی ترجمههای فارسـی
اللمـع فـی التصـوف ، ،سـیدروح اهلل طاهری و
هـادی نظری منظـم ،نقدکتاب ادبیـات ،ش،12
زمستان .1396
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337روایتشناسـی هـزار و یـک شـب اثـر نجیب
محفـوظ ،فریـده دژکامـه و اسـماعیل اسلامی،
مطالعـات ادبیـات ،عرفان و فلسـفه ،ش ،14پاییز
.1396
338زنوارگـی در رابطـه بـا ابـن عربـی :ترجمهای
نامفهـوم از کتابـی مهم ،مسـعود جعفـری جزی،
جهـان کتـاب ،ش339و  ،340مـرداد و شـهریور
.1396
339شـرح رکنالدیـن اسـترآبادی و جامـی بـر
کافیـه ،عبدالرضـا عطاشـی و عاطفـه عصـاره،
میـراث شـهاب ،ش ،87بهـار .1396

440کاوشـی در معانـی ثانوی و دادههـای درونی
رمـان زقاقالمـدق بر پایـة روش گفتمـان کاوی
انتقادی فرکالف ،مسـلم خزلـی ،محمود دهنوی
و علـی سـلیمی ،نشـریه انجمـن ایرانـی زبـان و
ادبیـات عربی ،ش ،42بهـار .1396
441کتـاب االدب المقارن گل گلشـتی در ادبیات
تطبیقـی ،رسـتم خنیفـر ،کیهـان فرهنگـی ،ش
 369و  ،370شـهریور و مهـر .1396
442کتـاب النحـو األساسـی در تـرازوی نقـد،
وصـال میمنـدی و سـمیرا صدیقـی مورنانـی،
پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،1فروردیـن و
اردیبهشـت .1396
443گزارشـی فارسـی از شـکوه شـعر عربـی،
ناصرقلـی سـارلی ،نقد کتـاب ادبیـات ،ش،11
پاییـز .1396
444مرثیـة ابوالبقـاء الرنـدی در آیینـه نقـد
رتوریـک ،علـی قهرمانـی و صدیقه حسـینی،
پژوهشـنامة نقـد ادب عربـی ،ش.1396 ،14

445معرفـی و مقایسـه دو کتـاب در نقـد ادب
عربـی؛ المثـل السـائر ابـن اثیـر جـزری و الفلک
الدائـر ابـن ابـی الحدیـد ،حبیـب راثـی ،آینـة 
پژوهـش ،ش  ،166مهـر و آبـان .1396
446معرفـی ،تحلیـل و بررسـی نسـخه خطی
شـرح المفصـل عزالدیـن عبدالعزیـز کاشـی،
محمـد ابراهیـم خلیفـه شوشـتری و رقیـه
خرمـی ،ادب عربـی ،ش ،2پاییـز و زمسـتان
.1396

447نقد موسـیقایی المیـه الترک و المیـه الکرد،
داوود زرین پور و سـیدرضا سـلیمان زاده نجفی،
ش ،16بهار و تابسـتان .1396
448نقـد و بررسـی ترجمـة  فارسـی رمـان

449نگاهـی به ترجمة فارسـی الثابت و المتحول،
حسـن اکبری بیـرق ،جهان کتـاب ش ،341مهر
.1396

88اصناف در صدر مشـروطیت ،فریدون شایسته،
نقد کتاب تاریـخ ،ش ،15پاییز .1396
99اطلـس تاریخـی آذربایجـان ،مسـعود
عرفانیـان ،نقدکتـاب تاریـخ ،ش13و ،14بهـار و
تابسـتان .1396
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قلباللیـل بـا عنـوان دل شـب براسـاس الگـوی
گارسـس ،علـی صیادانـی ،سـیامک اصغرپـور و
لیلا خیراللهـی ،پژوهـش هـای ترجمـه در زبان
و ادبیـات عربـی ،ش ،16بهـار و تابسـتان .1396

و تابستان .1396

110اقدامـات دولت هـای ایران ،مرجـان مهدوی
مقـدم ،نقـد کتـاب تاریـخ ،ش13و ،14بهـار و
تابسـتان .1396

550نگاهـی نقادانه بـه کتاب تعلیم اللغـه العربیه
لغیرالناطقیـن بهـا؛ النظریـه والتطبیـق از منظـر
تحلیـل محتـوا ،سـجاد اسـماعیلی ،پژوهشـنامة 
انتقـادی متـون ،ش ،1فروردیـن و اردیبهشـت 111اندیشـة سیاسـی در ایـران باسـتان ،عبـاس
جـداری کریمیـان ،نقـد کتـاب تاریـخ ،ش،16
.1396
زمسـتان .1396
 تاریخ و جغرافیا

112انقالبیگـری در ایـران :نگاهـی بـه شـورش
11ابـن بطوطه بـه روایت م ّوحد ،محمـد دهقانی ،روسـیه ،جعفـر مرادحاصلـی ،نقـد کتـاب تاریخ،
نگاه نـو ،ش ،113بهار .1396
ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396
22اخترشناسـی در خاورمیانـه ،غالمحسـین 113اوضـاع مملکـت و فـارس در جنـگ جهانـی
صـدری افشـار ،میـراث علمـی اسلام و ایـران اول ،نقـد و بررسـی کتـاب تهـران ،ش ،56پاییـز
ش ،1بهـار و تابسـتان .1396
.1396
33ادوارد براون ،شـرق شـناس ایران دوست ،کاوه
بیات ،جهان کتـاب ،ش.1396 ،342

44ارامنـۀ ایـران در قـرن هفدهـم ،رضـا دهقانی،
نقدکتـاب تاریـخ ،ش13و ،14بهـار و تابسـتان
.1396
55از آنچـه بـه تاریـخ پیوسـته اسـت ،مجیـد
رهبانـی ،جهـان کتـاب ،ش339و  ،340مـرداد و
شـهریور .1396
66اسلام در آفریقـای سـدههای میانـه ،ایمـان
فخـری جوشـانی ،نقـد کتـاب تاریـخ ،ش،16
زمسـتان .1396
77اسلام در هنـد و جنـوب شـرق آسـیا ،حمید
شـمسالدین ،نقد کتاب تاریـخ ،ش13و ،14بهار

114ایـران شناسـی در روسـیه ،یونـس صادقـی،
نقـد کتـاب تاریـخ ،ش ،16زمسـتان.1396
115ایـران و اسلام در سـدههای نخسـتین،
شـهرام خالـدی سردشـتی ،نقـد کتـاب تاریـخ،
ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396
116ایـران و دو جنبـش در نیـم قـرن ،علیاکبـر
فرهنگـی ،نقـد کتـاب علـوم اجتماعـی ،ش،13
بهـار .1396
117آخریـن شـاه بـزرگ ،بهـرام روشـن ضمیـر،
نقـد کتـاب تاریـخ ،ش ،16زمسـتان .1396
118آمـوزه و آییـن ،حسـین مالکـی لوطکی ،نقد
کتـاب تاریخ ،ش ،16زمسـتان .1396
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119آیـا علـوم طبیعـی در تمدناسلامی
برگرفتـه از اسلام بـود؟ ،امیرمحمـد گمینی،
نقد کتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،ش15و،16
پاییـز و زمسـتان .1396

220بازخوانـی روابط فرهنگی -تمدنی مسـلمانان
و فرانسـویان ،سـید جلال محمـودی ،نقدکتاب
تاریخ ،ش ،16زمسـتان .1396
221باسـتان شناسـی سـفری اسـت بـی پایـان،
فرشـید مصدقـی امینـی ،نقـد و بررسـی کتـاب
تهـران ،ش ،55تابسـتان.1396
222بررسـی تاریـخ نـگاری مسـکویه در
تجارباالمـم بـا تأکیـد بـر منابع ،حسـن مجربی
سـیدابوالفضل رضـوی ،تاریخ نامة ایـران بعد از
و ّ
اسلام ،ش ،14بهـار و تابسـتان .1396
223بررسـی تاریخنـگاری و تاریخنگـری فضلاهلل
روزبهـان خنجـی در کتـاب تاریـخ عالـم آرای
امینـی ،زینـب عیوضـی ،کارنامـة تاریـخ ،ش،7
بهـار و تابسـتان .1396
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224بررسـی تطبیقـی سـاختار و ترکیببندی در
نگارگـری مکتـب تبریـز دوم و مکتـب عثمانـی:
مطالعـه مـوردی شـاهنامه شـاه طهماسـب و
سـلیمان نامه ،سـارا صادقی نیا و الهـام حصاری،
تاریـخ فرهنـگ و تمـدن اسلامی ،ش ،27
تابسـتان .1396
225بررسـی میـزان تناسـب کتـاب تاریـخ سـوم
متوسـطه بـا معیارهـای انتخاب محتـوا ،مرتضی
شـاه مـرادی ،داود میرزاییفر ،موسـی آداک ،نقد
کتـاب کودک و نوجوان ،ش ،14تابسـتان .1396
226بررسـی و تحلیـل روایـات تاریخـی
سراجاالنسـاب کیـا احمـد گیالنـی دربـارة
صفویـان ،محمـد افقـری ،تاریـخ نـگار ،ش،12
اردیبهشـت .1396

227بررسـی و شـناخت جایگاه تاریخ محلی :نقد
تاریـخ لرسـتان روزگار قاجار ،خاطرات نخسـتین
سـپهبد ایرانـی و جغرافیـای نظامـی پیشـکوه،
اسـماعیل سـپهوند  ،نقدکتـاب تاریـخ ،ش،16
زمسـتان  .1396
228بررسـی و نقـد ترجمـه کتـاب روشهـای
میدانـی در باستانشناسـی ،کـوروش
روسـتایی ،پژوهشـنامة انتقادی متـون ،ش،4
مهـر و آبـان .1396
229بررسـی و نقـد کتاب شـهرهای ساسـانی
از منظـر تاریـخ و باستانشناسـی ،میثم لباف
خانیکـی ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش،4
مهر و آبـان .1396

330بررسـی و نقـد کتـاب زنـان در گفتمـان
پزشـکی ایـران بـا تکیه بـر دوران صفویـه ،تاریخ
پژوهـی ،ش ،71زمسـتان .1396
331بینـش و روش تاریـخ نـگاری ظهیرالدولـه
بـا تکیـه بـر تاریـخ بـی دروغ ،مصطفـی جـوان،
تاریخنامـه خوارزمـی ،ش  ،15بهـار .1396
332بینـش و روش محمـد کاظـم مـروی در
تاریخنـگاری عالـم آرای نـادری ،اکـرم ناصـری،
عبـاس سـرافرازی و زهـرا علیـزاده بیرجنـدی،
تاریـخ نامـة ایـران بعـد از اسلام ،ش  ،15پاییـز
و زمسـتان .1396
333پژوهشـی پربـار پـس از سـالها انتظـار،
سـیروس پرهـام ،نقـد و بررسـی کتـاب تهـران،
ش ،55تابسـتان.1396
334تاریـخ اندیشـی ارنسـت نولتـه ،محمدجالل
ماخانـی ،نقد کتـاب تاریـخ ،ش ،15پاییز .1396
335تاریخ سیاسـی کاسیها ،سـهمالدین خزائی،
نقدکتاب تاریخ ،ش ،16زمسـتان .1396

337تاریـخ گلبـن خانان :درباري خانـات کریمه و
ترجمههای فارسـی آن ،رادمان رسـولی مهربانی،
نقد کتاب تاریخ ،ش ،16زمسـتان .1396
338تاریـخ گمشـدة بختیـاری ،شـهرام خالـدی
سردشـتی ،نقـد کتـاب تاریـخ ،ش ،16زمسـتان
.1396
339تاریـخ ناتمـام اسـت ،آمنـه ابراهیمـی ،نقـد
کتـاب تاریـخ ،ش13و ،14بهار و تابسـتان.1396

447جـز ایـن قـدر نتـوان گفـت در جمـال
تـو عیـب :نگاهـی بـه کتـاب سـیاق ،تاریخ،
آموزش ،دیوان سـاالری و ریاضی حسـابداری،
مریـم صدیقی ،آینـة پژوهـش ،ش ،164خرداد
و تیـر.1396

448جهـان اسلام از سـال  41تـا  227هجـری،
مسـعود بهرامیـان ،نقـد کتـاب تاریـخ ،ش،15
پاییـز .1396
449چالـش تأسـیس مـدارس نویـن در ایـران،
رحیـم روحبخش ،نقدکتـاب تاریـخ ،ش13و،14
بهـار و تابسـتان 1396

440تاریخ و ادبیات کیسـانیه ،محمـد باقری ،نقد
کتاب تاریخ ،ش13و ،14بهار و تابسـتان .1396

550حسـنیان تـا سـال  145هجـری ،محمـد
باقـری ،نقد کتـاب تاریـخ ،ش ،15پاییـز .1396

441تجربـة تجـدد بومـی در ایـران ،حمیدرضـا
یوسـفی ،جهان کتاب ،ش  335و  ،336فروردین
و اردیبهشـت .1396

551حکایـت حکمـت ،کاوه بیـات ،جهـان کتاب  ،
343و ،344آذر و دی .1396

442تحلیـل انتقـادی دیـدگاه الـدوری دربـارة
خاسـتگاه تاریخنـگاری اسلامی ،علـی محمـد
زمانـی و هاشـم آقاجـری ،تاریخنگـری و
تاریخنـگاری دانشـگاه الزهـرا ،ش ،104بهـار و
تابسـتان .1396
443تشـیع در عصـر مغـوالن ،شـهابالدین
سـمنان ،نقد کتـاب تاریـخ ،ش ،15پاییز .1396
444تشـیع در کرمانشـاه ،سـهیال فرجـی ،نقـد
کتـاب تاریـخ ،ش13و ،14بهار و تابسـتان.1396
445تشـیع و خاورشناسـان ،سـید محمدباقـر
آقایـی نیارکـی ،نقـد کتـاب تاریـخ ،ش،16
زمسـتان .1396
446جایـگاه تشـریع ،شـورا و بیعـت ،مسـعود
بهرامیـان ،نقـد کتـاب تاریـخ ،ش ،16زمسـتان
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336تاریـخ عثمـان پاشـا :منبعی مهـم در ارتباط
بـا رویاروییهـای عثمانـی -صفـوی ،محمـد
حسـین صادقـی ،نقد کتـاب تاریـخ ،ش13و،14
بهـار و تابسـتان 1396

.1396

552خاطـرات صدرانقلاب ،فرهـاد نام برادرشـاد،
نقدکتـاب تاریـخ ،ش ،16زمسـتان  .1396
553خاطـرات کنسـول انگلیـس ،اکبـر شـریف
زاده ،نقدکتـاب تاریـخ ،ش13و ،14بهـار و
تابسـتان 1396
554خـدای نامـه ،پژمـان فیروزبخـش ،بخـارا،
ش ،122بهمـن و اسـفند .1396
555خلـق آثـار فرهنگـی بـر خـوان نفتـی،
محمدرضـا مهدیـزاده ،جهـان کتـاب ،ش337و
 ،338خـرداد و تیـر .1396
556خوانـش انتقادی بازتاب زندگـی و زمانه آیت
اهلل سـید مصطفـی خمینـی در دو دایرةالمعارف
مشـهور ایرانـی ،سـهراب مقدمی ،پانـزده خرداد،
ش ،53پائیـز .1396
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557خودکامگـی در ایـران ،فاطمـه ذکاوتـی
قراگزلـو ،جهـان کتـاب343  ،و ،344آذر و دی
.1396
558گمگشـته در زمـان ،کاوه بیـات ،جهـان
کتـاب ،ش  345و ،346بهمن و اسـفند .1396

559دربـارة مجموعـه مقاالت خلیل ملکـی ،کاوه
بیـات ،جهـان کتـاب ،ش  345و ،346بهمـن و
اسـفند .1396
660دوره باشـکوه بوییان ،پیمان ابوالبشـری ،نقد
کتاب تاریـخ ،ش ،15پاییز .1396

زمسـتان   .1396
669سـازمان بنیـان مرینیـان ،محمدحسـن
بهنامفـر ،نقدکتـاب تاریـخ ،ش13و ،14بهـار و
تابسـتان 1396
770سانسـور در ایـران ،سـید محمـود سـادات
بیدگلـی ،نقدکتـاب تاریـخ ،ش ،16زمسـتان  
.1396
771سـفرنامة مرداویـچ ،زینب کریمـی ،نقدکتاب
تاریخ ،ش ،16زمسـتان  .1396
772سیسـتان باسـتان ،حسـین مالکـی لوطکی،
نقـد کتـاب تاریـخ ،ش ،15پاییـز .1396

661دوسـتی بـه مثابـة جهـان بینـی ،حسـین
روحانـی صـدر ،نقدکتاب تاریخ ،ش ،16زمسـتان   773شـاهنامه ،از اسـطوره تـا واقعیـت ،عبـاس
.1396
جـداری کریمیـان ،نقـد کتـاب تاریـخ ،ش،15
662دولـت هـای شـیعی ،زهـرا سـادات کشـاورز پاییـز .1396
و فرشـته قوسـعیدی  ،نقدکتـاب تاریـخ ،ش774 ،16صلـح ناپایـدار ،پویـا دریـس ،نقـد کتـاب
زمسـتان  .1396
تاریـخ ،ش ،15پاییـز .1396
663رفیـق توفیـق ،علـی قیصـری ،جهـان کتاب،
ش  345و ،346بهمـن و اسـفند .1396

664رویارویـی بـا منابـع تاریخـی ،آرش امامـی،
نقـد کتـاب تاریـخ ،ش ،15پاییـز .1396
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665رویارویـی در قلعـة  سـنگ بسـت ،حمیـد
نامجـو ،جهـان کتـاب343  ،و ،344آذر و دی
.1396
666رویدادنامـه خوزسـتان ،کلثـوم غضنفـری و
بهـرام روشـنضمیر ،نقـد کتـاب تاریـخ ،ش،15
پاییـز .1396
667زنـان خاورمیانه ،خدیجه کارگراسـفندآبادی،
نقد کتـاب تاریـخ ،ش ،15پاییز .1396
668زنـان در تاریـخ سیاسـی -اجتماعـی ایـران،
سـحر پورعابدیـن ،نقدکتـاب تاریـخ ،ش،16

775عصـر امـوی و عصـر اموی عباسـی ،سـپیده
محمدبیگـی ،نقدکتـاب تاریـخ ،ش ،16زمسـتان  
.1396
776علـم نافـع ،تاریـخ نـگاری مسـعودی ،سـید
علـی حسـینی قمصـری ،نقدکتـاب تاریـخ،
ش13و ،14بهـار و تابسـتان 1396
777فرهنـگ و تمـدن ایران در دورة سـلجوقیان،
بهـزاد اصغـری ،نقدکتاب تاریخ ،ش ،16زمسـتان  
.1396
778کتـاب قلعـه هـا و دژهـای ایرانـی :نگاهی به
تدویـن و ترجمـة آن ،جـواد نیسـتانی ،ایرانشـهر
امـروز ،ش ،1فروردیـن -خـرداد .1396
779کتیبـه هـای میخـی اورارتویـی ،سـهیل
دلشـاد ،نقدکتـاب تاریـخ ،ش ،16زمسـتان

880کوتـاه از تاریـخ ،یونـس صادقـی ،نقدکتـاب
تاریـخ ،ش ،16زمسـتان  .1396

990مکتـب تعلیـم و تربیـت حفصیـان ،محمـد
حسـن بهنامفـر ،نقد کتـاب تاریـخ ،ش ،15پاییز
.1396

881لـزوم بازنگـری کتـاب استانشناسـی
کرمانشـاه بـا نـگاه گردشـگری ،محمـد رئـوف
حیـدری فـر ،ناصـر رضائـی و الهام هرمـزی نژاد،
رشـد آمـوزش جغرافیـا ،ش ،1پاییـز .1396
882مـردم کوچـه و خیابـان کجـای تاریـخ بوده
انـد؟ ،آمنـه ابراهیمـی ،نقدکتـاب تاریـخ ،ش،16
زمسـتان  .1396
883مـرده ریـگ ایرانیان در انتهای جاده ابریشـم
آبـی ،مهـدی محـی آبـادی ،نقدکتـاب تاریـخ،
ش13و ،14بهـار و تابسـتان 1396
884مـرگ خامـوش ،رحیـم شـبانه ،نقـد کتـاب
تاریـخ ،ش ،15پاییـز .1396
885مطالعـه ای روشـمند و نوآورانـه در تاریـخ
نـگاری اسلامی ،معصومعلـی پنچـه ،نقدکتـاب
تاریـخ ،ش ،16زمسـتان  .1396
886معرفـی و بررسـی کتـاب پاسـداران جـوان
در کردسـتان ،رمضانعلـی ابراهیـم زاده گرجـی،
کیهـان فرهنگـی ،ش 364و  ،365فروردیـن و
اردیبهشـت .1396
887معرفـی و بررسـی نسـخه خطـی احـواالت
جزیـره بحریـن ،کاظـم شـریف کاظمـی ،مهران
رضایـی و مریم صفایـی ،مطالعات خلیـج فارس،
ش ،6تابسـتان.1396
888مفاهیـم و مصادیـق اسـنادی بـا رویکـرد
ادبیاتِ تاریخی ،شـبنم سـرآمد ،نقدکتاب تاریخ،
ش13و ،14بهـار و تابسـتان 1396
889مقـاالت ملکـی در واپسـین مـاه هـای دولت
ملـی ،مجیـد رهبانـی ،جهـان کتـاب ،ش 345

991نامـه خسـروان ،هرمـز همایـون پـور ،نقـد و
بررسـی کتـاب تهـران ،ش ،55تابسـتان.1396
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.1396

و ،346بهمـن و اسـفند .1396

992نامـۀ روزگار ،سـید محمود سـادات بیدگلی،
نقدکتـاب تاریـخ ،ش13و ،14بهـار و تابسـتان
1396
993نـان و سیاسـت ،سـهیال فرجـی ،نقـد کتاب
تاریـخ ،ش ،15پاییـز .1396
994نخسـتین «تاریـخ مـاد» نقـد و بررسـی
کتاب مادها ،سـعدی سـعیدیان ،پژوهشـنامة
انتقـادی متـون ،ش ،4مهـر و آبـان .1396

995نقـد فرهنگـی در مطالعـات تاریخی شـورش
گئوماتـه و بـه قـدرت رسـیدن داریـوش بـزرگ،
آرزو رسـولی ،پژوهـش هـای تاریخـی اسلام و
ایـران ،ش ،20بهـار و تابسـتان .1396
996نقـد و بازخوانـی کتـاب روکـو رنتـه ،سـعید
باقـی زاده ،تاریـخ پژوهـی ،ش ،70پاییـز .1396
997نقـد و بررسـی روایت هـای هشـام کلبی در
تاریـخ طبـری ،زینـب امیدیـان ،تاریخ اسلام در
آینـة پژوهـش ،ش  ،42بهـار و تابسـتان .1396
998نقـد و بررسـی کتاب «تاریخ شـفاهی انقالب
اسلامی در  اراک» ،مریم طالبی ،سـاره مشهدی
و مریـم حاجـی زاده ،تاریخ شـفاهی ،ش ،4پاییز
و زمستان.1395
999نقـد و بررسـی یادداشـت هـای اسـداهلل علم
(جلد ششـم -سـال هـای  ،)1356-1355جلیل
قصابـی گزگـوه ،تاریـخ پژوهـی ،ش ،68بهـار
.1396
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1100نقـدی بـر کتـاب «باستانشناسـی پیـش
از تاریـخ بینالنهریـن (میـانرودان)» ،رحمـت
عباسنژاد سرسـتی ،پژوهشـنامة انتقـادی متون،
ش ،4مهـر و آبـان .1396

ش ،19تابسـتان .1396

1109نقـش اقـوام در حاکمیـت ایـران ،علـی
احمـدی ،نقـد کتـاب تاریـخ ،ش13و ،14بهـار و
تابسـتان .1396

1101نقـدی بـر کتـاب «باستانشناسـی جوامع 1110نگاهـی بـه انتشـار کتابـی جدیـد در
ایـران باسـتان در هـزاره سـوم پ.م ،».حسـن حـوزة بهائـی پژوهـی ،بهائـی شناسـی ،ش،5
باصفـا و محمـد صـادق داوری ،پژوهشـنامة  زمسـتان .1396
انتقـادی متـون ،ش ،4مهـر و آبـان .1396
1111نگاهـی بـه ایـران و سـازمان سـیا ،مجتبی
1102نقـدی بـر کتـاب «باستانشناسـی مـاد» ،شـهرآبادی ،نقـد کتاب تاریـخ ،ش ،16زمسـتان
رضـا مهرآفریـن ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون.1396 ،
ش ،4مهـر و آبـان .1396
1112نگاهـی بـه کتـاب دولـت ها و سلسـلههای
1103نقـدی بر کتـاب «باستانشناسـی میدانی حاکـم بـر قلمرو اسلام ،حجـت زمانـی ،گزارش
(اصـول سیسـتماتیک در کاوشهـا)» ،محمـد میـراث ،ش 72و  ،73اسـفند.1394
قمـری فتیـده ،پژوهشـنامة انتقـادی متـون،

1113نگاهـی بـه نقش نیـروی شـهری داشها و
ش ،4مهـر و آبـان .1396
جاهلهـا در دو رویـداد  28مـرداد و 15خـرداد،
1104نقـدی بـر کتـاب درآمـدی بـر باسـتان احمـد کاظمـی موسـوی ،نقـد و بررسـی کتـاب
شناسـی میدانی ،امیرصادق نقشینه ،پژوهشنامة  تهـران ،ش53و ،54بهـار .1396
انتقـادی متـون ،ش ،4مهـر و آبـان .1396
1114نگاهـی بـه یادداشـتهای علـم ،اردشـیر
1105نقـدی بـر کتـاب نگاهی بـه تاریـخ تفکر لطفعلیـان ،نقـد و بررسـی کتاب تهـران ،ش،55
امامیـه از آغـاز تا ظهـور صفویه ،غالمحسـن تابسـتان.1396
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محرمـی ،تاریـخ اسلام در آینـة پژوهـش،
ش ،42بهـار و تابسـتان .1396

1106نقـدی بـر مدخـل خمینـی در دائـره
المعـارف بـزرگ اسلامی ،2سـهراب مقدمـی،
پانـزده خـرداد ،ش ،51بهـار .1396
1107نقـدی بـر مرجـع شناسـی تاریـخ
سـلجوقیان ،محسـن رحمتـی ،نقـد کتـاب
تاریـخ ،ش13و ،14بهـار و تابسـتان .1396
1108نقـدی تاریخـی بـر کتـاب خواجـه
نظامالملـک اثر سـ ّید جـواد طباطبایی ،محمد
حسـین بیگـی و فرهـاد صبوریفـر ،تاریخ نو،

1115نگاهـی تاریخـی بـر دیـوان ظهیرالدیـن
فاریابی(اتابـکان آذربایجـان و مشـروعیت
حاکمیـت) ،محمدرضـا پیـری ،پژوهشهـای
تاریخـی ،ش ،36زمسـتان .1396
1116هخامنشـیان و اوراتوهـا ،شـیما جعفـری
دهقـی ،ایرانشـهر امـروز ،ش ،2تیـر و
شـهریور .1396
َ 1117ه َفـوات و َسـرقات :پژوهـش نامـه یـا
پژوهـش نمـا؟ نگاهـی انتقـادی بـه کتـاب
نگاهـی بـه تاریـخ تفکـر امامیـه از آغـاز تـا
ظهـور صفویـه ،حمیـد عطایـی نظـری ،آینة

1118هولوکاسـت ،علیرضا عسـگری ،نقـد کتاب
تاریـخ ،ش ،15پاییـز .1396
1119هیتلـر و نازیهـا ،علیرضـا عسـگری ،نقـد
کتـاب تاریخ ،ش13و ،14بهار و تابسـتان .1396
1120یادداشـتهای آرنولـد ویلسـون از ایـران،
کاوه بیـات ،جهـان کتـاب ،ش339و  ،340مرداد
و شـهریور .1396
1121یروانـد بیـن دو انقلاب ،بهمن زبردسـت،
نگاه نـو ،ش ،115تابسـتان .1396

 کودک و نوجوان

11ادبیـات تطبیقـی کـودک در دو تمـدن بزرگ:
نگاهـی به کتاب داستاننویسـی کـودک در هند،
روح اهلل مهدیپـور عمرانـی ،نقد کتـاب کودک و
نوجوان ،ش ،14تابسـتان .1396
22از داسـتانهای پریـان تـا فانتزی ،زهـرا آدینه،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،14تابسـتان
.1396
33از مجموعه داسـتان به سـوی دانشـنامه :نقد و
بررسـی کتـاب  دایرةالمعـارف پیامبـران ،مرضیه
بابـازاده خامنـه ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان،
ش ،13بهـار .1396
44اعتمادسـازی بیـن انسـان و خداونـد ،محبوبه
اسـتادی ،نقـد کتاب کـودک و نوجـوان ،ش،14
تابسـتان .1396
55انسـان خردمنـد ،بشـر هبـوط زده :نگاهـی به
سـید
کتـاب بـه چاچالک سـقوط کنیـد ،مهدیه ّ
نورانـی ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش،16
زمسـتان .1396

77آغـاز زمـان :سـفر بـه اعمـاق تاریـخ ،رفیـع
افتخـار ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش،14
تابسـتان .1396
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پژوهـش ،ش ،165مـرداد و شـهریور .1396

66انسـان کـودک ،موجـود سـادهای نیسـت :نقد
و بررسـی کتـاب نوجـوان ماهـی بـاالی درخت،
پـری رضـوی ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان،
ش ،16زمسـتان .1396

88آمـوزش بـا حرکـت از نظریه به نقـد :معرفی و
بررسـی کتاب سـرزمین مادری شـهرزاد ،مسعود
هوشـیار ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش،16
زمستان .1396
99بـار تصویـر بـر دوش متـن :نقـد و بررسـی
تصاویـر کتـاب کـرهاالغ و روبـاه مـکار ،عاطفـه
فردمقـدم ،نقد کتـاب کودک و نوجـوان ،ش،13
بهـار .1396
110بازی شـادی شـعر :نگاهـی به سـه مجموعه
شـعر خردسـال ،اسـماعیل اهللدادی ،نقـد کتاب
کـودک و نوجـوان ،ش ،13بهـار .1396
111بـاور پذیـری بـودن لـک لکهـا :گزارمـان
انتقـادی لـک لکـی در کار نیسـت ،مهـدی
فردوسـی مشـهدی ،نقد کتاب کودک و نوجوان،
ش ،14تابسـتان .1396
112بچـه هـا بیاییـد افسـانه بخوانیـم :نگاهی به
افسـانه هـای مردمـی نـروژ ،روح اهلل مهـدی پور
عمرانـی ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش،15
پاییـز .1396
113بچههـا چـه چیزهایـی را دوسـت دارنـد؟:
نگاهـی بـه کتـاب آنچه دوسـت دارم و دوسـت
نـدارم ،روح اهلل مهدیپـور عمرانـی ،نقـد کتـاب
کـودک و نوجـوان ،ش ،14تابسـتان .1396
114بحرانی در حال انتشـار ،سـندی مؤمنی ،نقد
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مطالعـات ادبیـات کـودک ،ش ،16پاییـز و
کتاب کودک و نوجـوان ،ش ،13بهار .1396
115بررسـی افسـانه دژ هوش ربا بر مبنای نظریة  زمسـتان .1396
برونوبتلهایـم ،نجمـه واعظـی دهنـوی ،طاهـره 223پیوسـت آفرینـش و گسسـت کتابآفرینـی:
خامنـه باقـری و سـعدی جعفـری ،مطالعـات نقـد کتاب من مثل ماه میشـوم ،شـهناز آزادی،
ادبیـات کـودک ،ش ،16پاییز و زمسـتان  .1396نقد کتاب کودک و نوجـوان،ش ،15پاییز .1396
116بررسـی مضامیـن دو مجموعه شـعر کودکان
محمـود کیانـوش بـا رویکـرد مخاطب شناسـی،
رامیـن محرمـی ،خدابخش اسـداللهی ،شـکراهلل
پورالخـاص و پیام فروغـی راد ،پژوهشهای ادبی
و بالغـی ،ش ،18بهـار .1396
117بررسـی مؤلفههای پسـامدرن در داسـتان بز
زنگولـه پـا از محمدعلـی علومـی ،پژوهـش های
ادبـی و بالغی ،ش ،18بهـار .1396
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224تأثیـر ادبیـات آیینـی در رشـد بینـش دینی
کودکان و نوجوانان ،شـراره مسـچیان جورشری،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،16زمسـتان
.1396
225تاریـخ بـه روایـت بیوگرافـی :یادداشـتی بـر
کتـاب پایـان خوفنـاک بـزرگان تاریـخ ،روحاهلل
مهدیپـور عمرانـی ،نقـد کتـاب کـودک و
نوجـوان ،ش ،13بهـار .1396

118بررسـی و تحلیـل درونمایـه و تصویـر در
داسـتانهای کودکانـه رولـد دال ،سـجاد نجفـی
بهـزادی و جهانگیـر صفـری ،پژوهشهـای ادبی
و بالغـی ،ش ،18بهـار .1396

226تحولـی در رمـان نوجوانـان :نقـدی بـر
کتاب مسـافران سـرزمین خورشـید ،مصصطفی
ایلخانـیزاده ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان،
ش ،14تابسـتان .1396

119برهمکنـش دنیاهـای ناهمگـون :نقـدی بـر
رمـان پیامـک عوضـی ،مهـدی ابراهیمیالمـع،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،14تابسـتان
.1396

227ترکیبی از شـگردهای انـواع روایت :نگاهی به
رمان نوجوان افسـانة پسـرک ،عالمه میرشفیعی،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،16زمسـتان
.1396

220بومـی ،نوجوانانه ،اجتماعـی :نگاهی به کتاب
میمـون در کنسـرت شـبانه ،مریـم کوهسـتانی،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،14تابسـتان
.1396

228تغییراتـی به نفع مخاطب :بررسـی و تطبیق
مجموعـه داسـتانهای کـودک ایرانـی چـاپ
الجزایـر ،خدیجـه سـرباز امـامزاده ،نقـد کتـاب
کـودک و نوجـوان ،ش ،13بهـار .1396

221پرسـش در جـواب پرسـش :مـن چه کسـی
هسـتم؟ ،زهـرا احمـدی ،نقـد کتـاب کـودک و
نوجـوان ،ش ،16زمسـتان .1396

229تقابـل زیبایـی زندگـی و زشـتی جنـگ :نقد
و بررسـی رمـان آتشخوارهـا اثر دیویـد آلموند،
حسـن پارسـایی ،نقـد کتـاب کـودک و نوجوان،
ش ،15پاییـز .1396

222پسامدرنیسـم و بوطیقـای داسـتان کـودک،
تحلیلـی روایـت شناسـانه از داسـتان آقارنگـی و
گربـة ناقلا ،...فرامـز خجسـته و عاطفـه نیکخو،

330چـرا و چونیهـا؟ :بررسـی کتـاب گفتگـو
بـا نوههایـم دربـارة جهـان ،روح اهلل مهدیپـور

331خالقیـت در داسـتانهای تاریخـی :بررسـی
مجموعـه داسـتان کتـاب خاتـم براسـاس
خالقیتهـای نویسـندگان ،خدیجـه سـرباز
امـامزاده ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش،16
زمسـتان .1396
332خنـده بـر زخـم پنهـان :نقـدی بـر کتـاب
آدامـس چهارشـنبههای خوشـبختی ،شـهناز
آزادی ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش،13
بهـار .1396
333خودمیانبینـی نویسـنده بـا راوی ،آمنـه
ایمانمهـر ،نقـد کتاب کودک و نوجـوان ،ش،15
پاییـز .1396
334داسـتان علمی ،جذاب و شـگفتانگیز :نقد و
بررسـی کتاب پاسـتیلهای کرمی ،پروانه پارسـا،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،14تابسـتان
.1396
335داسـتان نگـو ،نقـل و نبـات :نگاهی بـه رمان
آب نبـات پسـتهای ،روحاهلل مهدیپـور عمرانـی،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،16زمسـتان
.1396
336داسـتان و آمـوزش تفکـر ،منیـره پنـج تنی،
اطالعـات حکمـت و معرفـت ،ش ،9آذر .1396
337در کشـاکش عشـق و تنهایـی ،کندوکاوی
در پیـچ و خمهـای سـفرهای کرگـدن فریبـا
کلهـر ،الله آتشـی ،مطالعـات ادبیـات کودک،
ش ،16پاییـز و زمسـتان .1396
338دربـاب ویرگـول :تأملـی در نشـانههای
سـجاوندی پرکاربرد در داسـتان مـن و دادش
رباتـم ،مهتـاب مهـدوی ،نقـد کتاب کـودک و

339درمـان بـا محبـت و مشـاوره :کتـاب ماهـی
بـاالی درخـت از منظـری دیگر ،اعظم هاشـمی،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،16زمسـتان
.1396
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عمرانـی ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش،14
تابسـتان .1396

نوجـوان ،ش ،13بهـار .1396

440دروغگویی از نسـل پینوکیو تـا نتی ،محبوبه
اسـتادی ،نقـد کتاب کـودک و نوجـوان ،ش،15
پاییز .1396
441دنیـای خالی از معبود :بررسـی داسـتانهای
هـری پاتـر از منظر محتوا و پیـام ،زهرا مهاجری،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،16زمسـتان
.1396
442دوگانگـی محتوایـی و سـاختاری :نقـد و
بررسـی رمـان شـمال ناکجـا ،حسـن پارسـایی،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،14تابسـتان
.1396
443روابـط بیناگفتمانـی یـا داسـتان :بررسـی
برهـم کنش واژگان و تصاویـر در کتاب تصویری
داسـتانی «داسـتان زندگی پرثمر و باافتخار مداد
قرمـز» اثـر عباس کیارسـتمی و داریوش دیانتی،
مریـم مهرورز ،نارنـج ،ش ،2بهـار .1396
444روایتـی امیدوارکننـده همـراه بـا تخیلـی
سـازنده ،ابوالفضـل صفرپـور ،نقـد کتـاب کودک
و نوجـوان ،ش ،13بهـار .1396
445رویکـرد کثرتگرایانـه بـه داسـتان و
مخلوقـات داسـتانی /نقـد و بررسـی رمـان بـر
بنیادهـای هسـتی ،از مجموعۀ پتـش خوارگر اثر
آرمان آرین ،حسـن پارسـایی ،نقـد کتاب کودک
و نوجـوان ،ش ،16زمسـتان .1396
446سبکشناسـی اشـعار خردسـال اسـداهلل
شـعبانی ،پیونـد فرهـادی ،نقـد کتاب کـودک و

77

نمـایـهمقـاالت ارسالیو
راه یافته به مـرحلـه  دوم داوری

78

نوجـوان ،ش ،15پاییـز .1396

زمسـتان .1396

447سـتیز بـا جنسـیت در ادبیـات کـودک و
نوجـوان :مطالعـه مـوردی رمان هسـتی از فرهاد
حسـن زاده ،افسانه حسـنزاده دسـتجردی ،نقد
کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،15پاییـز .1396

555ظرفـی پـر از میـوه رسـیده و کال :نقـد و
بررسـی کتـاب طنزوارههـای نفهـم ،حسـن
پارسـایی ،نقـد کتاب کـودک و نوجـوان ،ش،13
بهـار .1396

448سرگذشـت ناتمـام یـک انسـان :بررسـی
کتـاب با نیـروی عشـق :نگاهی به زندگـی توران
میرهـادی ،روحاهلل مهـدی پورعمرانی ،نقد کتاب
کـودک و نوجـوان ،ش ،15پاییـز .1396

556کشـکول دانسـتنیهای علمـی و تخیلـی:
نگاهـی بـه دایرةالمعـارف تاریـخ علـم در ایـران،
مهـدی اعتمـادی بروجنـی ،نقد کتـاب کودک و
نوجـوان ،ش ،13بهـار .1396

449سـیبها در گـذر ثانیه هـا میدونـد :زیبایی
در بافـت کالمـی و معنایـی دو مجموعـه شـعر،
آفریـن پنهانـی ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان،
ش ،13بهـار .1396

557کمـی به مخاطـب فرصت بدهمـی :نقدی بر
رویکردهـای موجـود بـر تولیـد مفاهیـم دینی و
مذهبـی بـرای کودک و نوجـوان ،مریـم مهرورز،
روشـنان ،ش ،21پاییز .1396

550شـعر عاشـورایی ،مرثیـه ،حماسـه :نگاهی به
مجموعـه شـعر یک دختـر بیگوشـواره سـرودة
شـاهین رهنمـا ،اسـماعیل اهللدادی ،نقـد کتاب
کـودک و نوجـوان ،ش ،16زمسـتان .1396

558گذر کنسـروها از سـرزمین بوفهای کور،
واکاوی پیوندهـای بینامتنـی رمـان کنسـرو
غـول با بـوف کـور ،سـمانه اسـدی ،مطالعات
ادبیات کـودک ،ش ،16پاییز و زمسـتان .1396

551شـگردهای طنزآفریـی در آثـار شـهرام
شـفیعی :نقـد مجموعـة غـرب وحشـی ،زیبا
علیخانی ،نقـد کتاب کودک و نوجـوان ،ش،15
پاییـز .1396

559گریـز از واقعیـت در توصیـف شـخصیتهای
فراواقعـی :نقـدی روانشناسـانه بـر دختـری
کـه نبـود ،زهـرا احمـدی ،نقـد کتـاب کـودک و
نوجـوان ،ش ،16زمسـتان .1396

552شـیرجه زدن در اقیانـوس خیـال ،راه رفتـن
روی لبـه تیـغ :نقـدی بـر رمـان هیوالی کـوه به
دوش ،مهـدی ابراهیمی المـع ،نقد کتاب کودک
و نوجـوان ،ش ،16زمسـتان .1396

660گشـتی در بوسـتان نعمتهـا :بررسـی
کتابهـای هزارتـا شـکر ،محمدعلـی دهقانـی،
نقـد کتاب کودک و نوجـوان ،ش ،13بهار .1396

553صورتـی از زندگـی در کتـاب تصویـری
تألیفـی ،مسـعود مجـاوری آگاه ،مریـم مهـرورز،
نارنـج ،ش ،3بهـار و تابسـتان .1396
554طعنـه بـه تخیـل :نگاهـی بـه کتـاب بیـدی
از منظـر روابـط معلـم و دانـش آمـوزان ،شـهره
کائـدی ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش،16

661گل ،دانـه ،بلبـل :نقـد و بررسـی کتـاب وزن
سـید احمـد میـرزاده،
ارزشـی در شـعر کـودکّ ،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،15پاییـز
.1396
662الیههـای تودرتـوی فقـر :نقـد و بررسـی
داسـتان من گرسـنهام ،من تشـنه ،پـری رضوی،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،14تابسـتان

663مخاطـب آری  ،مخاطـب نه  نقـد یک گوزن
بـودم ،اثـر احمـد اکبـر پـور ،فرخنـده حقشـنو،
نقـد کتاب کودک و نوجـوان ،ش ،13بهار .1396

771واقعیتـی کـه رؤیـا میخواننـدش :نقـد
اسطورهشـناختی داسـتان روزگار رؤیـا ،مهدیـه
سـید نورانـی ،نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان،
ّ
ش ،13بهـار .1396

664مداخالتـی محـدود ،امـا نـه چنـدان مفیـد،
نقـد مجموعـه داسـتانهای اقتباسـی از کلیله و
دمنـه ،زهرا آدینـه ،نقد کتاب کـودک و نوجوان،
ش ،13بهـار .1396
665مـر ِد مـردم :نگاهـی بـه آثـار علـی اشـرف
درویشـیان نویسنده تازه درگذشـته کرمانشاهی،
مرتضـی حاتمـی ،نقـد کتـاب کـودک و نوجوان،
ش ،15پاییـز .1396
666منشـی نولکشـور و بازنویسـی ادبیـات
کـودک و نوجـوان :بررسـی تطبیقی نـگار دانش
سـید علی کاشـفی خوانسـاری
و مثنویاالطفالّ ،
و نرگـس پـدرام ،نقـد کتـاب کـودک و نوجوان،
ش ،13بهـار .1396
667موجـز ،دشـوار ،غربـی :نگاهی به یـک کتاب
ترجمـه دربـارة ادبیات کودک ،پیمـان جلیلپور،
نقـد کتاب کودک و نوجـوان ،ش ،13بهار .1396
668میمیـرم برایـت ،نقـد و بررسـی آفرینـش
تصویـر در سـایه کلمـات ،رفیـع افتخـار ،نقـد
کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،13بهـار .1396
669نقـد کمـال گرایانـه دو رمـان نوجـوان :راز
گمشـدة خـاور از عبدالمجیـد نجفـی و ماجـرای
عجیـب سـگی در شـب از مـارک هـادون ،علـی
اکبرپـور محمودآبـادی ،آسـیه ذبیح نیـا عمران،
مصطفـی گرجـی ،حسـین یزدانـی ،نقـد کتـاب
کـودک و نوجـوان ،ش ،16زمسـتان .1396
770نـگاه معناشناسـانة تصویـری در تـک فـرم
روایی ،مسـعود مجـاوری آگاه ،نارنج ،ش  ،2پاییز
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و زمسـتان .1395

772هجویـهای بـرای رمانهای تخیلـی جادویی:
نقـد و بررسـی رمـان دیویدی اسـرارالغوالن،
حسـن پارسـایی ،نقـد کتـاب کـودک و نوجوان،
ش ،15پاییـز .1396
773هـر انسـان یـک عالَـم ،هـر عالَم یـک هدیه،
سـید نورانـی ،نقـد کتـاب کـودک و
مهدیـه ّ
نوجـوان ،ش ،15پاییـز .1396
774هزارتـوی پـر پیـچ و خـم!  ،مهتـاب مهدوی،
نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش ،15پاییـز
.1396
775هفـده نکتـه دربـارة جلـد هفـده :حرفهایی
دربـارة هفدهمیـن جلـد فرهنگنامـة کـودکان و
سـیدعلی کاشـفی خوانسـاری ،نقـد
نوجوانـانّ ،
کتـاب کودک و نوجوان ،ش ،16زمسـتان .1396
776هـمذات پنـداری یـک نقطـه عطـف اسـت:
نگاهـی بـه رمـان نوجـوان بنفشـهها میخندند،
عالمـه میرشـفیعی ،نقد کتاب کـودک و نوجوان،
ش ،15پاییـز .1396
777یک انتخاب بسـیار نامناسـب :بررسـی کتاب
چگونـه پـدر و مادر خـود را تربیت کنیـم؟ ،زهرا
احمـدی ،نقد کتـاب کـودک و نوجـوان ،ش،14
تابستان .1396
778یک روایت چند صدا ،بررسـی شـیوههای
گفتگومنـدی و چنـد صدایی در رمـان الالیی
بـرای دختـر مـرده ،امیـن ایزدپنـاه ،مطالعات
ادبیـات کـودک ،ش ،15بهار و تابسـتان .1396
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ب) قرآن و حدیث
• کلیات
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
الف) کلیات و اطالع رسانی
«توحیـدمفضـلبـنعمـرجعفـیدرتـرازوی
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
«بررسـیونقـدکتـابروششناسـیتحقیقـاتکیفی» ،نقـد»،هـادینصیـریومحمدعلـیصالحـی،
مصطفـیهمدانـی،پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش ،45کتـابقیـم،ش،16بهـاروتابسـتان.1396
خـردادوتیـر.1396

ج) فقه و حقوق
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
الف) فهرست نویسی و نسخ خطی
«دیـنحداقلـی:نقدیبرکتابجایگاهتشـریع،
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
«ناگفتههایـیدربارةمجلـدیازفهارسمجلس :شـورا و بیعـت در فقـه و حقـوق اسـالمی»،
نقدفهرستنسـخههایخطیمجلس،ج ،»45عابدیـن مؤمنـی ،فصلنامـۀ نقدکتـاب فقـه و
جوادبشـری،آینۀپژوهش،ش167و،168آذرو حقـوق،ش9و،10بهـاروتابسـتان.1396
اسفند.1396
د) اخالق
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
• فلسفه ،کالم و عرفان
درایـنحـوزهدواثربهطورمشـترکشایسـتۀ «چـرا مترجـم و ناشـر خـوب بـودن دشـوار
اسـت؟» ،امیرحسـین خداپرسـت ،فصلنامـۀ
تقدیرشـناختهشد:
«.1معرفـیوبررسـینقادانـۀکتـابفلسـفۀ نقدکتـاباخـالق،علـومتربیتیوروانشناسـی،
ریاضیـاتبـراون»،حسـینبیـات،فرهنـگو ش6و ،7تابسـتان و پاییـز .1395
اندیشـۀریاضـی،ش،60بهاروتابسـتان.1396
«.2بررسـیونقـدکتـابتاریخفلسـفۀراتلج» • ،علوم اجتماعی
سـیدمصطفیشـهرآیینی،پژوهشـنامۀانتقادی الف) علوم اجتماعی
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
متـون،ش،5آذرودی.1396
«ای.پـی.تامپسـونوتکویـنطبقـهکارگـردر
انگلسـتان»،سـیدهاشـمآقاجـری،نـگاهنـو،
• علوم تربیتی و روانشناسی
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد :ش ،114تابسـتان .1396
«نقـدیبرکتـابآموزشوپـرورشتطبیقـی:رویکردها،
روشهـاواصـول»،عبـاسمعـدندارآرانـی،پژوهشـنامۀ
انتقـادیمتـون،ش،6آذر.1396

• دین

ب) علوم سیاسی
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
«پرتویـی نـو بـر اندیشـۀ سیاسـی اسـالم:
نقدکتـابتاریـخاندیشـهسیاسـیدراسـالم»،
عبـاسخلجـی،پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،
ش ،8بهمـن .1396

الف) کلیات اسالم
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
«بررسـیونقـدکتـابازعلـمسـکوالرتـاعلم
دینـی»،خسـروباقرینوعپرسـت،پژوهشـنامۀ ج) اقتصاد
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
انتقـادیمتـون،ش،2خـردادوتیـر.1396
«بررسـیونقدکتـاباقتصادازنگاهـیدیگر»،
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منتخب
مقدمه
منتخب
نمایهآثار
نمایه

86

ـواتوسـرقات:پژوهـشنامـهیـاپژوهـش
وحیـد مقـدم و هـادی امیـری ،پژوهشـنامۀ « َه َف
َ
نمـا؟نگاهـیانتقادیبـهکتابنگاهیبـهتاریخ
انتقـادیمتـون،ش،9اسـفند.1396
تفکـرامامیـهازآغـازتاظهـورصفویـه»،حمید
• هنر
عطایـینظری،آینـهپژوهـش،ش،165مردادو
درایـنحـوزهیـکاثرشایسـتۀتقدیرشـناخته
شـهریور.1396
شد :
«نقـدوبررسـیکتاببنیانهـاینظریوعملی
ب) تاریخ علم
موسـیقیفیلمبـارویکردسـینمایکشـورهای
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
اسـالمی»،حمیـدعسـکریرابری،پژوهشـنامۀ
«آیـاعلـومطبیعـیدرتمدناسـالمیبرگرفته
انتقـادیمتـون،ش،4مهروآبـان.1396
ازاسـالمبـود؟»،امیرمحمـدگمینـیوفاطمـه
کیقبـادی،فصلنامـۀنقدکتـابکالم،فلسـفهو
• ادبیات
عرفـان،ش15و،16پاییـزوزمسـتان.1396
الف) نقد ادبی
درایـنحـوزهیـکاثرشایسـتۀتقدیرشـناخته
• کودک و نوجوان
شد :
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
«نقـددرسـنامههایسبکشناسـیوپیشـنهاد
«یـکروایـتچنـدصـدا،بررسـیشـیوههای
دودرسسـبکپژوهیوسـبکورزیدررشـتۀ
گفتگومنـدیوچندصدایـیدررمـانالالیـی
ادبیـاتفارسـی»،محمـودفتوحـیرودمعجنی،
بـرایدختـرمـرده»،امیـنایزدپنـاه،مطالعـات
ادبیـاتپارسـیمعاصـر،ش،1بهـار.1396
ادبیـاتکـودک،ش،15بهـاروتابسـتان.1396
ب) متون کهن
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
ِ
«ایـنطبـلبلندبانـگدرباطـنهیـچ:معرفـی
ونقـدلطائفالتفسـیردرواجکـی»،حمیدرضـا
سـلمانی،فصلنامـۀنقدکتـابادبیـات،ش،11
پاییـز.1396

• ادبیات داستانی

• بخش ویژه

نشریه شایستة تقدیر:
درایـنبخـشفصلنامۀپژوهـشونگارشکتب
دانشـگاهی(بـااحتـرامویـادبودمدیرمسـئول
وسـردبیرپیشـینزنـدهیـاداحمـداحمـدیو
تقدیـرازمدیرمسـئولفعلـیمحمـدذبیحـی
وسـردبیرزهـراابوالحسـنی)بـهعنـواننشـریۀ
شایسـتۀتقدیـرانتخابشـد.

دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
«نقـدی سـاختگرایانه بـر تقابلهـای معنایـی
فعاالن عرصة نقد کتاب:
رمـانگالبخانـماثرقاسـمعلیفراسـت،پوران
درایـنبخـشازآقایعلیرجبزادهبهسـبب
علیپـور» ،ادبیـات پایـداری ،ش ،17پاییـز و
برگـزاریجلسـاتمتـداومجمعههـایپردیـس
زمسـتان .1396
کتابدرپردیسکتابفروشـیاماممشـهدتقدیر
میشود.

• تاریخ و جغرافیا

الف) تاریخ
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:

مقدمه

معرفی آثار و
پدیدآورندگان
منتخب
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کلیاتعرسانی
کلیات -اطال

بررسی و نقد کتاب
روششناسی تحقیقات کیفی

اثر برگزیده

«بررسـی و نقـد کتـاب روششناسـی تحقیقات کیفـی» ،مصطفـی همدانی ،پژوهشـنامة
انتقـادی متـون ،ش  ،45خـرداد و تیـر .1396
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روش تحقی�ـ از دروس بنی�ادی در هم�ۀ رش�تههای علمی اس�ت .در این می�ان ،روشهای کیفی
تحقی�ـ در دههه�ای اخیر رش�د چش�مگیری یافته؛ اما متاس�فانه س�هم متون دانش�گاهی م�ا در این
ح�وزۀ نوپدی�د ،ناچی�ز اس�ت .اس�تاد محت�رم آقای دکت�ر محمدتق�ی ایمان ،مؤل�ف و مترج�م کتب و
مق�االت مه�م در ح�وزۀ پارادیمشناس�ی ،فلس�فۀ روش تحقی�ـ و روششناس�ی اس�ت .مت�ن درس�ی
«روششناس�ی تحقیق�ات کیف�ی» از جدیدترین تألیفات ایش�ان اس�ت که محصول  13س�ال تدریس
نویس�نده در دانش�گاه ش�یراز اس�ت و ب�ا اس�تفاده از چن�د ص�د منبع التین نگاش�ته ش�ده و توس�ط
پژوهش�گاه ح�وزه و دانش�گاه منتش�ر ش�ده اس�ت .ب�ا وج�ود توانمندیه�ای تخصصی مؤل�ف محترم
در ح�وزۀ روش تحقی�ـ ،ای�ن کت�اب هن�وز دارای اش�کالهای متعددی اس�ت و به همی�ن جهت ،این
نوش�تار ب�ا ه�دف بررس�ی انتق�ادی تألی�ف یادش�ده ب�ا روش اس�نادی و تحلیل�ی و در س�ه ح�وزۀ نقد
ص�وری ،س�اختاری و محتوای�ی انجام گرفته اس�ت .در نقد س�اختاری ،مبنای نظری نقد س�اختاری بر
اس�اس منط�ـ ارس�طویی برای اولی�ن بار (تا آنجا که نویس�نده اطالع دارد) توس�ط نگارن�ده تدوین و
ب�ه کار برده ش�ده اس�ت .پژوه�ۀ فرارو با تبیین اس�تداللی دهها اش�کال موجود ،ل�زوم ویرایش صوری،
س�اختاری و محتوای�ی مج�دد بخشهای�ی از کت�اب خصوص�اً برخ�ی نموداره�ا و مدله�ا و نیز فصل
هفت�م آن ک�ه ب�ه «تحلی�ل گفتمان» اختص�اص دارد را پیش�نهاد کرده و س�عی نموده انتق�ادات خود
را در ه�ر م�ورد ب�ا پیش�نهاد اصالح�ی ضمیمه کن�د .بر اس�اس یافتههای تحقیـ پیش�نهاد میش�ود:
 .1مقدم�های در آغ�از کت�اب اف�زوده ش�ود و محت�وای الزم در یک مقدمه که در ضم�ن این مقاله
بیان ش�د از جمله مفاهیم چهارگانۀ «پژوهش»« ،پژوهش کیفی»« ،روششناس�ی» و «روششناس�ی
پژوه�ش کیف�ی» در آن درج ش�ود .2 .فصل�ی در آغ�از کت�اب ب�ا عن�وان «کلی�ات» اف�زوده ش�ود که
مش�تمل برتاریخچ�های از تحقی�ـ کیفی ،ان�واع نمونهگیری کیفی و نیز قواعد کل�ی مباحث مربوط به
ارزیاب�ی تحقی�ـ کیف�ی (پایای�ی و روایی) باش�د .3 .کت�اب مجددا ً ویرایش ش�ود و در این ویراس�تاری،
اغ�الط تایپ�ی ،جملهه�ای نارس�ا و غیرمنس�جم بازآفرینی ش�وند و مش�کالت ناش�ی از تفکیک کتاب
اصلی که در این نوش�تار به آنها اش�اره ش�د و رفع اش�کاالت س�اختاری و محتوایی یاد ش�ده خصوصاً
بازنگ�ری در ترس�یم نموداره�ا (طب�ـ الگوی پیش�نهادی ناقد) م�ورد توج�ه قرارگیرن�د .در این میان،
فص�ل هفت�م نیازمند تجدیدنظ�ر ویژه و همهجانبه اس�ت.

.........
برگزیده

همدانی ،مصطفی ()1357
دانشآموختة خارج فقه و فلسفه– استاد سطوح عالی حوزه
علمیه،قم

کارنامک
تحقیـ و تدریس در سطوح مختلف علمی در حوزه علمیه قم.
پژوهشگر و محقـ مطالعات علوم انسانی و بویژه در شاخۀ علوم انسانی اسالمی.
تألیف چند جلد کتاب و انتشار توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور.
نگارش ده ها مقاله علمی و انتشار در مجالت معتبر پژوهشی اسالمی و انسانی.
ارائ�ۀ مقال�ه در همایشه�ای مل�ی و بین الملل�ی و برگزیدگ�ی در همایشها و جش�نوارههای
متعدد.
گزیدة آثار
عرفان و اخالق اجتهادی ،قم :انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1396 ،
«ادلۀ علم اصول از منظر امام خمینی» ،پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی ،بهار .1396
«ارتب�اط انس�ان و ش�یطان از دی�دگاه ق�رآن کری�م» ،تحقیق�ات ق�رآن و حدی�ث ،تابس�تان
.1396
«الگویی از روش اجتهاد در عرفان مأثور» ،عرفان اسالمی ،تابستان .1396
«نق�د س�ازۀ معناش�ناختی ،م�دل ارتباط�ی منب�ع معن�ا از منظ�ر حکم�ت متعالی�ه» ،حکمت
صدرای�ی ،زمس�تان .1396
«کیف�ر اخ�روي ک�ودك مراه�ـ در تجاوز ب�ه حقوق و ام�وال دیگ�ران» ،پژوهشه�اي فقهي،
س�ال دوازده�م ،ش ،3پاییز .1395
روش شناسی علم اصول ،قم :انتشارات دانشگاه قم.1395 ،
ارزیابی الجامع الصغیر ،قم :انتشارات دانشگاه قم.1395 ،
«تبیی�ن فقه�ی دروغ در ارتب�اط ب�ا خانواده ،همس�ر و فرزندان» ،کاوش�ي نو در فقه اس�المي،
ش  ،83بهار .1394
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کلیات........... -
فهرست نویسی

ناگفتههایی دربارة مجلدی از فهارس مجلس
نقد فهرست نسخههای خطی مجلس ،ج 45

اثر برگزیده
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«ناگفتههایــی دربــارة مجلــدی از فهــارس مجلــس :نقــد فهرســت نســخههای
خطــی مجلــس ،ج  ،»45جــواد بشــری ،آینــة پژوهــش ،ش167و ،168آذر و اســفند
.1396
س�ید
در ن�گارش فهرس�ت نس�خههای خط�ی کتابخان�ۀ مجل�س ،جل�د  45ک�ه ب�ا ن�گارش ّ
ص�ادق حس�ینی اش�کوری و یوس�ف بی�گ باباپ�ور ب�رای دس�تنویسهای ش�مارۀ  16101ت�ا
معرفی
 16500تهی�ه شدهاس�ت ،نکات�ی نادی�ده گرفته ش�ده که باعث ب�روز برخی مش�کالت در ّ
متع�دد موج�ود در ای�ن
ش�ماری از دس�تنویسها و عناوی�ن گردی�ده اس�ت .از می�ان مش�کالت
ّ
فهرس�ت ،تع�دادی توس�ط نویس�ندۀ این نق�د انتخ�اب و با تفکی�ک بخشهای «کتابشناس�ی»
و «نسخهشناس�ی» به تفصیل ش�رح داده ش�ده اس�ت .هر عنوان و دس�تنویس به د ّقت بررس�ی
و در نهای�ت روش�ن ش�ده که این فهرس�ت در بخ�ش «کتابشناس�ی» خطاهای بیش�تری دارد.
تع�دادی عن�وان خط�ا در ای�ن فهرس�ت موج�ود اس�ت که ه�م ب�ه فهرس�توارهها راهیافت�ه و هم
در بانکه�ای اطالعات�ی مج�ازی عین�اً ثب�ت ش�ده اس�ت .تبع�ات چنی�ن انعکاس�ی ای�ن اس�ت
مصحح�ان و پژوهش�گران مت�ون در ش�ناخت دس�تنویسها و عناوی�ن موج�ود در گنجین�ۀ
ک�ه ّ
کتابخان�ۀ مجل�س ب�ه خط�ا می افتن�د و برخ�ی از آثاری را ک�ه در ای�ن کتابخانه وج�ود دارد ابدا ً
نخواهن�د ش�ناخت .چن�د عن�وان غیرواقع�ی ایجاد ش�ده و همچنی�ن چند دس�تنویس مجعول و
م�ز ّور ،در ش�عار نس�خههای اصیل قرار گرفته اس�ت .همچنین در معرف�ی «مجموعه»های دارای
چن�د رس�اله ،ک�م تری�ن ت�الش ص�ورت گرفته اس�ت .این نق�د ب�ا مثالهای ف�راوان نش�ان داده
ک�ه اطالع�ات فهرس�تنگار بخ�ش «کتابشناس�ی» چن�ان نارس�ا و پ�ر اش�کال اس�ت ک�ه عم ً
ال
بایس�تی ای�ن فهرس�ت را بازبین�ی ک�رد ی�ا دوب�اره نگاش�ت .این نوش�تار ب�ا مطلبی ش�خصی در
بی�ان تجرب�های دربارۀ رویکردهای فهرس�تنگاری کتب خطی اس�المی آغاز میش�ود .نویس�نده،
ای�ن نق�د را ب�ه چند بخش تقس�یم کرده ک�ه هریک ب�ا عنوانی مج�زا ،و مقدمهای کوت�اه ،حاوی
نمونههای�ی از ان�واع مش�کالت و خطاه�ای اث�ر مذکور اس�ت.

برگزیده
.........

بشری ،جواد ()1363
دانشآموختة دکتري زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران

کارنامک

عضو هیئت علمي 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.
برگزیدۀ نخست دهمین جشنوارۀ حامیان نسخ خطی.
«همایش شهاب» (کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی).
برگزیدۀ
ِ
حائز رتبۀ شایان تقدیر در نوزدهمین دورۀ کتاب سال دانشجویی.

گزیدة آثار
«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
تحقیـ در مجالس تفسیری فضلبن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن :گنجینهای از سرودههای
زاهدانۀ فارسی سدۀ پنجم ،با همکاری محمد افشینوفایی ،تهران :میراث مکتوب.1394 ،
قاره ،ویژهنامۀ نامۀ فرهنگستان ،ش ،3پاییز و زمستان.1393
«نسخهای هندی از ارشاد قالنسی در ایران»  ،شبه ّ
«حاجیبابا قزوینی ،برجستهترین شاگرد شیخ بهایی» مرزبان فرهنگ :جشننامۀ دانشور فرهنگیار سید
محمود مرعشی ،تهران -قم :خانۀ کتاب  -کانون نویسندگان.1393 ،
«گفتاری در تکمیل دیوان قوامی رازی و تصحیح قصیدۀ بازیافتهای از او» ،آینۀ میراث ،ش.1392 ،52
اللوامع او ،دستنامهاي صوفیانه برای وعظ از نیشاپو ِر سدۀ چهارم» ،حسن
«ابوسعد خرگوشي و کتاب
ِ
انصاری -زابینه اشمیتکه ،جشننامۀ استاد محمدعلی مهدوی راد ،قم :نشر مورخ( ،1391 ،ترجمه).
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؛ ج1390 ،2؛ ج( ،1391 ،3سر
ویراستاری).
وصیت امام علی(ع) به امام حسین (ع) :کهنترین ترجمۀ منظوم فارسی از کالم علوی،
ترجمۀ منظوم ّ
ترجمه و سرودۀ سیدحسن غزنوی ملقب به اشرف ( 556ه.ق) ،تهران :میراث مکتوب( ،1389 ،تصحیح).
فهرستنسخههایخطیکتابخانهمجلس،ج 27بخشاول،تهران:کتابخانۀمجلسشورایاسالمی.1389،
«گناه بخت من است این گناه دریا نیست :بررسی قطعهای  ،»...نامۀ فرهنگستان ،دورۀ  ،10ش.1387 ،39
«نکتههایی تازه دربارۀ هندوشاه نخجوانی و فرزندش شمس منشی» ،پیام بهارستان ،ش ،2-1پاییز و
زمستان.1387
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...........و عرفان
فلسفه ،کالم

معرفی و بررسی نقادانة کتاب
فلسفة ریاضیات براون

اثر شایسته تقدیر

92

«معرفـی و بررسـی نقادانة کتاب فلسـفة ریاضیات براون» ،حسـین بیـات ،فرهنگ و
اندیشـة ریاضی ،ش ،60بهار و تابسـتان .1396
ای�ن مقال�ه معرف�ی ،بررس�ی ،تلخی�ص و نق�د کت�اب فلس�فۀ ریاضی�ات ،آش�نایی ام�روزی با
دنی�ای برهانه�ا و تصویره�ا نوش�تۀ جیم�ز راب�رت ب�راون و ترجم�ۀ محمد قاس�م وحی�دی اصل
اس�ت ک�ه در س�ال  1394توس�ط نش�ر نوش�تگان ب�ه چاپ رس�یده اس�ت.
نویس�نده س�ه ه�دف عم�ده را ب�رای ن�گارش ای�ن کت�اب برش�مرده اس�ت .ای�ن اه�داف را
میت�وان ،ب�ه ترتی�ب« ،آموزش�ی :ط�رح مهمتری�ن مس�ائل و راه حله�ای رقی�ب در فلس�فۀ
ریاضی�ات»« ،ترویج�ی :معرف�ی برخ�ی مباح�ث جدیدت�ر مث�ل آزمایش�گری و دیداریس�ازی» و
«پژوهش�ی :دف�اع از افالطونگرای�ی و تلق�ی افالطونی از نق�ش تصاویر در ریاضی�ات» نامید .او در
فص�ل ا ّول ب�ا عن�وان «ان�گارهای از ریاضی�ات» ب�ه ارائ�ۀ ی�ک تصویر کل�ی از ریاضیات میپ�ردازد.
کت�اب ب�راون ،س�اده و در عی�ن ح�ال عمی�ـ (اط�الع بخ�ش و تأم�ل برانگی�ز) اس�ت .ارجاعات و
جامعی�ت موضوعی نس�بتاً خوبی برخوردار اس�ت .ام�ا با این همه،
راهنماییه�ای خوب�ی دارد و از
ّ
برخ�ی موضوع�ات مه�م از قل�م افتادهاند ،یا مس�تق ً
ال به آنها توجه نش�ده اس�ت .از جمل�ه میتوان
ب�ه مس�ائل و دیدگاههای�ی ک�ه کوای�ن و بناس�راف مط�رح کردهاند اش�اره ک�رد .این کت�اب از نظر
حجم�ی ،چن�دان مت�وازن نیس�ت .زی�را نویس�نده بخش وس�یعی از کت�اب را ص�رف تحقـ هدف
س�وم خ�ود کردهاس�ت و ای�ن تخصی�ص نامت�وازن ،از کامیاب�ی او در رس�یدن به ه�دف ا ّول و دوم
کاس�ته است.
ترجم�ۀ فارس�ی کت�اب نی�ز مجموع�اً خ�وب و قابل قبول اس�ت .اگ�ر نادرس�تی ترجمۀ برخی
جملهه�ا ،نامفه�وم ی�ا دیری�اب ب�ودن بعض�ی از جملهه�ا ،نادرس�ت ب�ودن برخ�ی برابرنهادهه�ا،
مرج�وح ب�ودن برخ�ی معادله�ا ،و برخ�ی ک�م دقتیه�ای نگارش�ی و چاپ�ی اص�الح ش�وند ،برای
خوانن�دۀ ایران�ی مفیدت�ر و لذتبخشت�ر خواهد ش�د.

.........تقدیر
شایسته

بیات ،حسین ()1353
دانش آموختة دکتری فلسفة علم،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران

کارنامک

کارشناس ریاضی محض از دانشگاه زنجان و کارشناس ارشد منطـ از دانشگاه تربیت مدرس.
مدرس فلسفه و منطـ دانشگاههای زنجان ،مفید قم و علوم و تحقیقات تهران.
مدرس دورههای تفکر نقادانه در مرکز اندیشگاه کتابخانۀ ملی ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران ،مراکز جهاد دانشگاهی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تهران و شهرستانها.
طراح و اجراي پروژۀ سالنامه آماري براي مرکز جهاني علوم اسالمي.
کارشناس مسئول دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی زنجان.
مدیر مؤسسه فرهنگی – هنری خانۀ دوستان آشنا.
عضو انجمن منطـ ایران.
مدرس و عضو هیئت داوران مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت.
داور مقاالت فصلنامۀ تأمالت فلسفی دانشگاه زنجان و جستارهای فلسفی علوم و تحقیقات تهران.
گزیده آثار
«بررسی نقادانۀ افالطونگرایی ریاضیاتی جدید» ،پژوهشهای فلسفی ،ش ،23تابستان .1397
مبانی و شیوه نامۀ تولید سالنامۀ آماری ،تهران :آسمان خیال.1395 ،
«نقد راه حل براون بر مساله دسترسی پذیری» ،جستارهای فلسفی ،ش ،30پاییز و زمستان .1395
«مقبولیت اثباتهای تصویری در ریاضیات» ،تأمالت فلسفی ،ش ،16سال  ،6بهار و تابستان .1395
«انواع تبیین های ریاضی» ،جستارهای فلسفی ،ش ،28سال ،10پاییز .1394
نظریههای اثبات ریاضی ،تهران :آسمان خیال.1394 ،
مشارکت در پروژه پژوهشی «ترجمۀ کتاب فلسفه های علوم» ،برای مؤسسه حکمت و فلسفه ایران،
زمستان .1393
«فراروششناسی حل مناقشه اثبات ریاضی» ،فلسفۀ علم ،ش  ،2سال  ،4پاییز ،1393
«آیههاي قرآنی ناظر به طبیعت» ،همایش بینالمللی ،گفتگوی علم و دین ،تهران ،اردیبهشت
.1385
«ساختار منطقي جمله نزد ارسطو ،مالصدرا و فرگه» ،کنفرانس جهاني مالصدرا ،تهران .1383
«نظریه ارجاعی معنا ،و .الیکان» ،تأمالت فلسفی ،سال  ،1ش  ،2تابستان .1388
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...........و عرفان
فلسفه ،کالم

بررسی و نقد کتاب
تاریخ فلسفة راتلج

اثر شایسته تقدیر
«بررسـی و نقد کتاب تاریخ فلسـفة راتلج» ،سـیدمصطفی شـهرآیینی ،پژوهشـنامة
انتقادی متـون ،ش ،5آذر و دی .1396
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در مقال�ۀ پی�شرو چنانک�ه از عنوان�ش پیداس�ت منتقد ب�ه معرفي ،نقد و بررس�ي ترجمۀ
فارس�ی جل�د چه�ارم از دورۀ ده جل�دی تاری�خ فلس�فۀ راتلج با عن�وان رنس�انس و عقلباوری
س�دۀ هفده�م میپ�ردازد .ن�گارش ای�ن اث�ر را جمع�ی از برجس�تگان و صاحبنظ�ران ط�راز
اول دانش�گاههای دنی�ا درب�ارۀ دورۀ نوزای�ی و عقلگرای�ی برعه�ده دارن�د و سرویراس�تار ای�ن
پارکینس�ن اس�ت .ای�ن اثر را انتش�ارات راتلج در س�ال
مجل�د نی�ز اسپینوزاش�ناس مع�روف،
ُ
 1993منتش�ر ک�رده و در س�ال  1392نی�ز حس�ن مرتض�وی آن را بهفارس�ی ترجم�ه ک�رده
و انتش�ارات پویهن�گار وظیف�ۀ نش�ر آن را عه�دهدار ب�وده اس�ت .منتق�د قص�د دارد در مقدمۀ
مقال�ه ،نخس�ت معرف�ي اجمالي از ای�ن دورۀ ده جلدی و ویژگیهای آن را بهدس�ت دهد و در
ادام�ه ،مجل�د چه�ارم از ای�ن مجموع�ه را معرفیکند و جایگاه ای�ن اثر را در میان آثار مش�ابه
در زب�ان فارس�ی نش�ان ده�د .س�رانجام پی�ش از ورود ب�ه بخش اصل�ي مقاله ،مترج�م کتاب
بهاجم�ال معرف�ي میش�ود .نق�د و بررس�ي ترجم�ۀ فارس�ي ای�ن اث�ر که بخ�ش اصل�ي مقاله
را ب�ه خ�ود اختص�اص ميده�د ،در دو بخ�ش ص�وري و محتوای�ي تنظی�م ش�ده که نخس�ت
از جنب�ۀ ص�وري و ش�کلي ب�ه نق�د و ارزیاب�ي پرداخت�ه و در بخ�ش دوم ،ترجم�ه را از منظ�ر
محتوای�ي و تخصصي بررس�ی کردهاس�ت.

.........تقدیر
شایسته

شهرآیینی ،سیدمصطفی ()1351
دانشآموختة دکتري فلسفه ،دانشگاه تهران

کارنامک

دانشیار و عضو هیئت علمی و مدیرگروه فلسفۀ دانشگاه تبریز.
داراي دانشنامۀ کارشناسي و کارشناسي ارشد فلسفۀ دانشگاه تهران.
دبیر و کارشناس گروه ادیان مرکز بینالمللی گفتگوی تمدنها.
ادیان شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی.
عضو گروه فلسفه ،کالم و
ِ
عضو کارگروه تخصصی فلسفه در شورای تحول علوم و عضو شوراي تخصصي علوم عقلي وابسته به
کرسيهاي نظریهپردازي.
عرفان شورای بررسی متون علوم انسانی در نخستین همایش
و
ادیان
کالم،
ناقد برتر از گروه فلسفه،
ِ
ملی نقد کتب علوم انسانی.
پژوهشگر برگزیدۀ دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز در سال .1396
عضو هیئت تحریریۀ نشریۀ پژوهشهاي فلسفي دانشگاه تبریز.
گزیدة آثار
«فلسفه تطبیقي از نگاه پل ماسون اُرسل» ،پژوهشهای فلسفی ،سال ،10ش  ،18بهار و تابستان .1395
«عالم عقل و ماورای عقل در اندیشۀ عینالقضات» ،تاریخ فلسفه ،سال  ،7ش  ،3زمستان .1395
«شکاکیت هیوم :در راستای شک دکارت یا در تقابل با آن» ،نقد و نظر ،سال  ،21دورۀ  ،2تابستان .1395
«نقش خدا در نظام معرفتشناسی دکارت و آگوستین» ،پژوهشهای معرفتشناختی ،ش ،11بهار و
تابستان .1395
«خوانش کربن از فلسفۀ تطبیقی» ،تأمالت فلسفی ،سال  ،5ش  ،14بهار و تابستان .1394
«جایگاه احساس و تخیل در نظام فکری دکارت» ،حکمت و فلسفه ،سال دهم ،ش چهارم ،زمستان .1393
«جایگاه اخالق در نظام فکری دکارت» ،جستارهای فلسفی ،سال  ،9ش ،24پاییز و زمستان .1392
ترجمۀ فلسفۀ دکارت نوشتۀ جانکاتینگم ،تهران :نشرنی.1392 ،
ترجمۀ جلد چهارم تاریخ فلسفۀ راتلج ،دورۀ نوزایي و عقلگرایي ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه.1392 ،
«ادراك حسي ،تخیل و حافظه در نظام فکري آگوستین» ،آفاق حکمت ،تابستان .1391
«تمایز نفس و بدن و تبعات آن در مکاتبات میان دکارت و الیزابت» ،متافیزیک ،ش ،13بهار و تابستان .1391
ترجمۀ فلسفۀ اسپینوزا نوشتۀ ایرول هریس ،تهران :نشر نی.1389 ،
تأمالتی دربارۀ تأمالت دکارت :تفسیر روششناختی کتاب تأمالت دکارت ،تهران :ققنوس.1388 ،
ترجمۀ قلب اسالم نوشتۀ دکتر سیدحسین نصر ،تهران :انتشارات حقیقت.1383 ،
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...........روانشناسی
علوم تربیتی و

نقدی بر کتاب آموزش و پرورش تطبیقی:
رویکردها ،روشها و اصول

اثر شایسته تقدیر
«نقـدی بـر کتاب آمـوزش و پرورش تطبیقـی :رویکردهـا ،روشها و اصـول» ،عباس
معـدندار آرانی ،پژوهشـنامة انتقادی متـون ،ش ،6آذر .1396
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در ط�ی چن�د دهۀ اخی�ر رقابتهای آموزش�ی باع�ث توجه روزاف�زون اندیش�مندان به درك
تح�والت و نوآوریه�ا و ه�م چنی�ن ش�یوههای ح�ل و فص�ل چالشه�ای آم�وزش و پ�رورش در
س�ایر جوام�ع شدهاس�ت .در این راس�تا ،رس�الت اصلی عل�م آموزش وپ�رورش تطبیق�ی ،مطالعۀ
انتق�ادی ش�باهتها و تفاوته�ای آموزش�ی ش�ایع در بین جوامع و فرهنگها اس�ت .ل�ذا امروزه
توج�ه ب�ه ای�ن علم و ض�رورت بهرهگیری از آن ب�ه پدیدهای رای�ج در مراکز آم�وزش عالی مبدل
گش�ته ک�ه میت�وان جلوهه�ای ظاه�ری آن را در راهان�دازی و تأس�یس دورهه�ای تحصی�الت
تکمیل�ی ،مراک�ز پژوهش�ی و چ�اپ و تألی�ف کت�ب و مق�االت تطبیقی مش�اهده نم�ود .در ایران
مباح�ث آم�وزش وپ�رورش تطبیق�ی ب�ه ص�ورت درس�ی س�ه واح�دی در رش�تۀ عل�وم تربیت�ی
(گرایش�ات مختلف) و در س�طوح کارشناس�ی ،کارشناس�ی ارش�د و دکتری به دانش�جویان ارائه
مبین
میش�ود .تدوی�ن و تألی�ف کت�اب آموزش و پرورش تطبیق�ی :رویکردها ،روشه�ا و اصول ّ
تالش�ی آگاهان�ه ب�رای معرف�ی بیش�تر ای�ن عل�م ب�ا توجه ب�ه بنیانه�ای نظ�ری و اص�ول حاکم
ب�ر آن اس�ت .در مقال�ۀ حاض�ر ،کت�اب مذک�ور از بع�د ش�کل و محتوی م�ورد بررس�ی قرارگرفته
و ب�ه امتی�ازات و کاس�تیهای آن اش�اره میش�ود .ب�ا توج�ه ب�ه حجم ک�م و قلّت صفح�ات ،این
اث�ر توانس�ته ت�ا ح�د نس�بی خوانن�دگان را ب�ا چارچوبهه�ای کل�ی و اولیه این علم آش�نا س�ازد.
همچنی�ن مهمتری�ن کاس�تی اث�ر حاضر را میت�وان فقدان توجه ب�ه جریانات معاص�ر فکری علم
آم�وزش و پ�رورش تطبیقی دانس�ت.

.........تقدیر
شایسته

معدندار آرانی ،عباس ()1343
دانشآموختـة فـوق دکتـري آمـوزش و پـرورش تطبیقـی،
دانشـگاه هنـک گنـک چین

کارنامک

استادیار دانشگاه لرستان.
دارای دانشنامۀ کارشناسی وکارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه اصفهان.
عضو هیئت مدیرۀ انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران و رئیس انجمن.
عضو و سرگروه آموزش و پرورش تطبیقی شورای بررسی متون و نقد کتب علوم انسانی.
عضو انجمن آموزش عالی ایران ،انجمن جامعهشناسی آموزش و پرورش ایران و انجمن مطالعات
درسی ایران.
عضو شورای تحریریه و مدیر مسئول نشریه انگلیسی مطالعات ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی.
داور علمی مجالت علمی پژوهشی متعدد.

گزیده آثار
ترجمۀ مقدمهای بر روش تحقیـ تطبیقی با جبر بولین ،دانیل کرامانی ،با همکاری لیدا کاکیا ،محمد
جعفریملک و ،...تهران :آییژ.1396 ،
ترجمۀ معلم یادگیرنده ،اورا کاوو ،با همکاری لیدا کاکیا ،تهران :آییژ.1394 ،
ترجمۀ رویارویی با آموزش سایه :سیاستهای دولت در قبال تدریس خصوصی ،مارك بری با همکاری
لیدا کاکیا و تندیس تقوی ،تهران :طلوع دانش.1392 ،
آموزش و پرورش پلی بین شرق و غرب :چشم انداز فلسفی و تطبیقی ،با همکاری لیدا کاکیا ،تهران:
طلوع دانش.1393 ،
آموزش و پرورش ابتدایی ،راهنمائی و متوسطه :چشم اندازهای نوین ،با همکاری لیدا کاکیا ،تهران:
طلوع دانش.1391 ،
مهارت های موفقیت در تحصیل ،با همکاری لیدا کاکیا ،تهران :نشر جوان امروز.1390 ،
آموزش و توسعه :مباحث نوین در اقتصاد آموزش وپرورش ،با همکاری محمدرضا سرکار آرانی ،تهران:
نشر نی.1388 ،
آموزش و پرورش تطبیقی  :نظریات و تئوری های بنیادین ،تهران :انتشارات جنگل.1385 ،
ترجمۀ آموزش و پرورش تطبیقی  :سنت ،تجدد و چالش های نوین ،مارك بری ،تهران :جنگل.1384 ،
آثار تربیتی وقف ،خرمآباد :اوقاف لرستان.1375 ،
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دین ...........-
کلیات اسالم

بررسی و نقد کتاب
از علم سکوالر تا علم دینی

اثر شایسته تقدیر
«بررسـی و نقـد کتـاب از علم سـکوالر تـا علم دینـی» ،خسـرو باقری نوعپرسـت،
پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،2خرداد و تیـر .1396
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کت�اب از عل�م س�کوالر تا عل�م دینی (گلش�نی )1392/1377 ،حاصل کوشش�ی ب�رای نقد
رویک�رد س�کوالر ب�ه عل�م و دعوت ب�ه رویکرد دینی به علم اس�ت .مؤلف در نقد رویکرد س�کوالر
دو گام اساس�ی ب�ر م�یدارد .نخس�ت ،اس�تدالل میکن�د ک�ه عل�م نیازمند جهت اس�ت؛ جهتی
ک�ه از جهانبین�ی دانش�مند حاص�ل میش�ود .در ضم�ن ای�ن اس�تدالل ،مؤل�ف به نق�د دیدگاه
اثباتگرای�ی (پوزیتیویس�م) میپ�ردازد و میکوش�د نش�ان ده�د ک�ه عل�م ،پی�ش فرضه�ای
متافیزیک�ی دارد .دوم اینک�ه عل�م در مق�ام کارب�رد یافتهه�ا محت�اج اخ�الق اس�ت و ب�دون آن
ب�ه تخری�ب میانجام�د .در مقال�ۀ حاض�ر ،ب�ا اس�تفاده از روش نق�د درون�ی و بیرونی ،اس�تدالل
شدهاس�ت ک�ه ب�ه رغ�م توج�ه مؤل�ف ب�ه ارتب�اط عل�م ب�ا متافیزی�ک ،وی در تبیین ای�ن رابطه
توفی�ـ نیافتهاس�ت زی�را آن را از س�ویی ب�ه مق�ام کاربرد و اخ�الق مربوط کرده و از س�وی دیگر
ب�ه ص�ورت افزودن چارچ�وب متافیزیکی ب�ه علم به صورت پس�ینی محدود کرده اس�ت .همین
رویک�رد افزودن�ی و پس�ینی ،مؤل�ف را ناگزی�ر از اذع�ان ب�ه ماهیت خنث�ای علم کرده اس�ت که
خ�ود نش�انگر ع�دم رهای�ی کام�ل وی از اثباتگرایی اس�ت .پیش�نهاد مقاله حاضر آن اس�ت که
مفه�وم مناس�ب عل�م دین�ی ،در گرو توجه ب�ه رابطه ارگانیک می�ان علم و متافیزیک اس�ت .این
رابط�ه ،ب�ه رغ�م تص�ور رایش�نباخ و به تبع وی اس�تنمارك ،عل�م را دچار نس�بیت گرایی مذموم
نم�ی س�ازد؛ هر چن�د درج�های مناس�ب از نس�بیتگرایی را موجب میش�ود.

.........تقدیر
شایسته

باقری نوعپرست ،خسرو ()1336
دانشآموختة دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه
نیوساوث ویلز استرالیا

کارنامک

استادروانشناسی و علومتربیتی دانشگاه تهران.
ستاد
ریاست دو دوره و عضو کنونی هیئت مدیرۀ انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران.
دریافت نشان درجه یک پژوهش به عنوان «پژوهشگر برجسته» از طرف دانشگاه تهران.
برندۀ جایزۀ مؤلف برتر بینالمللی دانشگاه تهران در سال .1396
عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ دانشکدههای علومتربیتی دانشگاههای شهید چمران ،دانشگاه اصفهان و
دانشگاه فردوسی.
عضو هیئت تحریریه و ویراستار بخش متاتئوری دائرۀالمعارف فلسفه و تئوری تربیتی استرالیا.
گزیده آثار
درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت ایران  :اهداف ،مبانی و اصول ،ج .1تهران :علمی فرهنگی1395 ،
(برگزیدۀ جوایز کتاب فصل و کتاب سال).
رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفۀ تعلیم و تربیت ،نرگس سجادیه و طیبه توسلی ،تهران :وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری( 1389 ،برگزیدۀ جایزه پژوهش فرهنگی).
درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت ایران :فلسفۀ برنامه درسی ،ج ،2تهران :علمی فرهنگی1389 ،
(برگزیدۀ جایزۀ پژوهش نمونۀ دانشگاه تهران).
نوعملگرایي و فلسفه تعلیم و تربیت ،تهران :دانشگاه تهران( 1386 ،برگزیدۀ جایزه کتاب فصل).
هویت علم دیني ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.1382 ،
نگاهي دوباره به تربیت اسالمي ،ج  ،1تهران :مدرسه.1368 ،

« Toward a more realistic constructivism» Advances in Personal Construct Psychology
)Vol. 3, pp. 37-59. London: JAI Press Inc. (1995
«Celebrating moderate dualism in the philosophy of education: A reflection on the
Hirst-Carr Debate ». Journal of Philosophy of Education: The Journal of the Philosophy
)of Education Society of Great Britain, 47 (4): 565-576. (2013
«Richard Rorty’s conception of philosophy of education revisited ».Educational
)Theory 64 (1), 75-98. (2014
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توحید مفضل بن عمر جعفی
در ترازوی نقد

اثر شایسته تقدیر

«توحیـد مفضـل بـن عمر جعفـی در تـرازوی نقد» ،هـادی نصیـری و محمدعلی
صالحی ،کتـاب قیـم ،ش ،16بهار و تابسـتان . 1396
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در نوش�تار حاض�ر رس�اله توحی�د مفض�ل ک�ه نقل ش�ده إم�الی امام ص�ادق (ع) ب�ه مفضل
ب�ن عم�ر اس�ت؛ از حی�ث س�ند و متن بررس�ی ش�ده ت�ا می�زان اعتبار س�ند و مت�ن آن از حیث
درس�تی ی�ا نادرس�تی انتس�اب آن ب�ه ام�ام ص�ادق (ع) ارزیاب�ی ش�ود .نخس�ت ب�ر گزارشه�ای
رجالی�ان متق�دم و متأخ�ر از کش�ی ت�ا آی�تاهلل خویی درب�اره ش�خصیت و آث�ار دو راوی موجود
در س�ند؛ یعن�ی محمدب�ن س�نان و مفضلب�ن عم�ر ،گ�ذری ش�ده اس�ت ت�ا جای�گاه آن�ان از دو
منظ�ر وثاق�ت رجال�ی و اعتب�ار آث�ار آنه�ا ،بررس�ی و متمای�ز گ�ردد( .ک�ه البته بخ�ش مربوط به
گزارشه�ای رجال�ی ب�ه رأی داوران محت�رم مجل�ه کتاب قی�م از مقاله ح�ذف گردی�د) .آنگاه در
صح�ت انتس�اب ای�ن رس�اله ب�ه ام�ام ص�ادق(ع) به ش�واهدی چ�ون گزارش نجاش�ی ،ش�هرت و
مقبولی�ت انعکاسیافت�ه در نس�خههای ف�راوان و ش�رحها و ترجمهه�ای متع�دد ،از جمل�ه درج
ای�ن رس�اله در بحاراالن�وار ،ترجم�ه عالمه مجلس�ی ره ،مضمون خ�وب و از کتب مفی�د در اثبات
صان�ع اس�تناد گردی�ده اس�ت .س�پس با اش�اره ب�ه قرای�ن برونمتن�ی مانن�د فقدان نس�خههای
عتیـ و کهن ،عدم اس�تناد متکلمان به این رس�اله ،قراین بس�یار درونمتنی مبنی بر نادرس�تی
انتس�اب ای�ن رس�اله ب�ه ام�ام صادق(ع) را برش�مرده ش�ده اس�ت؛ قراین�ی چون وج�ود متنهای
مش�ابه توحی�د مفض�ل .1 :منس�وب ب�ه جاح�ظ ک�ه با عن�وان الدالئ�ل و اإلعتب�ار عل�ی الخلـ و
التدبی�ر ب�ه چ�اپ رس�یده اس�ت .2،منس�وب جبرئی�ل بن ن�وح نصران�ی با عن�وان کت�اب الفکر و
اإلعتب�ار ف�ی الدالئ�ل عل�ی الخال�ـ و إزالـة الش�کوك ف�ی تدبی�رة عن قل�وب المسترش�دین که
دو نس�خه که�ن نی�ز از آن موج�ود میباش�د .3 .منس�وب ب�ه غزال�ی ک�ه ب�ا عن�وان الحکمة فی
ع�ز و ّ
ج�ل ب�ه چ�اپ رسیدهاس�ت و  ...این مقال�ه با بیان اش�کاالت ف�راوان در نظام
مخلوق�اتاهلل ّ
واژگان�ی و س�اختار ادب�ی توحی�د مفض�ل به فرجام میرس�د ،ک�ه در نهایت به تش�کیک و تردید
ج�دی در انتس�اب این رس�اله ب�ه ام�ام ص�ادق (ع) میانجامد.

کارنامک

.........تقدیر
شایسته

نصیری ،هادی ()1344
دانشآموختـة دکتـري علـوم قـرآن و حدیـث ،دانشـکده
اصـول دین
استادیار دانشکدۀ علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآنکریم قم.
داراي دانشنامه کارشناسي علوم تربیتي (مدیریت برنامهریزي درسي) از دانشگاه
پیام نور تهران و کارشناسي ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشکده اصول دین قم.
تحصیل درس خارج به مدت  15سال در حوزۀ علمیه قم.
عضو شوراي علمي مرکز تخصصي علوم حدیث حوزه علمیه قم.
عضو هیئت تحریریه مجله حدیث حوزه و همکار علمي مجله تراثي بساتین.
داور جایزۀ کتاب سال حوزه ،جشنوارۀ عالمه حلي و همایش پژوهشهاي قرآنی.
داور و عضو کمیته علمي کنگره بینالمللي نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمي.

گزیده آثار
«مشابهتهاي متني و محتوایي رساله ذهبیه منسوب به امام رضا (ع) با متون پزشکي یونان» ،همایش نظام
سالمت در اسالم ،مشهد ،فروردین .1396
«پژوهشي در اعتبار رساله ذهبیه» ،علوم حدیث ،ش  ،63بهار .1391
«تردیدهاي آشکار و نهان عالمه مجلسي دربارۀ اعتبار رسالۀ ذهبیه» ،پژوهش دیني ،ش ،22پاییز.1390
تصحیح و تحقیـ میزان الطب ،تألیف محمد اکبر ارزاني ،قم :مؤسسه فرهنگي سماء.1380 ،
مختصر البالغه ،تهران :سمت -طه( ،در دست چاپ) .بالغت واژگاني قرآن ،قم :بوستان کتاب( ،در دست چاپ).
صالحی ،محمدعلی ()1350
دانشجوی دکتری فرق تشیع ،دانشگاه
ادیان و مذاهب قم

کارنامک

داراي دانشنامۀ کارشناسي حوزوی از حوزۀ علمیۀ قم.
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد شیعه شناسی از دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
محقـ و پژوهشگر نسخهشناسی و کتابشناسی.
همکاری با مرکز مجمعالفکر اسالمی با عنوان نویسنده.

گزیده آثار
«آثار مستند و منسوب به مفضل بن عمر» ،بساتین ،ش.1393 ،1
«آثار ریاضی و نجومی یحیی بن احمد کاشانی» ،میراث شهاب.1392 ،
«کتابشناسی و نسخه شناسی خوابگزاری» ،نسخه پژوهی ،ج .1385 ،3
بازنویسی و تحقیـ سفرنامۀ عربستان ،میراث ماندگار ،جلد دوم.1380 ،
موسوعۀ مؤلفی االمامیه ،جلدهای 11 ،8 ،6و ( ،13مشارکت در تألیف) ،انتشار در سالهای مختلف.
فهرست نسخههای خطی کتابخانه آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی (ره)( ،مشارکت در تألیف) ،انتشار در
سالهای مختلف.
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دین حداقلی :نقدی بر کتاب
جایگاه تشریع ،شورا و بیعت در فقه و حقوق اسالمی
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«دین حداقلی :نقدی بر کتاب جایگاه تشلریع ،شلورا و بیعت در فقه و حقوق اسلامی»،
عابدین مؤمنی ،فصلنامة نقدکتاب فقه و حقوق ،ش9و ،10بهار و تابسلتان .1396
محم��د جعف��ری هرن��دی دانشآموخت��ۀ ح��وزه و دانش��گاه ته��ران ب��ا نوش��تن کت��اب جای��گاه
مدع��ی شدهاس��ت ک��ه تش��ریع ،وض��ع تکالی��ف
تش��ریع ،ش��ورا و بیع��ت در فق��ه و حق��وق اس��امی ّ
اله��ی ب��رای انس��ان اس��ت ک��ه در مح��دودۀ پرس��تش خداون��د متع��ال ق��راردارد و مخت��ص ب��ه اموری
اس��ت ک��ه ب��ه آخ��رت مرب��وط میش��ود .خداون��د پیامب��ران را ب��ه دخال��ت در هم��ه ام��ور بش��ر
مأم��ور نکردهاس��ت و در تاری��خ ه��م پیامب��ران و جانش��ینان معص��وم پیامب��ران در تم��ام ام��ور دخالت
نکردهان��د .بش��ر را در تصمیمس��ازی و تصمیمگی��ری در ام��ور دنی��ا و مس��ائل سیاس��ی ،اقتص��ادی،
اجتماع��ی و امث��ال آن آزاد گذاش��تهاند؛ ا ّم��ا دین��داران ب��ه مح��دود ب��ودن دخال��ت دی��ن در ق��راردادن
تکالی��ف قان��ع نش��ده و ب��ه آن مق��دار بس��نده نکردهان��د؛ برخ��الف خواس��تۀ دی��نآوران ،پ��ای تش��ریع
را ب��ه هم��ه مس��ائل م��ردم کش��انده و در هم��ه ام��ور دخال��ت دادهان��د و عم � َ
ال آزادیه��ای م��ردم
س��لب شدهاس��ت .دلی��ل ایش��ان برآنک��ه پیامب��ران در مح��دودۀ خاص��ی جع��ل تکلی��ف کردهان��د
اول ،مش��ورت خواس��تن پیامب��ران از م��ردم اس��ت؛ درحالیک��ه ،در ام��ور دین��ی ،مش��ورت خواس��تن
از م��ردم وجاهت��ی ن��دارد؛ چ��را ک��ه بای��د در ام��ور دین��ی براس��اس دس��تور عم��ل ش��ود؛ د ّوم ،بیع��ت
خواس��تن از م��ردم مط��رح شدهاس��ت؛ درحالیک��ه ام��ور دین��ی نی��از ب��ه تصوی��ب م��ردم ن��دارد .پ��س
پیامب��ران ب��ا مش��ورت خواس��تن و تقاض��ای بیع��ت ،ام��ور دین��ی را از ام��وری ک��ه م��ردم در آن ح��وزه
آزادن��د ،ج��دا کردهان��د و فهماندهان��د ک��ه دی��ن در هم��ۀ حوزهه��ا جع��ل تکلی��ف نکردهاس��ت .م��ا
ب��رای نظری��ۀ ایش��ان اصط��الح «دی��ن حداقل��ی» را ب��هکار ب��رده و ب��ه بررس��ی و نق��د کت��اب و نظریه
ایش��ان پرداختهای��م.

.........تقدیر
شایسته

مؤمنی ،عابدین ()1338
دانشآموختـة دکتـری فقـه و مبانـی حقـوق اسـالمی،
دانشـگاه تهـران

کارنامک
دانشیار دانشگاه تهران.
مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران.
کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس دروس حوزویِ حوزۀ
علمیۀ قم.
سردبیر مجلۀ فقه مقارن.
عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ مطالعات تقریبی.
داور جشنوارههای خوارزمی و دهخدا و داور مقاالت مجالت متعدد.
تألیف بیش از پنجاه مقاله در حوزۀ فقه و معارفاسالمی.
گزیده آثار
شرح و تبیین نظریه خطابات قانونیه امام خمینی ،تهران :چاپ و نشر عروج.1395 ،
مصلحت و مجازاتهای حدی ،با همکاری حامد رستمی نجف آبادی ،تهران :خرسندی.1395 ،
«فقه تربیتی ،کاری ارزشمند که باید به تبیین مرزهای آن با اخالق پرداخت» ،فصلنامۀ نقد کتاب
فقه و حقوق.1395 ،
«اختیار قاضی در عفو مجرمان» ،فقه مقارن ،ش .1393 ،3
«بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه» ،فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب
اسالمی(فروغ وحدت) ،ش.1391 ،29
اصول عملیه از دیدگاه امام خمینی و شیخ انصاری ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
.1385
گزیدۀ جزای خصوصی اسالم ،با همکاری محمدرضا آشتیانی ،تهران :دانشگاه پیام نور.1385 ،
«تأملی در مسئلۀ اجتهاد پیامبر (ص)» ،فصلنامۀ پژوهشهای نوین روانشناختی.1385 ،
حقوق جزای اختصاصی اسالم ،تهران :خط سوم.1382 ،
آیات االحکام( ،دو جلد) ،تهران :دانشگاه پیام نور.1381 ،
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«چــرا مترجــم و ناشــر خــوب بــودن دشــوار اســت؟» ،امیرحســین خداپرســت،
فصلنامــة نقدکتــاب اخــالق ،علــوم تربیتــی و روانشناســی ،ش6و ،7تابســتان و
پاییــز .1395
به��ار س��ال ،1396انتش��ارات آس��مان خی��ال کت��اب چ��را خ��وب ب��ودن دش��وار اس��ت؟،
نوش��تۀ ال جین��ی ،را ب��ا ترجم��ۀ خان��م س��پیده معتم��دی منتش��ر ک��رد .ال جین��ی اس��تاد
�ی کس��بوکار در دانش��گاه
اخ��الق تج��ارت و رئی��س گ��روه مدیری��ت مدرس��ۀ مدیری��ت اجرای� ِ
الی��وال در ش��یکاگو اس��ت .او از مؤسس��ان و ویراس��تاران نش��ریۀ «اخ��الق تج��ارت» اس��ت ک��ه
نش��ریۀ رس��می انجم��ن اخ��الق تج��ارت اس��ت .از جین��ی آث��اری منتشرشدهاس��ت ک��ه مش��خصۀ
آنه��ا ت��الش ب��رای کارب��رد مباح��ث فلس��فی ،بوی��ژه فلس��فۀ اخ��الق در زندگ��ی روزان��ه ،و دعوت
اف��راد ب��ه تأم��ل ژرفت��ر در ع��ادات فک��ری و عملیش��ان اس��ت.
در سراس��ر کت��اب چ��را خ��وب ب��ودن دش��وار اس��ت؟ نویس��نده در پ��ی پاس��خ ای��ن پرس��ش
اس��ت ک��ه چ��را خ��وب ب��ودن دش��وار اس��ت و میکوش��د در ه��ر فص��ل یک��ی از عل��ل دش��واریِ
�ی اخالق��ی را توضی��ح ده��د .پاس��خ اجمال��ی نویس��نده ای��ن اس��ت ک��ه خ��وب بودن دش��وار
زندگ� ِ
اس��ت چ��ون مس��تلزم بیرونآم��دن از زی��ر س��ایۀ خ��ود ،ف��راروی از توج��ه ب��ه خ��ود و مناف��ع
خ��ود و ق��راردادن خ��ود ب��ه ج��ای دیگ��ران اس��ت.
منتق��د در ای��ن مقال��ه ،نخس��ت ب��ه معرف��ی اندیش��ۀ اصلی «اچ��را خوب بودن دش��وار اس��ت؟»
میپ��ردازد و نش��ان میده��د ک��ه نویس��نده در ه��ر فص��ل از فص��ول یازدهگان��ۀ کت��اب چگون��ه
آن را پی��ش ب��رده و ب��ا ط��رح دع��اوی دیگ��ری ب��ر ق� ّوت آن افزودهاس��ت و پ��س از ای��ن معرف��ی
تفصیل��ی ،صفحات��ی از ترجم��ۀ کت��اب را ب��ا مت��ن اصل��ی آن مقایس��ه کردهاس��ت .ب��رای ای��ن کار
نخس��ت برخ��ی صفح��ات کت��اب را ک��ه ب��ه ص��ورت تصادف��ی انتخ��اب ش��دهاند ،ب��ا مت��ن اصل��ی
مقایس��هکرده و س��پس ،اش��اره میکن��د ک��ه ف��ارغ از ای��ن مقایس��ۀ مح��دود ،در ترجم��ۀ کت��اب
مش��کالتی ج��دی وج��ود دارد ک��ه خوانن��ده را در حی��ن خوان��دن آن آزار میده��د و بهت��ر اس��ت
ک��ه در چاپه��ای بع��دی کت��اب برط��رف ش��وند .در پای��ان ،ب��ار دیگ��ر ب��ه محت��وای کت��اب ب��از
میگ��ردد و در قال��ب پن��ج نکت��ه ب��ه نق��د و ت��ا ح��دی بس��ط اندیش��ۀ اصل��ی آن میپ��ردازد.

.........تقدیر
شایسته

خداپرست ،امیرحسین ()1363
دانشآموختـة دکتري فلسـفه ،مؤسسـة پژوهشـی حکمت
و فلسـفة ایران

کارنامک

کارش�ناس ارش�د گروه حقوق و اخالق زیس�تی ،پژوهش�گاه علوم و فناوریهای نوین علوم زیس�تی
جهاد دانش�گاهی � ابنسینا.
عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ غرب ،مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
پژوهشگر و محقـ حوزۀ فلسفه و اخالق.
تألیف مقاالت متعدد علمی پژوهشی.
مدرس و پژوهشگرفلسفه.
دبیر علمی سلسله جشنهای رونمایی کتاب ،سازمان فرهنگی -هنری شهرداری تهران.
گزیده آثار
فضایل ذهن ،لیندا زگزبسکی ،تهران:کرگدن( ،1396 ،ترجمه).
استداللهای اخالقی در اثبات وجود خدا ،استفن اونز ،تهران :ققنوس( ،1396 ،ترجمه).
در جس�توجوی معن�ا ،اس�والد هنفلین�گ ب�ا هم�کاری غزال�ه حجت�ی ،ته�ران :کرگ�دن،1395 ،
(ترجمه).
پدر � مادری و تولید مثل ،الیزابت بریک ،تهران :ققنوس( ،1395 ،ترجمه).
اعتماد ،کرولین مک الود ،تهران :ققنوس( ،1395 ،ترجمه).
اخالق باور ،اندرو چیگنل ،تهران :ققنوس( ،1395 ،ترجمه).
معنای زندگی ،گرت تامسون ،با همکاري غزاله حجتي ،تهران :نگاه معاصر( ،1394 ،ترجمه)،
س�لول بنی�ادی :اخ�الق و حق�وق ،ب�ا هم�کاري محم�د راس�خ و محمدمه�دي آخون�دي ،ته�ران:
پژوهش�گاه ابنس�ینا.1389 ،
«باور دینی و خودآیینی عقالنی» ،پژوهشنامۀ فلسفۀ دین.1394 ،
«مالحظات اخالقی در مشاورۀ ژنتیک» ،پژوهشنامۀ اخالق.1394 ،
«امر الهي و عمل اخالقي» ،نشریۀ پژوهشهای اخالقی.1393 ،
«باور دینی و فضیلت عقالنی گشودگی ذهنی» ،نشریۀ جستارهای فلسفۀ دین.1393 ،
«اصول اخالق زیستی :کدام تفسیر؟» ،با همکاري فاطمه دومانلو ،نشریۀ اخالق زیستی.1393 ،
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اجتماعی
علوم
...........

ای .پی .تامپسون و تکوین طبقه کارگر در انگلستان

اثر برگزیده
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«ای .پــی .تامپســون و تکویــن طبقــه کارگــر در انگلســتان» ،ســ ّید هاشــم
آقاجــری ،نــگاه نــو ،ش ،114تابســتان .1396
س�الها پی�ش ادوارد پالم�ر تامپس�ون کتاب�ی ب�ا عن�وان تکوی�ن طبق�ه کارگ�ر در انگلس�تان
ب�ه رش�ته تحری�ر درآورد ک�ه دارای ماهیت�ی بینارش�تهای ب�ود و توانس�ت روایت�ی از طبق�ۀ کارگر
انگلس�تان در میان�ۀ س�الهای1832-1780میالدی به دس�ت دهد و نش�ان دهد ک�ه این جمعیت
چگون�ه موف�ـ ش�دند صاح�ب عاملی�ت در پیش�برد سرنوش�ت خ�ود ش�وند .ای�ن اث�ر مای�ۀ اله�ام
تاریخن�گاران بس�یاری در ن�گارش تاری�خ طبق�ات پایی�ن بودهاس�ت .بع�د از گذش�ت نی�م ق�رن از
ن�گارش ای�ن کت�اب ،محم�د مالج�و آن را ب�ه فارس�ی ترجم�ه کردهاست .تامپس�ون در تکوی�ن
طبق�ه کارگ�ر در انگلس�تان ،برخالف س�ایر نحلهه�اي تاریخن�گاري ،از منظر خب�رگان و نخبگان و
نهاده�اي ق�درت ب�ه تاری�خ نمينگریس�ت .ن�گاه او به تاری�خ از منظر فرودس�تان و تهیدس�تان بود.
تاری�خ اجتماع�ي ب�راي او مطالع�ۀ س�نتها و مبارزهه�اي مردم عادي ب�ود و ازاینرو سیاس�ت را نه
منازع�ه می�ان نخب�گان رقی�ب بلکه غالب�اً تضاد طبقاتي میان فرادس�تان و فرودس�تان ميدانس�ت.
تامپس�ون اگ�ر ب�ه روای�ت کالن ميرس�ید ،تکی�هاش بر گس�تردگي دادههاي ُخ�رد ب�ود ،انبوهي از
تجرب�ي کاویدهش�ده ،روای�ت کالن�ی که ميش�د در آن ص�داي بيصدایان ،تهیدس�تان و
دادهه�اي
ِ
فرودس�تان را شنید.
ترجم�ه فارس�ي تکوی�ن طبق�ه کارگ�ر در انگلس�تان گرچ�ه پ�س از پنج�اه و ان�دي س�ال ب�ه
دس�ت خوانن�دگان فارس�يزبان ميرس�د ،ام�ا سالهاس�ت ک�ه ميت�وان ردپ�اي تامپس�ون را در
کار تن�ي چن�د از مورخان�ي یاف�ت ک�ه پژوهشش�ان درب�ارۀ گذش�تههاي دور و نزدی�ک ای�ران
ب�وده اس�ت .در تاریخن�گاري ای�ران ک�ه عمدت�اً تختهبن�د تاریخنگاريه�اي مليگرایان�ه و آیین�ي
و اس�تالیني بودهاس�ت ،ترجم�ه فارس�ي اث�ر ب�زرگ تامپس�ون س�تودني اس�ت .ای�ن مقال�ه ک�ه به
انگی�زۀ انتش�ار ترجمۀ فارس�ی کتاب مذکور نگاش�ته ش�ده معرف�ی تفصیلی ،نق�د و تحلیل جامعی
از کتاب تامپس�ون و بررس�ی ترجمۀ فارس�ی آن اس�ت .نگارنده در صفحاتی از مقاله به تامپس�ون،
آث�ار ،زندگ�ی و زمان�ۀ او پرداخت�ه و گزارهه�ای تئوری�ک تامپس�ون را در رب�ط ب�ا نظری�ۀ تکوی�ن
طبقات�ی چنی�ن تلخی�ص میکن�د .1 :طبقه پدی�دهای تاریخ�ی اس�ت .2 ،طبقه نتیجۀ تجرب�ه اس�ت .3 ،کارگران
ش�رکتکنندگان فع�ال و آگاه در س�اختن طبق�ه هس�تند .4 ،طبق�ه ب�ا آگاه�ی و خودآگاه�ی تعری�ف م�ی ش�ود و...

برگزیده
.........

آقاجری ،س ّیدهاشم ()1336
دانشآموختة دکتری تاریخ با گرایش جامعه شناسی،
دانشگاه تربیت مدرس

کارنامک

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس.
تدریس در دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،تربیت معلم و الزهراء.
متخصص حوزههای تاریخ ایران و دورة صفویه و پژوهشگر تاریخ اسالم و تشیع.
تدریس دروس تاریخ ،دروس بینارشتهای نظری و روششناختی مانند فلسفة تاریخ ،جامعهشناسی تاریخی،
روششناسی تحقیق تاریخی و تاریخ نگاری.
همکاری و عضویت در کمیتههای تخصصی و پژوهشی رشتة تاریخ.
چاپ و انتشار مقاالت علمی پژوهشی در نشریات دانشگاهی.
راهنمایی و مشاورة دهها پایاننامه و رسالة کارشناسیارشد و دکتری در رشتة تاریخ و جامعهشناسی.
تألیف و ترجمة کتابهای متعدد در زمینههای تاریخی ،تاریخنگاری ،تاریخ فکری و جامعهشناسی تاریخی.
گزیدة آثار
مقدمهاي بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوي ،تهران :انتشارات طرح نو.138۹ ،
بینش و روش در جامعهشناسي تاریخي ،تهران :نشر مرکز.1388 ،
تغییرات اجتماعي -اقتصادي در ایران عصر صفوي (قرن  16و .17م) ،تهران :نشر نی.1386 ،
برآمدن جامعهشناسي تاریخي ،تهران :مروارید.1386 ،
تاریخ نگاري و جامعهشناسي تاریخي ،تهران :کویر.1385 ،
عاشورا در گذر به عصر سکوالر ،تهران :کویر.1383 ،
حکومت دیني و حکومت دموکراتیك ،تهران :نشر و تحقیقات ذکر.1382 ،
دین ،قدرت و ثروت (محاکمه و دفاعیات سیدهاشم آقاجري ،تهران :ذکر.1382 ،
کنش دین و دولت در ایران عصر صفوي ،تهران :مرکز بازشناسی اسالم و ایران.1380 ،
خاتمي از چه ميگوید (بخش انسان ،توسعه فرهنگي و جامعه مدني) ،تهران :بهارآزادی اندیشه.1378 ،
رابطه دین و آزادي (بخش صورتبندي جمعي آزادي در جامعه دیني) ،تهران :ذکر.1378 ،
نسبت دین و جامعه مدني (بخش جامعه مدني و عوامل و موانع شکلگیري آن) ،تهران :ذکر.1378 ،
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...........
سیاسی
علوم

پرتویی نو بر اندیشة سیاسی اسالم :نقدکتاب
تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم

شایسته تقدیر
اثر برگزیده

«پرتویی نو بر اندیشـة سیاسـی اسـالم :نقدکتاب تاریخ اندیشه سیاسـی در اسالم»،
عباس خلجی ،پژوهشـنامة انتقادی متـون ،ش ،8بهمن .1396
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پرتوی نو بر تاریخ اندیش�ۀ سیاس�ی در اس�الم؛ معرفي و نقد کتاب تاریخ اندیش�ه سیاس�ی در
اس�الم نوش�تۀ پاتریش�یا کرون اس�ت که با ترجمۀ مس�عود جعفری در س�ال  1389منتش�ر ش�ده
اس�ت .ای�ن مقال�ه ب�ا اتخاذ رویک�ردی تحلیلی -انتق�ادی ،دربارۀ ی�ک اثر علمی به داوری نشس�ته
و ب�ا معرف�ي کت�اب مذک�ور و ارزیابي روش علم�ی ،رویکرد نظ�ری و دادههای تاریخ�ی و محتواي
تبیین�ی آن ،در جه�ت بی�ان نق�اط ق�وت و ضعف و کاس�تيهایش ت�الش نموده اس�ت .این کتاب
منب�ع مهمی در تاریخ اندیش�ه سیاس�ی اس�الم اس�ت ک�ه با رویک�ردی نوین به بررس�ی ،تحلیل و
تبیی�ن س�یر تح�ول تاریخ اندیش�ۀ سیاس�ی در اس�الم پرداختهاس�ت .بنابراین به مثاب�ۀ یک متن
مرج�ع ب�رای دانش�جویان و محقق�ان رش�تههای تاریخ و علوم سیاس�ی در ایران و جهان ش�ناخته
میش�ود .در ای�ن راس�تا ،نگارندۀ مقاله ابعاد ش�کلی ،روش�ی ،نظ�ری و محتوای علم�ی کتاب را در
بوت�ۀ نق�د و مح�ک آزم�ون انتقادی نهادهاس�ت ت�ا میزان شایس�تگی آن را ب�رای مطالع�ه کاربران
تخصص�ی و تدری�س درس اندیش�ۀ سیاس�ی در اس�الم و ای�ران مش�خص نماید و بدینس�ان عیار
علم�ی آن روش�ن گ�ردد .این کت�اب با وجود برخ�ی ویژگیهای مثب�ت در ابعاد گوناگون ش�کلی،
روش�ی ،نظ�ری و علم�ی کاس�تیهایی دارد ک�ه امی�د اس�ت در چاپه�ای بعدی برط�رف گردد تا
متن�ی پیراس�ته در اختیار مخاطبان ق�رار گیرد.
مقال�ه در ای�ن بنده�ا س�امان یافت�ه اس�ت .1 :درآم�د نظ�ری بح�ث .2 ،معرف�ی مهمتری�ن
س�رفصلهاي کت�اب .3 ،معرف�ی فرازه�ای مه�م مطالب کتاب .4 ،نقد ش�کلی ،روش�ی و محتوایی
اث�ر ک�ه مهمتری�ن بخ�ش آن در مح�ور انتق�ادات روش�ی و محتوایی اس�ت .در خالل ای�ن نقدها،
پیش�نهادهای س�ازنده و اصالح�ی نی�ز ب�رای بهب�ود روش�ی و محتوای�ی اثر ارائه ش�ده اس�ت.
به طور کلی ،کرون با اش�راف مثالزدنی به منابع اصیل و دس�ت دوم تاریخ اندیش�ۀ سیاس�ی
در اس�الم ،اث�ري روش�مند و متنی دانش�گاهي پدی�دآورده و تحلیله�اي ت�ازه و نتیجهگیريهاي
بدیع�ی ارائ�ه دادهاس�ت .عالوه بر ن�گاه تحلیلي نو ،مفاهی�م انتزاعي را در باف�ت و موقعیت تاریخي
خ�ود ق�رارداده و به آنها کیفیتي عیني و انضمامي بخش�یده اس�ت.

.........تقدیر
شایسته

خلجی ،عباس ()1343
دانشآموختة دکتري علوم سیاسی ،دانشگاه تهران

کارنامک

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع).
دارای دانشنامههای کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تهران.
عضو گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مدیر کارگروه «علوم انسانی؛ مسایل ،نیازها و چالشهای جامعه» در طرح اعتالی علوم انسانی.
معاون دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
عضو انجمن علوم سیاسی ایران.
عضو کمیته علمی و دبیر اجرایی نخستین جشنوارۀ ملی «نقد متون و کتب علوم انسانی».
داور علمی مجالت علمی پژوهشی در نشریات متعدد.
گزیده آثار
ناسازههای نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصالحطلبی ( ،)1376-1384تهران :بوی کاغذ.1397 ،
مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی 2 ،جلد ،با همکاری جاناهلل
کریمی مطهر و مهدی محمدبیگی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1397 ،
دانشگاه ،متن ،آینده ،نخستین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی ،با همکاری جاناهلل کریمی
مطهر ،و مهدی محمدبیگی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1397 ،
«الگوی نظام جهانی و تحلیل جنبشهای اجتماعی» ،جستارهای سیاسی معاصر ،ش ،2تابستان .1394
«کندوکاوی روششناختی در کتاب جریانشناسی سیاسی در ایران» ،پژوهشنامه انتقادی متون ،سال
سیزدهم ،ش ،27تابستان .1392
«اندیشه سیاسی اسالم یا اندیشه سیاسی اهل سنت؟ معرفی و نقد کتاب اندیشه سیاسی اسالم در
سدههای میانه» ،فصلنامه سیاست ،ش ،13بهار .1389
«نقد و بررسی کتاب مدیریت منازعات قومی در ایران؛ نقد الگوهای موجود و ارائه الگوهای مطلوب»،
نامۀ علوم انسانی ،ش ،17زمستان 1386و بهار .1387
«چالش مذهب و مدرنیسم؛ سیر اندیشۀ سیاسی مذهبی در ایران نیمه اول قرن بیستم» ،دانشکدۀ
حقوق و علوم سیاسی ،ش.1382 ،61
اصالحات آمریکایی  1339-1342و قیام  15خرداد ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.1381 ،
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...........
اقتصاد

بررسی و نقد کتاب
اقتصاد از نگاهی دیگر

اثر شایسته تقدیر
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بررسـی و نقـد کتـاب اقتصـاد از نگاهـی دیگـر» ،وحیـد مقـدم و هـادی امیـری،
پژوهشـنامة انتقـادی متـون ،ش ،9اسـفند .1396
کت�اب اقتص�اد ب�ه روای�ت دیگ�ر تألی�ف موس�ی غنین�ژاد ،از مع�دود کت�ب تألیف�ی و
خ�وان ح�وزۀ اقتص�اد ب�ه زب�ان فارس�ی اس�ت .ای�ن کت�اب ب�ا نث�ری روان و محتوای�ی
خوش
ِ
تأثیرگ�ذار و ب�ا جهتگی�ری فک�ری خاص�ی ک�ه از عن�وان آن نی�ز برمیآید ،نوش�ته ش�ده و به
اندیش�ه ن�وزده اقتص�اددان (چ�ه مش�هور و چه مهج�ور) از توم�اس آکوئینی ت�ا داگالس نورث،
ک�وز و بوکان�ان و  ...میپ�ردازد .نویس�نده مطاب�ـ ذوق فک�ری خ�ود ب�ا رویک�رد اتریش�ی ب�ه
خوان�ش اندیش�ۀ ای�ن اقتصاددان�ان و پررن�گ ک�ردن همراهیها و تعارض�ات فکری آنه�ا با این
دان�ش اقتصاد و تاریخ اندیش�ههای
مکت�ب پرداخته اس�ت .این اثر بیش�تر مناس�ب آش�نایان با
ِ
اقتصادی اس�ت و یک کتاب درس�ی محس�وب نمیگردد .در عین حال انگیزۀ مؤلف از انتش�ار
کت�اب ،ورود ب�ه عم�ـ اندیش�ههای اقتص�ادی نب�وده و ه�دف ،آش�نایی مخاطب�ان ب�ا رئ�وس
اقتصاددان�ان کمت�ر ش�ناخته ش�ده و نح�وۀ قرارگرفت�ن آنه�ا در خیم�ۀ نظ�ام لیبرالی
اندیش�ۀ
ِ
نام�ی اقتص�ادی همچ�ون آدام اس�میت،
اس�ت .نویس�ندۀ درب�ارۀ معرف�ی اف�کار اندیش�مندان
ِ
مارک�س و کین�ز نی�ز دچار س�وگیری ارزش داوری ش�ده و در عیارس�نجی ارزش اندیش�ههای
آن�ان در بس�تر زم�ان خ�ود و پیش�رفت دانش اقتصاد چن�دان موفـ نیس�ت .با این وج�ود ،این
اث�ر باعن�وان متن�ی تأثیرگ�ذار و روش�نگ ِر اندیش�ههای طی�ف وس�یعی از اقتصاددان�ان مؤثر در
سیاس�تگذاری اقتص�ادی ای�ران ،مطرح اس�ت.

کارنامک

استادیار دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع) در دانشگاه اصفهان.
دارای دانشنامۀ کارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
کارشناسارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی � اجتماعی دانشگاه اصفهان.
پژوهشگر و محقـ حوزۀ اقتصاد.

.........تقدیر
شایسته

)1354
وحید (
مقدم،
()1354
مقدم ،وحید
دانشگاه اصفهان
اقتصادی،
علومعلوم
دکتری
دانش
دانشگاه اصفهان
اقتصادی،
آموختۀدکتري
دانشآموختۀ

گزیده آثار
«چارچوب عمومی مدیریت بدهی شخصی در اسالم ،مبتنی بر تحلیل محتوای روایات» ،پژوهشهای اجتماعی
اسالمی ،ش ،11بهار .1397
«بررسی و نقد کتاب نظریهپردازی علمی اقتصاد اسالمی» ،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی،
مرداد و شهریور ،ش.1396 ،46
«تحلیل درجه استقالل مقام پولی  ،»...جستارهای اقتصادی ،ش ،26پاییز و زمستان .1395
«واکاوی فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان ،مبانی فقهی حقوق اسالمی» ،پاییز و زمستان ش.1395 ،18
«داللتهای اقتصاد نهادگرای جدید برای تجویز دولت مطلوب در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت» ،اقتصاد و
توسعه منطقهای ،ش ،12پاییز و زمستان .1395
«الگوی خلـ اعتبار در بانکداری اسالمی متأثر از اندیشه شهید صدر» ،اقتصاد اسالمی ،ش ،61بهار .1395
«ارزیابی میزان انطباق مطالعات اقتصاد کالن ایران با اولویتهای پژوهشی اقتصاد ایران به روش تحلیل محتوا»،
راهبرد اقتصادی ،ش ،1تابستان.1391
()1356
هادی()1356
امیری ،هادی
امیری،
اقتصادی ،دانشگاه تهران
علوم
دکتری
دانش
دانشگاه تهران
اقتصادی،
آموختۀعلوم
دانشآموختۀ

کارنامک

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
عضو کمیته اقتصاد بخش عمومی و کمیته اقتصاد مقداری دانشگاه اصفهان.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

گزیده آثار
«عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی ،مطالعه موردی :آموزش و پرورش» ،اقتصاد اسالمی.1395 ،
«تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی» ،دانش حسابداری.1395 ،
اقتصاد بخش عمومی ،جلد دوم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1394 ،
«بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ورود بنگاهها به بازرگانی خارجی» ،جامعه شناسی کاربردی.1394 ،
«نقش هزینههاي مبادله بر رقابتپذیري صنعت فوالد» ،مطالعات کاربردي ایران.1393 ،
«کارایی تطبیقی تعاونیهای کشاورزی در بخش تأمین نهاده  ،»...جستارهای اقتصادی.1393 ،
«تحلیل تئوریک و تجربي اثر درجۀ تحدید دارایي  ،»...مدیریت دارایی و تأمین مالی.1392 ،
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...........
هنر

نقد و بررسی کتاب بنیانهای نظری و عملی موسیقی
فیلم با رویکرد سینمای کشورهای اسالمی

اثر شایسته تقدیر

112

«نقد و بررسـی کتـاب بنیانهای نظـری و عملی موسـیقی فیلم با رویکرد سـینمای
کشـورهای اسـالمی» ،حمید عسـکری رابری ،پژوهشـنامة انتقادی متون ،ش ،4مهر
و آبان .1396
کت�اب بنیانه�ای نظ�ری وعمل�ی موس�یقی فیلم ب�ا رویکرد س�ینمای کش�ورهای اس�المی
نخس�تین اثر منتش�ر ش�ده در ایران اس�ت که به مطالعۀ مبانی نظری و عملی کاربرد موس�یقی
در س�ینما پرداخت�ه و ب�ا نگاه�ی ن�و مهمتری�ن عناص�ر و ابزارهای هن�ری موس�یقی و درام را در
نقش موس�یقی فیلم در
بس�تر قابلی�ت بیان مش�ترك بررس�یکرده اس�ت .در ای�ن اثر با بررس�ی ِ
ِ
صنعت س�ینمای مصر ،زوایای جدیدی از جایگاه موس�یقی در س�ینمای کش�ورهای اس�المی ،از
زاویۀ دی ِد هنرمند ش�رقی نش�ان داده ش�ده و با مقایس�ۀ دو فیلم مذهبی محمد رس�ول اهلل(ص) و
مصائب مس�یح(ع) از منظر بازنمایی موس�یقی فیلم ،کارکر ِد همس�ویِ موس�یقی در بیان الیههای
معنای�ی فیل�م ط�رح گردی�ده اس�ت .ای�ن مقال�ه به برخ�ی نقاط ق�وت کت�اب همچ�ون :کیفیت
مطل�وب بررس�ی عناص�ر و اب�زار هن�ری موس�یقی و درام ،تحلیله�ای منس�جم و چندوجه�ی
مرتب�ط ب�ا س�ینمای مص�ر ،ن�وآوری در ط�رح مبح�ث بازنمای�ی موس�یقی فیلمه�ای مذهب�ی و
بی�ان رس�ا و روان اش�اره ک�رده اس�ت .همچنین ب�ا نقد ش�کلی اثر درب�ارۀ صفحهآرای�ی ،کیفیت
چ�اپ عکسه�ا ،ویرای�ش تخصص�ی و اغ�الط چاپی ،اش�کاالتی طرح نم�وده و در تحلی�ل محتوا
ب�ه مس�ائلی نظی�ر تأثی�ر فق�دان عنوانبن�دی فص�ل دوم بر انس�جام معنای�ی آن ،ع�دم جامعیت
مباحث�ی مانن�د «فرم و س�ازگزینی» و «بازنمایی موس�یقی» به علت ضعف تألیف و عدم اس�تناد
کاف�ی ب�ه منابع موج�ود پرداخته اس�ت.

.........تقدیر
شایسته

عسکری رابری ،حمید ()1348
دانشآموختة دکتري موزیکولوژی ،انستیتو هنر
آکادمی ملی علوم ارمنستان

کارنامک
عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ موسیقی دانشگاه هنر.
دارای دانش�نامۀ کارشناس�ی ارش�د رش�تههای آهنگس�ازی و رهبری ُک�ر از کنس�رواتوار دولتی
کومیت�اس ایروان.
عض�و کارگ�روه هن�ر و معماری صن�دوق حمایت از پژوهش�گران و فناوران کش�ور و کارگروه هنر
دفت�ر برنامهری�زی و تألیف کتب درس�ی وزارت آم�وزش و پرورش.
عضو ش�ورای موس�یقی دفتر موس�یقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ش�ورای تحریریۀ نشریه
هنر و تجربه دانش�گاه هنر.
عضو شورای علمی -تخصصی مرکز موسیقی حوزه هنری.
عضو هیأت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی ایران.
مؤسس و رهبر ُکر اردیبهشت و رهبر گروه ُکر ارکستر سمفونیک تهران.
مدیر هنری مجتمع فرهنگی آموزشی عالمه طباطبایی.
ُ
داور جشنوارههای ملی موسیقی فجر ،خنیاگران ،خلیج فارس و کرال فرهنگیان.
گزیده آثار
«بهرهه�ای متقاب�ل نق�د ادب�ی و نق�د موس�یقایی در حوزۀ آث�ار مکت�وب» ،پژوهش�نامۀ انتقادی
مت�ون ،ش ،4مه�ر و آب�ان .1396
«س�یر تط�ور تنظی�م آوازه�ای محلی ایران�ی برای ُک�ر و رهیافته�ای نوین» ،هنرهای نمایش�ی
و موس�یقی ،ش ،1بهار و تابس�تان .1393
آلبوم طرح نو (گزیدۀ آثار آهنگسازی) ،تهران :مرکز موسیقی حوزۀ هنری.1393 ،
مقدم�های ب�ر تنظی�م آوازه�ای محلی ب�رای گروه ُک�ر ،تهران :فرهنگس�تان هنر ایران (در دس�ت
انتشار).
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...........
نقد ادبی
ادبیات -

نقد درسنامههای سبکشناسی و پیشنهاد دو درس
سبکپژوهی و سبکورزی در رشتة ادبیات فارسی

اثر شایسته تقدیر
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«نقد درسـنامههای سبکشناسـی و پیشـنهاد دو درس سبکپژوهی و سـبکورزی در
رشـتة ادبیات فارسـی» ،محمود فتوحـی رودمعجنی ،ادبیات پارسـی معاصـر ،ش ،1بهار
.1396
عم�ر دان�ش سبکشناس�ی در ادبی�ات فارس�ی ب�ه ح�دود ش�ش ده�ه میرس�د .در ای�ن
م�دت تط�ور چش�مگیری در ای�ن دان�ش بوی�ژه در آم�وزش آن صورت نگرفته اس�ت .ای�ن مقاله
درس�نامههای سبکشناس�ی نظ�م و نث�ر ادب�ي فارس�ي را از نظ�ر مبان�ي فک�ري و روش م�ورد
س�نجش ق�رارداده اس�ت و ب�ا ط�رح ش�ش نق�ص در درس�نامههای سبکشناس�ی و برش�مردن
بررس�ي
پیامده�اي آن ،راه حلهای�ي هم پیش�نهاد میکند .این ش�ش نقص عبارت اس�ت از.1 :
ِ
تاری�خ تط�ور س�بکها ب�ه ج�اي ف�ن سبکشناس�ي .2 ،نامگ�ذاري ناموج�ه س�بکها .3 ،ح�ذف
بافتاره�اي فرهنگ�ي ،اجتماع�ي و سیاس�ي .4 ،غفلت از نس�بت ژانر با س�بک .5 ،اولویت بخش�ي
ب�ه س�بک دورهاي و ح�ذف س�بک ف�ردي  .6بیاعتب�اريِ محت�واي درس�نامهها و پژوهشه�ای
س�بکي .در بخ�ش دوم مقال�ه ،دو مهارت س�بکپژوهی و س�بکورزی برای آم�وزش در دو درس
سبکشناس�ی پیش�نهاد شدهاس�ت ک�ه اول�ی ب�ه «تحلی�ل س�بکادبی» و دوم�ی ب�ه «آم�وزش
خ�الق س�بک» اختص�اص دارد .در درس «تحلی�ل س�بکادبی» دانش�جو از طری�ـ تکنیکهای
تحلیل س�ازههای س�بک و کش�ف نوآوری و فردیت س�بکی در س�طوح شش�گانۀ زبان یک متن،
مه�ارت کش�ف عناصر س�بک س�از مت�ون را ف�را میگی�رد .در درس «آموزش خالق س�بک» که
ب�ه ص�ورت کارگاه�ی و تمری�ن ن�گارش خ�الق ارائه میش�ود ،آموزش س�بک از طری�ـ تقلید از
الگوهای س�بکی مش�هور انج�ام میگیرد.

.........تقدیر
شایسته

فتوحی رودمعجنی ،محمود ()1343
دانشآموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه تهران

کارنامک

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
عضو هیئت علمی و مدیر کتابخانۀ مرکزی دانشگاه خوارزمی.
کارشناس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی و کارشناسارشد دانشگاه تهران.
تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بلگراد.
رئیس انجمن نقد ادبی ایران و سردبیر فصلنامۀ نقد ادبی.
عضو هیئت تحریریۀ نشریات متعدد از جمله کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،پژوهشهای ادب و زبان
فرانسه ،زبان و ادبیات فارسی و جستارهای نوین ادبی.
تألیف مقاالت متعدد علمی در حوزههای سبک شناسی ،نقد ادبی و بالغت و شعر.

گزیدة آثار
درآمدی بر ادبیاتشناسی (راهنمای اصول آموزش و پژوهش در ادبیات فارسی) ،تهران :پژوهشگاه
علوم انسانی.1396 ،
صد سال عشـ مجازی (مکتب وقوع و طرز واسوخت در شعر فارسی قرن دهم) ،تهران :سخن1395 ،
(برگزیدۀ جوایز قلم زرین ،نشان دهخدا و شعر فجر).
سبکشناسی :نظریهها ،روشها و رویکردها ،تهران :سخن( 1391،برگزیدۀ جوایز کتاب فصل و جالل
آلاحمد).
نظریۀ تاریخ ادبیات (با بررسی انتقادی تاریخادبیاتنگاری در ایران) ،تهران :سخن( 1387 ،برگزیدۀ
جایزۀ قلم زرین).
بالغت تصویر ،تهران :سخن.1386 ،
نقد ادبی در سبک هندی ،تهران :سخن.1385 ،
حماسههای صربی ،تهران :ناژ.1384 ،
تاریخ ادبیات صربستان ،تهران ناژ.1384 ،
سیب پرتابی (دفتر شعر) ،تهران :ناژ.1381 ،
نقد خیال :بررسی دیدگاههای نقد ادبی در سبک هندی ،تهران :روزگار( ،1379 ،برگزیدۀ کتاب سال).
 :1378فارسی عمومی ،با همکاری حبیباهلل عباسی ،تهران :سخن.1378 ،
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...........
متون کهن
ادبیات-

ِ
بلندبانگ در باطن هیچ:
این طبل
معرفی و نقد لطائفالتفسیر درواجکی

اثر برگزیده
ِ
بلندبانـگ در باطـن هیـچ :معرفـی و نقـد لطائفالتفسـیر درواجکـی»،
«ایـن طبـل
حمیدرضـا سـلمانی ،فصلنامـة نقدکتـاب ادبیـات ،ش ،11پاییـز.1396

116

تعدد و پراکندگی
لطائفالتفسیر تألیف زاهد درواجکی از تفاسیر فارسی سدۀ ششم هجری استّ .
نسخهها نشان میدهد که این متن در مناطـ مختلف مورد اعتنا بودهاست .جلد ا ّول از این تفسیر
را بنیاد پژوهشهای آستان قدس در سال  1394منتشر کرده و ظاهرا ً بقیۀ مجلّدات هم به ترتیب
منتشر خواهد شد .این جلد به دلیل مشکالت متعددی که دارد تقریبا بالاستفاده است؛ مخصوصا
مصححان است � نمونۀ عجیبی است از انواع مختلف
مقدمه � که عین مقدمۀ رسالۀ دکتری یکی از ّ
سرقت و انتحال و تحریف .در این مقال�ه ضمن یادآوری مش�کالت عم�دۀ کت�اب ،با بررس�ی صفحه
ب�ه صفح�ۀ مقدم�ه نش�ان داده ش�ده که چه مق�دار آش�فتگی و گاه س�رقت در آن دیده میش�ود.
اغ�الط امالی�ی ،نگارش�ی و ویرایش�ی مقدم�ه آن ق�در زی�اد اس�ت که تنه�ا کار ممکن ،بازنویس�ی
آن اس�ت .نق�د حاض�ر مش�تمل اس�ت بر دو بخ�ش عمده :نخس�ت (نقد چ�اپ حاضر ب�ا تمرکز بر
مقدم�ه) و دوم اطالع�ات نویافت�ه درب�ارۀ درواجک�ی و لطائفالتفس�یر .در بخش اول به مس�ائلی از
قبی�ل «س�اختار کلی و مش�کالت عمدۀ کتاب»« ،مقدم�ه و مآخذ آن» و «ارجاع�ات مقدمه» و در
بخ�ش دوم ب�ه « لطائفالتفس�یر در مناب�ع پراکنده»« ،نس�بت مؤل�ف»« ،نام کتاب» و مس�ائلی از
این دس�ت اش�اره ش�ده است.

برگزیده
.........

سلمانی ،حمیدرضا ()1362
دانشآموختة دکتري زبان و ادب ّیات فارسی،
دانشگاه تهران

کارنامک
تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه زنجان.
پژوهشگر و منتقد حوزۀ تصحیح متون کهن.
داور برخ�ی مج�الت و همایشه�ای علم�ی از جمله کهننامۀ ادبیات پارس�ی ،ادبیات پارس�ی معاصر،
همای�ش انجمن ترویج ،همای�ش عطار و...
تألیف مقاالت متعدد در مجالت ادبی.
گزیده آثار
«س�خن خوبس�ت ولیک�ن ق�دري بهتر از این؛ معرفي و نقد س�فینه ترم�د» ،گزارش می�راث ،ش3و،4
پاییز و زمس�تان .1395
«معرفی و نقد مرآتاالصطالح» ،فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات ،ش.1395 ،7
«تصحی�ح عبارت�ی از اس�رارالتوحید و بحث�ی در ارت�زاق صوفی�ان» ،ادب فارس�ی ،ش ،17به�ار و
تابس�تان .1395
«توضی�ح برخ�ی مش�کالت در تصحیح جدید تاری�خ بیهقی» ،با همکاری جمیله اخیان�ی ،آینه میراث،
ش ،53پاییز و زمستان .1392
«ناهمخوانیه�ای س�اختار داس�تان در وی�س و رامین» ،با هم�کاری جمیله اخیانی ،کاوش�نامۀ زبان و
ادبیات فارس�ی ،ش ،26بهار و تابس�تان .1392
«خ�روج از ن�رم تش�بیه در ش�عر س�بک خراس�انی» ،ب�ا هم�کاری مجی�د دادف�ر ،به�ار ادب ،ش،18
زمس�تان .1391
«بیانی�ۀ ش�عر حج�م؛ بیانی�ه یا ش�عر؟» ،ب�ا همکاری کام�ران ش�کیباراد و مجی�د دادف�ر ،پژوهشهای
ادب�ی ،ش34و ،35زمس�تان 1390و به�ار .1391
«بررس�ی دی�دگاه باطن�ی در م�ورد فع�ل س�اده و فع�ل مرک�ب در زب�ان فارس�ی» ،با هم�کاری مجید
دادف�ر ،مطالع�ات زبان�ی بالغ�ی ،ش ،4پاییز و زمس�تان.1390
«بررس�ی ش�یوۀ تلفظ مص�وت پیش از شناس�ۀ ش در متونکهن» ،با همکاری مجی�د دادفر ،مطالعات
زبانی بالغی ،ش ،3بهار و تابس�تان.1390
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...........
داستانی
ادبیات

نقدی ساختگرایانه بر تقابلهای معنایی رمان گالب خانم
اثر قاسمعلی فراست

اثر شایسته تقدیر
«نقـدی سـاختگرایانه بر تقابلهـای معنایی رمان گالب خانم اثر قاسـمعلی فراسـت،
صدیقه علیپـور» ،ادبیات پایداری ،ش ،17پاییز و زمسـتان .1396
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انس�ان از ابت�داي تاری�خ ب�ه ویژگ�ي بنیادی�ن تقابلهاي دوتایي اعتقاد داش�ته اس�ت .ش�اید
ب�ه همی�ن دلی�ل نویس�ندگان رم�ان ،در س�اختار روای�ی داستانهایش�ان از ای�ن ام�ر خواس�ته
ی�ا ناخواس�ته به�ره بردهان�د .ای�ن موض�وع ،به ط�ور وی�ژه ،مورد توج�ه نظریهپ�ردازان س�اختگرا
واق�ع گردی�ده اس�ت .یک�ی از مق�والت عم�دۀ نق�د س�اختارگرا ،تحلیل محت�وا از طری�ـ معنای
تقابله�ای دوگان�ه اس�ت ک�ه توس�ط گاس�تون باش�الر در نقد آث�ار ادبی ،بوی�ژه در روای�ت ورود
پی�دا ک�رده اس�ت .یک�ی از حوزهه�ای روای�ت ،داس�تانهای مرب�وط به جنگ اس�ت ک�ه دغدغۀ
اصل�یاش پرداخت�ن ب�ه محتواس�ت و خ�ود ،حاص�ل تجرب�ۀ تنگاتنگ انس�ان با موض�وع تقابلها
اس�ت .در نتیج�ه ب�ه نح�و فزاین�دهای ،تحتتأثیر ای�ن روش نقد س�اختگرا قرار گرفته اس�ت .نقد
س�اختگرایانه کم�ک میکن�د ت�ا اینگون�ه آث�ار ک�ه در باف�ت متن�ی خ�ود ،محت�وا و داللتهای
معنایی گس�تردهای را پنهان س�اختهاند ،به خوبی تحلیل ش�وند .رمان گالب خانم اثر قاس�معلی
فراس�ت نمون�های از رمانه�ای جن�گ اس�ت که در س�اختار روایی خ�ود از این مقوله به�ره برده.
ب�ه همی�ن دلی�ل گزین�ۀ تحلی�ل و نقد ای�ن مقاله اس�ت .از ای�نرو ابت�دا ،مبانی نظ�ری مرتبط با
موض�وع تبیی�ن میگردد ،س�پس ضم�ن واکاوی نمونههای متنی ،تقابلهای محتوایی مس�تخرج
از باف�ت داس�تان ،ب�ه کمک عناص�ر روایت تحلیل میش�ود.

.........تقدیر
شایسته

علیپور ،صدیقه ()1354
دانشآموختة دکتری زبان و ادبیّات فارسی،
دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارنامک

ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
استادیار گروه زبان و ّ
شاعر و پژوهشگر نقد ادبی.
سرپرست گروه ادیان و مذاهب اسالمی و معاونت پژوهشی پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه کرمان.
دبیر علمی همایشهای کرمان شناخت ،کتاب ،ایثار و شهادت و نظریه پژوهی و ...
حضور در کارگاههای تخصصی ادبیات تطبیقی ،گفتمانشناسی ادبیات داستانی و نشانهشناسی انتقادی در
ادبیات داستانی در فرهنگستان زبان فارسی و پژوهشگاه علوم انسانی.
گزیدة آثار
دارم از خودم بیرون می آیم( ...مجموعه شعر) ،تهران :مایا.1397 ،
«منظورشناسی و تحلیل کارگفتار در گفتگوهای داستان بیژن و منیژه» ،متنشناسی ادب فارسی ،ش،38
تابستان .1397
بگذار این لیلی (مجموعه شعر) ،تهران :مایا.1396 ،
«نشانهشناسی تقابلهای ساختاری داستان بیژن و منیژه» ،فنون ادبی ،ش ،4زمستان .1396
«تحلیل اخالقمدارانۀ فضیلت مصاحبت در عرفان اسالمی ،»...مطالعات عرفانی ،ش ،17بهار و تابستان .1394
«بوطیقای اثر ادبی در فرآیند پیشامتن ،متن و پسامتن» ،زبانشناخت ،ش ،1بهار و تابستان .1394
فارسی عمومی ،با همکاری بهجتالسادات حجازی و ،...تهران :آوای نور.1392 ،
«زیباییشناسی مفهوم عشـ در شعر شاملو و نزار قبانی» ،ادبیات تطبیقی ،ش ،8بهار و تابستان .1392
االدبیه ،ش83و ،84بهار و پاییز .1392
«تحلیل ساختار جامعۀ آرمانی در شعر سهراب سپهری و  ،»...الدراسات ّ
«معرفتشناسی تطبیقی مفهوم زن در جهان متنی شعر ،»...نثرپژوهی ادب فارسی ،ش.1391 ،31
«تحلیل ساختار اجتماعی (منش ،میدان ،کنش در تولیدات ادبی) با نگاهی تطبیقی به شعر اخوان ثالث و
االدبیه ،ش  ،81-79پاییز و زمستان .1391
السیاب» ،الدراسات ّ
بدرشاکر ّ
بوی بهشت (شعر کودك)  ،قم :نشر معارف.1390 ،
«هیپوگرام مفهومی شهادت» ،ادبیات پایداری ،ش ،4بهار .1390
«تحلیل نمودار مهندسی ساختاری نقد» ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،ش ،19زمستان .1389
«ریخت شناسی موسیقی در شعر» ،گوهر گویا ،ش ،3پاییز .1388
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تاریخ

َه َفوات و َسرقات :پژوهشنامه یا پژوهشنما؟ نگاهی انتقادی به
کتاب نگاهی به تاریخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه

اثرشایسته تقدیر
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« َه َفــوات و َســرقات :پژوهشنامــه یــا پژوهشنمــا؟ نگاهــی انتقــادی بــه
کتــاب نگاهــی بــه تاریــخ تفکــر امامیــه از آغــاز تــا ظهــور صفویــه» ،حمیــد
عطایینظــری ،آینةپژوهــش ،ش ،165مــرداد و شــهریور .1396
کت��اب نگاه��ی ب��ه تاری��خ تفک��ر امامی��ه از آغ��از ت��ا ظه��ور صفوی��ه نوش��تۀ مه��دی فرمانی��ان
و مصطف��ی صادق��ی کاش��انی از تازهتری��ن آث��اری اس��ت ک��ه در زمین��ۀ تحقی��ـ در تاری��خ تف ّک��ر
امامی��ه از س��وی انتش��ارات پژوهش��گاه عل��وم و فرهن��گ اس��المی انتش��ار یافته اس��ت .نویس��ندگان
ّ
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عص��ر صفوی��ه بودهان��د .کت��اب  192صفح��ه دارد و در ش��ش فص��ل بدی��ن ترتی��ب س��امان یافت��ه
اس��ت .1 :دوران حض��ور .2 ،مکت��ب ق��م .3 ،مکت��ب بغ��داد .4 ،ادام��ه تفک��ر ق��م و بغ��داد در ق��رن
شش��م و هفت��م .5 ،خردگرای��ی فلس��فی (فلس��فۀ مشّ ��اء) و  .6ورود عرف��ان اب��ن عرب��ی ب��ه ش��یعه.
کت��اب نگاه��ی ب��ه تاری��خ تفک��ر امامی��ه از آغ��از ت��ا ظه��ور صفوی��ه ب��ا کاس��تیها و
نادرس��تیهای بس��یاری هم��راه اس��ت ک��ه در مقال��ۀ حاض��ر ب��ه برخ��ی از آنه��ا اش��اره ش��ده اس��ت.
تس��امح و تس��اهل در نگ��رش و ن��گارش و ویرای��ش تقریب�اً در تم��ام ارکان ای��ن اث��ر مش��هود اس��ت
امامیه گزارش��ی اس��ت
و گ��زارش نویس�
�ندگان محت��رم از نظرگاهه��ای برجس� ِ
ِ
�تگان مکات��ب فک��ری ّ
جامعی��ت و د ّق��ت و تحلی��ل الزم .س��ایر ای��رادات و لغزشه��ای مش��هود در ای��ن
ش��تابزده و فاق��د
ّ
کت��اب عبارتس��ت از :انتح��ال ی��ا س��رقت پ��ارهای مطال��ب ،بی��ان ا ّدعاه��ا و گزارهه��ای نادرس��ت،
آش��فتگی و نابس��امانی در بی��ان عب��ارات ،ع��دم رب��ط و فق��دان پیون��د صحی��ح میان مطال��ب کتاب،
و اغ��الط حروفنگاش��تی و ویرایش��ی.
پدیدآورن��دگان کت��اب الب ّت��ه در ب��اب تاری��خ اندیش��ۀ ش��یعی گاه ن��کات خ��وب و ارزن��دهای را
توج��ه،
ی��ادآور ش��دهاند ،ا ّم��ا قری��ن ش��دن آن ب��ا َه َف��وات (= لغزشه��ا) بس��یار و َس��رقات قاب��ل ّ
ارج و ارزش کوش��شهای ایش��ان را س��خت ف��رو میکاه��د و اعتم��اد خوانن��ده را از نویس��ندگان و
کت��اب س��لب میکن��د.

.........تقدیر
شایسته

عطائی نظری ،حمید ()1362
دانشآموخته حوزه علمیه اصفهان و دکتری
فلسفه اسالمی ،دانشگاه شهید بهشتی

کارنامک

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 ترجمۀ دهها مقالۀ انتقادی ،علمی و پژوهشی در حوزۀ کالم و فلسفه.

گزیده آثار
«نگاهی به ادوار و مکاتب کالمی امامیه در قرون میانی» ،آینه پژوهش ،ش ،171تابستان .1397
«کالم شیعی و گفتمان معتزلی»  ،آینه پژوهش ،ش ،169زمستان .1396
«واجب االعتقاد علی جمیع العباد» ،آینه پژوهش ،ش ،161آذر و دی .1395
«معرفی انتقادیِ ویراست تذکره الواصلین فی شرح نهج المسترشدین» ،آینه پژوهش ،ش ،158خرداد و تیر .1395
ّ
«نقدی بر کتاب عقیده الشیعه» ،آینه پژوهش ،ش ،160مهر و آبان .1395
«فضولی در کالم شیعه ،نقد یک ابتذال ،نقد یک انتحال» ،آینه پژوهش ،ش ،6بهمن و اسفند.1394
«تحول معرفتشناختی کالم امامیه در دوران میانی و نقش ابنسینا در آن» ،نقد و نظر ،ش ،1بهار .1394
«نقدی بر تصحیحی نامرضی از نهایه العقول فخرالدین رازی» ،فصلنامه نقد کتاب ایران و اسالم ،ش،2�1
بهار و تابستان ،1393
«از شمسالدین کشی تا ابن رشد شیعی!» ،آینه پژوهش ،ش ،146خرداد و تیر .1393
ّفیاض الهیجی و اندیشههای کالمی او ،قم :دانشگاه معارف.1392 ،
«اقبال تشیع دوازده امامی به ابن سینا در روزگار مغول» ،کتاب ماه فلسفه ،ش ،72شهریور( ،1392ترجمه).
توجه به نقش همخانوادگی متون  ،»...گزارش میراث ،ش ،62 � 61آذر و اسفند .1392
«لزوم ّ
فرهنگ اصطالحات فلسفه و کالم اسالمی بر بنیاد آثار ّفیاض ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه.1391 ،
الطیبهّ ،فیاض الهیجی ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه.1391 ،
تصحیح انتقادی رساله الکلمه ّ
«مالكها و ویژگیهای مکتب کالم فلسفی در شیعه» ،اندیشه دینی ،ش ،3پاییز .1391
تصحیح و تعلیـ رساله الباب المفتوح إلی ما قیل فی النفس و الروح ،قم :کتابخانه ع ّ
المه مجلسی.1389 ،
«نقد و بررسی رساله الباب المفتوح إلی ماقیل فیالنفس و الروح» ،کتاب ماه فلسفه ،ش ،32اردیبهشت .1389
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علم
تاریخ

آیا علوم طبیعی در تمدن اسالمی برگرفته از اسالم بود؟
نقد و بررسی کتاب شکلگیری علم اسالمی

اثر برگزیده
«آیـا علـوم طبیعـی در تمدن اسـالمی برگرفته از اسـالم بـود؟ نقد و بررسـی کتاب
شـکلگیری علـم اسـالمی» ،امیرمحمـد گمینـی و فاطمـه کیقبـادی ،فصلنامة نقد
کتـاب کالم ،فلسـفه و عرفـان ،ش 15و ،16پاییز و زمسـتان .1396
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کت�اب ش�کلگیری عل�م اس�المی ،از آث�ار متأخ�ر در ح�وزۀ تاری�خ عل�م در تم�دن اس�المی
اس�ت ک�ه ترجم�ۀ فارس�ی آن نام�زد دریاف�ت کت�اب س�ال شدهاس�ت .ول�ی آی�ا ای�ن اث�ر دارای
ارزش علم�ی قابلتوجه�ی اس�ت؟ .نویس�ندۀ کت�اب مدع�ی اس�ت ک�ه علومطبیع�ی و ریاض�ی
تمدناس�المی برگرفت�ه از آموزهه�ای دین�ی اس�ت .درس�ت اس�ت ک�ه ق�رآن ممل�و از توصی�ه به
تعق�ل و تفک�ر در خلقتاله�ی و طبیع�ت اس�ت و ای�ن یک�ی از انگیزهه�ای دانش�مندان اس�المی
در ط�ول ق�رون میان�ه ب�وده ،ام�ا اینک�ه ق�رآن و روایات اس�المی منبع خوب�ی برای انگیزهبخش�ی
ب�ه دانشمنداناس�المی ب�رای پژوه�ش علم�ی بودن�د ،حرف�ی اس�ت و اینک�ه از ای�ن مناب�ع بتوان
دیدگاه�ی منس�جم ب�رای پژوه�ش علم�ی یافت ،چی�زی دیگ�ر .نویس�نده بهدرس�تی میداند که
یک�ی از انگیزهه�ای دانش�مندان اس�المی ب�رای پژوه�ش علم�ی نیازه�ای جامع�ۀ اس�المی برای
تعیی�ن اوق�ات ش�رعی و انج�ام عب�ادات بودهاس�ت .زم�ان نمازه�ای پنجگان�ه ،رؤیت ه�الل ماه و
تعیی�ن جه�ت قبله پرس�شهای عمیق�اً علمی را برای دانش�مندان تمدن اس�المی ایج�اد میکرد
و منش�أ پدیدآم�دن دس�تاوردها و آث�ار علم�ی بس�یاری ش�د .ام�ا ب�از این جنب�ه از اس�الم چیزی
بی�ش از انگیزهبخش�ی نب�وده و نمیت�وان از ای�ن موض�وع نتیج�ه گرفت ک�ه «عاملی ک�ه این علم
را اس�المی ک�رد ،پیونده�ای جداییناپذی�ر آن با جهانبینی اس�المی و مفهوم خ�اص طبیعت بود
ک�ه ق�رآن فراه�م آورده بود».
ادع�ای نویس�نده در جایج�ای مت�ن تک�رار ش�ده ولی دری�غ از یک منب�ع علمی که دقیقاً نش�ان
ده�د ف�الن آی�ۀ ق�رآن منب�ع ایج�اد ف�الن نظریه ی�ا راهح�ل علم�ی بودهاس�ت .نویس�نده بهجای
اینک�ه از آث�ار علم�ی ریاضی ،نجومی یا فیزیکی ش�اهد مثال بیاورد ،س�راغ کیهانشناس�ی عرفانی
ابنعرب�ی و اش�عار مول�وی م�یرود و معل�وم نمیکن�د این س�خنان چه ربط�ی به ً
مث�ال مدلهای
س�یارهای منجم�ان مراغ�ه ی�ا روشه�ای محاس�باتی اُپتی�ک ابنهیث�م دارد .نتیج�ه اینک�ه دی�ن
اس�الم و مت�ون مق�دس آن نق�ش بهس�زایی در ایج�اد نهضت علمی تمدن اس�المی داش�تند.

کارنامک

برگزیده
.........

امیرمحمد گمینی ()1361
دانشآموختـة دکتـري تاریـخ و فلسـفة علـم ،مؤسسـه
پژوهشـی حکمـت و فلسـفه ایـران
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران.
مدرس دروس تاریخ و فلسفۀ علم در دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعتی
امیرکبیر و فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
پژوهشگر حوزۀ تاریخ نجوم در تمدن اسالمی و تاریخ ورود علوم جدید به ایران.

گزیده آثار
مواجهه با داروین :نخستین برخوردها با نظریۀ تکامل در شرق مسیحی و اسالمی ،تهران :کرگدن.1396 ،
«نقد و بررسی کتاب آشنایی با فلسفۀ علم معاصر» ،نقد کتاب کالم فلسفه عرفان ،ش .1396 ،12-11
قطب الدین شیرازی ،تهران :علمی و فرهنگی.1395 ،
«علم ،دین و خرافات در تمدن اسالمی :نقد کتاب مقاالتی دربارۀ مفهوم علم در تمدن اسالمی» ،نقد
کتاب علوم محض و کاربردی ،ش  5و.1395 ،6
«نقد و بررسي فصلهای نجومي و ریاضي کتاب علم در اسالم» ،میراث علمی اسالم و ایران.1395 ،
دایرههای مینایی :پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسالمی ،تهران :انتشارات حکمت سینا.1394 ،
«گسترۀ آثار هیئت در تمدن اسالمی» ،تاریخ علم ،ش .1392 ،15
«تاریخنگاری علم به سبک ویگ» ،روش شناسی علوم انسانی ،ش ،62بهار .1389
«مدل سیارهای قطبالدین شیرازی در اختیارات مظفری» تاریخ علم ،ش .1388 ،8
فاطمه کیقبادی ()1357
دانشآموختـة کارشناسیارشـد تاریـخ علـم -نجـوم در
جهـان اسـالم ،پژوهشـکدة تاریـخ علـم دانشـگاه تهـران

کارنامک

کارشناس امور پژوهشی در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران.
اسالمی دانشکدۀ
کارشناس نشریات تاریخ علم و پژوهشنامۀ تاریخ تمدن
ِ
الهیات دانشگاه تهران.
ویراستار خبرنامۀ تاریخ علم وپژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسالمی.

گزیده آثار
«السفیر فیالهیئۀ غیاثالدین منصور دشتکی  ،»...تاریخ علم ،ش ،18زمستان .1396
«جابر بن حیان» ،پیرلُری ،زندگینامه علمی دانشمندان اسالمی ،ج  ،2تهران :علمی و فرهنگی( 1395 ،ترجمه).
«نسخههای خطی نجومی گرجستان» ،میراث علمی ایران و اسالم ،پاییز و زمستان( 1394ترجمه).
«سیاحان اروپایی در حکومت عثمانی و صفوی» ،مونیکا ریوس ،میراث علمی ایران و اسالم ،پاییز و
زمستان( 1392ترجمه).
«بررسی میزان آشنایی شرکتکنندگان در هیئتهای مذهبی ،»...اسالم و علوم اجتماعی ،ش ،3بهار و
تابستان .1389
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...........
نوجوان
کودک و

یک روایت چند صدا ،بررسی شیوههای گفتگومندی و
چندصدایی در رمان الالیی برای دختر مرده

اثر برگزیده
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«یـک روایـت چنـد صـدا ،بررسـی شـیوههای گفتگومنـدی و چندصدایی در
رمـان الالیی برای دختـر مرده» ،امیـن ایزدپنـاه ،مطالعات ادبیات کـودک ،ش،15
بهار و تابسـتان .1396
ه�دف از ای�ن پژوه�ش بررس�ی رم�ان الالی�ی ب�رای دخت�ر م�رده اث�ر حمیدرضا ش�اهآبادی
از نظ�ر گفتگومن�دی و چندصدای�ی ،ب�ا توج�ه ب�ه نظریۀ رم�ان میخایی�ل باختین اس�ت .نگارندۀ
مقال�ه کوش�یده با تحلیل محتوا به ش�یوۀ تأمل�ی و در پیشگرفتن رویکردی توصیفی-تفس�یری،
ش�یوهها و عناص�ری ک�ه ای�ن اث�ر را گفتگومن�د و چندص�دا میس�ازد بیاب�د .باختی�ن رم�ان را
گون�های ادب�ی با ویژگ�ی چندصدایی ،متوج�ه دگربودگی و نقط�ۀ مقابل قطعیتپذی�ری میداند.
او معتق�د اس�ت صداهای مختل�ف موجود در گفتمان رم�ان ،که ارزشه�ا و گرایشهای مختلفی
را ب�ا خ�ود دارن�د ،و از ای�ن جه�ت آش�تیناپذیر هس�تند ،مان�ع از گرهگش�ایی نهایی میش�وند و
پایان�ی ب�از را در رم�ان باعثمیش�وند .الالیی ب�رای دختر م�رده را با توجه به برخ�ی ویژگیهای
پژوه�ش کیف�ی نیز میتوان بررس�ی ک�رد .پژوهش کیفی به معن�ای «گفتگویی پیوس�ته» براین
اص�ل اس�توار اس�ت ک�ه ه�ر روای�ت تنه�ا بخش�ی از واقعی�ت را بازت�اب میده�د و ای�ن روایتها
هم�واره نس�بت ب�ه روایته�ای دیگر حالتی گش�وده خواهندداش�ت.
در جری�ان روای�ت ،میرزاجعفرخ�ان ،م�ن و مین�ا ،هر س�ه به ش�کلی در حال پژوه�ش درباره
دخت�ران قوچان�ی هس�تند .آنه�ا وارد دنیای «دیگری» میش�وند ،ش�ناخت او برایش�ان به دغدغه
تبدیل میش�ود و هرس�ه نی�ز در جریان پژوه�ش تغییر میکنند .همچنین میتوان گفت س�خن
هری�ک از ای�ن ش�خصیتها ،که راوی نیز هس�تند ،بازتاب باف�ت و زمینۀ زندگی آنان اس�ت .همۀ
آنه�ا خ�ود ب�ه نوعی «دیگری» بهحس�اب میآین�د و موضوع روای�ت آنان نیز دیگری اس�ت .تکثر
زاویهدی�د راوی�ان از موض�وع دخت�ران قوچان�ی و نی�ز جاعوضک�ردن پیاپ�ی و ترتیبمن�د روایت
راوی�ان  -ک�ه گوی�ی در ی�ک حلق�ۀ گفتگو نشس�تهاند و به نوبت داس�تان خ�ود را ب�رای خواننده
میگوین�د -ب�ه روای�ت حالت�ی ناخط�ی و نامتمرکز داده و همی�ن به گفتگومند ب�ودن رمان یاری
رس�انده اس�ت .این ش�یوۀ روایت و تغییر چندبارۀ راوی باعث تمرکززدایی و رش�د ذهنی مخاطب
نوج�وان میش�ود و از ای�ن روی الالی�ی ب�رای دخت�ر م�رده را میت�وان نمون�ۀ مناس�بی از رم�ان
نوج�وان و برای تجرب�های متفاوت از خواندن دانس�ت.

برگزیده
.........

امین ایزدپناه ()1359
دانشآموختة دکتري فلسفه تعلیم و تربیت،
دانشگاه شیراز

کارنامک

مدرس دانشگاه شیراز و مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز.
دبیر آموزش و پرورش استان فارس.
کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز و کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شهید چمران اهواز.
عضو انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران.
همکار مرکز مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز.
داور علمی مجالت علمی پژوهشی از جمله :مطالعات آموزش و یادگیری ،پژوهشهای برنامۀ
درسی دانشگاه شیراز ،مطالعات ادبیات کودك و آموزش پژوهی دانشگاه فرهنگیان.
تألیف و ارائۀ مقاله در همایشهای متعدد علمی پژوهشی.

گزیده آثار
«تأملی در نقش و رسالت معلمان در گفتگومندسازی تعلیم و تربیت ،»...سومین همایش ملی
تربیت معلم ،دانشگاه شیراز.1396 ،
«نقد ،نظریه ادبیات است ،نظریه ،نقد ادبیات است» ،رادریک مگیلیس ،نارنج ،ش ،2پاییز و زمستان
(1395ترجمه).
«نقد و بررسی مسائل حوزه پرورشی در نظام تعلیم و تربیت از منظر خودآگاهی فلسفی» ،هفتمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران ،شیراز.1395 ،
«کاربردهای نقد باختینی در ادبیات کودك» ،نشست هماندیشی تازههای نقد و نظریه ادبیات
کودك ،مرکز مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز.1394 ،
«در جستجوی دیگری :بررسی جلوههای دگربودگی در ادبیات کودك و نوجوان ایران» ،مطالعات
ادبیات کودك.1393 ،
«بازسازی نقش و کارکرد فلسفۀ تعلیم و تربیت با نگاهی به اندیشههای جان دیویی» ،نخستین
همایش فلسفه تعلیم و تربیت در عمل ،دانشگاه خوارزمی.1393 ،
«امکان هم کناری تفکر انتقادی و تجربه دینی در تربیت دینی» ،پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت،
ش ، 2زمستان .1392
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فصلنامة پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ()1375

نشریه شایسته تقدیر

128

«برای اثبات ضرورت انتشار نشریهای از سوی سازمانی که وظیفه تهیه و تدوین منابع درسی
دانشگاهی بر عهده اوست نیازی نیست برهان و دلیل اقامه کنیم» (سرمقاله اولین شماره سخن
سمت.)1375 ،
نخستین شماره نشریه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت» با عنوان
«سخن سمت» در سال  1375منتشر شد .با این امید که در آیندهای نه چندان دور به مجلهای
پرمحتوا مبدل شود که مسائل علوم انسانی در آن انعکاس یابد .با توجه به وظایف مح ّولشده از
سوی شورای عالی انقالب فرهنگی به سازمان سمت که تحقیـ در مسائل مبنایی علوم انسانی و
اسالمی و تدوین کتاب درسی در گرایشهای مختلف علوم انسانی ،نقد و بررسی علمی کتابهای
مورد استفاده در دانشگاهها و ارتباط با مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی در زمینۀ کاری سازمان
از اهم آن وظایف است ،این نشریه حول محور کتاب درسی دانشگاهی در رشتههای علوم انسانی
حرکت کرد .این مجله تا سال  1380با مدیر مسئولی و سردبیری زنده یاد دکتر احمد احمدی و
تا شماره  7منتشر شد .در سال  1382مجله با رعایت استانداردهای ساختاری و محتوایی مجالت
علمی-پژوهشی و با تمرکز و تأکید بر مطالعۀ کتاب درسی دانشگاهی و بخشهای اصلی نظریهها
و تجربهها ،نقد و بررسی کتاب و نقد و نظر ،حرکت تازهای را آغاز کرد .سردبیر شماره  10تا
 18این نشریه که بصورت فصلنامه منتشر میشد ،دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه و شمارههای 19
و  20دکتر ملیحه صابری نجف آبادی بودند .مجله با تالش دستاندرکاران متخصص در تهیه
ایجاد ادبیات بومی مطالعات کتاب درسی دانشگاهی ،در سال  1391اعتبار علمی -پژوهشی
را کسب کرد .در سالهای اخیر مدیر مسئول و سردبیر نشریه زنده یاد دکتر احمد احمدی و
دبیران تحریریه آن به ترتیب دکتر ملیحه صابری نجف آبادی و دکتر مهدی زارع بودند .این
نشریه هم اکنون با عنوان «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» با مدیرمسئولی دکتر محمد
ذبیحی و سردبیری دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه ،و اعضای هیئت تحریریه با تخصصهای متنوع
مرتبط در حوزههای نظری ،مطالعه موردی و نقد و بررسی با محورهای اصلی مبانی آموزشی
کتاب درسی دانشگاهی ،مبانی روانشناختی کتاب درسی دانشگاهی ،مبانی زبانشناختی کتاب
درسی دانشگاهی ،مبانی ارزشی و اجتماعی کتاب درسی دانشگاهی ،مبانی هنری کتاب درسی
دانشگاهی و فناوریهای روز کتاب درسی دانشگاهی منتشر میشود.

.........تقدیر
شایسته

زندهیاد احمد احمدی ()1397-1312
مدیرمسئول و سردبیر پیشین فصلنامة
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

کارنامک

حوزةدرعلمیه
اسامي در
سطوح
تهران و
دانشگاه
غرب
دکتریفلسفه
آموختۀ دکتری
شآموختة
دانش
حوزۀ علمیه
اسالمی
فلسفهفلسفه
عالیعالی
سطوح
تهران و
دانشگاه
غرب
فلسفه
دان
مؤسس و مدیر سازمان سمت.
نمایندة مردم تهران در هفتمین مجلس شورای اسالمی.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
از مؤسسان دانشگاه تربیت مدرس و رئیس دانشکدة علوم انساني دانشگاه تربیت مدرس.
مدیر گروه فلسفه و زبان و ادبیات فارسی «سمت».
مدرس دانشگاه قم در مدرسة دارالشفا.
راهاندازي بخش تربیت
ِ
عضو شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی ،شورای عالی انقالب فرهنگی.
 20سال تدریس در دانشگاه های تهران ،تربیت مدرس ،دانشگاه قم و مؤسسه امام خمیني(ره).
تألیف دهها مقاله در حوزۀ فلسفه.

گزیدة آثار
«ترجمه نارسا از متنی مقدس» ،عیار ،ش 1390. ،24
«جایگاه دکارت در تاریخ فلسفه» ،کتاب ماه فلسفه1390. ،
دانش خانواده (تألیف با همکاری) ،تهران :سمت1389. ،
«نقد نقد کانت» ،اطالعات حکمت و معرفت1389. ،
بنالیههاي شناخت ،تهران :سمت1388. ،
«ماهیت و جعل از دیدگاه میرداماد» ،یادنامه میرداماد و میرفندرسکی ،فرهنگستان علوم.1384 ،
ّ
پادزهر در نفي انکار نزول وحي ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی1383. ،
مختارات من نصوص الفلسفه االسالمیه (تألیف با همکاری) ،تهران :سمت1380. ،
نقد تفکر فلسفي غرب ،اتین ژیلسون ،سمت( 1380 ،ترجمه).
تأمالت در فلسفه اولي ،رنه دکارت ،سمت(1381 ،ترجمه).
االسفار االربعه ،ج  ، 6تهران :بنیاد حکمت اسالمي صدرا(1381 ،تصحیح ،تحقیـ و مقدمه).
پیرامون فلسفه دکارت و علیت در فلسفه هیوم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.1378 ،
«تجربه حسی و رابطه آن با کلیت و استقراء» ،خردنامۀ صدرا ،ش .1378 ،16
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...........
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جمعههای پردیس کتاب مشهد،
کتابفروشی امام ()1357

تقدیر
اثرشایستهتقدیر
شایسته
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«پردی��س کت��اب» مجموع��های اس��ت فرهنگ��ی در ش��هر مش��هد ک��ه ب��ا س��رمایۀ ش��خصی و
هم��ت خان��وادۀ رج��بزاده در م��رداد م��اه  1395گش��ایش یاف��ت .پیش��ینۀ پردی��س را بای��د
در فروش��گاهی ب��ه ن��ام «انتش��ارات ام��ام» جس��توجو ک��رد ک��ه از چه��ار ده��ه پی��ش بدی��ن
س��و ،هم��واره کان��ون فرهنگ��ی فع��ال ای��ن ش��هر ب��وده و هن��وز ه��م ب��ا حض��ور پیوس��تۀ آق��ای
رض��ا رج��بزاده ،مح��ل دس��تیابی عالقهمن��دان ب��ه آخری��ن کتابه��ای انتش��اریافته در س��طح
کش��ور اس��ت.
اندک��ی پ��س از راهان��دازی پردی��س ب��ا مدیری��ت آق��ای عل��ی رج��بزاده ،از مه��ر  1395ب��دون
وقف��ه ،نشس��تهای ماهان��ۀ «نق��د و بررس��ی کت��اب» در مح��ل ای��ن مجموع��ه برگ��زار میش��ود
و تاکن��ون (آذرم��اه  )1397بیس��ت و س��ه برنام��ۀ دوس��اعتۀ منظ��م تح��ت عن��وان «جمعهه��ای
پردی��س کت��اب» ب��ا حض��ور پدیدآورن��دۀ اث��ر ،ی��ک منتق��د و ی��ک دبی��ر تخصص��ی و ه��ر ب��ار
ب��ا حض��ور بس��یاری از مش��تاقان تش��کیل ش��ده اس��ت.
گزین��ش کت��اب ب��رای نق��د و بررس��ی در برنام��ۀ «جمعهه��ای پردی��س» و انتخ��اب مهمان��ان
و نح��وۀ ادارۀ جلس��ات ،ب��ا مطالع��ات گس��تردهای از س��وی چن��د ت��ن از کارشناس��ان ص��ورت
میپذی��رد و تم��ام موضوع��ات ارائهش��ده ،بالفاصل��ه از طری��ـ ش��بکههای ارتباط��ی در
دس��ترس هم��گان ق��رار میگی��رد.

.........تقدیر
شایسته

علی رجب زاده ()1352
مسـئول برگـزاری جمعههـای پردیـس کتـاب مشـهد و
پژوهشـگر حـوزة کتـاب

کارنامک
عل��ی رج��بزاده از دوران تحصی��ل در دبیرس��تان ،پ��در را ک��ه از س��ال « 1357انتش��ارات امام»
را راهان��دازی ک��رده ب��ود ،ی��اری داده و در ط��ول س��الها فعالی��ت فرهنگ��ی ،تجرب��ۀ گرانبهای��ی
هم��ت
را در زمین��ۀ کت��اب و کتابخوان��ی اندوخت��ه اس��ت؛ چن��دان ک��ه وقت��ی در س��ال  1395ب��ا ّ
خانوادگ��ی ،بخش��ی از خان��ۀ مس��کونی پ��دری ،ب��ه بن��ای بزرگ��ی ب��ا عن��وان «پردی��س کت��اب»
اختص��اص یاف��ت ،ب��ا مدیری��ت خ��ود در ای��ن مجموع��ۀ نوبنی��اد و برگ��زاری نشس��تهای ماهان��ۀ
فرهنگ��ی ،توانس��ت «پردی��س کت��اب» را ب��ه یک��ی از کانونه��ای مه��م فرهنگ��ی ش��هر مش��هد
ب��دل کن��د.
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مقدمه

دبیر علمی و
هیئت داوران
133

هیئت داوران
دبیر علمی و
...........

دبیر علمی و هیئت داوران پانزدهمین جشنوارة نقد کتاب
•دبیر علمی
سیدحسن اسالمی اردکانی

•کلیات و اطالع رسانی
سید کاظم حافظیان رضوی
ّ
فریبا افکاری
محسن حاجی زینالعابدینی
•فلسفه ،کالم و عرفان
انشااهلل رحمتی
رضا اکبری
سید محمود یوسف ثانی
ّ
عبداهلل نصری
محمد کیوانفر
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•علوم تربیتی و روانشناسی
علی اصغر احمدی
محسن ایمانی
مرتضی گوهریپور
•دین
حسین سلیمانی
سعید حکیمیها
سعید عدالتنژاد
سید هدایت جلیلی سنزیقی
ّ
غالمحسین هادویان
مجید فالحپور
مجید معارف
محمدعلی مهدویراد

•علوم اجتماعی
تیمور رحمانی
حسین نوری نیا
حسین یکتا
حمید احمدی
سید آیت اهلل میرزایی
ّ
سید محمد مهدیزاده
ّ
عبداهلل بیچرانلو
محمد خوش چهره
مرتضی عزتی
مهدی منتظرالقائم
مهرداد عربستانی
•زبان و زبانشناسی
احسان عباسلو
حسن ذوالفقاری
حسین وثوقی
رضا حیدری زادی
عباسعلی وفایی
عسکر بهرامی کهیشنژاد
مجتبی منشیزاده
•هنر
اسماعیل بنی اردالن
شهرام زرگر
یعقوب آژند

•ادبیات داستانی
کامران پارسی نژاد
محمد حنیف
محمود بشیری
•شعر
اسماعیل امینی
سید احمد نادمی
ّ
صابر امامی

•تاریخ و جغرافیا
روزبه زرینکوب
زهیر صیامیان گرجی
سید سعید میرمحمدصادق
ّ
سید صادق سجادي
ّ
شهرام یوسفی فر
کمالالدین نیکنامی
مهرداد ملکزاده
نصراهلل صالحی

هیئت داوران
دبیر علمی و
.........

•ادبیات فارسی
بهروز ایمانی
علیرضا نیکویی
مریم حسینی
مریم مشرف ملک
مهدی رحیمپور
نعمت اهلل ایران زاده

•ادبیات عربی
علی گنجیانخناري
علیرضا باقر
عنایتاهلل فاتحينژاد

•کودک و نوجوان
سید مهدی یوسفی
ّ
علی بوذري
مسعود ناصري دریایي
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مقدمه
هیئت داوران
دبیر علمی و

دبیر علمی

سیدحسن اسالمی اردکانی ()1339
دكتراي فلسفه دین
دانشگاه قم

کلیات و اطالع رسانی
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س ّید کاظم حافظیان رضوی ()1332
كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالعرساني
دانشگاه تهران

فریبا افکاری ()1346
دکترای علم اطالعات و دانششناسی
دانشگاه تهران

محسن حاجی زینالعابدینی ()1352
دکترای کتابداری و اطالعرسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز

هیئت داوران
دبیر علمی و
مقدمه

فلسفه ،کالم و عرفان

عبداهلل نصری ()1332
دکترای فلسفه
دانشگاه تهران

س ّید محمود یوسف ثانی ()1340
دکترای فلسفة اسالمي
دانشگاه تهران

انشااهلل رحمتی ()1345
دکترای فلسفه
دانشگاه علوم و تحقيقات

رضا اکبری ()1347
دكتراي فلسفه و كالم اسالمي
دانشگاه تهران

محمد کیوانفر ()1354
دكتراي فلسفه و کالم اسالمی
دانشگاه تهران
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مقدمه
هیئت داوران
دبیر علمی و

علوم تربیتی و روانشناسی

علی اصغر احمدی ()1334
دكتراي روانشناسي
دانشگاه تربيت مدرس

محسن ایمانی ()1336
دكتراي علوم تربيتي
دانشگاه تربيت مدرس

مرتضی گوهریپور ()1353
دکترای فلسفه اخالق
دانشگاه قم

دیـن
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مجید معارف ()1332
دكتراي علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس

محمدعلی مهدویراد ()1334
دانشآموختة حوزوی تا درجة اجتهاد
و دکترای علوم قرآن و حدیث

هیئت داوران
دبیر علمی و
مقدمه

دیـن

غالمحسین هادویان () 1340
دکترای فقه و اصول
دانشگاه امام صادق (ع)

سعید حکیمیها ()1340
دکترای حقوق جزا و جرمشناسی
دانشگاه تربیت مدرس

مجید فالحپور ()1341
دکترای علوم قرآن و حديث
دانشگاه تربیت مدرس قم

سعید عدالتنژاد ()1341
دكتراي مطالعات اسالمی
دانشگاه برلین

س ّید هدایت جلیلی سنزیقی()1342
دكتراي علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس قم

حسین سلیمانی ()1349
دکترای حقوق جزا و جرمشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
هیئت داوران
دبیر علمی و

علوم اجتماعی

محمد خوش چهره ()1332
دكتراي اقتصاد و برنامهریزی
دانشگاه استراثکالید انگلستان

حسین یکتا ()1341
دکترای روابط بینالملل
دانشگاه تهران

حمید احمدی ()1336
دكتراي علوم سیاسی
کارلتون کانادا
دانشگاه
ِ

حسین نوری نیا ()1344
كارشناس ارشد جامعهشناسي
دانشگاه عالمه طباطبايي
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مرتضی عزتی (1344
دكتراي اقتصاد اسالمی
دانشگاه تربیت مدرس

تیمور رحمانی ()1344
دكتراي علوم اقتصادي
دانشگاه تهران

مهدی منتظرالقائم ()1345
دکترای پژوهش در رسانههاي جمعي
دانشگاه لستر انگلستان

مهرداد عربستانی ()1347
دكتراي انسانشناسی
دانشگاه تهران

هیئت داوران
دبیر علمی و
مقدمه

علوم اجتماعی

س ّید محمد مهدیزاده ()1345
دكتراي علوم ارتباطات
دانشگاه عالمه طباطبایی

س ّید آیت اهلل میرزایی ()1354
دکترای جامعهشناسي
دانشگاه عالمه طباطبايي
141

عبداهلل بیچرانلو ()1359
دکترای مدیریت رسانه
دانشگاه تهران

مقدمه
هیئت داوران
دبیر علمی و

زبان و زبانشناسی

حسین وثوقی ()1321
دكتراي زبانشناسی ،دانشگاه تهران
فوقدکترای زبانشناسی کاربردی،
دانشگاه کالیفرنیا لوسآنجلس آمریکا

احسان عباسلو ()1345
کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی
دانشگاه تهران

مجتبی منشیزاده ()1331
دكتراي فرهنگ و زبانهای باستانی
دانشگاه تهران

عباسعلی وفایی ()1344
دكتراي زبان و ادبيات فارسی
دانشگاه تهران
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عسکر بهرامی کهیشنژاد ()1346
دكتراي فرهنگ و زبانهاي باستاني
دانشگاه تهران

حسن ذوالفقاری ()1345
دكتراي زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران

هیئت داوران
دبیر علمی و
مقدمه

زبان و زبانشناسی

رضا حیدری زادی ()1362
دكتراي زبانشناسی
دانشگاه پیام نور

هنر

یعقوب آژند ()1328
دكتراي تاریخ
دانشگاه تهران

اسماعیل بنی اردالن ()1336
دکترای پژوهش هنر
دانشگاه تهران

شهرام زرگر ()1344
کارشناس ارشد ادبیات نمایشی
دانشگاه هنر
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مقدمه
هیئت داوران
دبیر علمی و

ادبیات

مریم حسینی ()1341
دكتراي زبان و ادبيات فارسی
دانشگاه تهران

علیرضا نیکویی ()1340
ن و ادبیات فارسی
دکترای زبا 
دانشگاه تهران

مریم مشرف ملک ()1349
دكتراي زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه عالمه طباطبایی

نعمت اهلل ایران زاده ()1347
دكتراي زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس

144

بهروز ایمانی ()1350
دکترای زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید مدنی آذربايجان

مهدی رحیمپور ()1359
دکترای زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه محقق اردبیلی

هیئت داوران
دبیر علمی و
مقدمه

ادبیات داستانی

محمد حنیف ()1339
دكتراي تاریخ ایران اسالمی
دانشگاه علوم و تحقیقات

محمود بشیری ()1337
دکترای زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس

کامران پارسی نژاد ()1342
کارشناس ادبیات انگلیسی
دانشگاه عالمه طباطبایی

شعر

145
صابر امامی ()1341
دكتراي زبان و ادبيات فارسي
دانشگاه شیراز

اسماعیل امینی ()1342
دکترای زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه قم

س ّید احمد نادمی ()1343
مهندس مخابرات
دانشگاه هوا و فضا

مقدمه
هیئت داوران
دبیر علمی و

ادبیات عربی

عنايتاهلل فاتحينژاد ()1340
دكتراي زبان و ادبيات عربي
دانشگاه علوم و تحقیقات

علیرضا باقر ()1345
دکترای زبان و ادبیات عربی
دانشگاه علوم و تحقیقات
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علی گنجيانخناري ()1347
دكتراي زبان و ادبیات عربی
دانشگاه خارطوم سودان

س ّید صادق سجادي ()1333
دكتراي تاريخ
دانشگاه تهران

کمالالدین نیکنامی()1340
دكتراي باستانشناسی
دانشگاه شفیلد انگلستان

نصراهلل صالحی ()1343
دكتراي تاریخ
دانشگاه تهران

روزبه زرينكوب ()1346
دکترای تاریخ ایران باستان
دانشگاه تهران

هیئت داوران
دبیر علمی و
مقدمه

تاریخ و جغرافیا

147

س ّید سعید میرمحمدصادق ()1348
دكتراي تاریخ ایران دوره اسالمی
دانشگاه علوم و تحقیقات

مهرداد ملکزاده ()1348
دكتراي باستانشناسی دوران تاریخی
دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه
هیئت داوران
دبیر علمی و

تاریخ و جغرافیا

شهرام یوسفی فر ()1348
دكتراي تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی

زهیر صیامیان گرجی ()1357
دكتراي تاریخ اسالم
دانشگاه تهران

کودک و نوجوان

148

مسعود ناصري دريايي()1349
کارشناس ارشد روانشناسی
دانشگاه تهران

س ّید مهدی یوسفی()1361
دكتراي انديشه سياسي
دانشگاه تهران

علی بوذري ()1357
دکترای هنر
دانشگاه هنر اصفهان

مقدمه

پیوستها
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مقدمهها
پیوست

آييننامة جشــنوارة نقد کتاب
مقدمه
نقد به عنوان خالقيت و آفرينشگری علمی ،در کنار ديگر آفرينشهای علمی و ادبی قرار دارد و توجه به آن ،زمينه ساز اعتال و ارتقای
کيفی آثار انتشار يافته است .مؤسسه خانه کتاب ،به منظور ارتقای سطح کيفی نقد و نيز تشويق منتقدان ،هر ساله مقارن با هفته
پژوهش و براساس اين آيين نامه ،اقدام به انتخاب «نقد برتر» و «معرفی و تشويق» منتقدان و فعاالن اين حوزه میکند.
ماده  .1هدف
رشد و بالندگی فن نقد و ايجاد فضای سالم و سازنده در فضای نقد ع لمی و ارتقا و توسعۀ کيفی آثار انتشار يافته و اعتالی انديشه از
مهمترين اهداف اين جشنواره است.
ماده  .2موضوع
در اين جشنوارة مقالههای نقد کتاب که در سال گذشته در نشريات داخلی کشور به زبان فارسی ،اعم از کاغذی و الکترونيک منتشر
شده باشد بررسی و داوری خواهد شد و حوزههای مورد ارزيابی آن عبارتند از :کليات ،فلسفه ،روانشناسی ،دين ،علوم اجتماعی،
زبان ،علوم خالص و کاربردی ،هنر ،ادبيات ،تاريخ و جغرافيا و کودک و نوجوان.
تبصره  :1در صورت ضرورت هيئتهای داوری میتوانند در گرايشهای متفاوت حوزههای مذکور آثار برگزيده يا شايسته تقدير را
انتخاب کنند.
تبصره  :2در صورتی که مقالهای در دو يا سه سال گذشته منتشر شده و به داليل مختلف اعم از تأخير در انتشار نشريه در
جشنواره شرکت نکرده میتواند مورد ارزيابی قرار گيرد.
ماده  .3ارکان جشنواره
مؤسسه خانه کتاب مجری برگزاری جشنواره نقد کتاب است .دبيرعلمی ،دبيرخانه و هيئتهای 3نفرة داوری هر رشته ،ارکان اين
جشنواره محسوب میشوند.
تبصره  :3دبيرعلمی به پيشنهاد معاون فرهنگی خانه کتاب و با حکم مديرعامل مؤسسه تعيين میشود.
ماده  .4وظايف و اختيارات دبير علمی جشنواره
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 .1پيشنهاد انتخاب هيئت های سه نفرة داوری و داوران هريک از موضوعات جشنواره به مديرعامل.
 .2نظارت بر تفکيک و طبقه بندی مقاالت رسيده به دبيرخانه.
 .3شرکت در جلسات داوری و نظارت بر روند آن.
 .4جمع بندی و ارائه گزارش نهايی به صورت مکتوب.
ماده  .5روند داوری
داوری و انتخاب مقاالت در دو مرحله انجام می شود:
مرحله اول :کليۀ مقاالت ارسالی به دبيرخانه ،توسط هيئتهای داوری بررسی میشوند و مقاالتی که دارای دو رأی مثبت باشند ،به
مرحله دوم راه می يابند .نتايج اين بررسی در صورتجلسه ثبت و به امضای داوران می رسد.

مقدمهها
پیوست

مرحله دوم  :مقاالت راه يافته به مرحلۀ دوم داوری حداقل بايد از سوی  3داور مورد مطالعه قرار گيرند و نتايج ارزيابی در فرم های
مربوط درج گردد .پس از بررسی نتايج داوری ،اثری که  09يا بيش از آن امتياز کسب کرده باشد مقالۀ برگزيده و اثری که بين  58تا
 09امتياز را کسب کرده باشد مقالۀ شايسته تقدير محسوب میشود .سرانجام مقاالت منتخب به تأييد داوران اصلی ،دبيرعلمی و
مسئوالن خانۀ کتاب خواهد رسيد.
تبصره  :4در صورتی که پديدآورندگان مقالۀ برگزيده يا تقديری بيش از يک نفر باشند ،جوايز بين افراد به صورت مساوی توزيع می
شود.

تبصره  :5کليه مراحل داوری و اسناد آن محرمان تلقی شده و اسامی برگزيدگان پس از گزارش نهايی دبيرخانۀ جشنواره و امضای
مديرعامل ،رسميت میيابد.
ماده  .6بخش جنبی
هيئتی متشکل از دبير علمی و مسئوالن خانۀ کتاب پس از مشورت با هيئتهای داوری با بررسی کارنامه و کارکرد پيشکسوتان،
منتقدان ،نهادها ،نشريات و  ،...با توجه به تنوع و تعداد کار نقد ،نسبت به نامزدی و انتخاب نهاد ،نشريه و يا شخص حقيقی يا حقوقی
شايستۀ تقدير با تأييد مديرعامل مؤسسه اقدام خواهد شد.
ماده  .7زمان بندی
نيمۀ نخست هر سال دبيرخانه جشنواره نقد کتاب ،با تهيه آثار مربوط به نقد و با درج آگهی فراخوان در روزنامه های کثيراالنتشار و
رسانه های جمعی ،از تمامی منتقدان دعوت می کند تا آثار خود را تا ابتدای شهريور ماه به دبيرخانه ارسال نمايند.
بررسی و ارزيابی توسط هيئت داوران از نيمۀ دوم شهريور ماه آغاز شده ،سپس طی مراسمی مقارن با هفتۀ پژوهش به برگزيدگان،
جوايز تعيين شده در اين آيين نامه اهدا خواهد شد.
ماده  .8جوايز
به اشخاص برگزيده در هر حوزه ،تنديس زرين و سپاسنامه و جايزة نقدی و به اشخاص شايستۀ تقدير تنديس سيمين ،سپاس نامه و
جايزة نقدی اهدا میشود .سپاس نامه به امضای معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود.

تبصره  :6جايزة نقدی براساس پيشنهاد دبيرعلمی جشنواره و مصوب هيئت مديرة خانۀ کتاب هر دوره مشخص میشود.
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ﺳﭙﺎسﻧﺎﻣﻪ
و ﻗﻮﻟﻮا ﻗﻮﻻً ﺳﺪﻳﺪاً
و ﺳﺨﻨﻲ اﺳﺘﻮار ﮔﻮﻳﻴﺪ
)ﺳﻮره اﺣﺰاب ،آﻳﻪ (70
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺎدي در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﮔﺴﺘﺮش ،و ﭘﺎﻻﻳﺶ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻘﺪ در ﻣﻘﺎم ﺳﺨﻦﺳﻨﺞ و ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﺳﺨﻦﺳﻨﺠﻲِ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن داﻧﺶ اﻓﻖﻫﺎي ﺗﺎزه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﺮدش درﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﻳﺎري ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ و داوري ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺻﺪف را از ﺧﺰف
ﺑﺎزﻧﻤﻮده ،راه ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻠﻢ را ﻫﻤﻮار ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﻲ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي /ﺳﺮ ﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ...
ﻫﻴﺌﺖ داوران ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ...ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه/ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و اﻳﻦ ﻛﻮﺷﺶ ارزﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎب در ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮش و
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﮕﺎرش ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ و ﻧﻘﺎدي ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺳﭙﺎسﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺳﺎلﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﻮﻳﺎي ﺷﻤﺎ در ﺟﻤﻊ ﺳﺨﻦﺳﻨﺠﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻮادي
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ
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ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﺳﻼﻣﻲ اردﻛﺎﻧﻲ

دﺑﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎب
1397/10/4
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