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مقدمه

متکّلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صالح نپذيرد
)گلستان سعدی(

 هـر اثـر خوانندگانـی دارد و منتقدانی و هر اندیشـه که در کتابی به سـطر کشـیده می شـود 
مـورد اقبـال صاحـب نظـران قـرار می گیـرد چندانکـه گاه دیـدگاه خود را به شـکل معرفـی و یا 

نقـد عرضـه می کنند. 
نقـد، بـه معنـای تحلیـل و بازشـناخِت آثـار سـره از ناسـره و نه به معنـای عیب جویـی، آینة 
تمـام نمـای یـک کتاب اسـت کـه از آن می تـوان 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 مهم تریـن فوایـد نقـد کتـاب در روزگار مـا مقابله با کتاب سـازی و آشـفتگی 
بـازار نشـر و ارج نهـادن بـه آثـار نیکو و نمایانـدن بی ارجی آثار نامطلـوب و مکّرر اسـت تا از هرج 

و مـرج علمی و ادبـی بکاهد.
مؤسسـة خانـة کتـاب بـا آگاهـی بر اهمّیـت نقد کتـاب، همسـنِگ با تألیـف کتـاب و ارزش 
منتقـدان، هم عنـاِن بـا مؤلفـان و نقـش چشـمگیر نقدنویسـی و نقدپذیـری در مسـیر زایـش 
اندیشـه ها و رشـد و تعالـی دانش و خرد، در سـال ۱۳8۳ دبیرخانة جشـنوارة نقد کتـاب را بنیان 
نهـاد تـا هرسـاله سـنجه ای بر مقـاالت انتقادِی 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 

به عمـل آورده تـا بـرای عرضـة نقِد معیـار، الگوسـازی کند.
ایـن جشـنواره، اکنـون کـه با اقتـدار در گام پانزدهم خویش ایسـتاده اسـت بر خـود می بالد 
کـه بـا یـاری خداونـد تاکنـون از حـدود 2۵0 نفـر از منتقـدان برجسـتة ایـران زمیـن تقدیـر 
کـرده و مقـاالت ارزشـمند و منتقدانـة آن هـا را از البـه الی کثـرت اوراق جرایـد و انبوه نشـریات 
بیرون کشـیده و بـه جامعـة علمـی و ادبـی معرفـی کرده اسـت. این مهم بـا تالش مسـتدام ده ها 
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 از40 عنوان کتاب بـا موضوعات مجموعه 
مقـاالت نقـد، تئـوری نقـد و اخالق نقد و...، انتشـار فصلنامه هـای 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 فرهنگ سـازی کنـد و نویسـندگان را به 

سـوی نقـد کتاب سـوق دهد. 

نیکنام حسینی  پور
مديرعامل خانة کتاب  
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سخن دبیر علمی

کتاب حاضر گزارش تفصیلی و نسبتاً تمام نمای یک سال فعالیت مکتوب منتقدان کشور 
است. با مرور آن می توان 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 دیده می شود. 
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 می آید. همچنین در این گزارش 

فرایند داوری، داوران مقاالت و منتقدان برتر معرفی شده اند.
در سـال جـاری جمعـاً تعـداد ۱02۵ مقالة انتقـادی در حوزه های مختلف شناسـایی و در 
جلسـات تخصصـی مـرور اولیـه شـد. از این میـان، تعـداد ۱۵۷ مقاله بـه مرحلـه دوم داوری 
رسـید. در ایـن مرحلـه، هـر مقالـه برای سـه داور ارسـال شـد. مقاالتی کـه از سـوی داوران 
۹0 امتیـاز بـه بـاال کسـب کـرده بودند، بـه عنوان مقـاالت برگزیـده و مقاالتی کـه 86 تا 8۹ 

امتیـاز کسـب کـرده بودند، بـه عنوان مقاالت شایسـته تقدیر شـناخته شـدند. 
در سال جاری نیز چون سال های گذشته در برخی رشته ها نقد برتر نداشتیم. این رشته ها 
فنون.  و  علوم  و  عرب، شعر  ادبیات  و  زبان  زبان شناسی،  و  زبان  ارتباطات،  از:  بودند  عبارت 
انتخاب نشدن مقاله برتر از این رشته ها دالیل مختلفی داشت از جمله نبود مقاالتی در آن 
رشته ها، ضعف جدی این مقاالت، یا نرسیدن به حد نصاب امتیاز الزم. متخصصان و متولیان 
این رشته ها الزم است به جد به این مسأله بیندیشند و نبود مقاالت برتر در این رشته ها را 

هشداری به فقر علمی و بی تفاوتی فرهنگی به آن ها بدانند.
بـه یاری خدا، در سـال جاری نیز مؤسسـة خانه کتاب موفق شـد به رغم پـاره ای تنگناها 
و دشـواری ها، 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، دسـت اندرکاران، منتقـدان، داوران، طراحـان هنـری، 
مدیـران روابـط عمومـی، و مجریـان بخش هـای مختلـف اسـت. از همـه آن هـا سپاسـگزاری 

می کنیـم و سـپاس ویـژه خـود را تقدیـم ایـن عزیـزان می کنیم: 
آقایان سّید عباس صالحی )وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی(، محسن جوادی )معاون فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، نیکنام حسینی پور )مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب(، سّید 
سعید میرمحمد صادق )معاون امور فرهنگی مؤسسة خانه کتاب(، علی علی محمدی )مدیر 

جشنواره های فرهنگی(، و سرکار خانم الهه رجبی فر )دبیر اجرایی جشنواره(. 

سید حسن اسالمی اردکانی
دبیر علمی پانزدهمین جشنواره نقد کتاب
1397/9/23
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نمـایه مجـالت،
نشریات و جراید

اشـاره:  در پانزدهمیـن دورة جشـنوارة  نقـد کتـاب بیـش از900 نشـریة فعال 
علمـی، پژوهشـی، کاربردی و ترویجی بررسـی شـده؛ در این نمایـه آنچه مندرج 
اسـت نام نشـریاتی اسـت که در سـال 1396 دارای مقالة  انتقادی در عرصة  نقد 

بوده اند. کتـاب 
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جستارهایسیاسیمعاصر.83
جستارهایفلسفۀدین.84
جهانکتاب.85
چوک.86
حدیثپژوهی.87
حکمتاسالمی.88
حکمتصدرایی.89
حکمتمعاصر.90
حکمتوفلسفه.91
خبرگزاریایبنا.92
خبرگزاریمهر.93
خردنامۀصدرا.94
خردنامه.95
دریچه.96

دینپژوهیعلوی.97
ذهن.98
رشدآموزشتاریخ.99

رشدآموزشجغرافیا.100
رشدآموزشزبانوادبفارسی.101
رشدآموزشعلوماجتماعی.102
روانشناسیتربیتی.103
روششناسیعلومانسانی.104
روشنان.105
رهیافتهاییدرعلومقرآنوحدیث.106
زبانفارسیوگویشهایایرانی.107
زبانوادبیاتعربی.108
زبانوادبیاتفارسی.109
زبانوزبانشناسی.110
زبانپژوهی.111
زبانهاوگویشهایایرانی.112
زیباییشناسیادبی.113
سخن.114
سفینه.115
سیاست.116
سیاستخارجی.117
شعرپژوهی.118
شیرازةکتاب.119
شیعهپژوهی.120
عرفاناسالمی.121
عرفانیاتدرادبفارسی.122
عقلودین.123
علومادبی.124
علومحدیث.125
غربشناسیبنیادی.126
فرهنگوادبیاتعامه.127
فرهنگواندیشۀریاضی.128
فلسفۀدین.129
فلسفۀعلم.130
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نمـایه مقاالت 
ارسالی و  راه یافته  

به مرحله دوم 
داوری 

اشاره: مقاالت راه یافته به مرحلة  دوم داوری در 
متن برجسته شده است.
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  کلیات و اطالع رسانی

ارزیابـیکیفیـتخدمـاتدرکتابخانههـای.1
کتـاب نقـد نـوروزی، یعقـوب دیجیتالـی،
اطالعرسـانیوارتباطات،ش16،زمستان1396.

کتابخانههـای.2 رهنمودهـای و اسـتانداردها
عمومـیاسـترالیا،میتـراصمیعـی،نقـدکتـاب
و بهـار ش13و14، ارتباطـات، و اطالعرسـانی

.1396 تابسـتان
اسـتناد یـک اصـل فرامـوش شـدة علمی . 3

در کتـاب اصول و مبانی نشـریات دانشـگاهی، 
مهـدی محمـدی، نقـد کتـاب اطالع رسـانی و 

ارتباطـات، ش16، زمسـتان1396.

اطالعـات1395،فریدقاسـمی،جهانکتاب،.4
ش339و340،مردادوشـهریور1396.

تـاعرصـه.5 نظریهپـردازی وادی از اطالعـات
روششـناختی:نقـدیبـرکتـابنظریـهوروش
دراطالعـات،محمدرضـافرهادپـور،نقـدکتـاب
اطالعرسـانیوارتباطات،ش16،زمستان1396.ٌ

آن،.6 فـراروی چالشهـای و اطالعـات
محمدرضـافرهـادپور،نقـدکتاباطالعرسـانی

زمسـتان1396. ش16، ارتباطـات، و

کتابـی.7 در آزاد ترجمـهای ژرف، اندیشـهای
نامتعهـدبـهاصـل،محمـدهدایـی،نقـدکتـاب
پاییـز1396. ارتباطـات،ش15، اطالعرسـانیو

بررسـی و نقد کتاب روش شناسی تحقیقات . 8
کیفی، مصطفـی همدانی، پژوهشـنامة انتقادی 

متون، ش 45، خـرداد و تیر1396.

پژوهـشمیـانرشـتهای:نظریـهوفراینـد،.9
و اطالعرسـانی کتـاب نقـد مؤمنـی، عصمـت

ارتباطـات،ش13و14،بهـاروتابسـتان1396.
در . 10 اطالعـات  فنـاوری  سـازی  پیـاده 

کتابخانـه هـا و مراکز اطـالع رسـانی، یعقوب 
نـوروزی، نقد کتـاب اطالع رسـانی و ارتباطات، 

.1396 تابسـتان  و  بهـار  ش13و14، 

مجیـد . 11 ایـران،  نشـر  اجتماعـی  تاریـخ 
رهبانی، جهـان کتـاب، ش337و 338، خرداد 

تیـر 1396. و 

تاریـخ و تحـول نشـر، حمیـد محسـنی، . 12
نقـد کتـاب اطالع رسـانی و ارتباطـات، ش16، 

زمسـتان1396.

تأملـیدوبارهبـرحقوقنـرمافزارها:آنچه.13
ازپدیدآورنـدگان کتـابحمایتهـایحقوقـی
نـرمافـزاربهمـامیآمـوزد،زهـراشـاکری،نقد
کتاباطالعرسـانیوارتباطـات،ش13و14،بهار

تابستان1396. و

تحلیـلاحسـاسدرشـبکههایاجتماعـی،.14
کتـاب نقـد پاورسـی، جعفـری حمیـده
اطالعرسـانیوارتباطات،ش16،زمستان1396.

تولددانشـنامهایتازه،نقدوبررسـیکتاب.15
تهران،ش53و54،بهار1396.

چگونـهپیایندهـادرمـارکایـرانتوصیـف.16
کتـاب نقـد درخـوش، ملیحـه میشـوند،
و بهـار ش13و14، ارتباطـات، و اطالعرسـانی

.1396 تابسـتان

دگرگونکنندهنشـرکتـابدرایران،هرمز.17
همایونپـور،نقدوبررسـیکتابتهـران،ش55،

تابستان1396.

پژوهشـی:.18 تولیـدات و علـم دینامیـک
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ریاضـی،نقـدکتـاباطالعرسـانیوارتباطـات،
زمسـتان1396. ش16،

روشبیـنفلسـفهوجامعهشناسـی،منیره.19
پنـجتنـی،اطالعاتحکمـتومعرفـت،ش10،

دی1396.

رهیافتهـاینظـریبـرایفهـماطالعـات.20
کتـاب نقـد زوارقـی، رسـول دیجیتـال،
اطالعرسـانیوارتباطـات،ش15،پاییـز1396.

 الزامـات الگـو برای سـامانه ای پیشـینه، . 21
ابراهیـم عمرانـی، نقـد کتـاب اطالع رسـانی و 

زمسـتان1396. ارتباطـات، ش16، 

بـر.22 تکیـه بـا یادگیرنـده سـازمانهای
مدیریـتدانـشوشـبکههایاجتماعـی،حمید
قاضـیزاده،نقدکتاباطالعرسـانیوارتباطات،

زمسـتان1396. ش16،

اطالعاتـی،.23 خدمـات ارزیابـی و سـنجش
و اطالعرسـانی کتـاب نقـد معرفـت، رحمـان

زمسـتان1396. ش16، ارتباطـات،

علـی.24 جندقـی، یغمـای کتابشناسـی
صـادقزادهوایقـان،نقـدکتـاباطالعرسـانیو

زمسـتان1396. ش16، ارتباطـات،

کتابخانـهوآرشـیو:معرفـیونقـدکتـاب.25
کتابخانـههـاوآرشـیوها:بررسـیمقایسـهای،
و اطالعرسـانی نقـدکتـاب غالمرضـاعزیـزی،

.1396 پاییـز ش15، ارتباطـات،

عصـر.26 در دانشـگاهی کتابخانههـای
فناوریهـاینویـن،ملیحـهدرخـوش،نقدکتاب
اطالعرسـانیوارتباطات،ش16،زمستان1396.

پژوهشـگران،.27 راهنمایـی بـرای کتابـی
جسـتاریدرکتـابراهنمـایکدگـذاریبـرای

پژوهشـگرانکیفـی،امیدعلـیمسـعودی،نقـد
کتـابعلـوماجتماعـی،ش14،تابسـتان1396.

کتابـیکـهبارهـابایـدخوانـد:نقـدیبـر.28
کتـابنظریـهانتقـادیبـرایعلـومکتابـداری
واطالعرسـانی،مرتضـیکوکبـی،نقـدکتـاب
اطـالعرسـانیوارتباطـات،ش15،پاییز1396.

کتابـیویـادی:گوهرعمـر،مصاحبهپیروز.29
سـیاربااحمدآرام،سـایهاقتصادینیا،ایرانشـهر

امـروز،ش1،فروردین-خرداد1396.
 ناگفته هایـی دربـارة مجلـدی از فهـارس . 30

خطـی  نسـخه های  فهرسـت  )نقـد  مجلـس 
مجلـس، ج 45(، جواد بشـری، آینـة پژوهش، 

.1396 اسـفند  و  آذر  ش167و168، 

نقـدکتـابگویـا،سـپیدهفهیمیفـر،نقـد.31
ش13و14، ارتباطـات، و اطالعرسـانی کتـاب

بهـاروتابسـتان1396.
 نقد و بررسـی کتاب تجاری سـازی دانش . 32

در مراکـز تحقیقاتـی و دانشـگاه ها )مفاهیـم، 
الزامـات و روش ها(، حسـین علـی جاهد، نقد 
ش13و14،  ارتباطـات،  و  اطالع رسـانی  کتـاب 

بهار و تابسـتان 1396.

دسـتورالعملهای.33 کتـاب بررسـی و نقـد
انجمـن رهنمودهـای براسـاس مقـاالت چـاپ
علیرضـا ،)APA( آمریـکا روانشناسـی
اسـفندیاریمقـدم،نقـدکتـاباطالعرسـانیو
ارتباطـات،ش13و14،بهـاروتابسـتان1396.

مبانـی . 34 کتـاب  بررسـی  و  نقـد   
نظریه پـردازی، فریبـا صیـاد، نقد کتـاب علوم 

.1396 تابسـتان  ش14،  اجتماعـی، 

پروفسـور.35 شناسـی کتـاب بـر نقـدی
حمیـدموالنـا،اعظـمنجفقلینـژاد،نقـدکتـاب
و بهـار ش13و14، ارتباطـات، و اطالعرسـانی
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پزشـکی، . 36 کتابـداری  کتـاب  بـر  نقـدی   
حسـن اشـرفی ریزی، نقد کتاب اطالع رسـانی 

و ارتباطـات، ش15، پاییـز 1396.

هـم نویسـندگی برپایـه ویکی نویسـی: . 37
نقـدی بـر کتـاب مقدمه ای بـر علـم اطالعات 
کتـاب  نقـد  اسـدی،  سـعید  فنـاوری،  و 
بهـار و  ارتباطـات، ش13و14،  اطالع رسـانی و 

.1396 تابسـتان 

  فلسفه، کالم و عرفان

در.1 کتـاب: یـک در فلسـفهبافی سـال 40
وفایـی، صـادق زندگـی، معنـای جسـتجوی

.1396 بهمـن 22 مهـر، خبرگـزاری

ازفلسـفهوتاریخعلمبیاموزیم،علیسـلطان.2
زاده،نقـدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،ش15

و16،پاییزوزمسـتان1396.

انسـانشناسـیپولس:بررسـیونقـد،قربان.3
علمـی،معرفـتادیان،ش2،بهـار1396.

آسیبشناسـیجنبششـاهدانیهـوه:نقدی.4
دینپژوهانـهبـاتکیـهبـرآرایمکتـبابنعربی،
محمدجـوادادبـی،مطالعـاتمعنـوی،ش24،

پاییـزوزمسـتان1396.

آیـادربـارهوجـودذهنـیهنـوزحرفـیبرای.5
نقدهـای برخـی بررسـی دارد؟ وجـود گفتـن
واردبـرنظریـهوجـودذهنـیوتعریـفنقشـی
جدیـدبـرایآن،ابوالفضـلصبرآمیـزومرتضـی
حاجحسـینی،حکمتوفلسـفه،ش2،تابسـتان

.1396

آیـادیـنمحصـولجانبـیتکامـلزیسـتی.6
رویکـرد بـه سوسـیس ریچـارد نقـد اسـت؟
غیرسازشـیدرتبیینتکاملیدین،امیرکشـانی،
فلسـفهتحلیلـی،ش31،بهاروتابسـتان1396.

بـا عارفـان در جغرافیای تاریخی سـرزمین . 7
جـان نقـد و تحلیل کتـاب تصوف )خاسـتگاه، 
تاریـخ و موضوعـات وابسـته(، مریم حسـینی، 

نقد کتـاب ادبیـات، ش 12، زمسـتان 1396.

بازشناسـیانتقـادیفلسـفۀسیاسـیمایکل.8
سیاسـت، و اخـالق مناسـبات در سـندل
پژوهشـنامۀ طباطبایـی، احمـدی محمدرضـا

.1396 دی و آذر ش5، متـون، انتقـادی

داوری هـا، . 9 کتـاب  نقـد  و  بررسـی 
فلسـفة  در  نـوری  نظـام  و  شناخت شناسـی 
اشـراق، زهـره سـعیدی، پژوهشـنامة انتقادی 

.1396 دی  و  آذر  ش5،  متـون، 

بررسـیانتقـادیدیـدگاهغیاثالدینمنصور.10
دشـتکیدرمعادجسـمانی،عسـکریسـلیمانی
معرفـت مدرسـی، محمدرضـا سـید و امیـری

کالمـی،ش1،بهـاروتابسـتان1396.

بررسـیانتقـادیمعنـایزندگـیازمنظـر.11
اگزیستانسیالیسـمالهی،سـیدمحمودموسویو
میثـمشـادپور،آییـنحکمـت،ش32،تابسـتان

.1396

بررسـیانتقـادینظریـههسـتیاجتماعـی.12
دراندیشـهبسـکار،سـیدمحمدمعلمـی،معرفت

فرهنگـیاجتماعـی،ش3،تابسـتان1396.

بررسـیدیـدگاهراجـرتریـگدربـابالتزام.13
دینیوعقالنیت،فاطمهسـعیدیوعبدالرسـول
کشـفی،پژوهشـنامهفلسـفۀدین)نامۀحکمت(،

ش30،پاییزوزمسـتان1396.

بـر.14 کانـت ردیـۀ بـر بنـت نقـد بررسـی
براهیـناثباتنظـریخداونـد،آرویـنآذرگین،
پژوهشـنامهفلسـفۀدین)نامۀحکمـت(،ش29،

تابسـتان1396. و بهـار
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بررسـینقـدسـیدعبداالعلـیسـبزواریبر.15را

مبانـیتوحیـددرحکمـتمتعالیـه،مصطفـی
مؤمنـیومهـدیافچنگـی،حکمـتصدرایـی،

تابسـتان1396. بهـارو ش2،

بررسـی و نقـد ترجمـة جلد چهـارم تاریخ . 16
صدرمجلـس،  مجیـد  راتلـج،  غـرب  فلسـفة 
انتقـادی متـون، ش5، آذر و دی  پژوهشـنامة 

.1396

بررسـیونقـدداللـتعقلـیمعجـزاتبـر.17
صـدقادعـاینبـوت،وحیـدهفخـارنوغانـیو
سـیدمرتضیحسـینیشـاهرودی،پژوهشـنامۀ

تابسـتان1396. و بهـار کالم،ش6،

بررسـیونقـددوکتـابماهیـتمنطـقو.18
منطـقماهیتوتحلیلمنطقیگـزاره،علیرضا
دارابـی،نقدکتابکالم،فلسـفهوعرفان،ش13

و14،بهاروتابسـتان1396.

الهیجـی.19 فیـاض دیـدگاه نقـد و بررسـی
دربـارةوحدتوجـودعرفانی،محمـودصیدیو
هادیهاشـمی،خردنامۀصدرا،ش90،زمسـتان

.1396

بررسـیونقـدقـوةوهـموادراکاتآندر.20
ابراهیـم حکمـتصدرائـی،محمـودصیـدیو

.1396 آییـن،ش32، حکمـت نـوری،

میـراث . 21 و  »مـا  کتـاب  نقـد  و  بررسـی 
پژوهشـنامة  طاهـری،  مسـلم  فلسـفی مان«، 
.1396 تیـر  و  خـرداد  ش2،  متـون،  انتقـادی 

اسـالمی1،.22 اندیشـه کتـاب نقـد و بررسـی
مرتضـیشـجاری،پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،

.1396 دی و آذر ش5،

بررسـی و نقـد کتاب پایـان تاریـخ از نظر . 23
فالسـفه مدرن و پسـت مدرن، محمـد اصغری، 

انتقـادی متـون، ش5، آذر و دی  پژوهشـنامة 
.1396

بررسـیونقـدکتـابپوزیتیویسـممنطقی،.24
متـون، انتقـادی پژوهشـنامۀ شـکری، محّمـد

.1396 دی و آذر ش5،

بررسـی و نقد کتـاب تاریخ فلسـفة راتلج؛ . 25
ج. 4، سـیدمصطفی شـهرآیینی، پژوهشـنامة 

انتقـادی متـون، ش5، آذر و دی 1396.

داوریهـا،.26 کتـاب نقـد و بررسـی
فلسـفهی در نـوری نظـام و شناختشناسـی
انتقـادی پژوهشـنامۀ سـعیدی، زهـره اشـراق،

.1396 دی و آذر ش5، متـون،

بررسـی و نقد کتاب شـرق شناسی، پست . 27
شـمس الملوک  شـدن،  جهانـی  و  مدرنیسـم 
مصطفـوی، پژوهشـنامة انتقادی متـون، ش5، 

آذر و دی 1396.

بررسـیونقدکتابفلسـفهفیریکمادلین،.28
نرگـسفتحعلیـان،نقـدکتـابکالم،فلسـفهو

عرفـان،ش15و16،پاییـزوزمسـتان1396.

بررسـیونقـدکتـابهـرمهسـتی:تحلیلی.29
چالشهـا تطبیقـی: هستیشناسـِی مبـادی از
وکاسـتیها،حسـناحمـدیزاده،پژوهشـنامۀ

انتقـادیمتـون،ش5،آذرودی1396.

بررسـیونقـدمقالـۀبررسـیاصالـتوجود.30
صدرایـیدرتفکـرسـینوی،مصطفـیمؤمنـیو
محمـدنجاتـی،حکمـتصدرایـی،ش2،بهـارو

تابسـتان1397.

نقـدمکتـبعرفانـیگریگـوری.31 بررسـیو
شـرقی، مسـیحیت احیاکننـده پاالمـاس؛
سـیدمرتضیمیرتبـار،الیاسعـارفزادهورحیم
.1396 پاییـز ش4، ادیـان، معرفـت دهقـان،
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را بررسـیونقـدمنطقـیبـودنمسـئلهشـر،.32

تحقیقـات چالشـتری، عباسـیان محمدعلـی
.1396 زمسـتان ش19، کالمـی،

محمدرضـا.33 نسـبتهای نقـد و بررسـی
حکیمـیبـهفیلسـوفان،حسـنرمضانـی،نقدو

.1396 تابسـتان ش2، نظـر،

بررسـیونقـدنظریـهحکیـمسـبزواریدر.34
تبییـنامربینامریـن،اصغررمضانـیوعلیرضا

آلبویـه،نقدونظـر،ش1،بهـار1396.

پاسـخیبهنقدسـومزدرموردمعناشناسـی.35
در شـهود مفهـوم پایـه بـر ضعیـف دوبعـدی
نظریـهزیسـتمعناییمیلیـکان،حامدباسـتین
وسـیدمحمدعلیحجتـی،ذهـن،ش71،پاییـز

.1396

مناسـبات . 36 بـاب  در  فلسـفی  پرسـش 
مسـیحیت و دموکراسـی، مختـار نـوری، نقـد 
کتاب کالم، فلسـفه و عرفـان، ش15 و16، پاییز 

.1396 زمسـتان  و 

پوزیتیویسـموارونـه؛نقـدیبـرروایتگرایـی.37
وایـتوانکراسـمیت،کریـسلورنتـز،سـیدرضا

وسـمهگر،خردنامـه،بهـاروتابسـتان1396.

نقـددیـدگاهکالمـی،حکمـیو.38 تبییـنو
عرفانـیقاضیسـعیدقمیدربـارهجایگاهعرش
درسـتی مرجـان هسـتی، نظـام در کرسـی و
مطلـق،موسـیمالیـریومحمـدپارچـهبـاف
بهـار1396. اسـالمی،ش101، کالم دولتـی،

تبییـنونقـدنظریـهعلـماجمالـیدرعین.39
فیاضـی، اسـتاد دیـدگاه از تفصیلـی کشـف
نسـیمخـرد،ش1396،1. بهشـت، اسـماعیل

تحلیـلانتقـادیازدواسـتداللمطهـریبر.40
جاودانگیانسان،حسـینهوشنگی،امیرارجمند

ومحمدجـوادامیراحمـدی،پژوهشـنامۀفلسـفۀ
دیـن)نامـۀحکمـت(،ش29،بهـاروتابسـتان

.1396

تحلیـلانتقادیدیـدگاهدیویدهیـومدرباره.41
محمدتقـی ذهـن، همانـی ایـن و جوهریـت
یوسـفیومیثمشـادپور،معرفتفلسـفی،ش2،

زمسـتان1396.

تحلیـلانتقـادیمبانـیمعرفـتشـناختی.42
اندیشـۀعالمـه اسـاس بـر اومانیسـمدکارتـی
جعفـری،نرگسابوالقاسـمی،فضـلاهللخالقیان،

زمسـتان1396. ش72، ذهـن،

تحلیـلونقـدکتـابدرآمـدیبـرتصـوف،.43
صانعپـور، مریـم اسـالم، باطنـی طریـق
پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش7،دی1396.

تسـامحدرنقـلروایـاتنشـانههایظهـور.44
بـاتاکیـدبـرکتـابمأتـانوخمسـونعالمـه،
ش53، موعـود، انتظـار سـلیمیان، خدامـراد

.1395 تابسـتان

تصـورکنیـدحقیقـتزنـیباشـد:نگاهیبه.45
دیباچـهبرفراسـویخیـروشـرودیباچۀکانت
بـرنقـدعقـلمحـض،حکمـتوفلسـفه،ش2،

تابسـتان1396.

تعهدبـهآزادیمسـئولیتاجتماعی،طلیعه.46
،336 و 335 ش کتـاب، جهـان خادمیـان،

.1396 اردیبهشـت و فروردیـن

تکـراِرتکـرار،منیـرهپنـجتنـی،اطالعـات.47
.1396 آبـان ش8، معرفـت، و حکمـت

جایـگاهدلیلنقلیوشـهوددرنظامحکمت.48
حسـن دیدگاههـا، بررسـی و نقـد و متعالیـه
رضایی،حکمتاسـالمی،ش4،زمسـتان1396.

ازرهگـذر.49 قانـوناخـالق جریـانشناسـی
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نقـدعقلبـهعقل،سـیدحمیدرضاحسـنی،نقدرا

کتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،ش13و14،بهـار
وتابسـتان1396.

جوانه هـای خشـکیده و میـوه هـای کال: . 50
مشـتی نمونة خـروار ترجمـة پدیدارشناسـی 
محمدمهـدی  فارسـی،  زبـان  در  هـگل  روح 
اردبیلـی، نقـد کتـاب کالم، فلسـفه و عرفـان، 

زمسـتان 1396. و  پاییـز  و16،  ش15 

خـردههایـیبـروسـامالخطـاوی،محقـقو.51
مصحـحمنطـقاإلشـاراتوالتنبیهـات،طاهـر
عزیـزوکیلـی،آینـۀپژوهـش،ش167و168،

آذرواسـفند1396.

دیالـوگبافیلسـوفراهیبهسـویفلسـفه.52
کالم، کتـاب نقـد افراسـیابی، مرضیـه ورزی،
فلسـفهوعرفـان،ش15و16،پاییـزوزمسـتان

.1396

اتهـام.53 دربـاره حـداد یوسـف دیدگاههـای
نصرانیـتبهپیامبـر)ص(درتـرازوینقد،محمد
مولـوی،ریانهباسـتانیپاریزیومحسـننورائی،

تحقیقـاتکالمـی،ش19،زمسـتان1396.

علیـه.54 عصیـان و سـرپیچی روانـکاوی
افسـردگیملـی،معصومـهعلـیاکبـری،جهان
کتـاب،ش339و340،مـردادوشـهریور1396.

سـنجشبرهـانصدیقینعالمـهطباطبایی.55
درآینـهنقـدوپاسـخ،سـیدحجتطباطبایـی،

حکمـتاسـالمی،ش3،پاییـز1396.

فضایـلذهـنبـهروایـتزگزبسـکی،علـی.56
عرفـان، و فلسـفه کالم، کتـاب نقـد صادقـی،

.1396 زمسـتان و پاییـز و16، ش15

قصدیتجمعی:دانشـنامهفلسفهاستنفورد،.57
محمـدعلیمـرادی،نقـدکتابعلـوماجتماعی

ش13،بهار1396.

بـر.58 نقـدی کتابسـازی یـک از گزارشـی
کتـاببنیـادحکمـتبرتـر)ترجمـه،شـرحو
حقطلـب، عـادل شـواهدالربوبیه(، تحقیـق
.1395 تابسـتان 1و2، ش میـراث، گـزارش

گزارشـیانتقـادیازدیـدگاهویلیـامراودر.59
بـابمسـئلۀقرینـهایشـر،امیرمهدیبخشـی

زاده،سـفینه،ش55،تابسـتان1396.

ایـران،.60 هـای آکادمـی در فلسـفه گمشـده
عاطفـهصاحبقـدم،نقـدکتـابکالم،فلسـفهو
تابسـتان1396. و بهـار و14، عرفـان،ش13

مأثـور.61 اجتهـاددرعرفـان ازروش الگویـی
سراالسـراء(، کتـاب روش مـوردی: )مطالعـۀ
،54 ش اسـالمی، عرفـان همدانـی، مصطفـی

.1396 زمسـتان

انـد.62 برتـر منظـر از شـهودی معرفـت
راسـل:نگاهـیبـهمجموعـۀعرفـانومنطـق،
اصغـرنهجیـری،نقـدوبررسـیکتـابتهـران،

.1396 بهـار ش53و54،

معرفـی و بررسـی نقادانـة کتاب فلسـفة . 63
ریاضیـات بـراون، حسـین بیـات، فرهنـگ و 
اندیشـة ریاضـی، ش60، بهار و تابسـتان 1396.

مقدمـهوتصحیـحانتقادیمعاشالسـالکین.64
سـیدمحمدنوربخش،جمشـیدجاللیشیجانی،

جاویـدانخرد،ش31،بهاروتابسـتان1396.

ملـودیمـاللدرموسـیقیمتـنزندگـی،.65
یـزدانمنصوریـان،جهانکتـاب،ش342،آبان

.1396

نقـادیانتقادهـایشـیخاحمـداحسـائیبه.66
قـوهخیـالومبانـیآندرحکمـتمتعالیـه،
محمـودصیـدیوحسـنمرادی،ذهـن،ش72،
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را زمسـتان1396.

رنـج.67 دربـاره رازی فخـر نظریـه نقـادی
بـودنلـذاتحسـی،محمـودصیدیومحسـن
پیشآهنـگ،نقدونظـر،ش4،زمسـتان1396.

و.68 بلوکـی افضـل آیـر، احسـاسگرایی نقـد
محمدعلـیمصلحنـژاد،معرفتاخالقـی،ش21،

بهـاروتابسـتان1396.

بـر.69 قـرآن از فخـررازی اسـتداللهای نقـد
اهلل روح نجیبـی، محمعلـی قیـاس، حجیـت
حسـینی،مطالعـاتاصـولفقـهامامیـه،ش7،

.1396 تابسـتان بهـارو

نقـددازیـنکاوانـۀرویکردهـایمبتنـیبـر.70
علـومطبیعـیدرروانپژوهی،خشـایاربرومندو
علیاصغـرمصلـح،حکمتوفلسـفه،ش3،پاییز

.1396

نقـددودیـدگاهرایـجدرخصـوصجایـگاه.71
ارسـطویی،سـیداحمـدحسـینی، علمالنفـس

حکمـتوفلسـفه،ش2،تابسـتان1396.

نقـددیـدگاهشـیخمفیـدوخواجهطوسـی.72
درتبییـناندیشـهامـربیـناالمریـن،مهـدی
یعقوبی،سـیدمحمدموسـویبایگـیومصطفی
فقیهاسـفندیاری،پژوهشـنامهکالم،ش7،پاییز

وزمسـتان1396.

شـهال.73 شناسـی، معرفـت بـر رورتـی نقـد
اسـالمی،فلسـفهتحلیلی،ش31،بهاروتابستان

.1396

نقـدروششـناختیجایـگاهعرفـاندرمقام.74
داوریدرروششناسـیفلسـفهمالصدرا،حسـن
رهبـر،شـمساهللسـراجوسـیدیحیـییثربـی،

آینـۀمعرفـت،ش51،تابسـتان96.

ویتگنشـتاین.75 ناواقعگرایـی رویکـرد نقـد

فاطمـی، عبدالرحیـم دینـی، باورهـای در
تابسـتان بهـارو فلسـفی،ش20، پژوهشهـای

.1396

نقـدرویکردهوسـرلیبـهمعرفـتازدیدگاه.76
عقالنیـتنقـاد،علیرضامنصوری،روششناسـی

علومانسـانی،ش91،تابسـتان1396.

ارتباطـی.77 مـدل معناشـناختی سـازة نقـد
منبـعمعنـاازمنظرحکمـتمتعالیـه،مصطفی
و پاییـز ش1، صدرایـی، حکمـت همدانـی،

.1396 زمسـتان

نقـد طبقه بنـدی و معرفـی رویکردهـای . 78
علم دینی و اسـالمی سـازی علـوم، محمدتقی 
موحـد ابطحـی، نقـد کتـاب کالم، فلسـفه و 

عرفـان، ش15 و16، پاییـز و زمسـتان 1396.

نقـدعقـلخودبنیـاددینی،حسـناحمدی،.79
معرفـتکالمـی،ش2،پاییزوزمسـتان1396.

زنانهنگـر،.80 رویکـردی بـا مـدرن نقـدعقـل
ش2، بنیـادی، غربشناسـی صانعپـور، مریـم

زمسـتان1396. و پاییـز

نقـدمسـتنداتقرآنـیورواییچلهنشـینی،.81
رضـا و شـعیب میثـم اسـماعیلیزاده، عبـاس
مـالزادهپامچـی،پژوهشـنامهکالم،ش6،بهارو

تابسـتان1396.

ماهیـت.82 مـورد در فخـررازی نظریـه نقـد
داشـتنواجبالوجـود،علـیحسـینی،محمـود
قبسـات،زمسـتان وهـادیهاشـمی، صیـدی

.1396

نقـدوارزیابـیمشـهورترینبرهـاناصالـت.83
وجـودصدرایـی)بـالحـاظتقریـراتگوناگـون
آن(،محمـودهدایتافـزا،آینـۀمعرفـت،ش52،

پاییـز1396.
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بـر.84را دارویـن انسانشناسـی بررسـی و نقـد

و بهمنـی فرانـک متعالیـه، حکمـت اسـاس
علیالهبداشـتی،اندیشـهدینیدانشـگاهشـیراز،

.1396 پاییـز ،3 ش

طلبانـه.85 تجدیدنظـر آراء بررسـی و نقـد
پاتریشـیاکـروندرزمینـهمطالعـاتاسـالمی،
سـپیدهنصرتـی،قربـانعلمـیوناصرگذشـته،
تاریـخوتمـدناسـالمی،ش25،بهاروتابسـتان

.1396

بـه.86 فخـررازی پاسـخهای بررسـی و نقـد
شـبهاتکالمیدربـابتوحیدافعالـی،علیرضا
فارسـینـژاد،پژوهشـنامۀفلسـفۀدیـن)نامـۀ

تابسـتان1396. و بهـار حکمـت(،ش29،

الهیـات.87 در جاودانگـی بررسـی و نقـد
فیزیکالیسـتیمسـیحی،حسـناحمـدیزادهو
ش20، فلسـفی، پژوهشهـای غالمـی، طیبـه

.1396 تابسـتان و بهـار

و.88 پیششـناختی دیـدگاه بررسـی و نقـد
چندشـناختیدربحثازهماهنگیآزادخیالو
فاهمـه،علیسـلمانی،متافیزیـک،ش23،بهارو

تابسـتان1396.

نقدوبررسـیدیـدگاهصالحالدیـناالدلبی.89
دربـارةخالفـتعلی)ع(،علیرضـاطبیبیواصغر
طهماسـبیبلداجـی،تحقیقـاتکالمـی،ش18،

.1396 پاییز

از.90 بیگانگـی خـود از علـل بررسـی و نقـد
منظـرفویـربـاخوکارلمارکـس،آیینحکمت،

پاییـز1396. بزرگـی،ش33، سـیدعابدین

نقدوبررسـیکتابجبرواختیاراثراسـتاد.91
محمدتقـیجعفـری،آزادهعباسـی،سـفینه،ش

54،بهار1396.

نقـدوبررسـیکتـابفرهنـگپسـامدرن،.92
مجیـدپروانـهپـور،نقـدکتـابکالم،فلسـفهو
تابسـتان1396. و بهـار عرفـان،ش13و14،

علـم.93 ماهیـت مؤلفههـای بررسـی و نقـد
تیرتـاش، ابراهیمـی فهیمـه علـم، آمـوزش در
زمسـتان انسـانی،ش93، علـوم روششناسـی

.1396

نقدوبررسـینظریـهابنسـینا،آکوئیناسو.94
صدرالمتألهیـندرزبـاندیـن،حسـینمظفری،
معرفـتکالمـی،ش2،پاییزوزمسـتان1396.

نقـدوبررسـیوجودشناسـیعـارفلوتـری.95
یاکـوببومـه،علیرضـاکرمانـی،معرفـتادیان،

ش4،پاییـز1396.

نقـدوتحلیـلدیـدگاهفخـررازیدرمسـأله.96
تبایـنجوهـرینفـوسناطقـه،ابراهیـمنـوری،
اندیشـهدینـیدانشـگاهشـیراز،ش2،تابسـتان

.1396

از.97 ابنسـینا تقریـر بـر مالصـدرا نقدهـای
برهـانامـکانووجوب،حکمـتصدرایی،ش2،

بهـاروتابسـتان1396.

ویژگیهـای.98 و حقیقـی ذات بـر نقـدی
غیرذاتـیاندیشـهازدیـدگاهفرگـه،میرسـعید
موسـویکریمـیوعلیرضاملکـی،پژوهشهای

تابسـتان1396. و بهـار فلسـفی،ش20،

نقـدیبـرکتـابآشـناییبـافلسـفهعلـم،.99
متـون، انتقـادی پژوهشـنامۀ هشـیار، یاسـمن

.1396 دی و آذر ش5،

نقـدیبـرکثرتگراییدینی)فروکاهشـی.100
مهـدی و بهشـتی احمـد غیرفروکاهشـی(، و
بهشـتی،عقـلودیـن،ش17،پاییـزوزمسـتان

.1396
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را نـگاهنقادانـهبـهنظریـۀروزنبـرگدربـارة.101

بهکشـی،رضـااکبـریوسـیدعلیرضـاهدانـی،
تابسـتان ش2، فلسـفی-کالمی، پژوهشهـای

.1396

نگرشـیبـرنگارشهـایکالمـی)7(أعالم.102
در نفیـس کتابـی َشهرآشـوب، ابـن الَطرائـِق
اصطـالحنامـهنـگارِیاسـالمی،حمیـدعطایـی
و فروردیـن ش163، پژوهـش، آینـۀ نظـری،

.1396 اردیبهشـت

علـی.103 همزبانـی، مثابـه بـه هرمنوتیـک
پیرحیاتـی،نقـدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،

.1396 تابسـتان و بهـار و14، ش13

  علوم تربیتی و روان شناسی 

اختـاللخودشـیفتگیازمنظـرروانپویایـی:.1
بـاشـخصیتخودشـیفته بـرچگونـه مـروری
صحبـتکنیـم؟،سـعیدعبدالملکـی،نقدکتـاب
تربیتـیوروانشناسـی،ش6و7، اخـالق،علـوم

تابسـتانوپاییـز1395.

امیرفریـار،.2 فـرخ روانکاوانـه، ذهـن آفرینـش
جهـانکتـاب،ش345و346،بهمـنواسـفند

.1396

بررسـی محتـوای کتـاب تفکـر و پژوهـش .3
پایـه ششـم ابتدایی براسـاس الگـوی خالقیت 
هدایـت شـده پلسـک، علـی ضیایـی مهـر، 
روانشناسـی تربیتـی، ش44، تابسـتان 1396.

بررسـی محتـوای کتـاب هدیه های آسـمان .4
پایـه پنجـم ابتدایـی )تألیـف94-95( از منظر 
بـه سـؤاالت دینـی کـودکان،  پاسـخ گویـی 

مـرداد 1396. ش236،  معرفـت، 

مفهومـی .5 تحلیـل  روش  نقـد  و  بررسـی 
در  منطقـی  پوزیتیویسـم  بـه  رویکـرد  بـا 

نویـن  اندیشـه های  تربیتـی،  پژوهش هـای 
.1396 بهـار  ش1،  تربیتـی، 

کارآمـدی .6 نشـانگان  و  عوامـل  بـر  تأملـی 
رشـتة  در  مطـرح  کتـاب  یـک  اثربخشـی  و 
مدیریت آموزشـی، حسـن رضـا زین آبـادی و 
فرشـته بابان آبـادی، پژوهـش و نـگارش کتب 
تابسـتان 1396.  و  بهـار  ش40،  دانشـگاهی، 

تحلیـلمحتـوایکتابهـایتفکـروسـبک.7
زندگـیدورةاولمتوسـطهبـرحسـبمیـزان
توجـهبـهمؤلفههـایسـرمایهفرهنگـی،محمد
حرفتـیسـبحانیلیلآبـادیوموسـیپیـری،

مطالعـاتمیـانفرهنگـی،ش1396،31.

تحلیـلمحتـوایکتابهایفارسـیدورهاول.8
متوسـطهبرحسـبمیزانتوجـهبـهمؤلفههای
سـرمایهفرهنگی،محمـدحرفتیسـبحانیلیل
آبادیوموسـیپیری،تحقیقـاتفرهنگیایران،

ش4،زمستان1396.

تحلیـلمحتـوایکتابهـایجدیـدالتألیـف.9
علـومتجربـیدورةابتدایـیایـرانبـاتوجـهبـه
راضیـه فلنـر، اجتماعـی کفایـت هـای مؤلفـه
فقیهـی، علیرضـا و ناطقـی فائـزه جلیلـی،
اسـالموپژوهشهـایتربیتـی،ش17،بهـارو

تابسـتان1396.

ارزیابـی.10 مؤلفههـای و ابعـاد بـر جسـتاری
تأکیـد بـا دانشـگاهی درسـی کتـب نقادانـۀ
پیامهـای سـازماندهی و طراحـی اصـول بـر
آموزشـی،محمدرضـانیلـیاحمدآبـادیوعلـی
دانا،پژوهشـنامۀانتقادیمتون،ش7،دی1396.

آشـوب.11 نظریههـای بـر انتقـادی درآمـدی
حسـینی، محمدحسـین سـید پیچیدگـی، و
آذر1396. متـون،ش6، انتقـادی پژوهشـنامۀ

شـبهعلـموضـدعلـم،طلیعـهخادمیـان،.12
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جهـانکتـاب،ش339و340،مـردادوشـهریوررا

.1396

مراقبتـی،.13 نقـد رویکـرد سـالم: صعـودی
مهرنـوشهدایتـی،پژوهشـنامۀانتقـادیمتون،

.1396 دی ش7،

زیستشناسـی.14 کتـاب محتـوای فراتحلیـل
سـالدوممتوسـطهنظامجدیدبراسـاسالگوی
خالقیتپلسـک،محبوبهکاوهوفرشـتههدایتی،

نوآوریهـایآموزشـی،ش61،بهـار1396.

در.15 معنـوی هـوش مؤلفههـای مقایسـه
دورمـانسـختونوفریـادمـرابشـنو،شـهرزاد
باهنـر دانشـگاه تطبیقـی ادبیـات رادمنـش،

.1396 زمسـتان و پاییـز ش17، کرمـان،

نقد کتـاب آمـوزش و پـرورش فرهنگ ها و .16
جوامـع، علیرضا عصـاره، پژوهشـنامة انتقادی 

متـون، ش6، آذر 1396.

نقـدوتحلیـلکتـابنامههایزینـبتربیت.17
فطـریدراسـارتتربیـترسـمی،سیدحسـین
حسـینی،پژوهشـنامۀانتقادیمتـون،ش6،آذر

.1396

نقدی بـر دیدگاه رئالیسـم مفهومی خالقانه .18
نـزد  انسـانی  در کتـاب روش  شناسـی علـوم 
اندیشـمندان مسلمان، سـیدمحمدرضا تقوی و 
سـید سـعید زاهد، پژوهشـنامة انتقادی متون، 

ش2، خرداد و تیـر 1396.

نقـدی بـر کتـاب  برنامـة درسـی و آموزش .19
هنـر در آمـوزش و پـرورش، محمـد امینـی، 
پژوهشـنامة انتقـادی متـون، ش6، آذر 1396.

نقـدیبـرکتابانگلیسـیبرایدانشـجویان.20
آمـوزش تطبیقـی: پـرورش و آمـوزش رشـته
پـرورش و آمـوزش و ابتدایـی پـرورش و

پژوهشـنامۀ رحیمینـژاد، ویـدا پیشدبسـتان،
.1396 آذر ش6، متـون، انتقـادی

نقدی بر کتـاب آموزش و پـرورش تطبیقی: .21
رویکردهـا، روش هـا و اصول، عبـاس معدن دار 
آرانـی، پژوهشـنامة انتقـادی متـون، ش6، آذر 

.1396

نقـدیبـرکتـابتربیـتبدنـیدرمـدارس،.22
محسـنحالجـی،پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،

.1396 آذر ش6،

نقـدیبرکتابمبانیامـورمالیوبودجهدر.23
آمـوزشوپـرورش،عبداهللانصاری،پژوهشـنامۀ

انتقادیمتون،ش6،آذر1396.

واکاوی و نقـد مبانـی انگاره هـای وین والتر .24
دایر در متن روان شناسـی مثبت و روان درمانی 
معنوی- مذهبی، رسـول حسـین پور، مطالعات 

معنوی، ش24، پاییز و زمسـتان 1396.

4. دین

الف( کلیات اسالم 

ایرانشـهر .1 ارسـنجانی،  علـم دیـن، حمیـرا 
شـهریور1396. و  تیـر  ش2،  امـروز، 

االمام الصـادق .2 کتابـه:  و  ابوزهـره  الشـیخ 
حیاتـة و عصـره بیـن الحقائق و االوهام، سـید 
هادی خسروشـاهی، کتـاب شـیعه، ش11و12، 

بهـار و تابسـتان 1394.

القولالفصـلفـیکـونجامـعالرصافـهغیـر.3
جامـعالفضـل،سـیدعبدالسـتارحسـنی،کتاب

شـیعه،ش11و12،بهـاروتابسـتان1394.

ترجمـهسـیدمیرعبدالفتـاححسـینیمراغی،.4
محمدحسـنموسـوی،کتابشیعه،ش11و12،

بهاروتابسـتان1394.
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را انتسـاب یـک کتـاب: االصـداف .5 تصحیـح 

الحقفیـه از نجفـی اصفهانی یا آرانی کاشـانی، 
مهـدی باقری سـیانی، کتاب شـیعه، ش11و12، 

تابسـتان 1394.  و  بهار 

عقالنیـتورزی،.6 جویـی، حقیقـت محاکمـه
ومعنویتگرایـی،مصطفـیملکیـان،نـگاهنـو،

.1396 پاییـز ش115،

بررسـی و نقد کتـاب از علم سـکوالر تا علم .7
دینی، خسـرو باقری نوع پرسـت، پژوهشـنامة 

انتقـادی متون، ش2، خـرداد و تیر 1396.

بررسـی و نقـد کتـاب پارادایـم اجتهـادی .8
دانـش دینی، سـید محمدتقی موحـد ابطحی، 
پژوهشـنامة انتقادی متـون، ش2، خرداد و تیر 

.1396

ارزیابیدیـدگاهگلدزیهـردرخصوصعصمت.9
پیامبـر)ص(،فتحیـهفتاحـیزادهوهاجراسـدی،
و پاییـز ش33، خاورشناسـان، پژوهـی قـرآن

زمسـتان1396.

تحلیـل.10 هنـر؟ الهیـات یـا هنـری الهیـات
انتقـادیدیـدگاهجورجپاتیسـون،فلسـفۀدین،

.1396 پاییـز ش3،

بررسـیدیـدگاهنقادانـهقفـاریراجـعبـه.11
زرارهبـاتأکیـدبـردیـدگاهخویـی،محمدتقـی
و سـتایش رحمـان محمدکاظـم رفعتنـژاد،
امامیـه،ش6، پژوهشـنامۀ حسـینجوادینیـا،

زمسـتان1396. و پاییـز

از.12 حسـین)ع( امـام قیـام فلسـفۀ بررسـی
دیـدگاهعالمـهکاشـفالغطـاء:نقـدوبررسـی
رضایـی، مائـده السیاسۀالحسـینیه، کتـاب
مطالعـاتاسـالمیمیـراثطاها،بهاروتابسـتان

.1396

و.13 هالـم هاینـس دیـدگاه نقـد و بررسـی
مسـائل و مهدویـت دربـارة نیومـن اندروجـی
پیرامونـی،اصغـرفروغـیابـریونـدابدیعیـان
فـرد،پژوهشهایمهـدوی،ش22،پاییز1396.

بررسـیونقدرویکـردپدیدارشناسـیدینی.14
هانـریکربن،رحمـانمرتضوی،اندیشـهدینی،

ش63،تابسـتان1396.

بـه.15 تاریخینگـری رویکـرد نقـد و بررسـی
عابدالجابـری محمـد آرای در اسـالمی سـنت
ومحمـدارکـون،حامـدعلـیاکبـرزاده،حسـن
معلمـی،حکمـتاسـالمی،ش3،پاییـز1396.

تأملـیکیفـیبـرچگونگـیآمـوزشمعارف.16
درسـی کتابهـای مـوردی: مطالعـۀ مهدویـت،
مهـدی متوسـطه، اول دورة آسـمان پیامهـای
هـای پژوهـش نیکخـواه، محمـد و قنبـری

.1396 پاییـز ،22 ش مهـدوی،

اصطالحـات.17 وجـود شـبهۀ نقـد و تحلیـل
علـی نهجالبالغـه، در فلسـفی-حکمی
حاجیخانـیوسـعیدجلیلیان،پژوهشـنامۀنهج

بهـار1396. ش17، البالغـه،

اثـر.18 البالغـه نهـج ترجمـۀشـرح تصحیـح
نهجالبالغـه، پژوهشهـای آملـی، عزالدیـن

.1396 بهـار ش52،

تصـور،امـکانمفهومـیومعرفـتوجهـی،.19
نقـدیبهمـدلایچیکاواوجارویسبرایکسـب
معرفـتوجهـی،مسـعودضیـاءعلـینسـبپور،

فلسـفۀعلـم،ش2،پاییـزوزمسـتان1396.

در.20 بهشـت صحنههـای تصویرپـردازی
سـّید دیـدگاه براسـاس علـی)ع( امـام کالم
نهجالبالغـه(، تمـام کتـاب )مـوردکاوی قطـب
پاییـز1396. ،19 نهجالبالغـه،ش پژوهشـنامۀ
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بررسـی.21را ملکیـان: مصطفـی پژوهـی دیـن

ونقـد،علـیشـاهرخترحیمـیوعلـیحقـی،
جسـتارهایفلسـفۀدیـن،ش1،بهاروتابسـتان

.1396

فرضیـۀخاسـتگاههاجـریاسـالم،تحلیلو.22
نقـد،سـعیدکریـمپوروعلـیراد،فلسـفۀدین،

ش4،زمسـتان1396.

کتاب شناسـی و نقد منابـع در بحاراالنوار .23
عالمـه مجلسـی، رسـول جعفریـان و قاسـم 
قریـب، پژوهشـنامة تاریـخ تشـیع، س1، بهار 

.1396

مـروریبـرشـیعهپژوهـیدرآثـارمرجـع.24
شـیعی مداخلـی اسـتنادی تحلیـل اسـالم:
دایرةالمعـارف و اسـالم جهـان دانشـنامۀ در
اسـالم،زهـراابـاذریوزهـرهمیرحسـینیو...،
بهـار ش25، کالمـی، اعتقـادی پژوهشهـای

.1396

دیدگاههـای.25 دربـارة انتقـادی مالحظاتـی
داالییالما،پریسـاگـودرزی،مطالعـاتمعنوی،

ش23،بهـاروتابسـتان1396.

نقـدسکوالریسـمبراسـاسمکتـبعلـوی،.26
اکـرماحمدیـاناحمدآبـادیومحمـداخـوان،
تابسـتان ش53، نهجالبالغـه، پژوهشهـای

.1396

ابنخلـدون.27 اندیشـههای بررسـی و نقـد
اهـل هـای آمـوزه براسـاس مهدویـت دربـارة
پژوهشهـای بندرچـی، محمدرضـا سـنت،

.1396 بهـار ش20، مهـدوی،

بـاب.28 در کلیفـورد آرای بررسـی و نقـد
نجمالسـادات و پورحسـن قاسـم مرجعیـت،

.1396 تابسـتان قبسـات، الحسـینی،

نقـدیبـردیدگاههـایسـیدقطـبدربـارة.29
جاهلیتمسـلمانان،سـیدامیرموسـوی،انسـان
پژوهـیدینـی،ش37،بهـاروتابسـتان1396.

نقـدیبرکتـابروشهایتحقیقدراسـناد.30
ومدارکنهجالبالغۀمحمددشـتی،امیرحسـین
بانکـیپورفـردومختـاررنجکـشآدرمنابادی،
پژوهشـنامۀنهجالبالغه،ش20،زمسـتان1396.

مطالعـات.31 معرفتشناسـی بـر نقـدی
عقالنیـت بـر تأکیـد بـا آینـده، بـه مربـوط
شـیروانی مسـلم راهبـردی، آیندهنـگاری
پژوهشهـای محمدرحیمعیوضـی، و ناغانـی
معرفتشـناختی،ش13،بهاروتابسـتان1396.

)پژوهشـی.32 تاریخـی نقـد و نهجالبالغـه
مـوردی:وجودوعدم(،سـعیدشـفیعی،پژوهش
هـایقـرآنوحدیـث،ش2،پاییـزوزمسـتان

.1396

وحـیورؤیـا:بررسـیونقـدتئـوریرؤیای.33
حبیبـی مرتضـی صادقـی، هـادی رسـوالنه،
آییـن علیمـردی، محمدمهـدی و سیسـرا

.1396 بهـار ش31، حکمـت،

ب( قرآن و حدیث 

اثـری.1 المعجـزات: و بالنصـوص اثباتالهـداه
وزیـندرمنظومـهحدیثیشـیعه،مجیدمعارف
حدیـث و قـرآن مطالعـات گوهـری، مریـم و

پاییـز1396. سـفینه،ش56،

ارزیابـیتاریـخقرآن،مریماثناعشـرینائینی،.2
نقـدقرآنوحدیـث،ش9و10،بهاروتابسـتان

.1396

آسیبشناسـیترجمـۀفارسـیمحمـدیزدی.3
ازقـرآنکریـم،زهـرهباقـری،یحیـیمعـروف،
جهانگیـرامیـریو...،مطالعـاتترجمـهقـرآنو
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را حدیـث،ش8،پاییـزوزمسـتان1396.

آسیبشناسـیروشتفسـیریدمنهـوریدر.4
الهدایـهوالعرفـانفـیتفسـیرالقرآنبالقـرآن،
زینـبطیبی،مطالعـاتقرآنوحدیثسـفینه،

ش57،زمسـتان1396.

بازپژوهـیمالکهـایتوسـعهآیـاتاالحـکام.5
قـرآنکریـم،رشـیدجعفـرپـور،نقـدقـرآنو
حدیـث،ش9و10،بهـاروتابسـتان1396.

اخبـار غیرمسـند کتـاب .6 اصالـت  بررسـی 
دالئـل االمامه، محی الدین سـلطانی فر، شـیعه 

پژوهـی، ش12، پاییـز 1396.

بررسـیفرهنگنامهتحلیلیوجـوهونظایر،ندا.7
ملکـی،نقدقرآنوحدیـث،ش11،پاییز1396.

بررسـیفقـهالحدیـث:مباحـثنقلبـهمعنا،.8
محمـددهپـور،نقـدقرآنوحدیـث،ش9و10،

بهاروتابسـتان1396.

تفسـیر: .9 قواعـد  و  اصـول  کتـاب  بررسـی 
القـرآن،  وحـی  مـن  تفسـیر  روش شناسـی 
وحیـد باغبانـی، نقـد قـرآن و حدیـث، ش11، 

پاییـز1396.

بررسـیکتـابتجویدفرقـان،مریمسـادات.10
حسـینی،نقـدقـرآنوحدیـث،ش9و10،بهار

وتابسـتان1396.

بررسـیکتابتشـیعامامیدربسـترتحول،.11
حدیـث،ش11، و قـرآن نقـد چاالکـی، علـی

پاییـز1396.

بررسـیگفتمانـینظریـۀنسـخونقـدآن.12
حاجـی فاطمـه متاخـران، و متقدمـان میـان
اکبـری،نقـدقـرآنوحدیـث،ش9و10،بهـار

.1396 تابسـتان و

بررسـیمبانـیفقهالحدیـثاسـتادجـوادی.13

آملـیباتمرکزبرتفسـیرتسـنیم،طاهـرهناجی
صـدره،سیدمحسـنموسـوی،محسـننورائیو
...،مطالعـاتفهـمحدیث،ش2،بهاروتابسـتان

.1396

بررسـیوتحلیـلسـندیاحادیـثطبیدر.14
بحاراالنـواربراسـاسمجلـد59،مهدیمهریزی
طرقیوجـوادفتحیاکبرآبـادی،حدیثپژوهی،

ش17،بهاروتابسـتان1396.

بررسـیوتحلیـلکتـابروشهـایتاویـل.15
قـرآن،اکـرممنتظری،نقدقـرآنوحدیث،ش9

و10،بهـاروتابسـتان1396.

بررسـیونقددیدگاهمالاسماعیلخواجویی.16
عبدالرضـا امـام، بـر قـرآن افضلیـت دربـارة
حسـناتینجفآبـادیوسـعیدمحمدی،شـیعه

پژوهـی،ش13،زمسـتان1396.

بررسـیونقـدنظریۀاشـاعرهدرمـوردقدیم.17
بـودنقـرآنوصفـتکالمخداونـدبـاتوجـه
بـهمبانـیمالصـدرا،محمـودصیـدیوهـادی
هاشـمی،حکمتصدرایی،ش2،بهاروتابسـتان

.1397

بررسـیونقـدنظریـهرؤیتالهیدرتفسـیر.18
حسـننیا علـی واعظـی، محمـود سـورآبادی،
ومحمـودصیـدی،پژوهشـنامهتفسـیروزبـان

قـرآن،ش11،پاییـزوزمسـتان1396.

بررسـیونقـدنظریـهزبـانرؤیایـیقـرآن،.19
ابراهیـم و سیاوشـی کـرم محمـدی، جـواد

.1396 بهـار ،22 س قبسـات، ابراهیمـی،

پرتوهـایمعرفـتدرسعدالسـعود:بررسـی.20
تحلیلیسعدالسـعودابنطاووس،نصرتنیلسـاز
وفرزانـهفهیـم،نقـدقـرآنوحدیـث،ش11،

پاییـز1396.
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پژوهشیدرتفسـیرموضوعی،آمنهساعدی،.21را

نقدقـرآنوحدیث،ش11،پاییز1396.

تبارشناسـی کتاب مصباح الشـریعه، پرویز .22
روحـی  کاوس  قاسـم پور،  محسـن  رسـتگار، 
برنـدق و...، مطالعـات عرفانـی، ش25، بهـارو 

تابسـتان 1396.

آیـتاهلل.23 نـگاه از قـرآن ناپذیـری تحریـف
و یاراحمـدی مهدیـه ابنالخطیـب، و معرفـت
سـهیالجاللی،نقـدقرآنوحدیـث،ش9و10،

بهـاروتابسـتان1396.

الحـقدرحـوزه.24 الفرقـان انتقـادی تحلیـل
قـرآن، بـا معارضـه در جامعیـت و وحیانیـت
محمدهـادیامینناجـی،محمدحسـنزمانـیو
رحمـانآغـازی،تفسـیروزبـانقـرآن،ش10،

تابسـتان1396. بهـارو

دربـاره.25 ابوزهـو دیـدگاه انتقـادی تحلیـل
اصالـتاحادیـثوصایـتامـامعلـی)ع(،علیرضا
طیبـیومحمودتیموری،شـیعهپژوهی،ش13،

زمسـتان1396.

تحلیـلوبررسـیروشتفسـیریمالحویش.26
آلغـازیدرتاریخگـذاریقـرآنکریـم،محمـد
فـاروق،عبدالکریمبـیآزارشـیرازی،عبدالهادی
فقهـیزادهو...،تحقیقـاتعلـومقـرآنوحدیث،

ش1،بهـار1396.

تحلیـلونقـددیـدگاهعبدالکریـمسـروش.27
آیـات بـرمبنـای پلورالیسـمدینـی اثبـات در
قـرآن،عبـداهللمیراحمـدی،موسـیابراهیمـی
وسـیدحکیمحسـینی،قـرآنپژوهـیحسـنا،

.1396 تابسـتان بهـارو ش32،

تحلیـلونقدمبنایانسـانشـناختیتاریخ.28
قبسـات، صالحـی، محمدعـرب قـرآن، منـدی

زمسـتان1396. ش86،

اصالـت، .29 ماهیـار)ره(؛  ابـن  تفسـیرالقرآن 
فاطمـه  و  راد  علـی  محتـوا،  و  مصـادر 
غالمشـاهیان، رهیافـت هایـی در علـوم قرآن 

.1396 تابسـتان  بهـارو  ش1،  حدیـث،  و 

توحیـد مفضل بن عمـر جعفـی در ترازوی .30
نقـد، هـادی نصیـری و محمدعلـی صالحـی، 

کتاب قیـم، ش16، بهـارو تابسـتان1396.

کهـن؟.31 اسـطورههای دربـارة جسـتاری
فولکلـوردرقـرآن،مریـمحسـینگلـزار،نقـد

پاییـز1396. ش11، حدیـث، و قـرآن

چـراکارتکـرارینکنیـم؟!نقدیبـرتحقیق.32
کتـابکفایهاألثـرخـّزازقمـی،حسـنموسـوی
و مـرداد ش165، پژوهـش، آینـۀ بروجـردی،

.1396 شـهریور

از.33 چگونگـیسـازماندهیسـورههایقـرآن
نـگاهزرقانـیدربوتۀنقـد،امیرجـودویومریم
ش30، قرآنـی، معـارف پژوهشـنامۀ آسـایش،

پاییـز1396.

خـدایسـلفیه:بررسـیآرایسـلفیهدربارة.34
و قـرآن،سـنت دیـدگاه از آن نقـد و توحیـد
برهـان،محمـدگـودرزی،نقـدقـرآنوحدیـث،

پاییـز1396. ش11،

رفتارشناسـیمـردمدربرابـردعـوتپیامبر.35
زکیـه حدیـث، و قـرآن منظـر از )ص( اکـرم
امامـی،نقـدقـرآنوحدیـث،ش9و10،بهـارو

.1396 تابسـتان

االشـراف .36 أنسـاب  عاشـورایی  روایـات 
بـالذری در میـزان نقـد و بررسـی، محسـن 
سـتایش،  رحمـان  کاظـم  محمـد  و  رفعـت 
حدیث پژوهـی، ش17، بهـارو تابسـتان 1396.

در .37 کامل الزیـارات  عاشـورایی  روایـات 
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را کاظـم  محمـد  رفعـت،  محسـن  نقـد،  بوتـة 

حجـازی،  مریم السـادات  و  رحمان سـتایش 
.1396 پاییـز  ش12،  پژوهـی،  شـیعه 

روایـات عاشـورایی مقتـل شـیخ صدوق .38
در میـزان نقد، محسـن رفعت، شـیعه پژوهی، 

ش10، بهـار 1396.

رهـاوردیازدیـاِرامیر)ع(:بازخوانیاندیشـه.39
هایرجالیسـّیدمحمدرضاسیسـتانیدرکتاب
قبسـاتمنعلـمالرجال،روحاهللشـهیدی،آینۀ

پژوهـش،ش167و168،آذرواسـفند1396.

رحیـم.40 :... اهلل کتـاب علـی قاضیـه السـنه
خاکپـوروآمنـهشـاهنده،کتـابقیـم،1396.

سـیاقوکارکـردآندرکتابالتعبیرالقرآنی:.41
بررسـیدیـدگاهفاضـلصالـحالسـامرایی،حامد
ادبـی- پژوهشهـای مـرادی، زهـرا و صدقـی

قرآنـی،ش3،پاییـز1396.

صـورتوسـیرتانسـاندرقـرآن،محمـد.42
گـودرزی،نقـدقـرآنوحدیـث،ش9و10،بهار

وتابسـتان1396.

قـدرتسیاسـیازمنظرقـرآنکریـم،مینو.43
آذرپـور،نقدقرآنوحدیـث،ش11،پاییز1396.

کارکـرد فهرسـت هـای شـیخ طوسـی و .44
نجاشـی در تکمیـل روش سـزگین در بازیابی 
منابـع آثـار کهـن روایـی )مطالعـة مـوردی: 
کتـاب الزهـد حسـین بـن سـعید اهـوازی(، 
رجائی فـرد،  ابوالفضـل  و  نیل سـاز  نصـرت 
مطالعـات فهم حدیـث، ش1، پاییز و زمسـتان 

 .1396

المهمـه.45 الفصـول حدیثـی جامـع معرفـی
فیاصـولاالئمـه،مجیدمعـارفوفرهاداحمدی
آشـتیانی،مطالعـاتقـرآنوحدیثسـفینه،ش

57،زمسـتان.

معرفـیالخرائـجوالجرائـحدرپرتـواصـول.46
حاکـمبـرجوامـعحدیثـی،محمدرضـارسـولی
سـفینه، حدیـث و قـرآن مطالعـات راونـدی،

.1396 پاییـز ش56،

معرفی،نقدوبررسـیکتابمکیناالسـاس.47
فـیاحـوالموالنـاابیالفضـلالعبـاس،علیاکبر
عباسـی،مطالعـاتفرهنگی-اجتماعیخراسـان،

ش4،تابسـتان1396.

مفسـرینامـدارازخطـۀطـوسگـذریبـر.48
احـواالتمیـرزامحمـدمشـهدیونگاهـیبـه
تفسـیرتبیـان،علـیآهنـگومهـدیجاللـی،
مطالعـاتفرهنگـی-اجتماعـیخراسـان،ش1،

پاییـز1396.

قـرن.49 )از عامـل جبـل حدیثـی مکتـب
هشـتمتـانیمـهقـرنپانزدهـمهجـری(:مریـم
سـاداتحسـینی،نقـدقـرآنوحدیـث،ش11،

پاییـز1396.

المنـاردرآینـهالمیـزان:تحلیـلوبررسـی.50
محمـد المنـار، تفسـیر بـر طباطبایـی عالمـه
گـودرزی،نقـدقـرآنوحدیـث،ش9و10،بهار

تابسـتان1396. و

الصادقیـن.51 منهـج تفسـیر موضعگیـری
مینـا االنبیـاء(، )قصـص اسـرائیلیات مـورد در
شـمخی،نصـرهباجـیوعصمـتمنصـورزاده،
.1396 تابسـتان و بهـار ش7، تفسـیرپژوهی،

نقـدالتفسـیرالبیانیبنتالشـلطی،ذبیحاهلل.52
سـهرابیکواری،نقدقـرآنوحدیث،ش9و10،

بهاروتابسـتان1396.

نقـدبخـشاولکتـابنقـشعلـومادبیدر.53
تفسـیرقـرآن،جوادآسـه،نقـدقـرآنوحدیث،
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ش9و10،بهـاروتابسـتان1396.را

نقـدتاریخگـذاریدهـۀچهـارمهجـریبـه.54
عنوانسـرآغازوضعحدیث،غالمحسـیناعرابی
وعبدالکریـمقاسـمیراد،حدیثپژوهی،ش17،

بهاروتابسـتان1396.

مـورد.55 در خلـفاهلل احمـد دیـدگاه نقـد
اسـطورهدرقـرآن،حسـینعلویمهـروطاهری
عبداللهـی،قـرآنپژوهـیخاورشناسـان،ش22،

بهـاروتابسـتان.

نقـددیدگاهتفسـیریقرضـاویبـاتأکیدبر.56
تفسـیرآیاتحرمـتغناء،محمدصادقیوسـفی
تابسـتان ش30، تفسـیری، مطالعـات مقـدم،

.1396

نقـددیـدگاهژیلیـودرمـوردمصـدرقـرآن،.57
سـیدحسـینشـفیعیدارابـی،قـرآنپژوهـی
.1396 تابسـتان بهـارو ش22، خاورشناسـان،

نقددیدگاهمفسـراندربـارهماهیتنافرمانی.58
پژوهشهـای اسـدی، علـی آدم)ع(، حضـرت

قرآنـی،ش2،تابسـتان1396.

آیـات.59 وجـود چرایـی در دیدگاههـا نقـد
متشـابهدرقرآن،مجیدحیدریفر،پژوهشـهای

قرآنـی،ش4،زمسـتان1396.

قرائـت.60 درخصـوص فریقیـن روایـات نقـد
غیررایـجوالتسـألعـناصحـابالجحیـم،زهرا
قاسـمنـژاد،حدیـثپژوهـی،ش18،پاییـزو

.1396 زمسـتان

نقـدروایـاتنـزولقـرآنبـرزبـانصحابـه.61
)نگاهـیبـهکتـاباالتقـانسـیوطی(،مهـدی
اکبرنـژادومینـایعقوبـی،قـرآنشـناخت،ش1،

بهـاروتابسـتان1396.

نقـدرویکـردسـیدقطببهعاملشـخصیت.62

بخـشسـورههایقـرآن،حامـدمعرفـتوعلـی
راد،پژوهشـهایقرآنـی،ش1،بهـار1396.

نقـدشـیخمحمـدسـندبـهمدعـایقـرآن.63
بسـندگی،سـمیهخلیلـیآشـتیانی،مطالعـات
قرآنوحدیثسـفینه،ش57،زمسـتان1396.

نقـد قرائـت سـریانی- آرامـی لوکزنبرگ .64
از آیـه 24 سـوره مریـم، محمدعلـی همتی و 
محمـد کاظم شـاکر، تحقیقـات علـوم قرآن و 

حدیـث، ش1، بهـار 1396.

نقـد کتـاب آفرینـش در قـرآن: بررسـی .65
هرمنوتیکـی تفاسـیر قدیـم و جدیـد، حوریه 
شـجاعی باغینی، پژوهشـنامة انتقـادی متون، 

و دی 1396. آذر  ش5، 

نقدمبانـیقرآنیوندرنفیحجیـت،احرازو.66
اثبـاتسـنتنبـوی،زینبطیبـیومحمدعلی
مهـدویراد،کتـابقیم،ش16،بهاروتابسـتان

.1396

نقـدمبانـیاندیشـههایوهابیـتبـاتآکیـد.67
تفسـیر در طباطبائـی عالمـه دیدگاههـای بـر
المیـزان،کاوسروحـی،نصـرتنیلسـازولیـال
مـرادی،دیـنپژوهـیعلـوی،ش17،پاییـزو

.1396 زمسـتان

کریـم.68 قـرآن ترجمههـای مقابلـهای نقـد
حدادعـادل، آیتـی، فرهیختـه: مترجـم پنـج
و...، شـیرازی مـکارم و فوالدونـد خرمشـاهی،
محمدحسـنتقیـه،مطالعـاتنقدادبـی،ش45،

تابسـتان1396. و بهـار

نقـدمقالـهابزارهایـیبـرایمطالعـهعلمـی.69
قـرآنانـدروریپین،محمدعلیرضایـیاصفهانی
قـرآن رضـوی، نویـس کشـیک سـیدکمال و
پژوهـیخاورشناسـان،ش22،بهـاروتابسـتان

.1396
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را نقـد و بررسـی تصحیـح ترجمـه الخواص .70

زواره ای، رضـا فرشـچیان، آینة میـراث، ش61،  
پاییـز و زمسـتان 1396.

نقـدوبررسـیدیـدگاهویلیـامفـدرردرباره.71
مصادرقرآن،محیننورائی،سـیدکاملعسـکری
ومحمدشـریفی،پژوهشـنامهمعارفقرآنی،ش

تابستان1396. ،29

نقـدوبررسـیرابطـهمیـانغلـووجعـل.72
االخبـار، و فیآالثـار الموضوعـات درکتـاب
محمدرضـاعزتـیفردویـیوصمـداسـمیقیـه

.1396 ش1، حدیـث، علـوم باشـی،

نقـدوبررسـیروشهـایتفسـیریقـرآن.73
کریـم،اسـماایرانمنـش،نقـدقـرآنوحدیـث،

پاییـز1396. ش11،

نقـدوبررسـیسـهترجمـهمعاصر)مطالعـه.74
آیتـی( فوالدونـد، قمشـهای، الهـی مـوردی:
ابراهیـمفالحومعصومهشمسـیپـور،نقدادبی،

ش45،بهـاروتابسـتان1396.

نقـدومعرفـی:المیـزانوروایاتتفسـیری،.75
ابراهیـمنصـراهللپـور،بینـات،ش93و94،بهارو

تابتسـان1396.

نقـد واژگانی ترجمـه موسـوی گرمارودی .76
از قـرآن کریـم )بـا تکیه بـر سـطح معنایی- 
خویگانـی،  محمدرحیمـی  گارسـس(،  لغـوی 
مطالعـات ترجمه قـرآن و حدیـث، ش 7، بهار 

و تابسـتان 1396.

نقـدیبـرکتابشناسـیعـدمتحریـفقرآن،.77
پیمـانجلیلپـور،نقدقـرآنوحدیـث،ش11،

پاییز1396.

نقـدیبـرمبانـیویافتههایاحمـدصبحی.78
منصـوردربـابقـرآنوسـنت،محمـودقربانلو،

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

نگاهـی دیگـر به جامـع احادیث الشـیعه، .79
جمـال فرزندوحـی، مطالعـات قـرآن و حدیث 

سـفینه، ش 56، پاییـز 1396.

نهـِج فقیهـی: ترجمـه ای رزیـن از متنـی .80
بازچـاپ  شـادمانگِی  بـه  )قلم انـدازی  متیـن 
ترجمـه ای کرامنـد از نهـج البالغـة شـریف(، 
ش163،  پژوهـش،  آینـة  جهانبخـش،  جویـا 

.1396 اردیبهشـت  و  فروردیـن 

انـور.81 اسـفراینی، تفسـیری ترجمـه واکاوی
پنـام،مطالعـاتتفسـیری،ش31،پاییـز1396.

فهـم .82 در  مادلونـگ  روش  نّقادانـة  واکاوی 
گزارش هـا پیرامون جانشـینی پیامبـر )ص( بر 
مبنـای کتاب جانشـینی محّمـد، مطالعه ای در 
مـورد خالفـت نخسـتین، مهیار خانـی مقدم، 
امامـت پژوهـی، ش19، بهار و تابسـتان 1396.

ج( فقه و حقوق

بررسـیونقـدشبیهسـازیانسـانیازمنظـر.1
ومسـعود یـزدی علـیعسـگری فقهاسـالمی،
میرزایـی،پژوهشهـایفقهـی،ش4،زمسـتان

.1396

بررسـیونقـدقلمـروادلـهفقهـیارثخیـار،.2
باقـریاصـل،مطالعـاتفقـهوحقـوق حیـدر

تابسـتان1396. و بهـار اسـالمی،ش16،

تعریـفحـقدر.3 نقـدنظریههـای بررسـیو
حقـوقاسـالمی،حیـدرباقـریاصـلوسـعیده
باقریاصـل،پژوهشهایفقهی،ش4،زمسـتان

.1396

نقـد.4 هـوش: آر جـای بـه نوشـتن گاه بـه
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جنبههـایویرایشـیکتـاببازپـروریمعتادینرا

سـّیدمحمد غیردولتـی، و دولتـی نهادهـای
آرتـا،نقدکتـابفقـهوحقـوق،ش9و10،بهـارو

.1396 تابسـتان

تأملـی بر کتـاب حقـوق خانـوادة تطبیقی، .5
و  فقـه  نقدکتـاب  محمـودی،  عبدالحسـین 

تابسـتان 1396. و  بهـار  ش9و10،  حقـوق، 

جرمشناسـیجهـانبـوم،راهـیبـهتوسـعۀ.6
بازخوانـیونقـدکتـابجرایـم مفهـومضـرر:
زیسـتمحیطـیفراملـی،مهرانگیـزروسـتایی،
و بهـار ش9و10، حقـوق، و فقـه نقدکتـاب

.1396 تابسـتان

رضـا.7 اساسـی، حقـوق کتـاب بـر درآمـدی
و فروردیـن ش1، امـروز، ایرانشـهر یعقوبـی،

.1396 خـرداد

دیالکتیـکصلـحوبربریـت:مطالعـهونقـد.8
علیرضـا بینالملـل، حقـوق لیبرالـی نظریـه
ابراهیـمگلوسـیامککریمـی،مطالعاتحقوق

.1396 بهـار عمومـی،ش1،

دیـن حداقلـی: نقـدی بـر کتـاب جایـگاه .9
حقـوق  و  فقـه  در  بیعـت  و  شـورا  تشـریع، 
اسـالمی، عابدیـن مؤمنـی، نقدکتـاب فقـه و 

.1396 تابسـتان  و  بهـار  ش9و10،  حقـوق، 

قرآنـی،.10 آیـات پرتـو در قراردادهـا فقـه
ابوالفضـلاحمـدزاده،نقدکتـابفقـهوحقـوق،

.1396 تابسـتان و بهـار ش9و10،

کتـاب کاربـرد قواعد فقه قضایـی در حقوق .11
خانـواده در بوتـة نقـد، مریم السـادات محقق 
دامـاد و رقیـه علـوی خـادم، نقدکتـاب فقه و 

حقـوق، ش9و10، بهار و تابسـتان 1396.

گفتـاریدرنقـدوبررسـینظریـۀحقوقـی.12

عملبـهظاهر،احسـانلطفی،مطالعـاتحقوق
خصوصـی،ش2،تابسـتان1396.

مـروریانتقـادیبـرکتـابآسیبشناسـی.13
صفـوی، سـّیدمحمد حضانـت، قوانیـن فقهـی
و بهـار ش9و10، حقـوق، و فقـه نقدکتـاب

.1396 تابسـتان

مطالبـیدرنقـدکتـاببازاندیشـیدرآیین.14
اسـتنباط،حسـنعلیعلیاکبریان،نقدکتابفقه

وحقـوق،ش9و10،بهاروتابسـتان1396.

نقـدتسـریانـگارةفقهـیتسـامحدرادلـه.15
سـننبهارزیابیسـندروایـاتاخالقی،مصطفی
همدانی،پژوهشـنامهاخالق،ش35،بهار1396.

نقدوبررسـیکتابآزادیواسـتبدادازنگاه.16
آخوندخراسـانی،سـیدناصرسـلطانی،ایرانشهر

امـروز،ش1،فروردیـنوخرداد1396.

نهادینـهکـردنتحـزبدرحکومـتایـران،.17
احمـدکاظمـیموسـوی،نقـدوبررسـیکتـاب

تهـران،ش56،زمسـتان1396.

و.18 نقـد امیدبخـش: ولـی لـرزان گام یـک
ارزیابـیکتـابادبیاتدیـن،محمدکاظمحقانی
فضـل،نقدکتابفقـهوحقـوق،ش9و10،بهارو

تابسـتان1396.

د( اخالق

اخـالقاسـالمیوشـبحمدرنیتـه،معصومـه.1
و346، 345 ش کتـاب، جهـان علیاکبـری،

اسـفند1396. و بهمـن

اخـالقبـاورکلیفـوردودلیـلگرایـیافراطی.2
حداکثـری،قاسـمپورحسـنوافسـانهپندجـو،
و آذر ش5، متـون، انتقـادی پژوهشـنامۀ

دی1396.
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اخالقسـتیزی،احدفرامـرزقراملکـی،نقدکتاب
اخـالق،علـومتربیتـیوروانشناسـی،ش6و7،

.1395 پاییـز و تابسـتان

هنجارمنـدی،.4 سرچشـمههای بازاندیشـی
حسـیناتـرک،نقدکتـاباخالق،علـومتربیتی
وروانشناسـی،ش6و7،تابسـتانوپاییز1395.

بررسـیانتقـادیتقریـرعرفگرایانـهازنظریه.5
اخالقـیجـانرالـز،حسـنمحیطـیاردکانـی،

حکمـتاسـالمی،ش2،تابسـتان1396.

بررسـیونقـدکتاباخـالقعلم:اخـالقعلم.6
همچـونشـاخهایازجامعهشناسـیعلـم،نواب
مقربـی،پژوهشـنامۀانتقادیمتـون،ش5،آذرو

دی1396.

بررسـی و نقد کتـاب دین و اخالق: بررسـی .7
گونه هـای وابسـتگی اخـالق بـه دیـن، رهـام 
شـرف و سـحر کاونـدی، پژوهشـنامة انتقادی 

متـون، ش5، آذر و دی1396.

چـرا مترجـم و ناشـر خـوب بـودن دشـوار .8
نقدکتـاب  خداپرسـت،  امیرحسـین  اسـت؟، 
اخالق، علـوم تربیتی و روانشناسـی، ش 6و7، 

تابسـتان و پاییـز 1395.

بـاب.9 تأملـیدر خالـقاخـالقخـوبعالـم:
در اخالقـی اسـتداللهای مدخـل ترجمـۀ
اثبـاتوجودخداازدانشـنامۀاسـتنفورد،نعیمه
پورمحمـدی،نقـدکتـاباخالق،علـومتربیتیو
روانشناسـی،ش6و7،تابسـتانوپاییـز1395.

دفـاعازنقـداخالقـیهنـر:گـزارشونقـد.10
اصالـتزیباییشناسـینیچـه،محسـنکرمـی،
مسـعودعلیاومالکحسـینی،اخالقدرعلومو

فنـاوری،ش1396،4.

فضیلـتاخالقـیدرجامعـۀمتکثـر:اخـالق.11
و مسـیحی فلسـفی، دیـدگاه از فضیلتنگـر
اسـالمی،علیکاظمـی،نقدکتاباخـالق،علوم
تربیتیوروانشناسـی،ش6و7،تابسـتانوپاییز

.1395

قاعـدة طالیـی: معرفـی منابـع انگلیسـی .12
سـید  فارسـی،  منابـع  انتقـادی  ارزیابـی  و 
محمدحسـین صالحـی، نقـد کتـاب اخـالق، 
علوم تربیتی و روانشناسـی، ش 6و7، تابستان 

پاییـز 1395. و 

کـه صاحبخانه گر پیدا شـود مهمان شـود .13
پیدا، سید محسـن اسـالمی، نقدکتاب اخالق، 
علوم تربیتی و روانشناسـی، ش 6و7، تابستان 

و پاییز 1395.

مسـئولیتپذیریدرپژوهش:یادداشـتیبر.14
جایـگاهاخـالقدرپژوهـشعلمی،رسـتمفالح،
نقـدکتاباخـالق،علـومتربیتیوروانشناسـی،

ش6و7،تابسـتانوپاییـز1395.

منطـقدل،مـروریبـرتوجهبهاحساسـات.15
مـان:آنچـهواقعابهمامـیگویندنوشـتهرابرت
سـی.سـالومون،مریـمنصراصفهانـی،نقدکتاب
اخـالق،علـومتربیتـیوروانشناسـی،ش6و7،

تابسـتانوپاییز1395.

نقـدوبررسـیدیـدگاهدیویـدراسدربـاب.16
تزاحـماخالقـیباتکیهبـرآرایشـهیدمرتضی
مطهـری،سـامرهشـاهدیومحمدرضاضمیری،
ش23، انسـانی، علـوم در جدیـد تحقیقـات

تابسـتان1396.

نقـدوبررسـیدیـدگاهمحقـقاصفهانـیدر.17
بـابقضایـاوارزشهـایاخالقـی،محمدعلـی
مبینـیوحمیدهشـریفی،اخـالقپژوهی،ش1،

بهـار1396.
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  علوم اجتماعی 

الف( علوم اجتماعی 

ای. پـی. تامپسـون و تکویـن طبقـه کارگـر .1
در انگلسـتان، سـید هاشـم آقاجری، نگاه نو، 

ش114، تابسـتان 1396.

آسـیبشناسـیتأثیـراتفضـایسـایبربـر.2
ادبیـاتنوشـتاریزبانمعیـار،حمیدرضانجفی،
نقـدکتـابعلـوماجتماعـی،ش15و16،پاییزو

زمسـتان1396.

انسـانی: نقـد و بررسـی .3 بحـران در خـرد 
بـه  نیـاز  جامعه شناسـی:  در  بحـران  کتـاب 
دارویـن، محمدامیـن قانعـی راد، نقـد کتـاب 

.1396 بهـار  ش13،  اجتماعـی،  علـوم 

بررسـیونقدکتـابپرسـشهاییازمارکس،.4
نقـد نعمتاللهـی، حمیـد و نعمتاللهـی پویـا
و پاییـز ش15و16، اجتماعـی، علـوم کتـاب

زمسـتان1396.

بررسـیونقدکتابرشـدفقرزدا،سیدحسین.5
میرجلیلـی،پژوهشنامـۀانتقادیمتـون،ش2،

خـردادوتیر1396.

بررسـیونقـدکتـابمـدومدرنیتـه،سـید.6
محمـددادگـران،نقـدکتـابعلـوماجتماعـی،

.1396 بهـار ش13،

دموکراسـی:.7 تحکیـم سـاختاری بنیانهـای
کـره و ترکیـه ایـران، در دموکراسـی تجربـه
جنوبـی،ابراهیـمصالـحآبـادی،منطـقجامعـه

.1396 ایـران، سیاسـی شناسـی

و.8 نقـد محدودیتهـا: میانـه در تابوشـکنی
روسـپیگری، جامعهشناسـی کتـاب بررسـی
اجتماعـی، علـوم کتـاب نقـد ذاکـری، آرمـان

.1396 بهـار ش13،

تحلیلمحتوایکتابمطالعاتسـومدبسـتان.9
درجهـتآموزشمهارتهـایاجتماعیباروش
ویلیـامرومـی،عمـادروشـنقیاس،سـیدهرقیه
ایزدپنـاه، طوبـی و قاسـمیان اکـرم سـاداتی،
تحقیقـاتجدیددرعلومانسـانی،ش6،زمسـتان

.1396

مطالعـات.10 کتابهـای محتـوای تحلیـل
اجتماعـیدورهابتدایـیبـراسـاسمؤلفههـای
تغییـردربـاور،رفتـارونگرشهاینقطهشـروع
توسـعه،محمـدباقربهشـتی،کریـممحمودیو
فاطمهحسـینپـور،فصلنامۀتوسـعهاجتماعی،

تابسـتان1396. ش4،

بررسـی.11 و نقـد معاصـر: جامعـه در تـرس
کتـابنظـماجتماعـیدرجامعۀمعاصـر،بهروز
گرانپایـه،نقدکتابعلـوماجتماعی،ش13،بهار

.1396

صالـح.12 ابراهیـم بـازار، و روحانیـت تعامـل
آبـادی،منطـقجامعهشناسـیسیاسـیایـران،

.1396

تـورقتاریخزنـانفراموششـدهخاورمیانه،.13
مریـمنورائینـژاد،نقـدکتـابعلـوماجتماعـی،

ش14،تابسـتان1396.

روسـپیگری،.14 آمـاری شناسـی جامعـه
معصومـهعلیاکبـری،جهـانکتـاب،ش337و

.1396 تیـر و خـرداد ،338

جامعهشناسـیکاردرمدرنیتهبازاندیشـانه،.15
غالمعبـاستوسـلی،نقـدکتابعلـوماجتماعی،

ش14،تابسـتان1396.

تمنایـی.16 علـم؛ وصـال و شناسـی جامعـه
وامانـدهدرکشـاکشآراء،نسـرینپورهمرنـگ،
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زمسـتان1396.

جامعـهشناسـیهنر؛نظریـهوعمـل،فروغ.17
خبیـری،نقـدکتـابعلـوماجتماعـی،ش14،

تابسـتان1396.

جامعهشناسـیتوسـعه:بررسـیتطبیقـیـ.18
تاریخـیایـرانوژاپـن،ابراهیـمصالـحآبـادی،
منطـقجامعـهشناسـیسیاسـیایـران،1396.

جسـتاریدربـابکتـابزنـاندرجهـانو.19
ایرانـی،کیهـانصفری،مسـائلاجتماعـیایران،

ش1،بهـاروتابسـتان1396.

جنبههـایسیاسـی،اجتماعـیوفرهنگـی.20
تاریـخمردمایـران،نیمااکبری،نقـدکتابعلوم

اجتماعـی،ش13،بهـار1396.

جهـانبینیهـاوجنبشهـایاجتماعـیدر.21
ایـران،نیمـااکبری،نقـدکتابعلـوماجتماعی،

ش14،تابسـتان1396.

دانـشوآمـوزشمفاهیمنظریههـایجامعه.22
شناسـیاهمیت،جایـگاهوکاربسـتآن،محمد
علـیزکـی،نقـدکتابعلـوماجتماعـی،ش13،

.1396 بهار

درآمـدیانتقادیبـرنظریهامتنـاعتفکردر.23
فرهنـگدینی،منصـورمیراحمـدیوعبدالرضا
احمدی،جسـتارهایسیاسـیمعاصر،پژوهشگاه
علـومانسـانیومطالعـاتفرهنگـی،ش3،پاییز

.1396

دعـوتبـهمهربانـی،فـرخامیرفریـار،جهان.24
کتـاب،343و344،آذرودی1396.

رابطهمنـدیاسـاسدرکهسـتیوچیزها،.25
آبـان کتـاب،ش342، جهـان روحـی، زهـره

.1396

رویکـردکیفیبـهتحلیلوتفسـیرآمیخته،.26
امیدعلیمسـعودی،نقـدکتابعلـوماجتماعی،

ش15و16،پاییزوزمسـتان1396.

زمینههـایاجتماعـیانقالبایـران،ابراهیم.27
صالـحآبـادی،منطـقجامعـهشناسـیسیاسـی

ایـران،1396.

زندرفرهنـگمـردممازنـدران،رجبعلـی.28
مختارپـور،جهانکتاب،ش346بهمنواسـفند

.1396

زنـانبایدخودشـانبرایتغییروضعیتشـان.29
عمـلکننـد،مریـمنورائینـژاد،نقدکتـابعلوم

اجتماعـی،ش15و16،پاییزوزمسـتان1396.

زنـاندرزنـدان:بررسـیونقدکتـابجامعه.30
نقـد قربانـی، شناسـیزنـدانزنـان،مهدخـت

کتـابعلـوماجتماعـی،ش13،بهـار1396.

سـنگوشیشـه:معرفـیوبررسـیکتـاب.31
ابعادسیاسـیفرهنگدرایران،انسـانشناسـی،
پرویـن بیسـتم، قـرن در جامعـه و  سیاسـت
قاسـمی،نقدکتـابعلوماجتماعـی،ش15و16،

پاییـزوزمسـتان1396.

شـشسـالدرانتظـارالگـویتوسـعه،علی.32
میرزایـی،نـگاهنـو،ش116،زمسـتان1396.

ضـرورتحضـوردرمیـدانتحقیـق،علـی.33
و تیـر ش2، امـروز، ایرانشـهر بلوکباشـی،

.1396 شـهریور

فضـاوجامعه:فضاونابرابـریاجتماعیارائه.34
الگویـیبـرایجداییگزینیفضایـیوپیامدهای
آن،ابراهیـمصالحآبادی،منطقجامعهشناسـی

ایران،1396. سیاسی

کالبـدشـکافیجهـانپیشـامدرن،مهـدی.35
،336 و 335 ش کتـاب، جهـان فیروزیـان،
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1396.را اردیبهشـت و فروردیـن

پژوهشـگران،.36 راهنمایـی بـرای کتابـی
امیدعلیمسـعودی،نقـدکتابعلـوماجتماعی،

.1396 تابسـتان ش14،

شناسـی.37 جامعـه دربـاره کنـدوکاوی
سـالمندی،عالیـهشـکربیگی،نقـدکتـابعلوم

.1396 تابسـتان ش14، اجتماعـی،

گـذازازسـرمایهداری،چگونـه؟چـهوقت؟،.38
اجتماعـی، علـوم کتـاب نقـد پـوالدی، کمـال

.1396 بهـار ش13،

مـروری انتقادی بر کتاب انسـان  شناسـی .39
زبان شـناختی، فرهنـگ ارشـاد، نقـد کتـاب 

علوم اجتماعـی، ش13، بهـار 1396.

معرفـیکتـابمجموعـهمقـاالتگـزارش.40
وضعیـتاجتماعیکشـور،زینـبمحمودآبادی،
مسـائلاجتماعـیایـران،ش1،بهـاروتابسـتان

.1396

معرفـیونقـدکتـابآیـاآمـوزشمیتوانـد.41
پـور، تغییـردهـد؟،محمـودشـارع را جامعـه
نقـدکتـابعلـوماجتماعـی،ش15و16،پاییزو

زمسـتان1396.

چهـره .42 جنـگ  کتـاب  نقـد  و  معرفـی 
زنانـه نـدارد، بیـژن زارع، نقـد کتـاب علـوم 
اجتماعـی، ش15و16، پاییـز و زمسـتان1396. 
نقـد کتاب علـوم اجتماعـی، ش15و16، پاییز و 

زمسـتان1396.

معرفـیونقـدکتـابدولـتدرجامعه،علی.43
حاتمـی،نقدکتـابعلوماجتماعـی،ش15و16،

پاییزوزمسـتان1396.

اجتماعـی،.44 مسـائل کتـاب نقـد و معرفـی
صالحالدیـنقـادری،مسـائلاجتماعـیایـران،

.1396 زمسـتان و پاییـز ش2،

و.45 فرهنگـی مدلهـای انتقـادی مقایسـه
امیلیـا شـناختی، علـوم در آرمانـی مدلهـای
اردبیلـی، لیـال و فیـاض ابراهیـم نرسسـیانس،

.1396 پاییـز ش71، ذهـن،

مقایسـهنقـشنخبـگاندرفراینـدنوسـازی.46
ابراهیـمصالـحآبـادی،منطـق ایـرانوژاپـن،

جامعـهشناسـیسیاسـیایـران،1396.

مناسباتفلسـفهوعلوماجتماعیدرفلسفه.47
اسـالمیوغـربامکاناتومحدودیـتها،مالک
شـجاعیجشـوقانی،نقـدکتابعلـوماجتماعی،

ش14،تابستان1396.

میدانهـایاعتـراضدرجنبـشزنـانهند،.48
مریـمنورائینـژاد،نقـدکتـابعلـوماجتماعـی،

ش13،بهـار1396.

نراقـیازعمـلگرایـیتـاتحلیـلاجتماعی.49
-سیاسـی،امیدعلـیاحمـدی،نقدکتـابعلوم

اجتماعـی،ش14،تابسـتان1396.

نظـارتوجامعـهدرعصـرتکنولـوژیبرتـر،.50
نسـرینپورهمرنگ،نقـدکتابعلـوماجتماعی،

ش14،تابسـتان1396.

اجتماعـی:.51 مطالعـات کتابهـای در نظـم
تحلیـلمحتوایکتابهـایمطالعـاتاجتماعی
دورةمتوسـطۀاول،حسـنمؤمنی،رشدآموزش

علـوماجتماعـی،ش74،پاییـز1396.

نقدکتـابطراحـیپژوهشهـایاجتماعی:.52
منطـقپیشبینـی،حسـینسـلیمیویـزدان
کیخسـرودولتیاری،پژوهشـنامۀانتقادیمتون،

ش8،بهمـن1396.

و.53 سـرمایهداری کتـاب بررسـی  و نقـد
دموکراسـی،رحمـانسـعیدی،نقـدکتـابعلوم
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را .1396 بهـار ش13، اجتماعـی،

نقـدوبررسـیدرس14مطالعـاتاجتماعی.54
پایـههشـتممتوسـطاول،پروانهگودرزی،رشـد

آمـوزشتاریـخ،ش65،بهار1396.

نقـدوبررسـیکتـابآبوجامعـهایـران،.55
مطالعـهمـوردیروسـتایفـورگ،رضـاانصاری
فـرد،نقـدکتـابعلـوماجتماعـی،ش15و16،

پاییـزوزمسـتان1396.

نقـدوبررسـیکتـابجـادو،علـمودیـن،.56
بهـروزگرانپایـه،نقـدکتـابعلـوماجتماعـی،

زمسـتان1396. و پاییـز ش15و16،

شناسـی.57 جامعـه کتـاب بررسـی و نقـد
بـدنایرانیـان،محمـدفکـری،نقـدکتـابعلوم
اجتماعـی،ش15و16،پاییـزوزمسـتان1396.

نقـد و بررسـی کتـاب جامعـه شناسـی و .58
الهیـات: پیوند و تعـارض، ابوالفضل مرشـدی، 
نقد کتـاب علـوم اجتماعـی، ش14، تابسـتان 

.1396

نقـدوبررسـیکتـابجنسـیت،جامعـهو.59
جامعـهشناسـی،شـیریناحمدنیـا،نقـدکتـاب

بهـار1396. اجتماعـی،ش13، علـوم

نقـدوبررسـیکتـابخدمـتبـهفرهنـگ.60
ایرانیـان،فریـدونشـیرینکام،نقدکتـابعلوم
اجتماعـی،ش15و16،پاییـزوزمسـتان1396.

نقـدوبررسـیکتـابدرآمـدیبـرپژوهش.61
روشهـایآمیختـه،حامـدزنـدی،نقـدکتـاب

علـوماجتماعـی،ش14،تابسـتان1396.

انتقـادی.62 کتابشناسـی بررسـی و نقـد
جامعـهشناسـیتشـیع،محسـنصبوریـان،نقد
و پاییـز ش15و16، اجتماعـی، علـوم کتـاب

زمسـتان1396.

نقدوبررسـیکتابفرآیندسـاختیابینهاد.63
زنـدان:ازمشـروطهتـاپایـانپهلـویاول،نیمـا
اکبـری،نقـدکتابعلـوماجتماعـی،ش15و16،

پاییزوزمسـتان1396.

نقـدوبررسـیکتـابمبانـینظریهپـردازی،.64
فریبـاصیاد،نقدکتـابعلوماجتماعـی،ش14،

.1396 تابستان

انقـالب:.65 و ادبیـات کتـاب بـر نقـدی
نویسـندگانروسجامعهشناسـیادبـیانقـالب:
رابطـهمتناقضنمـایادبیـاتوانقـالب،مهـدی
بهمـن ش8، متـون، پژوهشـنامۀ نجـفزاده،

.1396

نقـدیبرکتـابنظامهایاطالعـاتمدیریت.66
درورزش،محبوبـهجعفـرزادهزرنـدیومحمـد
ابراهیـمرزاقـی،مدیریـتارتباطـاتدررسـانه

هـایورزشـی،ش14،زمسـتان1395.

جامعهشناسـی.67 حـوزة متـون بـر نقـدی
تاریخـیایران،جـوادنظریمقـدم،پژوهشنامۀ

.1396 دی متـون،ش7، انتقـادی

نئولیبرالیسـمدرکـورانتاریـخ،فاطمهقابل.68
رحمـت،نقدکتـابعلوماجتماعـی،ش15و16،

پاییزوزمسـتان1396.

هژمونـیفرهنگبـرجغرافیا،علـیاحمدی،.69
نقـدکتابعلـوماجتماعی،ش13،بهـار1396.

ب( علوم سیاسی

افـولخردگرایـیوعـدمگسسـتازمبانـی،.1
نقـد و بررسـی ایـران؟ ماندگـی عقـب دلیـل
نظریهجـوادطباطبایی،تاریخوتمدناسـالمی،

تابسـتان1396. بهـارو ش25،

اقتدارگرایـیایرانـیدرعهـدقاجـار،ابراهیـم.2
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صالـحآبـادی،منطـقجامعهشناسـانسیاسـیرا

ایـران،1396.

ایـرانونفت؛جامعهشناسـیسیاسـینفتدر.3
ایـران)75-1357(،ابراهیـمصالحآبادی،منطق

جامعهشناسانسیاسـیایران،1396.

عمـل:.4 در شـتابزدگی نظـر، در آشـفتگی
نقـدکتـابسیاسـتوحکومـتدرخاورمیانـه،
انتقـادی پژوهشـنامۀ نبـوی، سـیدعبداالمیر

.1396 بهمـن ش8، متـون،

و .5 سیاسـی  مدرنیتـه  کتـاب  بازشناسـی 
سـادات،  سرپرسـت  سـیدابراهیم  آن،  نقـد 
پژوهشـنامة انتقادی متون، ش8، بهمن 1396.

بازگشـتبـهوضعیـتطبیعـی،معصومهعلی.6
اکبـری،جهـانکتـاب،ش342،آبـان1396.

بررسـیکتـابجریـانشناسـیسیاسـیدر.7
ایـرانکـدامراسـتاسـت؟اصولگـرایـااصـالح
طلـب؟،رمضانعلـیابراهیـمزادهگرجـی،کیهان
فرهنگی،ش366و368،خردادومرداد1396.

بررسـیکتـابنقـدوارزیابـیعرفیگراییدر.8
جمهـوریاسـالمیایران،رمضانعلـیابراهیمزاده
گرجـی،کیهانفرهنگی،ش374و375،بهمن

واسفند1396.

کتـاب.9 بـر مـروری کتـاب: بررسـی
چنـد و معاصـر ایـران فکـری جریانشناسـی
نکتـه،رمضانعلـیابراهیـمزادهگرجـی،ش371
.1396 دی و آبـان فرهنگـی، کیهـان و373،

بهیمـوت،لویاتـانوراهطیشـدةسیاسـت،.10
ش341، کتـاب جهـان علیاکبـری، معصومـه

مهـر1396.

پرتویـی نـو بـر اندیشـه سیاسـی اسـالم، .11
نقـد کتاب تاریخ اندیشـه سیاسـی در اسـالم، 

عبـاس خلجـی، پژوهشـنامة انتقـادی متون، 
ش8، بهمـن 1396.

تاریـخگرایـیوسـاختارگرایـیدراندیشـۀ.12
فرامـرز نقـد، بررسـیو محمـدعابـدجابـری:

.1396 بهـار سیاسـت،ش1، میـرزازاده،

تبییـنجامعهشـناختیایدئولوژیوتوسـعه.13
سیاسـیدرایـرانمعاصـر،ابراهیمصالـحآبادی،
منطقجامعهشناسـانسیاسـیایـران،1396.

تحلیـلرفتـاررأیدهـیدرایـرانمطالعـه.14
مـوردی:شـهروندانتهرانـیدرانتخابـاتسـال
منطـق آبـادی، صالـح ابراهیـم ،1387-1388

جامعـهشناسـانسیاسـیایـران،1396.

ترامـپچگونـهبـافرمـولهیتلـربـهقدرت.15
رسـید،کتابخوانیعلیهاسـتبداد،صـادقوفایی،

خبرگـزاریمهـر،30دی1396.

تـروروتفکـر:ازهابرمـاسوچامسـکیتـا.16
دریـدا،)نقـدیشـکلیومحتوایـیبـرکتـاب
تـروروتفکـر(،مجیـدحسـینی،میثـمقهرمان،
پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش8،بهمن1396.

ایـران.17 در توسـعهنیافتگی و تمرکزگرائـی
معاصـر،ابراهیـمصالـحآبـادی،منطـقجامعـه

.1396 ایـران، سیاسـی شناسـان

اسـتبداد:.18 و دموکراسـی جامعهشناسـی
مقدمـهایبـرجامعهشناسـیسیاسـی،ابراهیـم
صالـحآبـادی،منطـقجامعهشناسـانسیاسـی

.1396 ایـران،

جامعهشناسـیسیاسـیایـران)مبتنـیبـر.19
کنـشارتباطـی(،ابراهیـمصالـحآبـادی،منطق

جامعـهشناسـانسیاسـیایـران،1396.

جامعهشناسـیمشـارکتسیاسـی،ابراهیـم.20
صالـحآبـادی،منطـقجامعهشناسـانسیاسـی
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را ایـران،1396.

جهانیشـدنودموکراسـیدرایران،ابراهیم.21
صالـحآبـادی،منطـقجامعهشناسـانسیاسـی

.1396 ایران،

خوانـشانتقـادینظریۀعدالتمایـکلوالزر.22
درپرتـوتفسـیرمتـنزمینـهمحـور،محمدعلی
توانـاوسـیدعبـداهللهاشـمیاصـل،سیاسـت،

ش2،تابسـتان1396.

مکتوبـات.23 محتـوای تحلیـل بـر درآمـدی
انتقـادیمرتبـطبـامسـائلسیاسـیـاجتماعی
ایـران،غالمرضـامحمدیمهـر،مجیـدتوسـلی
رکنآبـادی،پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش8،

.1396 بهمـن

راهدرازگـذار،ابراهیـمصالـحآبـادی،منطق.24
جامعهشناسـانسیاسـیایـران،1396.

رفتـارانتخاباتـیدرایران:الگوهـاونظریهها،.25
ابراهیـمصالـحآبـادی،منطـقجامعـهشناسـان

سیاسـیایران،1396.

روایتـیمسـتندازبرپاداشـتنجهنم،حمید.26
نامجـو،جهـانکتـاب،ش345و346،بهمـنو

.1396 اسفند

سـیریدرتـالشبـرایاسـتقالل،منوچهـر.27
برومنـد،نقـدوبررسـیکتـابتهـران،ش55،

تابسـتان1396.

شـاهراهملتایران،بنبسـتتجزیهطلبان،.28
کیهـانفرهنگـی،ش369-370،شـهریورومهر

.1396

طبقهمتوّسـطوتحـّوالتسیاسـیدرایران.29
معاصـر)1320-1380(،ابراهیـمصالـحآبـادی،
منطـقجامعهشناسـانسیاسـیایـران،1396.

لیبرالیسـم.30 معرفتـی مبـادی نقـد و طـرح

سیاسـیجـانرالـز،محمدرضاطاهریوفرشـاد
انسـانی،ش90، علـوم روششناسـی شـریعت،

بهـار1396.

خسـرو.31 ایدئولـوژی، یـا علـم مارکسیسـم:
صادقـیبروجنـی،جهـانکتـاب،ش342،آبان

.1396

تسـلیحات.32 کنتـرل کتـاب: نقـد و معرفـی
کشـتارجمعیدرخاورمیانه:چشـمانـداز،موانع
بهـار ش1، خارجـی، سیاسـت انتخابهـا، و

.1396

نقدکتابپایانتوسـعه:پسـاتوسعهگراییو.33
بنبسـتهایپارادایمتوسـعه،قـدرتاحمدیان،
پژوهشـنامۀانتقادیمتون،ش8،بهمن1396.

قدرتهـای.34 سیاسـت تـراژدی کتـاب نقـد
امیـر و میبـدی پوراحمـدی حسـین بـزرگ،
عباسـیخوشـکار،پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،

.1396 بهمـن ش8،

نقـدکتـابدولـتفروتـن،دولـتمـدرن،.35
اسـتراتژیهاییبـرایتغییـریدیگر،جسـتاری
درفروتنـیلویاتـان،حمیدرضـاملـکمحمدی،
پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش8،بهمن1396.

و.36 نفـت دولـت، کتـاب مفهومـی نقـد
از نـاکام روایتـی ایـران در صنعتیشـدن
سیاسـتگذاریصنعتـیایران،مسـعوددرودی،
پژوهشـنامۀانتقادیمتون،ش9،اسـفند1396.

نقـدیبـرکتابآینـدهقدرت،آینـدهقدرت.37
یـاآیندهایـاالتمتحدهآمریکا؟،حاکمقاسـمی،
پژوهشـنامۀانتقادیمتـون،ش8،بهمن1396.

نقـدیبـرکتـابتحلیـلسیاسـیمـدرن،.38
مهـدیفدایـیمهربانـی،پژوهشـنامۀانتقـادی

.1396 بهمـن ش8، متـون،
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نقـدیبرکتـابچارچوبیتازهبـرایتحلیل.39را

انتقـادی پژوهشـنامۀ سـازمند، بهـاره امنیـت،
متـون،ش8،بهمـن1396.

نقـدیبـرکتـابچالـشمدرنیتـه؛جهـان.40
عـربدرجسـتجویاصالـت،احمـدبیگلـری،
ابراهیمبرزگر،پژوهشـنامۀانتقـادیمتون،ش8،

بهمـن1396.

نقـدیبـرکتـابقـدرتویرانگـر:خاورمیانه.41
حسـن متحـده، ایـاالت خارجـی سیاسـت در
متـون،ش8، انتقـادی پژوهشـنامۀ احمدیـان،

.1396 بهمـن

نقـدیبرکتـابماکسوبرونظریهسیاسـت.42
مـدرن،محمدحسـینجمشـیدی،پژوهشـنامۀ

انتقـادیمتـون،ش8،بهمن1396.

نقـدیبـرکتـابهژمونـی:شـکلتـازهای.43
محمـد و افضلـی رسـول جهانـی، قـدرت از
زهدیگهـر،اکبرولـیزاده،پژوهشـنامۀانتقادی

.1396 بهمـن ش8، متـون،

نگاهـیبـهچنـدآمـوزةهابـزدرلویاتـان،.44
لویاتـانقـدرتواحترامـشراازکجـامیآورد؟
معصومـهعلیاکبـری،جهانکتـاب،343و344،

آذرودی1396.

ج( ارتباطات 

درآمـدیانتقـادیبـردورههـایبرخـطآزاد.1
انبـوه)مـوکهـا(،معصومهمطـور،خدیجهعلی
آبادیو...،پژوهشـنامۀانتقادیمتـون،ش6،آذر

.1396

ارتباطـی.2 مـدل معناشـناختی سـازة نقـد
منبـعمعنـاازمنظرحکمـتمتعالیـه،مصطفی
و پاییـز ش11، صدرایـی، حکمـت همدانـی،

.1396 زمسـتان

روزنامهنـگاریازمأموریتتامسـئولیت،سـید.3
فریـدقاسـمی،جهـانکتـاب،343و344،آذرو

دی1396.

راهنمـایعملیدرروشهـایپژوهشکیفی:.4
تحلیـل عملـی راهنمـای نقدکتـاب و معرفـی
گفتگـو،گفتمـانوسـند،حسـنبشـیر،نقـد
کتـاباطـالعرسـانیوارتباطـات،ش13و14،

بهـاروتابسـتان1396.

رسـانههاینوینومسـائلاجتماعیجدیددر.5
ایـران،یوسـفخجیـر،نقـدکتاباطالعرسـانی
وارتباطـات،ش13و14،بهاروتابسـتان1396.

آینـده،.6 روزنامهنـگاران بـرای بومـی کتابـی
اطـالع کتـاب نقـد یـزدی، ارکانزاده سـعید
رسـانیوارتباطـات،ش13و14،بهاروتابسـتان

.1396

نقـدکتـابپیـاماجتماعـیرسـانه،علیاصغر.7
ارتباطـات، و اطـالعرسـانی نقـدکتـاب کیـا،

.1396 تابسـتان و بهـار ش13و14،

ازبرنـدسـازیبخـشعمومـیتـابرنـدملی،.8
امیدعلـیمسـعودی،نقـدکتاباطالعرسـانیو

ارتباطـات،ش15،پاییـز1396.

تختـهپارههـا،درآمـدیبـهفلسـفۀارتباطات،.9
حمیدرضـاآیتاللهـی،نقدکتاباطالعرسـانی

وارتباطـات،ش15،پاییز1396.

جنگروانـیوعلمارتباطات:بررسـیرابطۀ.10
نهادهـایامنیتـیوعلوماجتماعی،عبدالرسـول
دیوسـاالر،نقدکتـاباطالعرسـانیوارتباطات،

ش15،پاییز1396.

تعاملرسـانهوپروتستانیسم2012-1950،.11
محمدعلـیحکیـمآرا،نقـدکتاباطالعرسـانی
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را وارتباطات،ش16،زمسـتان1396.

چالش هایـی دربـارة چالش هـای گفتمانی .12
اطـالع  کتـاب  نقـد  بشـیر،  حسـن  ظریـف، 
زمسـتان1396. ش16،  ارتباطـات،  و  رسـانی 

شـبکههایاجتماعـیمجـازی،فرصـتهـا.13
وتهدیدهـا،یوسـفخجیـر،نقـدکتـاباطـالع

ارتباطـات،ش16،زمسـتان1396. و رسـانی

رسـانه ای، .14 سـواد  از  ناآگاهـی  نشـانه های 
عبـاس اسـدی، نقـد کتـاب اطـالع رسـانی و 

زمسـتان1396. ش16،  ارتباطـات، 

نقـدوبررسـیکتـابدیپلماسـیگفتمانی،.15
محمدرضـادهشـیری،نقـدکتاباطالعرسـانی

وارتباطـات،ش16،زمسـتان1396.

د( اقتصاد

اقتصـادی.1 نظامهـای درسـی متـون بررسـی
واقتصـادتطبیقـی،سـیدحسـینمیرجلیلـی،
پژوهـشونگارشکتبدانشـگاهی،ش40،بهار

وتابسـتان1396.

بررسـی و نقد کتاب اقتصـاد از نگاهی دیگر، .2
وحیـد مقـدم و هـادی امیـری، پژوهشـنامة 

انتقادی متـون، ش9، اسـفند 1396.

درسـی.3 کتابهـای محتـوای تحلیـل
انعـکاس ازمنظـر اقتصـاددورهدوممتوسـطه
مفاهیـماقتصـادمقاومتـی،شـهرامرنجدوسـت،
و بهـار مقاومتـی،ش3، اقتصـاد پژوهشهـای

.1396 تابسـتان

نوظهـور.4 حـوزهای اقتصـادی؛ جامعهشناسـی
درایـران:نقـدوبررسـیکتـابجامعهشناسـی

اقتصـادی،محمدعلـیزکـی،نقـدکتـابعلـوم
اجتماعـی،ش15و16،پاییـزوزمسـتان1396.

دولـتوتوسـعهاقتصـادی:اقتصـادسیاسـی.5
توسـعهگرا، دولتهـای و ایـران در توسـعه
ابراهیـمصالـحآبـادی،منطـقجامعهشناسـان

.1396 ایـران، سیاسـی

کوچـکزیباسـت،نصـراهللپورجـوادی،بخارا،.6
ش122،بهمـنواسـفند1396.

نقدمطالعاترشـدوتحلیلتکانهپذیریرشـد.7
اقتصـادیایـراندرچهارچوباقتصـادمقاومتی،
سیدشـمسالدینحسینی،پژوهشـنامۀانتقادی

متون،ش9،اسـفند1396.

تجربـۀ.8 بـه مربـوط آثـار تحلیـل و نقـد
اقتصادهایشـرقآسـیادرمقاومسـازیاقتصاد،
انتقـادی پژوهشـنامۀ میرجلیلـی، سیدحسـین

.1396 اسـفند ش9، متـون،

نقـدیبـرکتـابابعـاداقتصـادمقاومتـیدر.9
علیاصغـر و ترحمـی فرهـاد نفـت، صنعـت
اسـفندیاری،پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش9،

.1396 اسـفند

اقتصـاد.10 کتـابدرسگفتارهـای بـر نقـدی
مقاومتیمبتنیبراندیشـهمقـاممعظمرهبری،
اهللمرادسـیف،پژوهشـنامۀانتقادیمتون،ش9،

.1396 اسفند

  زبان و زبان شناسی 

حسـن.1 ،1 ترجمـه نقـد مفهومـی ابزارهـای
ادبیـات،ش11، هاشـمیمینابـاد،نقـدکتـاب

.1396 پاییـز

و.2 فنـون ترجمـه2: نقـد مفهومـی ابزارهـای
حسـن تاکتیکهـا، و تکنیکهـا راهبردهـا،
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ادبیـات،ش12،را هاشـمیمینابـاد،نقـدکتـاب

.1396 زمسـتان

گـزارش.3 شـورابی، احسـان پهلـوی، ادبیـات
.1395 تابسـتان و بهـار ،2 و میـراث،ش1

ارزیابـیکلـیکتـابپراسـپکتدوازدیـدگاه.4
دبیـرانزبـانانگلیسـی،محمـداحمـدیصفـا،
و...، محمـدی ملـک رضـا پـور، غنچـه اعظـم
پاییـز ،24 ش الزهـرا، دانشـگاه زبانپژوهـی

.1396

ازشـناختانسـانبـهشـناختزبـان،رضـا.5
امینـی،نقدکتـابادبیـات،ش11،پاییز1396

فریـدون.6 نویسـی، فرهنـگ در نـو اهدافـی
فروتـن،جهـانکتـاب،ش339و340،مـردادو

.1396 شـهریور

بازتـاب مصرف و رسـانه در رمان پسـامدرن .7
آمریکا: خوانشـی نقادانـه از روانـی آمریکایی 
برت ایسـتن الیس، محسـن خالصـه دهقان و 
بختیار سـجادی، نقـد زبان و ادبیـات خارجی، 

ش 19، پاییز و زمسـتان 1396.

بررسـیآثـارمعتبـردردونسـخهازکتـاب.8
گزیـدهتاریـخادبیـاتانگلیسـینورتـون،مهدی
جاویدشـاد،نقـدادبـی،ش40،زمسـتان1396.

بررسـیآخرینترجمـۀرمانبیگانهبراسـاس.9
سیسـتمتحریـفمتنآنتـوانبرمـن،محمدرضا
و زبـان نقـد اسـماعیلی، نسـرین و فارسـیان
ادبیـاتخارجـی،ش18،بهاروتابسـتان1396.

بررسـی دیالکتیـک هنـر در ترجمـة ادبی .10
والتـر  و  آدورنـو  تئـودور  نظریـات  براسـاس 
بنیامیـن: نقد ترجمـة رمان ناتوردشـت، بهروز 
احمـدزاده بیانـی، مطالعات زبـان و ترجمه، ش 

1، بهـار 1396.

کتـب.11 تصاویـر نشانهشـناختی بررسـی
نشانهشناسـی رویکـرد براسـاس کـودکان
اجتماعـی:مطالعـۀمـوردیکتـابفارسـیپایۀ
کـورش و طرهـان نظـری لیـال دبسـتان، اول
صابـری،مطالعـاتزبانهـاوگویشهـایغـرب

.1396 زمسـتان ش19، ایـران،

بررسـی و نقـد گویـش اورمـن هورامـان، .12
و  متـون  زبـان،  دسـتور  لهـون(:  )هورامـان 
مطالعـات  شـجاعی،  سـّیدمهدی  واژه هـا، 
ش9،  ایـران،  غـرب  گویش هـای  و  زبان هـا 

.1394 تابسـتان 

ترجمـۀ.13 دربـارة ترجمـۀسـوم:مالحظاتـی
عبـداهللکوثـریازریچاردسـوم،محمددهقانی،

نقـدکتـابادبیـات،ش12،زمسـتان1396.

گونتـر.14 انگلیسـی زبـان شـناختی دسـتور
و زبـان شـریفی، لیـال دیـرون..، رنـه و رادن

.1396 زبانشناسـی،

دوبیتیهـایفولکلوریکتالشـی،نقدکتاب.15
ادبیات،ش9و10،بهاروتابسـتان1396.

روایتشناسـییـاتحلیـلگفتمـان:نقـدو.16
انتقـادی تحلیـل بـر درآمـدی کتـاب بررسـی
گفتمـانروایـی،سـّیدعلیاصغرسـلطانی،نقـد
کتابعلـوماجتماعـی،ش14،تابسـتان1396.

زبان غیر معیـار در فرهنگ درست نویسـی .17
سـخن، حسـین داوری، پژوهش و نگارش کتب 

دانشـگاهی، ش41، پاییز و زمستان 1396.

یلـدا.18 تاریخـی، دسـتور توصیفـی فرهنـگ
ایرانـی،ش7، شـکوهی،زبانهـاوگویشهـای

.1396 خـرداد

فرهنـگفارسـیگفتـاری،بهروزصفـرزاده،.19
زبـانوزبانشناسـی،1395.
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را شـیخ.20 طومـار نمایشـنامۀ نشانهشناسـی

شـرزینبهـرامبیضایـی،مریـمرحمانـیوعلـی
فلسـفه، و عرفـان ادبیـات، مطالعـات صفـری،

.1396 تابسـتان ش2/1،

نظریـة ذخایـر فرهنگـی زوهـر و بررسـی .21
مـورد  ریزفرهنگ هـا:  ترجمـة  راهبردهـای 
پژوهـی دایی جـان ناپلئـون در برابـر ترجمـة 
انگلیسـی، بی نظیـر خواجه پور، علـی خزاعی 
فرید و مسـعود خوش سـلیقه، مطالعـات زبان 

و ترجمـه، ش1، بهـار 1396.

داسـتان .22 کتـاب  فارسـی  برگـردان  نقـد 
ارزیابـی  رویکـرد  منظـر  از  پسامدرنیسـتی 
کیفیـت ترجمـه، ابوالفضل حری، پژوهشـنامة 

.1396 دی  ش7،  متـون،  انتقـادی 

نقـد و بررسـی فرهنـگ فارسـی گفتاری، .23
منیـژه گازرانـی، نقد کتـاب ادبیـات، ش9و10، 

تابسـتان 1396. و  بهار 

نقـدوبررسـیکتـابجدیـدزبانانگلیسـی.24
رضـا ملـی، سـطح در بررسـی دهـم پایـه
طاهرخانـی،سـّیدامیرافضلمیر،افشـینمالمیر
و...،پژوهشـنامۀانتقادیمتون،ش7،دی1396.

نقـدیبرکتابفرهنگواژگانواصطالحات.25
طنـز،محمدرضـارهبریـان،نقـدکتـابادبیات،

ش12،زمستان1396.

نقـشپژوهـشودراماتورژیدربـازترجمه:.26
نگاهـیبـهویرایـشوبازترجمـۀآثارایبسـنبه
قلـمبهـزادقـادری،مطالعـاتزبـانوترجمـه،

ش2،تابسـتان1396.

نگاهی انتقـادی به ابیات شـیرازی قصیدة .27
مثلـث ناصرالدیـن خطیـب شـفعوی، منوچهر 
فروزنده فـرد، گـزارش میـراث، ش 1و2، بهار و 

 .1395 تابستان 

عبـاس.28 نویسـند، مـی غلـط همچنـان و
سـلیمیآنگیـل،جهـانکتـاب،ش342،آبـان

.1396

  هنر

سـینمای.1 تـا سـینمایی امپرسیونیسـم از
نویـنآلمـان:نقـدوبررسـیکتـابمکتبهـای
نقـد سـردرود، صلحکننـده مریـم سـینمایی،

.1396 پاییـز ش15، هنـر، کتـاب

ازخیـالپـردازیتـاخیالینگاری:مـروریبر.2
کتـابآشـناییبـاخیالینگاری،نقـدکتابهنر،

ش15،پاییز1396.

ازمـابنمانـدجزغبـاری،آرشاخـوت،جهان.3
کتـاب،ش341،مهر1396.

اقیانوسـیبـهعمـقبنـدانگشـت:نگاهـیبـه.4
کتـابنمایشدردورةقاجار،غالمحسـیندولت
و بهـار هنـر،ش13و14، کتـاب نقـد آبـادی،

تابسـتان1396.

آشـناییبـاشـیوههـایتصویرسـازی:نگاهی.5
بـهکتـابفنـونتصویرسـازی،محسـنحسـن

پـور،نقـدکتـابهنـر،ش15،پاییـز1396.

آغازیکراه:نقدکتابمبانیزیباییشـناختی.6
سـینمایاسـالمی،علـیراغبیـان،نقـدکتـاب

هنـر،ش15،پاییز1396.

آننقـشبیـنکـهفتنـهکنـدنقـشبنـدرا:.7
مثنـویخواجـوی کتـابسـه نقـد و معرفـی
کرمانی،نسـخۀمصـّورکتابخانـهبریتانیا،فاطمه
شـهکالهی،نقـدکتـابهنـر،ش13و14،بهارو

تابسـتان1396.

بررسـیبرگـردانسـینماییداسـتاناوسـنه.8
باباسـبحانبـرمبنـاینظریهفـزونمتنیـتژار
ژنـت،ادبیـاتپارسـیمعاصـر،ش2،تابسـتان
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1396.را

بررسـیکتـابتأثیـراجتماعـینقاشـیهای.9
دیواریدرفضاهایشـهری،هـادیپورصادقیان،
نقـدکتـابهنـر،ش13و14،بهـاروتابسـتان

.1396

بررسـیوشـناختآثـارنقاشـیدیـواریدر.10
مهـدی رویکـردسـادهنگاری، بـا تهـران شـهر
ابراهیمـیالمع،نقدکتابهنر،ش16،زمسـتان

.1396

در .11 نصـر  دکتـر  دیـدگاه  نقـد  و  بررسـی 
آن،  ویژگی هـای  و  اسـالمی  معمـاری  بـاب 
امیرحسـین فرشـچیان، حکمت معاصر، ش3، 

.1396 زمسـتان  و  پاییـز 

بررسـی و نقد کتـاب تاریخ فرهنـگ و هنر .12
ایـران )پیـش از اسـالم(، جـواد حسـین زاده 
سـاداتی، پژوهشـنامة انتقـادی متـون، ش4، 

آبـان 1396. و  مهر 

بهرههـایمتقابلنقدادبیونقدموسـیقایی.13
درحـوزهآثارمکتـوب:مطالعهموردیموسـیقی
پژوهشـنامۀ موسـیقی، و شـعر پیونـد و شـعر

انتقـادیمتـون،ش7،دی1396.

معاصـر .14 هنـر  ایده محـور  نـگاری  تاریـخ 
ایـران، سـه نظر بـر کتـاب تحـوالت تصویری 
هنر ایـران: بررسـی انتقـادی، سـجاد باغبان، 
علـی بـوذری و کیـوان موسـوی اقـدم، نقـد 
کتـاب هنـر، ش13و14، بهار و تابسـتان 1396.

تحلیـلگفتمـانسـکوتازمنظـرتومـاس.15
برونودرنمایشـنامههایمحمدچرمشیر:بررسی
مـوردینمایشـنامههایمرواریـدوفاطمهعنبر،
پریسـاکیومرثیومحمدرضارسـولی،تحقیقات
جدیـددرعلومانسـانی،ش39،زمسـتان1396.

تحلیـلنقشهـاینشـانهایهویـتفـردی.16
تصویـری کتابهـای در مؤلـف تصویرگـر
پسـامدرن)رمـانگرافیکـی(،مسـعودمجـاوری
آگاه،مجتبـیاللهیـاریوحمیدرضـاشـعیری،
ش15،مطالعـاتادبیاتکودک،بهاروتابسـتان

.1396

تـداومعمـلانسـان؛مـروریبرکتـابمعنا.17
درهنرهـایتجسـمینوشـتهاروینپانوفسـکی،
شـروینطاهری،تندیـس،ش353،تیـر1396.

ترجمـهمنظـوممکبث:تجربـهایدرترجمه.18
کالسـیک،حامـدکیـانارثی،جهـانکتاب،ش

335و336،فروردیـنواردیبهشـت1396.

تماشـای تماشـا: نقـدی بر کتاب عکاسـی .19
بـرای تماشـا، محمد خـدادادی مترجـم زاده، 
پژوهشـنامة انتقـادی متون، ش4، مهـر و آبان 

.1396

چـرابـاایـنعجلـه،الونـدبهـاری،جهـان.20
.1396 دی و آذر ش343و344، کتـاب،

چگونـهواژگانمیکوشـندچیزهـاراتغییـر.21
دهنـد،نقـدکتـابکارآفرینـیهنـروتوسـعه
اقتصـادی،شـروینطاهـری،تندیـس،ش347،

.1396 فروردیـن

دانشـنامۀخطـوطاسـالمییـابدائـعالخط.22
العربـی،شـیدارحیمـی،نقدکتابهنـر،ش15،

پاییـز1396.

دوکتـابویـکنویسـنده،نگاهـیبـهدو.23
کتـابدربـارهدیوارنـگاریایـران،سـعیدرفیعی
منفـرد،نقدکتـابهنر،ش16،زمسـتان1396.

و.24 کارکـرد در تاریخـی پیوسـتگی روایـت
سـاختار:بررسـیونقدکتـابکتیبههایصحن
انقـالب)عتیـق(،ولـیاهللکاووسـی،نقـدکتاب
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را هنـر،ش16،زمسـتان1396.

روشپژوهـشونـگارشدرهنـر،منیرهپنج.25
تنـی،اطالعـاتحکمتومعرفـت،ش1396،4.

زیبـازشـتاسـتوزشـتزیباسـت،منیره.26
پنـجتنـی،اطالعـاتحکمـتومعرفـت،ش6،

.1396

سـاز.27 نـه اسـت حـال سـاز شـهناز، سـاز
قـال:نگاهـیبـهبخـشموسـیقیکتـابپیـر
کتابسـتان، خلیلپـور، علیرضـا پرنیاناندیـش،

.1396 آبـان و مهـر ش12،

سـتایشازشـارحتاریـخکاریکاتـورایـران،.28
نگاهـیبـهکتـابحافظـهروشـنتاریخنوشـته
سـیدامیـرسـقراطی،سـیدعمادالدینقرشـی،

فروردیـن1396. ش347، تندیـس،

سـکوتبـازنشـردرقبـالهنرقرنبیسـت.29
ویـک،بـهبهانـۀبرگزاریسـیامیننمایشـگاه
جبـاری عیسـی تهـران، کتـاب المللـی بیـن

.1396 اردیبهشـت ش348، ممقانـی،

صـداشخـوبوآوازهـمتـاحـدودیبلـد.30
بـود:نگاهـیبـهبخـشموسـیقیکتـابپیـر
کتابسـتان، خلیلپـور، علیرضـا پرنیاناندیـش،

.1396 شـهریور ش11،

ضـرورت امروز یا نگرشـی قدیمـی، نظری .31
بـر کتـاب دائرةالمعارف هنـر، مهنـاز احمدی، 

نقـد کتاب هنـر، ش15، پاییـز 1396.

عقایـدیـککارتونیسـت؛نگاهـیبـهکتاب.32
زندانیبندهشـت،سـیدعمادالدینقرشـی،نقد
کتـابهنـر،ش13و14،بهاروتابسـتان1396.

کتـاب.33 بـه نگاهـی نـام؛ اندیشـه از فـارغ
شـناختپوشـاکایرانیزنان:زیبایـیوکارکرد،
پرویـنبابایـی،نقدکتـابهنـر،ش13و14،بهار

وتابسـتان1396.

فـرازوفرودهـایهنـرتذهیبایـران،هانیه.34
محرابـی،تندیـس،ش348،اردیبهشـت1396.

مـانگفتیـمتـوتصویـرشکـن:نگاهـیبـه.35
کتـابزندانـیبنـدهشـتاثرهـادیحیـدری،
ش347، تندیـس، قرشـی، عمادالدیـن سـید

.1396 فروردیـن

بـه .36 دیوارنـگاری  هنـر  محدودکـردن 
موضوعـات و مضامیـن خـاص: بررسـی و نقد 
معاصـر  دیوارنـگاری  جامعه شناسـی  کتـاب 
ایـران، مهـدی ابراهیمـی المـع، نقـد کتـاب 

.1396 زمسـتان  ش16،  هنـر، 

مـردیدرآینـه،یادداشـتیدربـارةکتـاب.37
پرونـدهیـکجنایـیسـاز،رافعـهرسـتمی،نقد

کتـابهنـر،ش16،زمسـتان1396.

علـی.38 مهرنـوش ققنـوس، و طوفـان مـرغ
اردیبهشـت1396. ش348، تندیـس، مـددی،

مـروریبـرکتابسـاختاردرونمتنی؛طرح.39
ونقـشفرشدسـتبافایـران،افسـانهقانی،نقد

کتابهنر،ش16،زمسـتان1396.

مـروریبـرکتـابهندسـهدرهنـرمعماری.40
وکاربـردآندرآمـوزشریاضـی،اکبـرزمانـی
لنجانـی،میـراثعلمـیایـرانواسـالم،ش11،

بهـاروتابسـتان1396.

مقالههـای.41 مجموعـه بررسـی و معرفـی
نخسـتینهمایشملـیشـبیهپژوهی:رویکردی
نویـنبـههنـریکهـن،همـاافراسـیابی،نقـد
کتـابهنـر،ش13و14،بهـاروتابسـتان1396.

معرفـیونقـدکتـابهرمنوتیـکوتئاتـر،.42
رحمـتاهللقائمـی،نقدکتابهنـر،ش15،پاییز

.1396
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معرفـی،بررسـیونقـدکتـابکتیبههـاو.43را

سـنگنبشـتههایکرمان،دالرامکاردارطهران،
نقـدکتـابهنـر،ش16،زمسـتان1396.

معمـایدایرةالمعـارفهنر،سـیروسپرهام،.44
نقـدوبررسـیکتـابتهـران،ش53و54،بهـار

.1396

بـوذری،.45 علـی التقویـم، مهمـل المقویـم،
گـزارشمیـراث،ش1و2،بهاروتابسـتان1395.

نشـانشـیرازه:ازطراحـیکتـابتـاکتـاب.46
آثـار،مهـدیحـقشـناس،نقـدکتـابهنـر،

.1396 تابسـتان و بهـار ش13و14،

نقـدکتـابآنچـهبایـدازروششناسـیهنر.47
تندیـس، قرشـی، سـّیدعمادالدین آموخـت،

.1396 اردیبهشـت ش348،

نقـدکتـاببازتعریـفزنانـۀیـکمفهـوم؛.48
رؤیایـی: کتابخانههـای بـر یادداشـتی خانـه،
هـادوی، سـّیدامیر خانـه، و اینستالیشـنها

.1396 بهمـن و367، ش366 تندیـس،

نقدکتـاببرخوردروشـمنددرتألیفتاریخ.49
تجسـمی،سـجادباغبانماهر،تندیس،ش348،

اردیبهشت1396.

نقـدکتـابهمگامیادبیاتونقاشـیقاجار،.50
نـداغیاثـی،هور،ش2،بهاروتابسـتان1396.

اسـتارک.51 فیلیـپ آثـار نشانهشناسـانه نقـد
سـارا و پورمنـد حسـنعلی بـارت، دیـدگاه از
ابراهیمـی،مطالعـاتتطبیقیهنـر،ش14،پاییز

.1396 زمسـتان و

نقـدوبررسـیکتـاباصطـالحنامـۀصنایع.52
دسـتیوهنرهـایسـنتی:خـطوکتابـت،نقـد
کتـابهنـر،ش13و14،بهـاروتابسـتان1396.

نقـد و بررسـی کتـاب بنیان هـای نظـری .53

و عملـی موسـیقی فیلم بـا رویکرد سـینمای 
کشـورهای اسـالمی، حمیـد عسـکری رابری، 
پژوهشـنامة انتقـادی متون، ش4، مهـر و آبان 

.1396

نقدوبررسـیکتابخطاطانوخوشنویسان.54
چاپخانۀمشـینولکشـور،دالرامکاردارطهران،

نقدکتابهنـر،ش15،پاییز1396.

نقـدوبررسـیکتـابدگرخوانـیسـینمای.55
مسـتند،مریـمصلحکننـده،نقـدکتـابهنـر،

تابسـتان1396. و بهـار ش13و14،

نقـدوبررسـیکتـابمرقـعدلگشـا،مریـم.56
علیپـوردورورق،نقـدکتـابهنـر،ش13و14،

بهـاروتابسـتان1396.

نقـد و نظـری بـر دانشـنامة جوانمـردی .57
)فتـوت(، علـی صـادق زاده وایقان، نقـد کتاب 

هنـر، ش15، پاییـز 1396.

آنالیـز .58 بـر  مقدمـه ای  کتـاب  بـر  نقـدی 
موسـیقی آتنال، پژوهشـنامة انتقـادی متون، 

آبـان1396. و  مهـر  ش4، 

نقـدیبرکتـابمنارجام،کتیبههـاونقوش.59
تزیینـیومفاهیـمنمادیـن،علیاصغـرمیرزایی

مهـر،نقدکتـابهنر،ش16،زمسـتان1396.

نـگارش آغازیـن و جایـگاه آن در تطـور .60
بـر کتـاب  نقـدی  انسـان:  ادراک  فرهنـگ و 
شـکل گیری و توسـعة آغاز نـگارش در ایران، 
وحید عسـکرپور، پژوهشـنامة انتقادی متون، 

ش4، مهـر و آبـان1396.

نگاهـیبـهکتـابپنـجطیاطر،غالمحسـین.61
دولـتآبـادی،نقـدکتـابهنـر،ش15،پاییـز

.1396

قرائـت.62 بـه نگاهـی زیبایـی: و واقعگرایـی
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را لیمناززیباشناسـیاسالمی،سـیدمحمدکاظم

مددیالموسـوی،آینۀپژوهش،ش167و168،
آذرتـااسـفند1396.

واکاویدسـتگاهروحانـیهنرمعاصر-پسـت.63
بـا آن آواتارهـای کاهنـان- و ایـران مـدرن
نگاهـیبـهمـوردحمیـدکشمیرشـکنوتألیف
جدیـدایشـانبـاعنـواندرآمـدیبـرنظریـهو
اندیشـۀانتقـادیدرتاریـخهنر،مهـدیقادرنژاد
کردسـتانی،نقـدوفـرم،ش2،زمسـتان1396.

منظـر.64 در بازنگـری وضـرورت الوانالصـور
نقاشـیایرانـی،علـیاصغـرمیرزایـیمهـر،نقد
کتـابهنـر،ش13و14،بهـاروتابسـتان1396.

بررسـی.65 و نقـد معرفـی، اجـدادی: یـادگار
کتـابخـطوخاطـره،دالرامکاردارطهران،نقد
کتـابهنـر،ش13و14،بهـاروتابسـتان1396.

یـکدسـتهگلدماغپـرور:نگاهـیبهکتاب.66
دگرگونـیرنـگ،طرحوتزیینپوشـاکایرانیان،
پرویـنبابایـی،نقدکتـابهنر،ش16،زمسـتان

.1396

  ادبیات فارسی

الف( نقد ادبی 

ارزشـیابیمحتـوایدرستاریـخادبیـاتدوره.1
و سـاختار مؤلفـۀ دو براسـاس متوسـطه دوم
تحقـقاهـدافپیشبینـیشـده،حیـدرقمری،

تعلیـموتربیـت،ش132،زمسـتان1396.

ارزیابـیانتقـادیمقـاالتادبـیدانشـگاهیاز.2
دیـدگاههژمونـیایدوئولوژیـکوروششناسـی،
قدسـیهرضوانیـانوهالـهکیانیبارفروشـی،نقد

ادبـی،ش37،بهـار1396.

ازاخـوانتـاسـبکهنـدی،عبـداهللولیپـور،.3
نقـدکتـابادبیـات،ش12،زمسـتان1396.

ازهمانندسـازیتافردیت:چالشخودشـدن.4
دراشـعارنسـیمیباتکیهبرنقدروانکاوانۀکهن
الگـویانسـانکامـل،علـیاحمـدزاده،خلیـل
پروینـی،کبریروشـنفکروحسـینمحمدزاده،

نقدادبـی،ش38،تابسـتان1396.

اودیسـئوسبـرآبهـایلیفـی:تفسـیریبـر.5
اولیـسجویـس،سـیدمحمـدبرفـر،نقـدکتاب

ادبیـات،ش9و10،بهـاروتابسـتان1396.

ادبیـات .6 درسـنامه های  شناسـی  آسـیب 
معاصـر منظـوم، عیسـی امن خانـی، ادبیـات 

بهـار1396. ش1،  معاصـر،  پارسـی 

آسیب شناسـی کاربـرد نظریه هـای مـدرن .7
داوود  بالغـی،  درسـنامه های  تدویـن  در 
عمارتـی مقـدم، ادبیات پارسـی معاصـر، ش1، 

بهـار1396.

آسـیبشناسـیکتـابفارسـی1پایـهدهم،.8
حسـینیاسـری،رشـدآمـوزشزبـانوادبیـات

فارسـی،ش121،پاییـز1396.

نارسـایی های .9 و  شناسـی  آسـیب 
درسـنامه های نقـد ادبـی، قدرت قاسـمی پور، 
بهـار1396. ش1،  معاصـر،  پارسـی  ادبیـات 

انـدرزبـهشـهریار،.10 بازخوانـییـککتـاب:
دی و آذر ،ش121، بخـارا شـمالی، علیرضـا

.1396

بررسـیانتقـادیکتـاببیـانآقـایدکتـر.11
محمـد چهـارم، ویراسـت شمیسـا سـیروس
شـکرایی،پژوهشهـایادبـیوبالغـی،ش18،

.1396 بهـار

بررسـیانتقادی،شـناختیاسـتعاریسازی.12
دیگریدرسـفرنامههایمسـیرطالبـیوحیرت
و توانگـر منوچهـر احمـر، گل احسـان نامـه،
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محمـدعمـوزاده،متـنشناسـیادبفارسـی،را

پاییـز1396. ش35،

طبقاتالصوفیـه.13 روایتشناسـی بررسـی
ژنـت، ژرار روایـت در زمـان نظریـه براسـاس
جـوادصدیقـیلیقـوانومهیـارعلـویمقـدم،
تابسـتان ش34، فارسـی، ادب متنشناسـی

.1396

مینـا.14 بحراالسـرار، محتوایـی بررسـی
خادمالفقـرا،مهـدیتدین،عطامحمـدرادمنش،
ادب پژوهشهـای ایرجپـور، محمدابراهیـم
.1396 تابسـتان ش33، عرفانی)گوهرگویـا(،

بررسـیمحتوایـیوسرچشـمههایفکـری.15
الطوائـف، لطائـف در صفـی علـی فخرالدیـن
حدیـثدارابـیووحیـدسـبزیانپـور،ادبیـات

تابسـتان1396. و بهـار تطبیقـی،ش16،

بررسـیوتحلیـلآسیبشناسـانهکتابهای.16
آییـنپژوهـشدرزبـانوادبیـاتبـاتأکیـدبـر
چهارکتـابفتوحیو...،حسـینیزدانی،رحیمه
گرجیانداردکاشـتی،نقدکتـابادبیات،ش12،

زمستان1396.

بررسـیونقدسـاختارگراییحکایتعرفانی.17
ابوالفضـل حمیـدی، مقامـات از تصـوف در
فارسـی،1396. ادب در عرفانیـات غنـیزاده،

بررسـی و نقـد فرهنگنامـة صـور خیال در .18
دیـوان خاقانی)ج 1(، سـید محسـن حسـینی 
وردنجانـی، نقد کتـاب ادبیـات، ش 9و10، بهار 

و تابسـتان 1396.

بررسـی و نقـد کتـاب نقد صیرفیان، سـید .19
جـواد  سـید  وردنجانـی،  حسـینی  محسـن 
مرتضایـی، نقـد کتـاب ادبیـات، ش 9و10، بهار 

و تابسـتان 1396.

فردوسـی،.20 شـاهنامۀ از دیگـر برگزیـدهای
و تیـر امـروز،ش2، ایرانشـهر آیدنلـو، سـجاد

شـهریور1396.

بالغتسـاختارهاینحـویدرتاریخبیهقی،.21
ش12، ادبیـات، کتـاب نقـد کریمـی، طاهـره

زمسـتان1396.

پژوهشـینـودربـارةهجونامـهمنسـوببـه.22
فردوسـی،اکبرنحـوی،گزارشمیـراث،ش72

و73،زمسـتان1396.

رقیـه .23 همـه،  مجـاز  شـود  حقیقـت  تـا 
ش12،  ادبیـات،  کتـاب  نقـد  بایرام حقیقـی، 

.1396 زمسـتان

تأملـیبـرکتـابانـواعنثـرفارسـینوشـته.24
منصـوررسـتگارفسـایی،روحاهللزارعـی،نقـد

پاییـز1396. ش39، ادبـی،

تبارشناسـیرمـانونقـدادبـی،معصومـه.25
،336 و 335 ش کتـاب، جهـان علیاکبـری،

.1396 اردیبهشـت و فروردیـن

رسـاله.26 بـر گیسـودراز شـرح در تتبعـی
قشـیریه،محسـنمحمـدیفشـارکیومریـم
شـیرانی،پژوهشهـایادبعرفانی)گوهرگویـا(،

.1396 بهـار ش32،

تحلیـلبدرالشـروحاکبرآبـادیبـرغزلیـات.27
حافظ،آتنـاریحانی،مرتضیمحسـنی،غالمرضا
پیـروزومسـعودروحانـی،مطالعـاتشـبهقاره،

ش33،زمسـتان1396.

تحلیـلسـاختارهایروایـیغزلّیـاتحافظ،.28
تیمـورمالمیر،شـادیاحمدی،ادبفارسـی،ش

20،پاییزوزمسـتان1396.

تحلیـلگفتمـانانتقـادیمکتوبـاتحـالج.29
بـرمبنـایالگـویالکالئـوومـوف،فائـزهعـرب
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را یوسـفآبادی،جسـتارهایزبانـی،ش41،بهمن

واسـفند1396.

کتابهـای.30 طنزآمیـز آثـار نقـد و تحلیـل
و دبیرسـتان دورههـای فارسـی ادبیـات
رشـد مقـدم، رفیعـی همـا پیشدانشـگاهی،
آمـوزشزبـانوادبیـاتفارسـی،ش120،بهـار

.1396

حامـد.31 عمـل، اتـاق در فوتبـال تماشـای
صفاییتبـار،نقـدکتـابادبیـات،ش9و10،بهار

.1396 تابسـتان و

تن واژه بـر »تن« آهنگ، مهدی شـعبانی، .32
نقـد کتـاب ادبیـات، ش 9و10، بهار و تابسـتان 

.1396

جـایخالـیویراسـتاردراثـریخواندنـی،.33
فـروغبـهروایـتفرزانهمیالنـی،مهـدیجامی،

جهـانکتـاب،ش342،آبـان1396.

جایـگاهنقدتخیلدرزیباییشناسـیشـعر.34
ابنخفاجـهوهاللـیجغتایـیبـاتکیهبـرنظریه
نـادریومحمدعلـی گاسـتونباشـالر،فرهـاد
مؤذنـی،زیبایـیشناسـیادبـی،ش1396،32.

چـون جمـع شـد معانـی: نقـد و بررسـی .35
کتـاب نگاهـی تحلیلی بـه علم بیـان، روح اهلل 
هـادی، پژوهـش و نـگارش کتب دانشـگاهی، 

ش 41، پاییـز و زمسـتان 1396.

حکایـِتروایـتآسیبشناسـینظریۀروایت.36
مطالعـۀمـوردی:نظریۀریختشناسـیوالدیمیر
پـراپ،مسـرورهمختـاری،پژوهشـنامۀانتقـادی

متـون،ش7،دی1396.

خوانشـیروانشناسـانهازدرونمایۀداستان.37
فردیـت فراینـد براسـاس زاغچـه تابسـتان
یونـگ،لیـالحـر،احمدرضـیوعلیتسـلیمی،

پژوهـشادبیـاتمعاصـرجهـان،ش1،بهـارو
تابسـتان1396.

خـوشآمـد،بـدآمدیـابـهافتاد؟نقـدیبر.38
کتـابسبکشناسـیانتقـادی،پژوهشهاینثر

ونظمفارسـی،ش1،تابسـتان1396.

دربـارهنقـدکتـابنظریـهژانر،سـیدمهدی.39
زرقانـی،نقدکتـابادبیـات،ش11،پاییز1396.

احمـد.40 ایـران، ادبیـات تاریـخ بـر درنگـی
ش11، ادبیـات، کتـاب نقـد ابومحبـوب،

.1396 ییـز پا

دهشـبیکهایـرانرالرزاند،مجیـدرهبانی،.41
جهانکتـاب،ش341،مهر1396.

رفتارشناسـینحـوهعمـلبرخـیمترجمان.42
درمواجههبادشـواریهایترجمـۀمتونعرفانی،

نقـدکتابادبیـات،ش12،زمسـتان1396.

رمـاندرآمریـکایامـروز:مـروریبـرکتاب.43
اندیشـههاینـودررمـاننویسـی،عبدالرسـول
شـاکری،نقدکتابادبیـات،ش11،پاییز1396.

و.44 ارزشـمند تحقیقـی شـاهنامه، در زنـان
ترجمهاینادرخور،سـجادآیدنلـو،آینۀپژوهش،

ش163،فروردیـنواردیبهشـت1396

براسـاس.45 بهاءولـد معـارف نحـوی سـاختار
الگـویسبکشناسـیالیـهای،سـمیهاسـدی،
فارسـی،ش ادب علیـزاده،متنشناسـی ناصـر

زمسـتان1396. ،36

احمدیپـور.46 زهـره آفتـاب، سـتایشنامه
اناری،نقدکتابادبیات،ش12،زمسـتان1396.

سـعدیاندیشـمندبزرگاجتماعـی،مهرداد.47
نورائـی،جهـانکتـابش341،مهر1396.

سـکهصاحـبعیـار،معرفـینقـدصیرفیان:.48
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اثـررا معاصـر خاقانیشناسـی فـرود و فـراز

نامـۀ فیروزیـان، مهـدی ترکـی، محمدرضـا
1396 پاییـز ،16 ش فرهنگسـتان،

مرتضـی.49 سـید بـراون، ادوارد سـیمای
هاشـمیپور،جهـانکتـاب،ش11و12،بهمن

.1396 اسـفند و

کتابخانـۀ.50 دستنوشـت براسـاس شـاهنامه
سـنژوزف،جلیلدوسـتخواه،جهـانکتاب،ش

345و346،بهمـنواسـفند1396.

پهلوانـی .51 داسـتان های  نقـاالن:  شـاهنامه 
ایرانیـان در زنجیـره ای از روایت های سـینه به 
سـینه و سـنتی، محمـد جعفری قنواتـی، نقد 

کتاب ادبیـات، ش12، زمسـتان1396.

رویکردهـای .52 و  اهـداف  هـا،  ضـرورت 
دانشـگاه ها،  در  عمومـی  فارسـی  درسـنامه 
مطالعـه مـوردی: فارسـی عمومـی پیـام نور، 
حسـین علیقلـی زاده، پژوهش و نـگارش کتب 
زمسـتان 1396. و  پاییـز  دانشـگاهی، ش41، 

نامـهای.53 زاده: تقـی و نولدکـه فردوسـی،
گـزارش احسـانشـواربی، نولدکـه، تئـودور از

.1394 اسـفند و آذر 5و6، ش میـراث،

آیدنلـو،.54 سـجاد شـاهنامه، اعـالم فرهنـگ
جهـانکتاب،ش5و6،مـردادوشـهریور1396.

در.55 صائـب اشـعار شـرحهای و گزیدههـا
کرمـی، حسـین محمـد ادبـی، نقـد تـرازوی
فارسـی، ادب متنشناسـی طاهـری، مرضیـه

.1396 بهـار ش33،

کیوانـی،.56 مجدالدیـن رومـی، موالنـا مجلـه
گـزارشمیـراث،ش5و6،آذرواسـفند1394.

معرفـیروشهـایمبتنیبرخطابهباسـتان.57
بررسـی و مقـدس کتـاب رتوریکـی نقـد در

چالشهـایبهکارگیـریآنهـادرمطالعـاتنامـه
بهعبرانیان،محمداحمـدیوتقیپورنامداریان،
نقـدونظریـهادبی،ش3،بهاروتابسـتان1396.

معرفـیوبررسـیکتـابحقیقـتوحیرت،.58
ش12، ادبیـات، کتـاب نقـد همتـی، رقیـه

زمسـتان1396.

منابـعپنهـان:نقـدیبـرکتـابنظریـهژانر.59
کتـاب نقـد واعـظزاده، عبـاس ، ادبـی( )نـوع

تابسـتان1396. و بهـار ادبیـات،ش9و10،

مولـویوتفسـیرعرفانی،حسـنحیـدرزاده.60
ش12، ادبیـات، کتـاب نقـد سـردرود،

.1396 زمسـتان

نذرعارف:جشـننامۀدکترعارفنوشـاهی،.61
پیمـانجلیلپـور،نقـدوبررسـیکتـابتهران،

ش53و54،بهـار1396.

نقـدتطبیقـیتحلیلـیچهـارشـرحعرفانی.62
بـرغـزلآبحیـات، بـاتکیـه دیـوانحافـظ
فرنگیـسکمالونـدوامیـنرحیمـی،مطالعـات

زمسـتان1396. قـاره،ش33، شـبه

وسـاختاری.63 نظـری مبانـی تطبیقـی نقـد
کتـببالغـتفارسـی،میثـمحاجـیپـور،آینۀ

.1396 زمسـتان ،61 میـراث،ش

و .64 شناسـی  سـبک  درسـنامه های  نقـد 
پیشنهاد دو درس سـبک پژوهی و سبک ورزی 
در رشـتة ادبیـات فارسـی، محمـود فتوحـی 
رودمعجنی، ادبیات پارسـی معاصـر، ش1، بهار 

.1396

نقـدشـروحداسـتانپادشـاهیکـیکاووس،.65
حسـیناتحـادی،نقـدکتـابادبیـات،ش12،

زمسـتان1396.

نقـدصوفـینـههمـهصافـیبیغشباشـد،.66
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را ش12، ادبیـات، کتـاب نقـد مهـری، سـعید

زمسـتان1396.

دهـم،.67 پایـه ادبـی فنـون کتـاب نقـد
رشـدآموزشزبانوادبفارسـی،ش121،پاییز

.1396

ادبیـات .68 کتاب شناسـی  کتـاب  نقـد 
و  اسـمعیلی  اصغـر  ایـران،  در  تطبیقـی 
عبـداهلل آلبوغبیـش، پژوهش و نـگارش کتب 
.1396 تابسـتان  و  بهـار  ش40،  دانشـگاهی، 

نقـدکهـنالگوییسـفرقهرماندرداسـتان.69
ژوزف نظریـه براسـاس اسـفندیار هفتخـان
محمـد و بـرزو عبـداهللزاده راحلـه کمپبـل،
ریحانـی،پژوهشـنامۀادبحماسـی،ش23،بهار

.1396 تابسـتان و

داسـتان.70 معناشـناختی نشـانه نقـد
بـر تکیـه بـا منطقالطیـر در شـیخصنعان
نظامهـایگفتمانـی،شـیرزادطایفـیومحمـد
شیخاالسـالمی،پژوهشـنامهنقدادبـیوبالغت،

.1396 تابسـتان و بهـار ش1،

متـون .71 درسـنامه های  بررسـی  و  نقـد 
ادبـی- تاریخی، هـادی یاوری، ادبیات پارسـی 

بهـار 1396.  ،1 معاصـر، ش 

نقـد و بررسـی درسـنامه های منطق الطیر، .72
فاطمـه مجیـدی، ادبیات پارسـی معاصر، ش 1، 

.1396 بهار 

انسـجام.73 و علمـی رویکـرد بررسـی و نقـد
معنایـیکتـابدرسـیعلـوموفنـونادبـی)1(،
غالمرضـاشمسـی،نقـدکتـابادبیـات،ش11،

پاییـز1396.

نقـد و بررسـی کتـاب برگزیـدة قصایـد .74
ناصرخسـرو، آرش امرایـی، نقد کتـاب ادبیات، 

پاییـز1396. ش11، 

نقدوبررسـیکتابتاریخشـعرزنانازآغاز.75
تاسـدههشـتمهــ.ق،نجمـهدری،نقـدکتاب

ادبیات،ش12،زمسـتان1396.

نقـدوتحلیلسـاختاریزبانفارسـی2دوره.76
متوسـطه،سـّیدعلـیکرامتـی،رشـدآمـوزش

زبـانوادبفارسـی،ش120،بهـار1396.

نقدوردنظریاتشـرقوغربیدرشـاهنامه.77
شناسـی،سـجادآیدنلـو،جهانکتـاب،ش342،

.1396 آبان

نقـدیبـرکتابنگارشپایهدهم،اسـماعیل.78
رحیـمزادهآوانسـر،رشـدآمـوزشزبـانوادب

فارسـی،ش121،پاییز1396.

بافقـی.79 وحشـی کتابشناسـی بـر نقـدی
موسـوی سـّیدرضا مسـرت، حسـین نوشـته
هفتـادروسـتایشدشـتی،نقـدکتـابادبیات،

.1396 تابسـتان و بهـار 9و10، ش

گروهـی .80 کاری  ادبیـات،  تاریـخ  نـگارش 
اسـت، زهرا محمدحسـنی صغیـری، نقد کتاب 

پاییـز1396. ادبیـات، ش11، 

نگاهیانتقادیبهشـیوهشاعریرشیدالدین.81
وطـواط،سـاراسـعیدیومحمداحمـدی،علوم

ادبی،ش11،بهاروتابسـتان1396.

نیـمنگاهیبـهتصاویرکتابفارسـی1پایه.82
دهـم،حکیمـهخوشنظر،رشـدآمـوزشزبانو

ادبفارسـی،ش121،پاییز1396.

هرگـز.83 مؤلـف هندوسـتان: در هدایـت
نمیمیـرد،فـرزادمروجـی،نقـدکتـابادبیـات،

زمسـتان1396. ش12،

یـک نکتـه ازین معنـی، امیر شـفقت، نقد .84
پاییز1396. ادبیـات، ش11،  کتاب 
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احیـاینهـجاالدبپـسازیـکقـرن،عـارف.1
نوشـاهی:ترجمـۀفاطمهفیاض،گـزارشمیراث،

ش74و75،بهـاروتابسـتان1395.

ایـران:.2 در ترقـی اندیشـه پیشـگامان از
کشـفالغرائبیـارسـالۀمجدیـه،ایـرجامینـی
وناصـرمهاجـر،نقـدوبررسـیکتـابتهـران،

.1396 زمسـتان ش56،

ازفـرازوفـرودتصحیـحمتون:کاتبـانفاضل.3
واصالحـاتباطـل،حمیدعطائینظـری،میراث

شـهاب،ش88،تابستان1396.

اهمیـتنسـخۀایاصوفیـادرتصحیـحترجمـۀ.4
رسـالۀقشـیریه،سـّیدمریـمروضاتیـانوسـید
ادب متنشناسـی فـرد، میرباقـری علیاصغـر

تابسـتان1396. فارسـی،ش34،

این طبـل بلندبانـِگ در باطن هیـچ: معرفی .5
و نقـد لطائـف التفسـیر درواجکـی، حمیدرضا 
سـلمانی، نقد کتاب ادبیـات، ش11، پاییز1396.

خامـوش:.6 بنشـیند گـر َرَود پاکیـزه کـه آن
گـذری و زندگـیغالمرضـاطاهـر بـه نظـری
بـرتصحیـحقانـونادب،گلپـرنصـری،دریچـه،

.1396 تابسـتان ش44،

بازخوانـی تعلیقات اسـتاد شـفیعی کدکنی .7
بـر غزلیات شـمس تبریز، رحمان مشـتاق مهر 

، آینـة میـراث،  ش60، بهار و تابسـتان 1396.

سـرودة.8 نامـه شـاهرخ حماسـۀ بازشـناخت
قاسـمیگنابـادی،زهـرااختیـاری،کاوشنامـه،

.1396 ش34،

خاقانـی.9 دیـوان چـاپ انتقـادی بررسـی
تصحیـحضیاءالدینسـجادی،یعقوبنـوروزیو

سـیفالدینآببریـن،آینۀمیـراث،ش60،بهار
تابسـتان1396. و

بررسـینسـخۀخطیتاریخسـالطینعجم.10
)رزومـهخسـروانپارسـی(،سـهمالدینخزائـی،
مطالعـاتایرانی،ش32،پاییزوزمسـتان1396.

بررسـیوبازشناسـیدومینترجمۀمجالس.11
النفایـسامیـرعلیشـیرنوایـی،هـادیبیدکـی،

علـومادبـی،ش11،بهـاروتابسـتان1396.

تأملـیدرچنـدبیـتازمجالـسفضلبـن.12
گـزارش عظیمـی، میـالد نیشـابوری، محـب
تابسـتان1395. بهـارو میـراث،ش74و75،

تأملـیدرویژگیهایزبانیوامالیینسـخۀ.13
خطـینخسـتینشـرحکامـلمثنـویبـهزبان
فارسـیدرآسـیایصغیـر،یوسـفمحمدنـژاد
عالـیزمینـی،پژوهشهـایادبعرفانـی)گوهر

گویـا(،ش33،تابسـتان1396.

ازدیـوانحکیـمسـوزنی.14 ابیاتـی تصحیـح
سـمرقندیوضـرورتتصحیـحمجـدددیـوان،
فارسـی، ادب متنشناسـی معرفـت، شـهرت

.1396 تابسـتان ش34،

گرگانـی، .15 المعـی  از  بیت هایـی  تصحیـح 
فرهنگسـتان، ش62،  نامـة  آبادیـان،  راضیـه 

.1396 زمسـتان 

تصحیـحچندتصحیفوتحریـفدرقصیدة.16
محمـد خاقانـی، نزهةاالشـباح و نهـزةاالرواح
ش36، فارسـی، ادب متنشناسـی محمـدی،

.1396 زمسـتان

تصحیـحچنـدخطـادرآثـارچاپـیسـنائی.17
تهمینـه و هرنـدی ندیمـی محمـود غزنـوی،
عطایـیکچویی،آیینـۀمیراث،ش61،زمسـتان

.1396
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خاقانـی، سـعید مهدوی فر، متن شناسـی ادب 
.1396 بهـار  ش33،   فارسـی، 

تصحیـح مجدد برخـی عبارات آشـفته در .19
نامه هـای خاقانـی، محمدرضـا ترکی و موسـی 
دامن کـش، نقـد ادبـی و بالغـت، ش2، پاییز و 

.1396 زمستان 

تلفـظواوعطـفدرشـاهنامۀفردوسـیدر.20
دوتصحیـحدکتـرجـاللخالقـی بـه نگاهـی
مطلـق،وحیـدعیـدگاهطرقبـهای،نقـدکتـاب

.1396 زمسـتان ش12، ادبیـات،

چنـدنکتهتصحیحیدرشـعرناصرخسـرو،.21
ش1، امـروز، ایرانشـهر غالمرضایـی، محمـد

فروردیـنوخـرداد1396.

درجسـتجویمتـن:نقـدمتنپژوهیمدرن.22
مقـاالت مجموعـه مجـرد، مجتبـی تـرازو، در
همایـشملـینقـدمتـونوکتـبعلومانسـانی،

.1396

و.23 خرمشـاهی حافـظ دیـوان حاشـیۀ در
پژوهـش،ش165، آینـۀ ضیـاء، رضـا جاویـد،

شـهریور1396. و مـرداد

نقـد.24 محمـودی، محمـد حریـر، لبـاس در
کتـابادبیات،ش9و10،بهاروتابسـتان1396.

سـتایش .25 شـبرنگ نامه،  تصحیـح  دربـارة 
دشـتی، گـزارش میـراث، ش 74 و75، بهـار و 

.1395 تابسـتان 

رباعیـاترضـینیشـابوریدردیـوانامامـی.26
هروی،ّسـیدعلیمیرافضلی،گـزارشمیراث،ش

74و75،بهـاروتابسـتان1395.

منوچهـری.27 دیـوان دربـارة چنـد سـخنی
دامغانـیبـهتصحیـححبیـبیغمایـی،راضیـه

و آذر و73، میـراث،ش72 گـزارش آبادیـان،
.1394 اسـفند

شـرحگلسـتانبهشـیوةذبیـحاهللمنصوری،.28
جویـاجهانبخش،جهانکتـاب،ش345و346،

بهمنواسـفند1396.

معـارف.29 کتـاب مجـدد تصحیـح ضـرورت
ادب پژوهشهـای نزهـت، بهمـن بهاءولـد،
.1396 بهـار ش32، گویـا(، )گوهـر عرفانـی

عشـقهمـایدولـتاسـت:نقـدوبررسـی.30
رسـالۀنزهةالعاشـقین،احمدبهنامـی،نقدکتاب

ادبیـات،ش9و10،بهـاروتابسـتان1396.

فرهنـگتحفةالسـعاده،حمیدرضـاقانونـی،.31
مطالعـاتشـبهقـاره،ش30،بهـار1396.

کاریکارسـتان:بررسـیکتاباشعارفارسی.32
پراکنـدهدرمتـون،وحیدعیـدگاهطرقبهای،نقد

کتابادبیـات،ش11،پاییز1396.

بهمنشـاه.33 حماسـه نویافتـۀ نسـخ معرفـی
نامـهوفوایـدآن)مجلـدچهـارموپنجـمداراب
نامـهترجمـهبیغمـی(،میالدجعفرپـور،فرهنگ
وادبیـاتعامـه،ش14،خـردادوتیـر1396.

تحفةاالحـرار.34 نسـخۀخطـیشـرح معرفـی
زمانـی علـی یـزد، حاتمـی محبوبـه ملتانـی،
علویجـه،علـیمحمـدپشـتداروفاطمـهکوبا،

پاییـز1396. قـاره،ش32، شـبه مطالعـات

منثـور.35 حماسـۀ فارسـی نسـخۀ معرفـی
میـالد آن، ویژگیهـای برخـی و بّطالنامـه
محمدرضـا کهدویـی، محمدکاظـم جعفرپـور،
ادب متنشناسـی ایرانـی، نفیسـه و نجاریـان

.1396 تابسـتان ش34، فارسـی،

مقامـاتتایبـادی،زینـبافضلـی،نقدکتاب.36
ادبیات،ش12،زمسـتان1396.
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نقـدتصحیـحمنظومـۀحماسـیکوشنامه،.37را

کامـرانارژنگـی،پـاژ،ش25،بهـار1396.

اعتبـار.38 سـنجش معیارهـای نقـد
مجـرد، مجتبـی فارسـی، دسـتنویسهای
پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش7،دی1396.

نقـدوبررسـیاحـوالمنسـوببـهاهلـی.39
وحیـد سـّید و جعفرقلیـان طاهـره شـیرازی،
سـمنانی،زبـانوادبیـاتفارسـی،ش83،پاییزو

.1396 زمسـتان

علـم.40 فـی التذکـره چـاپ بررسـی و نقـد
البـزدره،امینمجلیزادهومهدیسـلمانی،آینه

میـراث،ش1396،60بهـاروتابسـتان.

نقـدی بـر تاریـخ بیهقـی بـه تصحیـح و .41
توضیـح یاحقـی و سـّیدی، شـهاب رویانیان، 
آینـة پژوهـش، ش167 و 168، آذر و اسـفند 

.1396

نقـدیبـرمقالـۀتأملـیدرنسـخۀدیـوان.42
خاقانـیکتابخانـۀمجلـسازسـعیدمهدویفـر،
سـیفالدینآببرین،زبانفارسـیوگویشهای

ایرانـی،ش4،پاییـزوزمسـتان1396.

نکاتـیدربارةمنظومـۀشـبرنگنامه،محمد.43
ادبیـات،ش11، نقـدکتـاب جعفـریقنواتـی،

پاییـز1396.

نگاهـیانتقـادیبـهتصحیحکلیاتسـلمان.44
سـاوجی،کامـرانارژنگـی،گـزارشمیـراث،ش

74و75،بهـاروتابسـتان1395.

نگاهـیبـهتصحیـحتهمیـداتپـسازنیـم.45
قـرن،تقـیپورنامداریـانومینـاحفیظـی،نامۀ

فرهنگسـتان،ش62،زمسـتان1396.

و.46 همـای منظومـۀ تصحیـح بـه نگاهـی
همایـونبـهاهتمامکمـالعینـی،محمدمهدی

معلمـیومرتضـیرزاقپور،شـعرپژوهی،ش32،
.1396 تابسـتان

  ادبیات داستانی

نگاهـی.1 واقعیـت: فـرا و واقعیـت اسـطوره،
اصغـری، حسـن سـهراب، قربانـگاه رمـان بـه

.1396 خـرداد ش8، کتابسـتان،

افسـوسبـراینرگسهـایافغانسـتان،امیـر.2
هاشـمیمقدم،بخارا،ش121،آذرودی1396.

ایـنخـونمنتشـردرخاورمیانـه:نقـدکتاب.3
غـروبپروانـهنوشـتهبختیـارعلـی،رضـاعابد،

کتابسـتان،ش14،بهمـنواسـفند1396.

ایـنصـدایانسـانی:نقـدادبـیخوشـههای.4
خشـم،منصوریاقوتی،کتابسـتان،ش14،بهمن

واسـفند1396.

آسـیبشناسـیخاطرهنویسـیجنگ،مطالعه.5
مـوردیمجموعهخاطراتهفتسـتون،محمود
رنجبـر،مطالعـاتتاریخیجنگ،ش2،زمسـتان

.1395

آشـناییبـازندگیوآثارهاروکـیموراکامی1،.6
ش12، ادبیـات، کتـاب نقـد شـریفی، آزاده

.1396 زمسـتان

آکادمـیسـوئدبهکجراههنرفتهاسـت:نقدی.7
بـرکتـاببازمانـدهروز،رضـاعابـد،کتابسـتان،

ش12،مهـروآبـان1396.

ترجمـۀ.8 پایـان، یـک درک جولیـن، بارنـز
حسـنکامشـاد،بهنـازعلیپـورگسـکری،نامـۀ

.1396 زمسـتان ش62، فرهنگسـتان،

نویسـنده:.9 یـک آثـار در خوانـدن بازنمایـی
مطالعـهمـوردیداسـتانهایمصطفیمسـتور،
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را ش1، خوانـدن، پژوهشهـای صفـوی، زینـب

.1396 پاییـز

بحثـیدربـارةدرجسـتجویزمانازدسـت.10
رفتـهاثـرمارسـلپروسـت،داریـوششـایگان،
بخـارا،ش117،فروردیـنواردیبهشـت1396.

بررسـی رمـان اتفـاق از گلی ترقـی، حجت .11
زمانـی، نقد کتـاب ادبیـات، ش11، پاییز 1396.

بررسـی رمـان بـازی آخـر بانـو براسـاس .12
نظریـة چندصدایـی باختیـن، نوشـین اسـتاد 
محمـدی، حسـین فقیهـی و حسـین هاجری، 

ادب و زبـان، ش41، بهـار و تابسـتان 1396.

بررسـیسبکشناسـانۀرمـانارمیـااثررضا.13
خیـری، فهیمـه و رضایـی محمـد امیرخانـی،
ادبیاتپایـداری،ش17،پاییزوزمسـتان1396.

بررسـیکتـابخـطمقـدم؛چگونهموشـک.14
تسـلیمارادههـایپالـودهمیشـود؟،رمضانعلـی
ابراهیـمزادهگرجـی،کیهانفرهنگـی،ش369و

370،شـهریورومهـر1396.

بررسـیمجموعـهداسـتاننیمـهتاریکماه.15
اثرهوشـنگگلشـیریبراسـاسزیباییشناسـی
روایـتدرمؤلفـهوجـهژرارژنت،مهـدیدریانی،
فخـری، پاشـایی کامـران و عـادلزاده پروانـه

ادبـی،ش1396،33. زیباییشناسـی

رمـان.16 ترامتنـی روابـط تحلیـل و بررسـی
سـّید امامـی، علیرضـا شـاهنامه، بـا نوشـدارو
محمـدصاحبـیوفاطمـهزمانـی،ادبفارسـی،

.1396 تابسـتان و بهـار ش19،

بررسـیومقایسـۀپروتوتایـپدررمانهـای.17
وهابـی رقیـه ،62 زمسـتان و سـوخته زمیـن
دریاکنـاری،علیاکبـرعطرفیوحسـینفقیهی،
ادبیـاتپایـداری،ش16،بهاروتابسـتان1396.

بـورژوا،هیپـی،روشـنفکر،فـرزادمروجـی،.18
نقـدکتـابادبیـات،ش11،پاییـز1396.

و .19 نقـد  عامه پسـند:  رمـان  پوسـت اندازی 
فرانقـدی بر رمان قهوه سـرد آقای نویسـنده، 
مهـدی ابراهیمـی المـع، نقـد کتـاب ادبیات، 

ش12، زمسـتان 1396.

تاریخچهرمانپلیسـی،طهمورثسـاجدی،.20
ایرانشـهرامروز،ش2،تیروشـهریور1396.

تحلیل پدیدارشناسـانة ادبیـات مقاومت با .21
تکیه بـر رمان پـل معلق، سـّیده زیبـا بهروز، 
اسـحاق طغیانـی و سـید مرتضـی هاشـمی، 
زمسـتان  و  پاییـز  ش17،  پایـداری،  ادبیـات 

.1396

تحلیل سـاختار روایـی رمان بعـد از پایان .22
نوشـته فریبـا وفـی، تیمـور مالمیـر و چنـور 

زاهـدی، فنـون ادبـی، ش2، تابسـتان 1396.

شـنی،.23 روبـاه داسـتان مجموعـه تحلیـل
مومنـی، سـندی خشـونت، مرجـع: سـاختار

آذر1396. 17 ایبنـا، خبرگـزاری

تحلیـلمناسـباتنسـلیدررمـانفارسـی.24
دودهـهاز1370-1390،مریـمعاملـیرضایـی،
تابسـتان معاصـر،س7،ش2، پارسـی ادبیـات

.1396

تقسـیمسـلولدرتولـداسـطورهوتاریـخ،.25
حامـدصفائـیتبـار،نقدکتـابادبیـات،ش11،

پاییـز1396.

انقـالب.26 رمانهـای نقـد شناسـی جریـان
اسـالمیبـاتأکیـدبـرنقدهـایرمانهـایرضـا
کوپـا، فاطمـه گرجـی، مصطفـی امیرخانـی،
محمدرضـاسـنگریوفاطمهشکردسـت،رشـد
،1396 بهـار فارسـی، ادب و زبـان آمـوزش
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بهنـاز.27 داسـتان، شـهروند جمـالزاده
علیپـورگسـکری،ایرانشـهرامـروز،ش2،تیرو

.1396 شـهریور

چشـمههایهمیشـگی،فرزانهقوجلـو،بخارا.28
،ش122،بهمنواسـفند1396.

چنـدتکنیـکوشـگردداستاننویسـیدر.29
جـایخالـیسـلوچ،مصیـبقبـادی،ایرانشـهر

امـروز،ش1،فروردیـنوخـرداد1396.

درهم آمیـزی .30 واقعیـت:  خیـال،  خـواب، 
دنیاهـای ناهمگـون، مهـدی ابراهیمـی المع، 
نقـد کتـاب ادبیـات، ش9و10، بهار و تابسـتان 

.1396

رمـان.31 نقـد متکّثـر: و خـرد روایتهـای
شـهریورهـزاروسـیصدونمیدانـمچنـداثـر
نـژادحسـن،فرخنـدهحقشـنو،چـوک، طـال

.1396 خـرداد ش82،

زمزمهایدلنشـیندرحاشـیۀکویـر:نگاهی.32
بـهکتابآذرخشـیبـودانـگار،عبـداهللکوثری،

بخـارا،ش121،آذرودی1396.

سـّیدضیاءالدیـنورمـانسیاسـی،بهنـاز.33
علیپورگسـکری،جهـانکتـاب،ش343و344،

ودی1396. آذر

کتـاب.34 بـه نگاهـی ایگلتـون: شکسـپیر
ویلیامشکسـپیرنوشـتهتـریایگلتون،مسـعود
فرهمندفـر،نقدکتـابادبیـات،ش9و10،بهارو

.1396 تابسـتان

علیپـور.35 بهنـاز کوتـاه، داسـتان شـکوه
گسـکری،جهـانکتـاب،ش345و346،بهمن

.1396 اسـفند و

ضـدقهرمـانپسـامدرننقـدرمـانشـاگرد.36

قصـاب:نوشـتهپاتریـکمـککیـب،فرخنـده
و مـرداد ش13، هنـر، بـرگ حقشـنو،

.1396 شـهریور

طنـزوراویطنـز،دومؤلفـهمهـمدررمـان.37
قلعـهمرغـی؛روزگارهرمـیاثـرسـلمانامیـن،
ققنـوس،9 نشـر تارنمـای فرخنـدهحقشـنو،

.1396 اردیبهشـت

عروسآبنوشـتهقاسـمشـکری،اینذهن.38
فریبکار)خشـونتدرفصـلآفرینـش(،سـندی

مومنـی،خبرگـزاریایبنـا،11آذر1396.

قصـهدفتـرخـون:نگاهـیبـهرمـاناسـفار.39
سـرگردانی،رضـاکریـممجـاور،نقـدوبررسـی

تهـران،ش56،زمسـتان1396. کتـاب

قیچیهـامردهسـتند،امینفقیـری،جهان.40
کتـاب،ش342،آبان1396.

کـدام قالب؟ کـدام ژانـر؟ کدام سـمفونی؟ .41
مـردگان  سـمفونی  رمـان  بررسـی  و  نقـد 
ازعبـاس معروفـی، فرخنـده حق شـنو، نقـد 

پاییـز1396. ش11،  ادبیـات،  کتـاب 

مرتـاضدرسـرزمینعجایـب،انفجـاربمب.42
فرهنگـیدرادبیـاتاسـتعماری،صـادقوفایی،

خبرگـزاریمهـر،بهمـن1396.

مـردممحلـهکشـتارگاه،حسـینمعصومـی.43
همدانـی،نـگاهنـو،ش116،زمسـتان1396.

یـک .44 درخشـان  تولـد  جدیـد:  مسـتور 
داسـتان نویـس خـالق، زری نعیمـی، جهـان 

.1396 آبـان  ش342،  کتـاب، 

نقـدجامعـهشـناختیرمانبـازیآخـربانو.45
حانیـه و رادفـر ابوالقاسـم سـلیمانی، بلقیـس
انسـانی، علـوم در جدیـد تحقیقـات برهمنـد،

.1396 بهـار ش19،
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را نقـدحـالمـا،نـوراهللنصرتـی،تارنمـایمد.46

ومـه)دفتـرفرهنـگوهنـر(،ش17،اسـفند
.1396

نقـدفرهنگـیرمـانمدیرمدرسـهجاللآل.47
احمـدازمنظـرگفتمـانونظریهقدرتمیشـل
فوکـو،احمـدمالیـی،محمدعلـیمحمـودیو
محمدعلـیزهـرازاده،نقـدونظریهادبـی،ش4،

پاییـزوزمسـتان1396.

نقدکتابسـفرآببرسـازندهاودیپهومر،.48
رضاعابد،کتابسـتان،ش11،شهریور1396.

نقـدکهـنالگویـیداسـتاندژهـوشربـا،.49
جلیـلمشـیدیوسـونیانـوری،فنـونادبـی،

.1396 بهـار ش18،

نقـدوبررسـیداسـتانکوتـاهچخـوفتمام.50
محمـدی، ریتـا اسـت، شکسـته را قاعدههـا

اسـفند1396. و بهمـن کتابسـتان،ش14،

نقدوبررسـیرمـانکوچهابرهایگمشـده،.51
میـراثرنـجکشـیدن:نقـصعضـویبـهارث
رفتـه!،سـندیمؤمنـی،خبرگـزاریایبنـا،24

.1396 دی

نقـدوبررسـیرمـانگلـوگاه،جامعـهایزیر.52
تیـغمعلولیت،سـندیمؤمنی،خبرگـزاریایبنا،

2دی1396.

نقـدوبررسـیمجموعـهداسـتاندهکـده.53
پرمـالل،زنـانواقتـدارمردانه،سـندیمؤمنی،

خبرگـزاریایبنـا،10بهمـن1396.

عکـس.54 داسـتان مجموعـه بررسـی و نقـد
سـلفیبامـرده،نسـخهفراموششـدهپـدرانو
پسـران،سـندیمؤمنی،خبرگـزاریایبنا،9آذر

.1396

کتـاب.55 داسـتان مجموعـه بررسـی و نقـد

گربـه،زیسـتنتحـتاختنـاق،سـندیمؤمنی،
.1396 دی 30 ایبنـا، خبرگـزاری

نقـدیبـرداسـتانهایپسـامدرندرکتـاب.56
گزارههایـیدرادبیـاتمعاصـرایـران:داسـتان،
نوشـتهعلـیتسـلیمی،فـرزادکریمـی،نقـدو
بررسـیکتابتهـران،ش53و54،بهار1396.

نقـدیبـرنخسـتیننمونـۀروایتگریسـوم.57
فـؤاد فارسـی، داسـتان در محـدود شـخص
مولـودی،ادبیاتپارسـیمعاصر،ش2،تابسـتان

.1396

نقدی سـاختگرایانه بر تقابل هـای معنایی .58
فراسـت،  قاسـمعلی  اثـر  خانـم  گالب  رمـان 
پوران علی پـور، ادبیات پایـداری، ش17، پاییز 

و زمسـتان 1396.

نمیمیـرد،.59 هرگـز آب کتـاب بـه نگاهـی
.1396 شـهریور ش23، کتـاب، شـیرازة

وقتـیدلتنگخانهمیشـویم:نقدوبررسـی.60
رمـانخاما،سـندیمؤمنی،خبرگـزاریایبنا،2

اسفند1396.

دارد،.61 را خـودش آسـتین جیـن هرکسـی
کتـاب،ش337و338، نامجـو،جهـان حمیـد

تیـر1396. و خـرداد

همایـونصنعتـیزادهازنگاهخـودودیگری،.62
مجیـدرهبانـی،جهـانکتـاب،ش335و336،

فروردینواردیبهشـت1396.

حمیـد.63 مدرنیسـم، بـا جـدال در یهودیـت
.1396 مهـر ش341، کتـاب جهـان نامجـو،

  شعر

ازمیـرزاعبدالـرزاقبـهمنصور،هرمـزهمایون.1
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پـور،نقـدوبررسـیکتـابتهـران،ش53و54،را

بهـار1396.

اوراقپریشـان7:درکنـارپیـرپرنیاناندیش،.2
محمدرضـاضیـاء،آینۀپژوهـش،ش166،مهرو

.1396 آبان

آمیـزةذوقودانـش:نقـدوبررسـیکتـاب.3
ایـنترانهبـویناننمـیدهد،مسـعودجعفری
جـزی،نقدکتـابادبیـات،ش11،پاییز1396.

بررسـیعاطفـهحماسـیدرشـعرمحمدرضـا.4
شـفیعیکدکنـی،ایوبمـرادی،فریـدهفتاحی،
مسـلمیاسـمیوسـاراچـاالک،ش16،بهـارو

تابسـتان1396.

در.5 عرفـان حوزههـای و مضمونهـا بررسـی
مجموعـهاشـعارقـزوه،علـیعابـدیوحسـین
یزدانـی،ادبیـاتپایداری،ش16،بهاروتابسـتان

.1396

بـر.6 مـروری پیـدا: آسـمان از آبـی تکههـای
مجموعهشـعرسـاکنچوآبوروانچونریگ
اثـرتقـیپورنامداریـان،مریممشـرف،نقدکتاب

ادبیـات،ش9و10،بهـاروتابسـتان1396.

توراکشـتمتاسـپسدوسـتتبـدارم،کامیار.7
عابـدی،جهـانکتـاب،ش339و340،مـردادو

.1396 شهریور

درحاشـیهکتـابپیرپرنیـاناندیش،سـعید.8
رحیمـی،نقـدکتـابادبیـات،ش9و10،بهـارو

تابسـتان1396.

درمـردابناگفتههـا،فریدهحسـنزاده،جهان.9
کتـابش341،مهر1396.

دربـارةدفترهایشـعرزمـانمابـهپژوهش.10
ونـگارشفیـضشـریفی،فرزادکریمی،سـخن،

ش7،اردیبهشـت1396.

دربـارهمجموعـهشـعرحفرههـا:برجهـارا.11
بـهزمیـنتهـرانمیخکـوبکردهایـم،گـروس
عبدالملکیـان،کتابسـتان،ش12،مهـروآبـان

.1396

عزیـزی،.12 احمـد شـعر درونمایههـای
محمدرضـانجاریـانوسـمیهشـرونی،ادبیـات
.1396 تابسـتان و بهـار ش16، پایـداری،

دریچـهایبـهپنـجاقلیـمحضور،رضـاضیا،.13
نقـدوبررسـیکتـابتهـران،ش53و54،بهـار

.1396

توصیفـی.14 کارنامـۀ بـرای تـالش سـال ده
نیماپژوهـی،عظیـمجبـارهناصـرو،نقـدکتـاب

.1396 زمسـتان ش12، ادبیـات،

رابطـۀزبـانوقـدرتدرنخسـتینشـعرنو.15
فارسـی)تحلیـلگفتمـانانتقـادیشـعروفـای
بـهعهد،محمدمهـدیزمانی،کـوروشصفویو
نعمـتاهللایـرانزاده،مطالعـاتزبانـیوبالغی،

ش16،پاییـزوزمسـتان1396.

اشـعار .16 مجموعـه  الیـه ای  سبک شناسـی 
امین پـور، هوشـنگ محمدی افشـار و  قیصـر 
کبری شـایان مهـر، ادبیـات پایـداری، ش16، 

بهـار و تابسـتان 1396.

نیمنگاهـی.17 در تجسـمی)کانکریت( شـعر
تحلیلـی،انتقـادیوتطبیقـی،نصـرتاهللدیـن
محمـدیکرسـفی،متـنپژوهـیادبـی،ش72،

.1396 تابسـتان

شـعریزیبـارویبـاروحـیپریشـان،رضـا.18
قنـادان،نقدوبررسـیکتابتهـران،ش53و54،

بهـار1396.

کامیـار .19 هایـش،  وطنیـه  و  تبریـز  صافـی 
عابـدی، جهـان کتـاب، ش337و 338، خرداد 
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سـنجی،.20 سـخن تـرازوی در سـخن فـراز
منوچهـربرومنـد،نقـدوبررسـیکتـابتهـران،

.1396 بهـار ش53و54،

تحلیلـی.21 تردیـد: گیـرودار در فراسـت
روانشـناختیوساختارشـکنانهازشـعرترمیـم
دیـواراثـررابـرتفراسـت،کاوهخـدامباشـی،
ادبیـات،عرفـانوفلسـفه،ش1و2، مطالعـات

.1396 تابسـتان

فروغفرخزادشـاعرهایکهشـاعرشـد،امید.22
امـروز،ش1،فروردیـن- ایرانشـهر طبیـبزاده،

خرداد1396.

گنـجقلعهطلسـم،فیـروزمحمدخانی،نقدو.23
بررسـیکتابتهـران،ش56،پاییز1396.

مضامینزیسـتمحیطـیدراشـعارگیلکی.24
براسـاسرویکـردنقـدبومگرا،معصومـهکیانپور،
ادبیـاتپارسـیمعاصـر،ش3،پاییـزوزمسـتان

.1396

نقـد بوم گرایانـة دفتر شـعر از زبـان برگ .25
سـروده محمدرضـا شـفیعی کدکنـی، فرهـاد 
بشـیریان و اکبر شایان سرشـت، شعرپژوهی، 

ش3، پاییـز 1396.

نقـدتطبیقـیفضـایتعلیـقدرآثـارآنتونن.26
طباطبایـی، سـارا سـپهری، سـهراب و آرتـو
پژوهـشادبیـاتمعاصـرجهـان،ش1،بهـارو

.1396 تابسـتان

نقـدزیباشـناختیشـعرآیینـیعاشـورایی.27
و نعمتسـرا زمانـی مظاهـر امینپـور، قیصـر
محمدرضازمـاناحمدی،زیباییشناسـیادبی،

.1396 ش32،

نقدزیباشـناختیشعرسـادهنویسی)سهلو.28

ممتنـع(،محسـنایزدیار،زیباییشناسـیادبی،
ش33،زمستان1396.

سـبکی.29 اصالتهـای و موسـیقی نقـد
موسـیقیاییدرشـعرنـادرنادرپـور،فرشـتهآزاد
تبـار،مطالعـاتادبیات،عرفانوفلسـفه،ش1تا

.1396 پاییـز ،3

نقـد و بررسـی بانگ نـی، سـعید رضوانی، .30
فرهنگسـتان، ش16، 1396. نامة 

نقـدوبررسـیشـعرشـاملوبراسـاسآرکی.31
تایـپشـب،زهـراخاتمـیکاشـانیومحمدرضا
قـادری،زیبایـیشناسـیادبـی،ش1396،33.

نقـدوبررسـیکتـابجریانشناسـیشـعر.32
دفـاعمقـدس،عبدالـهولـیپـور،جامـعدفـاع

تابسـتان1396. مقـدس،ش4،

حسـین.33 شـعرهای دربـارة نظـری و نقـد
صفـاریدوسـت،فرهـادعابدینـی،کتابسـتان،

.1396 آبـان و مهـر ش12،

نگاهـیبـهمجموعهشـعرپیچیـدهدرکتان.34
سـالمی، نورالدیـن شـاعرانه، خـردورزی مـاه

.1396 مـرداد ش10، کتابسـتان،

فرخـزاد.35 فـروغ کتـاب بـه دیگـر نگاهـی
زندگینامـههمـراهبـانامـههـایچـاپشـده،
ایرانشـهرامـروز،ش1،فروردین-خـرداد1396.

و گاهـی تنهایـی، عنایـت مهمـی، نقـد و .36
بررسـی کتاب تهـران، ش55، تابسـتان1396.

مهـدی .37 بـزرگ،  دروغ  ای  آزادی  هـای 
فیروزیـان، جهان کتـاب، ش339و 340، مرداد 

.1396 شـهریور  و 

  ادبیات عربی 

ادبیـاتوتاریـخنـگاریآن،مرتضیهاشـمی.1
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پـور،جهـانکتـابش341،مهـر1396.را

ارزیابـی ترجمـة متـون ادبـی فارسـی بـه .2
عربی براسـاس مدل کارمن گارسـس، عیسـی 
متقی زاده، سـید عـالء نقـی زاده، پژوهش های 
ترجمـه در زبـان و ادبیات عربـی، ش16، بهار و 

.1396 تابستان 

األدب.3 تاریـخ فـی الجامـع  آسیبشناسـی
پژوهشـنامۀ رجبـی، فرهـاد الحدیـث، العربـی
انتقـادیمتـون،ش1،فروردیـنواردیبهشـت

.1396

بازخوانـیانتقـادیازکتابآشـناییبـادانش.4
نحـو،جوادآسـه،آینـۀپژوهـش،ش166،مهرو

.1396 آبان

ببرهـا در روز دهم براسـاس رویکرد گفتمان .5
انتقـادی فـرکالف، سـید اسـماعیل حسـینی 
و  پاییـز  ادبـی، ش4،  نظریـه  و  نقـد  اجـداد، 

زمسـتان 1396.

بررسـیاصـولتصویرپـردازیکالسیسـتمدر.6
شـعرابراهیـمناجـی،عبدالباسـطعربیوسـف
و ادبـی پژوهشهـای اصغـری، رضـا و آبـادی

تابسـتان1396. بالغـی،ش19،

مـع.7 کتـاب از خدیوجـم ترجمـۀ بررسـی
و بـرمبنـایبسـندگی ابیالعـالءفـیسـجنه
پذیرفتگـیدرترجمـۀمتونادبـی،پژوهشهای
ترجمـهدرزبـانوادبیاتعربـی،ش17،پاییزو

.1396 زمسـتان

روزآمـدی.8 و بررسـیشـاخصهایجامعیـت
کتـابالجامـعفـیتاریـخاألدبالعربـی)األدب
یوسـف تحلیـلمحتـوا، رویکـرد بـا الحدیـث(
نظـریوکوثـرتقواییفـر،پژوهـشونـگارش
کتبدانشـگاهی،ش41،پاییزوزمستان1396.

بررسـیکتـابشـرحابـنعقیـلبـهمثابـۀ.9
منبعـیدرسـیدردورههـایکارشناسـیارشـد
فارسـی، ادبیـات و زبـان رشـته بـر تکیـه بـا
محمدرضـاعزیـزی،ادبعربـی،ش2،پاییـزو

.1396 زمسـتان

بررسـیکتـابفـیاألدبالعباسـی،الرؤیهو.10
الفـناثـرعزالدیـناسـماعیلبـاتکیهبـرالگوی
فراگفتمانـیهایلنـد،فـؤادعبـداهللزادهوطاهره
میـرزاده،لسـانمبیـن)پژوهـشادبعربـی(،

ش29،پاییـز1396.

بررسـینسـخهخطـیاعـرابالکافیـهحاج.11
بابـاطوسـیویورویکردهـاینحـویآن،اسـد
میـراث کاوری، ابراهیمـی صـادق احمـدی،

.1396 تابسـتان ش88، شـهاب،

بررسـیوتحلیـلاشـعاردینـیسـّیدحیدر.12
محمدعلـی مقدسـی، امیـن ابوالحسـن حلـی،
آذرشـبوکلثـومتنهـا،پژوهشـنامۀنقدادبـیو

بالغـت،ش2،پاییـزوزمسـتان1396.

بررسـیومقایسـهدوترجمهازرمـانوقایع.13
غریبغیبشـدنسـعیدابونحسخوشـبدبین،
نرگـسقندیلزاده،نقدکتـابادبیات،ش9و10،

بهاروتابسـتان1396.

بررسـی و نقـد بخش صـرف کتـاب صرف .14
و نحـو عربـی، سـیدمحمدرضا ابن الرسـول و 
الهه صفیان، پژوهشـنامة انتقـادی متون، ش1، 

فروردیـن و اردیبهشـت 1396.

عبدالقاهـر.15 کتـاب ترجمـه نقـد و بررسـی
جرجانـیودیدگاههـاینویـناودرنقـد،زهـرا
خسـرویومکانـی،پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،

.1396 اردیبهشـت و فروردیـن ش1،

بررسـیونقـدکتـابأمـراءالشـعرالعربی.16
فیالعصرالعباسـی،لیالجمشـیدی،پژوهشـنامۀ
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را انتقـادیمتـون،ش1،فروردیـنواردیبهشـت

.1396

بررسـیونقـدکتـابأفـاقالشـعرالعربـی.17
عسـکری، صـادق المملوکـی، فیالعصـر
پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش1،فروردیـنو

.1396 اردیبهشـت

العربیـه،.18 الروایـه کتـاب نقـد و بررسـی
علیرضاکاهه،پژوهشـنامۀانتقـادیمتون،ش1،

.1396 اردیبهشـت و فروردیـن

بررسـی و نقـد کتـاب الشـعراء المحدثون، .19
سـیدرضا میراحمـدی، پژوهشـنامة انتقـادی 

متـون، ش1، فروردیـن و اردیبهشـت 1396.

اللغـه.20 آداب تاریـخ کتـاب نقـد و بررسـی
العربیـهفیالعصـرالحدیـث،محسـنسـیفیو
بهارهصمدی،پژوهشـنامۀانتقـادیمتون،ش1،

اردیبهشـت1396. و فروردیـن

االدب.21 تاریـخ فـی کتـاب نقـد و بررسـی
امیـن ابوالحسـن الفـن، و الرؤیـه العباسـی:
مقدسـی،موسـیبیـاتوعبدالوحیـدنویـدی،
پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش1،فروردیـنو

.1396 اردیبهشـت

بررسـیونقـدکتـابفـیاألدباألندلسـی،.22
ابراهیـمنامـداری،پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،

اردیبهشـت1396. و فروردیـن ش1،

بـا.23 معناشناسـی کتـاب نقـد و بررسـی
رویکـردنقـدمقابلـهایترجمـه،یوسـفنظری،
پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش1،فروردیـنو

.1396 اردیبهشـت

بررسـیونقدکتابنحوتعلیـماللغهالعربیه.24
انتقـادی پژوهشـنامۀ جالئـی، مریـم وظیفیـاً،

متـون،ش1،فروردیـنواردیبهشـت1396.

بررسـیونقـدلغـویمعجـمالمغـربفـی.25
ترتیـبالمغـرب،محسـنعابدیوسـّیدابراهیم
دیباجی،لسـانمبیـن،ش28،تابسـتان1396.

خطـی .26 نسـخ  و  آثـار  دربـارة  پژوهشـی 
و  آذرشـب  محمدعلـی  میکالـی،  ابوالفضـل 
علـی اکبر محمـدی، ادب عربـی، ش2، پاییز و 

.1396 زمسـتان 

تحلیـلرمـاناللـصوالـکالباثـرنجیـب.27
برمـون، کلـود سـاختاری الگـوی بـا محفـوظ
پیمـانصالحی،نقـدادبمعاصرعربـی،ش12،

.1396

سـالم.28 ژرژ اثـر فیالمنفـی رمـان تحلیـل
هومـن اگزیستانسیالیسـم، مکتـب مبنـای بـر
ناظمیـان،فاطمـهپرچگانـیومیـالددرویشـی،

.1396 عربـی،ش14، معاصـر ادب نقـد

تحلیـل سبک شناسـی و زیبایی شـناختی .29
ترجمـة اشـعار عربـی سـعدی شـیرازی بـه 
نظـری،  علیرضـا  شـیرازی،  مؤیـد  دسـت 
پژوهشـنامة نقد ادبـی و بالغـت، ش2، پاییز و 

زمسـتان1396.

تحلیـل مؤلفه هـای پسامدرنیسـم در آثار .30
داسـتانی جبـرا ابراهیـم جبـرا بـا تکیـه بـر 
رمان هـای البحث عـن ولید مسـعود و یومیات 
سـراب عّفـان، عـزت مالابراهیمـی و صغـری 
رحیمـی، زبان و ادبیـات عربـی، ش 16، بهار و 

تابسـتان 1396.

31.:google translate کمـک بـا ترجمـه
نقدکتـاببررسـیجنبههـایهنـری-معنایـی
شـعرمعاصـرعـرب،سـعیدمهـری،نقـدکتـاب

تابسـتان1396. و بهـار ادبیـات،ش9و10،

دیـدگاه.32 براسـاس واژگانـی چندمعنایـی
معنیشناسـیواژگانیشـناختی:تحلیلموردی
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رمـاندروزبلغـراداثرربیـعجابر،جـواداصغریرا

و بهـار عربـی،ش1، ادب جعفـری، فاطمـه و
.1396 تابسـتان

بینافـردی.33 و اندیشـگانی سـاختار خوانـش
اشـعارفاروقجویدهبراسـاسرویکردنقشگرای
هلیـدی:مطالعهموردپژوهانـهدهقصیده،فرهاد
نـادریوسـمیهنـادری،نـدقادبمعاصرعربی،

ش1396،13.

دربـاره نحـو هنـدی و نحـو عربـی، باقـر .34
ش12،  ادبیـات،  کتـاب  نقـد  قربانی زریـن، 

.1396 زمسـتان 

محمـد.35 سـاده، صـرف کتـاب در درنگـی
نـادری،آیینـهپژوهـش،ش164،خـردادوتیـر

.1396

رفتارشناسـی نحوة عمل برخـی مترجمان .36
در مواجهـه بـا دشـواری هـای ترجمـة متون 
عرفانی: مقایسـه و ارزیابی ترجمه های فارسـی 
اللمـع فـی التصـوف، ، سـیدروح اهلل طاهری و 
هـادی نظری منظـم، نقدکتاب ادبیـات، ش12، 

.1396 زمستان 

روایتشناسـیهـزارویـکشـباثـرنجیب.37
محفـوظ،فریـدهدژکامـهواسـماعیلاسـالمی،
مطالعـاتادبیـات،عرفانوفلسـفه،ش14،پاییز

.1396

زنوارگـیدررابطـهبـاابـنعربـی:ترجمهای.38
نامفهـومازکتابـیمهم،مسـعودجعفـریجزی،
جهـانکتـاب،ش339و340،مـردادوشـهریور

.1396

شـرحرکنالدیـناسـترآبادیوجامـیبـر.39
عصـاره، عاطفـه و عطاشـی عبدالرضـا کافیـه،

.1396 بهـار ش87، شـهاب، میـراث

کاوشـیدرمعانـیثانویودادههـایدرونی.40
رمـانزقاقالمـدقبرپایـۀروشگفتمـانکاوی
انتقادیفرکالف،مسـلمخزلـی،محموددهنوی
وعلـیسـلیمی،نشـریهانجمـنایرانـیزبـانو

ادبیـاتعربی،ش42،بهـار1396.

کتـاباالدبالمقارنگلگلشـتیدرادبیات.41
تطبیقـی،رسـتمخنیفـر،کیهـانفرهنگـی،ش

369و370،شـهریورومهـر1396.

نقـد،.42 تـرازوی در األساسـی النحـو کتـاب
مورنانـی، وسـمیراصدیقـی میمنـدی وصـال
پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش1،فروردیـنو

.1396 اردیبهشـت

گزارشـی فارسـی از شـکوه شـعر عربـی،  .43
ناصرقلـی سـارلی، نقد کتـاب ادبیـات، ش11، 

پاییـز 1396.

الرنـدی در آیینـه نقـد .44 ابوالبقـاء  مرثیـة 
رتوریـک، علـی قهرمانـی و صدیقه حسـینی، 

ادب عربـی، ش14، 1396. نقـد  پژوهشـنامة 

معرفـیومقایسـهدوکتـابدرنقـدادب.45
عربـی؛المثـلالسـائرابـناثیـرجـزریوالفلک
آینـۀ راثـی، الحدیـد،حبیـب ابـی ابـن الدائـر

آبـان1396. و مهـر پژوهـش،ش166،

معرفـی، تحلیـل و بررسـی نسـخه خطی .46
شـرح المفصـل عزالدیـن عبدالعزیـز کاشـی، 
رقیـه  و  شوشـتری  خلیفـه  ابراهیـم  محمـد 
خرمـی، ادب عربـی، ش2، پاییـز و زمسـتان 

.1396

نقدموسـیقاییالمیـهالترکوالمیـهالکرد،.47
داوودزرینپوروسـیدرضاسـلیمانزادهنجفی،

ش16،بهاروتابسـتان1396.

رمـان.48 فارسـی ترجمـۀ بررسـی و نقـد
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را قلباللیـلبـاعنـواندلشـببراسـاسالگـوی

گارسـس،علـیصیادانـی،سـیامکاصغرپـورو
لیـالخیراللهـی،پژوهـشهـایترجمـهدرزبان
وادبیـاتعربـی،ش16،بهـاروتابسـتان1396.

نگاهـیبهترجمۀفارسـیالثابتوالمتحول،.49
حسـناکبریبیـرق،جهانکتـابش341،مهر

.1396

نگاهـینقادانهبـهکتابتعلیماللغـهالعربیه.50
لغیرالناطقیـنبهـا؛النظریـهوالتطبیـقازمنظـر
تحلیـلمحتـوا،سـجاداسـماعیلی،پژوهشـنامۀ
انتقـادیمتـون،ش1،فروردیـنواردیبهشـت

.1396

  تاریخ و جغرافیا 

ابـنبطوطهبـهروایتمّوحد،محمـددهقانی،.1
نگاهنـو،ش113،بهار1396.

غالمحسـین.2 خاورمیانـه، در اخترشناسـی
صـدریافشـار،میـراثعلمـیاسـالموایـران

.1396 تابسـتان و بهـار ش1،

ادواردبراون،شـرقشـناسایراندوست،کاوه.3
بیات،جهانکتـاب،ش1396،342.

ارامنـۀایـراندرقـرنهفدهـم،رضـادهقانی،.4
تابسـتان و بهـار تاریـخ،ش13و14، نقدکتـاب

.1396

مجیـد.5 اسـت، پیوسـته تاریـخ بـه آنچـه از
رهبانـی،جهـانکتـاب،ش339و340،مـردادو

.1396 شـهریور

اسـالمدرآفریقـایسـدههایمیانـه،ایمـان.6
ش16، تاریـخ، کتـاب نقـد جوشـانی، فخـری

.1396 زمسـتان

اسـالمدرهنـدوجنـوبشـرقآسـیا،حمید.7
شـمسالدین،نقدکتابتاریـخ،ش13و14،بهار

تابستان1396. و

اصنافدرصدرمشـروطیت،فریدونشایسته،.8
نقدکتابتاریـخ،ش15،پاییز1396.

مسـعود.9 آذربایجـان، تاریخـی اطلـس
عرفانیـان،نقدکتـابتاریـخ،ش13و14،بهـارو

.1396 تابسـتان

اقدامـاتدولتهـایایران،مرجـانمهدوی.10
تاریـخ،ش13و14،بهـارو مقـدم،نقـدکتـاب

تابسـتان1396.

اندیشـۀسیاسـیدرایـرانباسـتان،عبـاس.11
جـداریکریمیـان،نقـدکتـابتاریـخ،ش16،

.1396 زمسـتان

انقالبیگـریدرایـران:نگاهـیبـهشـورش.12
روسـیه،جعفـرمرادحاصلـی،نقـدکتـابتاریخ،

ش13و14،بهـاروتابسـتان1396.

اوضـاعمملکـتوفـارسدرجنـگجهانـی.13
اول،نقـدوبررسـیکتـابتهـران،ش56،پاییـز

.1396

ایـرانشناسـیدرروسـیه،یونـسصادقـی،.14
نقـدکتـابتاریـخ،ش16،زمسـتان1396.

نخسـتین،.15 سـدههای در اسـالم و ایـران
شـهرامخالـدیسردشـتی،نقـدکتـابتاریـخ،

.1396 تابسـتان و بهـار ش13و14،

ایـرانودوجنبـشدرنیـمقـرن،علیاکبـر.16
فرهنگـی،نقـدکتـابعلـوماجتماعـی،ش13،

بهـار1396.

آخریـنشـاهبـزرگ،بهـرامروشـنضمیـر،.17
نقـدکتـابتاریـخ،ش16،زمسـتان1396.

آمـوزهوآییـن،حسـینمالکـیلوطکی،نقد.18
کتـابتاریخ،ش16،زمسـتان1396.
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تمدن اسـالمی .19را در  طبیعـی  علـوم  آیـا 

برگرفتـه از اسـالم بـود؟، امیرمحمـد گمینی، 
نقد کتـاب کالم، فلسـفه و عرفـان، ش15و16، 

و زمسـتان 1396. پاییـز 

بازخوانـیروابطفرهنگی-تمدنیمسـلمانان.20
وفرانسـویان،سـیدجـاللمحمـودی،نقدکتاب

تاریخ،ش16،زمسـتان1396.

باسـتانشناسـیسـفریاسـتبـیپایـان،.21
فرشـیدمصدقـیامینـی،نقـدوبررسـیکتـاب

تابسـتان1396. ش55، تهـران،

در.22 مسـکویه نـگاری تاریـخ بررسـی
تجارباالمـمبـاتأکیـدبـرمنابع،حسـنمجربی
وسـّیدابوالفضلرضـوی،تاریخنامۀایـرانبعداز

.1396 تابسـتان و بهـار اسـالم،ش14،

بررسـیتاریخنـگاریوتاریخنگـریفضلاهلل.23
آرای تاریـخعالـم روزبهـانخنجـیدرکتـاب
امینـی،زینـبعیوضـی،کارنامـۀتاریـخ،ش7،

بهـاروتابسـتان1396.

بررسـیتطبیقـیسـاختاروترکیببندیدر.24
نگارگـریمکتـبتبریـزدومومکتـبعثمانـی:
و طهماسـب شـاه شـاهنامه مـوردی مطالعـه
سـلیماننامه،سـاراصادقینیاوالهـامحصاری،
،27 ش اسـالمی، تمـدن و فرهنـگ تاریـخ

.1396 تابسـتان

بررسـیمیـزانتناسـبکتـابتاریـخسـوم.25
متوسـطهبـامعیارهـایانتخابمحتـوا،مرتضی
شـاهمـرادی،داودمیرزاییفر،موسـیآداک،نقد
کتـابکودکونوجوان،ش14،تابسـتان1396.

تاریخـی.26 روایـات تحلیـل و بررسـی
دربـارة گیالنـی احمـد کیـا سراجاالنسـاب
صفویـان،محمـدافقـری،تاریـخنـگار،ش12،

.1396 اردیبهشـت

بررسـیوشـناختجایگاهتاریخمحلی:نقد.27
تاریـخلرسـتانروزگارقاجار،خاطراتنخسـتین
سـپهبدایرانـیوجغرافیـاینظامـیپیشـکوه،
تاریـخ،ش16، نقدکتـاب  اسـماعیلسـپهوند،

زمسـتان1396.

بررسـی و نقـد ترجمـه کتـاب روش هـای .28
کـوروش  باستان شناسـی،  در  میدانـی 
روسـتایی، پژوهشـنامة انتقادی متـون، ش4، 

آبـان 1396. و  مهـر 

بررسـی و نقـد کتاب شـهرهای ساسـانی .29
از منظـر تاریـخ و باستان شناسـی، میثم لباف 
خانیکـی، پژوهشـنامة انتقـادی متـون، ش4، 

آبـان 1396. و  مهر 

گفتمـان.30 در زنـان کتـاب نقـد و بررسـی
پزشـکیایـرانبـاتکیهبـردورانصفویـه،تاریخ

.1396 زمسـتان ش71، پژوهـی،

نـگاریظهیرالدولـه.31 تاریـخ بینـشوروش
بـاتکیـهبـرتاریـخبـیدروغ،مصطفـیجـوان،

بهـار1396. خوارزمـی،ش15، تاریخنامـه

در.32 مـروی کاظـم محمـد روش و بینـش
تاریخنـگاریعالـمآراینـادری،اکـرمناصـری،
عبـاسسـرافرازیوزهـراعلیـزادهبیرجنـدی،
تاریـخنامـۀایـرانبعـدازاسـالم،ش15،پاییـز

.1396 زمسـتان و

انتظـار،.33 سـالها از پـس پربـار پژوهشـی
سـیروسپرهـام،نقـدوبررسـیکتـابتهـران،

تابسـتان1396. ش55،

تاریـخاندیشـیارنسـتنولتـه،محمدجالل.34
ماخانـی،نقدکتـابتاریـخ،ش15،پاییز1396.

تاریخسیاسـیکاسیها،سـهمالدینخزائی،.35
نقدکتابتاریخ،ش16،زمسـتان1396.
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را تاریـخعثمـانپاشـا:منبعیمهـمدرارتباط.36

محمـد صفـوی، عثمانـی- رویاروییهـای بـا
حسـینصادقـی،نقدکتـابتاریـخ،ش13و14،

بهـاروتابسـتان1396

تاریـخگلبـنخانان:درباريخانـاتکریمهو.37
ترجمههایفارسـیآن،رادمانرسـولیمهربانی،

نقدکتابتاریخ،ش16،زمسـتان1396.

تاریـخگمشـدةبختیـاری،شـهرامخالـدی.38
سردشـتی،نقـدکتـابتاریـخ،ش16،زمسـتان

.1396

تاریـخناتمـاماسـت،آمنـهابراهیمـی،نقـد.39
کتـابتاریـخ،ش13و14،بهاروتابسـتان1396.

تاریخوادبیاتکیسـانیه،محمـدباقری،نقد.40
کتابتاریخ،ش13و14،بهاروتابسـتان1396.

تجربـۀتجـددبومـیدرایـران،حمیدرضـا.41
یوسـفی،جهانکتاب،ش335و336،فروردین

واردیبهشـت1396.

دربـارة.42 الـدوری دیـدگاه انتقـادی تحلیـل
محمـد علـی اسـالمی، تاریخنـگاری خاسـتگاه
و تاریخنگـری آقاجـری، هاشـم و زمانـی
و بهـار الزهـرا،ش104، دانشـگاه تاریخنـگاری

.1396 تابسـتان

شـهابالدین.43 مغـوالن، عصـر در تشـیع
سـمنان،نقدکتـابتاریـخ،ش15،پاییز1396.

تشـیعدرکرمانشـاه،سـهیالفرجـی،نقـد.44
کتـابتاریـخ،ش13و14،بهاروتابسـتان1396.

محمدباقـر.45 سـید خاورشناسـان، و تشـیع
ش16، تاریـخ، کتـاب نقـد نیارکـی، آقایـی

.1396 زمسـتان

مسـعود.46 بیعـت، و شـورا تشـریع، جایـگاه
بهرامیـان،نقـدکتـابتاریـخ،ش16،زمسـتان

.1396

در جمـال .47 گفـت  نتـوان  قـدر  ایـن  جـز 
تـو عیـب: نگاهـی بـه کتـاب سـیاق، تاریخ، 
آموزش، دیوان سـاالری و ریاضی حسـابداری، 
مریـم صدیقی، آینـة پژوهـش، ش164، خرداد 

و تیـر1396.

جهـاناسـالمازسـال41تـا227هجـری،.48
تاریـخ،ش15، نقـدکتـاب بهرامیـان، مسـعود

پاییـز1396.

چالـشتأسـیسمـدارسنویـندرایـران،.49
رحیـمروحبخش،نقدکتـابتاریـخ،ش13و14،

بهـاروتابسـتان1396

محمـد.50 هجـری، 145 سـال تـا حسـنیان
باقـری،نقدکتـابتاریـخ،ش15،پاییـز1396.

حکایـتحکمـت،کاوهبیـات،جهـانکتاب،.51
343و344،آذرودی1396.

خاطـراتصدرانقـالب،فرهـادنامبرادرشـاد،.52
نقدکتـابتاریـخ،ش16،زمسـتان1396.

اکبـرشـریف.53 انگلیـس، خاطـراتکنسـول
و بهـار ش13و14، تاریـخ، نقدکتـاب زاده،

1396 تابسـتان

بخـارا،.54 فیروزبخـش، پژمـان نامـه، خـدای
.1396 اسـفند و بهمـن ش122،

نفتـی،.55 خـوان بـر فرهنگـی آثـار خلـق
محمدرضـامهدیـزاده،جهـانکتـاب،ش337و

.1396 تیـر و خـرداد ،338

خوانـشانتقادیبازتابزندگـیوزمانهآیت.56
اهللسـیدمصطفـیخمینـیدردودایرةالمعارف
مشـهورایرانـی،سـهرابمقدمی،پانـزدهخرداد،

ش53،پائیـز1396.



72

یو
سال

تار
اال
قـ
هم

ایـ
مـ
ن

ری
داو
وم

هد
حلـ

ـر
هم

هب
افت
هی
ذکاوتـی.57را فاطمـه ایـران، در خودکامگـی

قراگزلـو،جهـانکتـاب،343و344،آذرودی
.1396

بیـات، جهـان .58 کاوه  گمگشـته در زمـان، 
کتـاب، ش 345 و346، بهمن و اسـفند 1396.

دربـارةمجموعـهمقاالتخلیلملکـی،کاوه.59
بیـات،جهـانکتـاب،ش345و346،بهمـنو

اسـفند1396.

دورهباشـکوهبوییان،پیمانابوالبشـری،نقد.60
کتابتاریـخ،ش15،پاییز1396.

بینـی،حسـین.61 مثابـۀجهـان بـه دوسـتی
روحانـیصـدر،نقدکتابتاریخ،ش16،زمسـتان

.1396

دولـتهـایشـیعی،زهـراسـاداتکشـاورز.62
وفرشـتهقوسـعیدی،نقدکتـابتاریـخ،ش16،

زمسـتان1396.

رفیـقتوفیـق،علـیقیصـری،جهـانکتاب،.63
ش345و346،بهمـنواسـفند1396.

رویارویـیبـامنابـعتاریخـی،آرشامامـی،.64
نقـدکتـابتاریـخ،ش15،پاییـز1396.

حمیـد.65 بسـت، سـنگ قلعـۀ در رویارویـی
ودی آذر نامجـو،جهـانکتـاب،343و344،

.1396

رویدادنامـهخوزسـتان،کلثـومغضنفـریو.66
بهـرامروشـنضمیر،نقـدکتـابتاریـخ،ش15،

پاییـز1396.

زنـانخاورمیانه،خدیجهکارگراسـفندآبادی،.67
نقدکتـابتاریـخ،ش15،پاییز1396.

زنـاندرتاریـخسیاسـی-اجتماعـیایـران،.68
ش16، تاریـخ، نقدکتـاب پورعابدیـن، سـحر

.1396  زمسـتان

محمدحسـن.69 مرینیـان، بنیـان سـازمان
بهـارو تاریـخ،ش13و14، نقدکتـاب بهنامفـر،

1396 تابسـتان

ایـران،سـیدمحمـودسـادات.70 سانسـوردر
زمسـتان ش16، تاریـخ، نقدکتـاب بیدگلـی،

.1396

سـفرنامۀمرداویـچ،زینبکریمـی،نقدکتاب.71
تاریخ،ش16،زمسـتان1396.

سیسـتانباسـتان،حسـینمالکـیلوطکی،.72
نقـدکتـابتاریـخ،ش15،پاییـز1396.

واقعیـت،عبـاس.73 تـا اسـطوره از شـاهنامه،
جـداریکریمیـان،نقـدکتـابتاریـخ،ش15،

.1396 پاییـز

کتـاب.74 نقـد دریـس، پویـا ناپایـدار، صلـح
.1396 پاییـز ش15، تاریـخ،

عصـرامـویوعصـرامویعباسـی،سـپیده.75
محمدبیگـی،نقدکتـابتاریـخ،ش16،زمسـتان

.1396

علـمنافـع،تاریـخنـگاریمسـعودی،سـید.76
تاریـخ، نقدکتـاب قمصـری، حسـینی علـی

1396 تابسـتان و بهـار ش13و14،

فرهنـگوتمـدنایراندردورةسـلجوقیان،.77
بهـزاداصغـری،نقدکتابتاریخ،ش16،زمسـتان

.1396

کتـابقلعـههـاودژهـایایرانـی:نگاهیبه.78
تدویـنوترجمـۀآن،جـوادنیسـتانی،ایرانشـهر

امـروز،ش1،فروردیـن-خـرداد1396.

کتیبـه هـای میخـی اورارتویـی، سـهیل .79
زمسـتان   ش16،  تاریـخ،  نقدکتـاب  دلشـاد، 
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کوتـاهازتاریـخ،یونـسصادقـی،نقدکتـاب.80
تاریـخ،ش16،زمسـتان1396.

استانشناسـی.81 کتـاب بازنگـری لـزوم
بـانـگاهگردشـگری،محمـدرئـوف کرمانشـاه
حیـدریفـر،ناصـررضائـیوالهامهرمـزینژاد،
.1396 پاییـز ش1، جغرافیـا، آمـوزش رشـد

مـردمکوچـهوخیابـانکجـایتاریـخبوده.82
انـد؟،آمنـهابراهیمـی،نقدکتـابتاریـخ،ش16،

زمسـتان1396.

مـردهریـگایرانیاندرانتهایجادهابریشـم.83
آبـی،مهـدیمحـیآبـادی،نقدکتـابتاریـخ،

ش13و14،بهـاروتابسـتان1396

مـرگخامـوش،رحیـمشـبانه،نقـدکتـاب.84
پاییـز1396. تاریـخ،ش15،

مطالعـهایروشـمندونوآورانـهدرتاریـخ.85
نـگاریاسـالمی،معصومعلـیپنچـه،نقدکتـاب

.1396 زمسـتان تاریـخ،ش16،

معرفـیوبررسـیکتـابپاسـدارانجـوان.86
درکردسـتان،رمضانعلـیابراهیـمزادهگرجـی،
کیهـانفرهنگـی،ش364و365،فروردیـنو

.1396 اردیبهشـت

معرفـیوبررسـینسـخهخطـیاحـواالت.87
جزیـرهبحریـن،کاظـمشـریفکاظمـی،مهران
رضایـیومریمصفایـی،مطالعاتخلیـجفارس،

تابسـتان1396. ش6،

رویکـرد.88 بـا اسـنادی مصادیـق و مفاهیـم
ادبیاِتتاریخی،شـبنمسـرآمد،نقدکتابتاریخ،

تابسـتان1396 بهـارو ش13و14،

مقـاالتملکـیدرواپسـینمـاههـایدولت.89
ملـی،مجیـدرهبانـی،جهـانکتـاب،ش345

و346،بهمـنواسـفند1396.

مکتـبتعلیـموتربیـتحفصیـان،محمـد.90
حسـنبهنامفـر،نقدکتـابتاریـخ،ش15،پاییز

.1396

نامـهخسـروان،هرمـزهمایـونپـور،نقـدو.91
بررسـیکتـابتهـران،ش55،تابسـتان1396.

نامـۀروزگار،سـیدمحمودسـاداتبیدگلی،.92
تابسـتان و بهـار تاریـخ،ش13و14، نقدکتـاب

1396

نـانوسیاسـت،سـهیالفرجـی،نقـدکتاب.93
تاریـخ،ش15،پاییـز1396.

نخسـتین »تاریـخ مـاد« نقـد و بررسـی .94
کتاب مادها، سـعدی سـعیدیان، پژوهشـنامة 

انتقـادی متـون، ش4، مهـر و آبـان 1396.

نقـدفرهنگـیدرمطالعـاتتاریخیشـورش.95
گئوماتـهوبـهقـدرترسـیدنداریـوشبـزرگ،
آرزورسـولی،پژوهـشهـایتاریخـیاسـالمو

ایـران،ش20،بهـاروتابسـتان1396.

نقـدوبازخوانـیکتـابروکـورنتـه،سـعید.96
باقـیزاده،تاریـخپژوهـی،ش70،پاییـز1396.

نقـدوبررسـیروایتهـایهشـامکلبیدر.97
تاریـخطبـری،زینـبامیدیـان،تاریخاسـالمدر
آینـۀپژوهـش،ش42،بهـاروتابسـتان1396.

نقـدوبررسـیکتاب»تاریخشـفاهیانقالب.98
اسـالمیدراراک«،مریمطالبی،سـارهمشهدی
ومریـمحاجـیزاده،تاریخشـفاهی،ش4،پاییز

زمستان1395. و

نقـدوبررسـییادداشـتهـایاسـداهللعلم.99
)جلدششـم-سـالهـای1355-1356(،جلیل
بهـار ش68، پژوهـی، تاریـخ گزگـوه، قصابـی

.1396
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نقـدیبـرکتـاب»باستانشناسـیپیـش.100را

)میـانرودان(«،رحمـت بینالنهریـن تاریـخ از
عباسنژادسرسـتی،پژوهشـنامۀانتقـادیمتون،

ش4،مهـروآبـان1396.

نقـدیبـرکتـاب»باستانشناسـیجوامع.101
باسـتاندرهـزارهسـومپ.م.«،حسـن ایـران
پژوهشـنامۀ داوری، صـادق محمـد و باصفـا

آبـان1396. و انتقـادیمتـون،ش4،مهـر

نقـدیبـرکتـاب»باستانشناسـیمـاد«،.102
متـون، انتقـادی پژوهشـنامۀ مهرآفریـن، رضـا

ش4،مهـروآبـان1396.

نقـدی بر کتـاب »باستان شناسـی میدانی .103
)اصـول سیسـتماتیک در کاوش هـا(«، محمـد 
قمـری فتیـده، پژوهشـنامة انتقـادی متـون، 

ش4، مهـر و آبـان 1396.

باسـتان.104 بـر درآمـدی کتـاب بـر نقـدی
شناسـیمیدانی،امیرصادقنقشینه،پژوهشنامۀ

انتقـادیمتـون،ش4،مهـروآبـان1396.

نقـدی بـر کتـاب نگاهی بـه تاریـخ تفکر .105
امامیـه از آغـاز تا ظهـور صفویه، غالمحسـن 
پژوهـش،  آینـة  در  اسـالم  تاریـخ  محرمـی، 

ش42، بهـار و تابسـتان 1396.

دائـره.106 در خمینـی مدخـل بـر نقـدی
مقدمـی، سـهراب اسـالمی2، بـزرگ المعـارف

.1396 بهـار ش51، خـرداد، پانـزده

تاریـخ .107 شناسـی  مرجـع  بـر  نقـدی 
کتـاب  نقـد  رحمتـی،  محسـن  سـلجوقیان، 
.1396 تابسـتان  و  بهـار  ش13و14،  تاریـخ، 

خواجـه .108 کتـاب  بـر  تاریخـی  نقـدی 
نظام الملـک اثر سـّید جـواد طباطبایی، محمد 
حسـین بیگـی و فرهـاد صبوری فـر، تاریخ نو، 

.1396 تابسـتان  ش19، 

علـی.109 ایـران، حاکمیـت در اقـوام نقـش
احمـدی،نقـدکتـابتاریـخ،ش13و14،بهـارو

.1396 تابسـتان

در.110 جدیـد کتابـی انتشـار بـه نگاهـی
ش5، شناسـی، بهائـی پژوهـی، بهائـی حـوزة

.1396 زمسـتان

نگاهـیبـهایـرانوسـازمانسـیا،مجتبی.111
شـهرآبادی،نقـدکتابتاریـخ،ش16،زمسـتان

.1396

نگاهـیبـهکتـابدولـتهاوسلسـلههای.112
حاکـمبـرقلمرواسـالم،حجـتزمانـی،گزارش

میـراث،ش72و73،اسـفند1394.

نگاهـیبـهنقشنیـرویشـهریداشهاو.113
جاهلهـادردورویـداد28مـردادو15خـرداد،
احمـدکاظمـیموسـوی،نقـدوبررسـیکتـاب

تهـران،ش53و54،بهـار1396.

اردشـیر.114 علـم، یادداشـتهای بـه نگاهـی
لطفعلیـان،نقـدوبررسـیکتابتهـران،ش55،

تابسـتان1396.

ظهیرالدیـن.115 دیـوان بـر تاریخـی نگاهـی
مشـروعیت و آذربایجـان فاریابی)اتابـکان
پژوهشهـای پیـری، محمدرضـا حاکمیـت(،

.1396 زمسـتان ش36، تاریخـی،

جعفـری.116 شـیما اوراتوهـا، و هخامنشـیان
و تیـر ش2، امـروز، ایرانشـهر دهقـی،

.1396 یور شـهر

یـا .117 نامـه  پژوهـش  َسـرقات:  و  َهَفـوات 
کتـاب  بـه  انتقـادی  نگاهـی  نمـا؟  پژوهـش 
نگاهـی بـه تاریـخ تفکـر امامیـه از آغـاز تـا 
ظهـور صفویـه، حمیـد عطایـی نظـری، آینة 
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را .1396 شـهریور  و  مـرداد  ش165،  پژوهـش، 

هولوکاسـت،علیرضاعسـگری،نقـدکتاب.118
تاریـخ،ش15،پاییـز1396.

هیتلـرونازیهـا،علیرضـاعسـگری،نقـد.119
کتـابتاریخ،ش13و14،بهاروتابسـتان1396.

ایـران،.120 از آرنولـدویلسـون یادداشـتهای
کاوهبیـات،جهـانکتـاب،ش339و340،مرداد

وشـهریور1396.

یروانـد بیـن دو انقـالب، بهمن زبردسـت، .121
نگاه نـو، ش115، تابسـتان 1396.

  کودک و نوجوان

ادبیـاتتطبیقـیکـودکدردوتمـدنبزرگ:.1
نگاهـیبهکتابداستاننویسـیکـودکدرهند،
روحاهللمهدیپـورعمرانـی،نقدکتـابکودکو

نوجوان،ش14،تابسـتان1396.

ازداسـتانهایپریـانتـافانتزی،زهـراآدینه،.2
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش14،تابسـتان

.1396

ازمجموعهداسـتانبهسـویدانشـنامه:نقدو.3
بررسـیکتـابدایرةالمعـارفپیامبـران،مرضیه
بابـازادهخامنـه،نقـدکتـابکـودکونوجـوان،

ش13،بهـار1396.

اعتمادسـازیبیـنانسـانوخداونـد،محبوبه.4
اسـتادی،نقـدکتابکـودکونوجـوان،ش14،

تابسـتان1396.

انسـانخردمنـد،بشـرهبـوطزده:نگاهـیبه.5
کتـاببـهچاچالکسـقوطکنیـد،مهدیهسـّید
نورانـی،نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش16،

زمسـتان1396.

انسـانکـودک،موجـودسـادهاینیسـت:نقد.6
وبررسـیکتـابنوجـوانماهـیبـاالیدرخت،
پـریرضـوی،نقـدکتـابکـودکونوجـوان،

.1396 زمسـتان ش16،

تاریـخ،رفیـع.7 اعمـاق بـه آغـاززمـان:سـفر
افتخـار،نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش14،

.1396 تابسـتان

آمـوزشبـاحرکـتازنظریهبهنقـد:معرفیو.8
بررسـیکتابسـرزمینمادریشـهرزاد،مسعود
هوشـیار،نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش16،

.1396 زمستان

بررسـی.9 و نقـد متـن: بـردوش بـارتصویـر
تصاویـرکتـابکـرهاالغوروبـاهمـکار،عاطفـه
فردمقـدم،نقدکتـابکودکونوجـوان،ش13،

.1396 بهـار

بازیشـادیشـعر:نگاهـیبهسـهمجموعه.10
شـعرخردسـال،اسـماعیلاهللدادی،نقـدکتاب

کـودکونوجـوان،ش13،بهـار1396.

بـاورپذیـریبـودنلـکلکهـا:گزارمـان.11
مهـدی نیسـت، کار در لکـی لـک انتقـادی
فردوسـیمشـهدی،نقدکتابکودکونوجوان،

.1396 تابسـتان ش14،

بچـههـابیاییـدافسـانهبخوانیـم:نگاهیبه.12
افسـانههـایمردمـینـروژ،روحاهللمهـدیپور
عمرانـی،نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش15،

پاییـز1396.

دارنـد؟:.13 دوسـت را بچههـاچـهچیزهایـی
نگاهـیبـهکتـابآنچهدوسـتدارمودوسـت
نـدارم،روحاهللمهدیپـورعمرانـی،نقـدکتـاب

کـودکونوجـوان،ش14،تابسـتان1396.

بحرانیدرحالانتشـار،سـندیمؤمنی،نقد.14
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کتابکودکونوجـوان،ش13،بهار1396.را

بررسـیافسـانهدژهوشربابرمبناینظریۀ.15
واعظـیدهنـوی،طاهـره نجمـه برونوبتلهایـم،
مطالعـات جعفـری، سـعدی و باقـری خامنـه
ادبیـاتکـودک،ش16،پاییزوزمسـتان1396.

بررسـیمضامیـندومجموعهشـعرکودکان.16
محمـودکیانـوشبـارویکـردمخاطبشناسـی،
رامیـنمحرمـی،خدابخشاسـداللهی،شـکراهلل
پورالخـاصوپیامفروغـیراد،پژوهشهایادبی

وبالغـی،ش18،بهـار1396.

بررسـیمؤلفههایپسـامدرندرداسـتانبز.17
زنگولـهپـاازمحمدعلـیعلومـی،پژوهـشهای

ادبـیوبالغی،ش18،بهـار1396.

وتصویـردر.18 تحلیـلدرونمایـه و بررسـی
داسـتانهایکودکانـهرولـددال،سـجادنجفـی
بهـزادیوجهانگیـرصفـری،پژوهشهـایادبی

وبالغـی،ش18،بهـار1396.

برهمکنـشدنیاهـایناهمگـون:نقـدیبـر.19
رمـانپیامـکعوضـی،مهـدیابراهیمیالمـع،
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش14،تابسـتان

.1396

بومـی،نوجوانانه،اجتماعـی:نگاهیبهکتاب.20
میمـوندرکنسـرتشـبانه،مریـمکوهسـتانی،
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش14،تابسـتان

.1396

پرسـشدرجـوابپرسـش:مـنچهکسـی.21
هسـتم؟،زهـرااحمـدی،نقـدکتـابکـودکو

نوجـوان،ش16،زمسـتان1396.

پسامدرنیسـموبوطیقـایداسـتانکـودک،.22
تحلیلـیروایـتشناسـانهازداسـتانآقارنگـیو
گربـۀناقـال...،فرامـزخجسـتهوعاطفـهنیکخو،

و پاییـز ش16، کـودک، ادبیـات مطالعـات
.1396 زمسـتان

پیوسـتآفرینـشوگسسـتکتابآفرینـی:.23
نقـدکتابمنمثلماهمیشـوم،شـهنازآزادی،
نقدکتابکودکونوجـوان،ش15،پاییز1396.

تأثیـرادبیـاتآیینـیدررشـدبینـشدینی.24
کودکانونوجوانان،شـرارهمسـچیانجورشری،
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش16،زمسـتان

.1396

تاریـخبـهروایـتبیوگرافـی:یادداشـتیبـر.25
کتـابپایـانخوفنـاکبـزرگانتاریـخ،روحاهلل
و کـودک کتـاب نقـد عمرانـی، مهدیپـور

.1396 بهـار ش13، نوجـوان،

بـر.26 نقـدی نوجوانـان: رمـان در تحولـی
کتابمسـافرانسـرزمینخورشـید،مصصطفی
نوجـوان، و کـودک کتـاب نقـد ایلخانـیزاده،

.1396 تابسـتان ش14،

ترکیبیازشـگردهایانـواعروایت:نگاهیبه.27
رماننوجوانافسـانۀپسـرک،عالمهمیرشفیعی،
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش16،زمسـتان

.1396

تغییراتـیبهنفعمخاطب:بررسـیوتطبیق.28
چـاپ ایرانـی کـودک داسـتانهای مجموعـه
الجزایـر،خدیجـهسـربازامـامزاده،نقـدکتـاب

کـودکونوجـوان،ش13،بهـار1396.

تقابـلزیبایـیزندگـیوزشـتیجنـگ:نقد.29
وبررسـیرمـانآتشخوارهـااثردیویـدآلموند،
حسـنپارسـایی،نقـدکتـابکـودکونوجوان،

ش15،پاییـز1396.

گفتگـو.30 کتـاب بررسـی چونیهـا؟: و چـرا
بـانوههایـمدربـارةجهـان،روحاهللمهدیپـور
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را عمرانـی،نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش14،

.1396 تابسـتان

خالقیـتدرداسـتانهایتاریخـی:بررسـی.31
براسـاس خاتـم کتـاب داسـتان مجموعـه
سـرباز خدیجـه نویسـندگان، خالقیتهـای
امـامزاده،نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش16،

.1396 زمسـتان

خنـدهبـرزخـمپنهـان:نقـدیبـرکتـاب.32
شـهناز خوشـبختی، چهارشـنبههای آدامـس
آزادی،نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش13،

.1396 بهـار

آمنـه.33 راوی، بـا نویسـنده خودمیانبینـی
ایمانمهـر،نقـدکتابکودکونوجـوان،ش15،

پاییـز1396.

داسـتانعلمی،جذابوشـگفتانگیز:نقدو.34
بررسـیکتابپاسـتیلهایکرمی،پروانهپارسـا،
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش14،تابسـتان

.1396

داسـتاننگـو،نقـلونبـات:نگاهیبـهرمان.35
آبنبـاتپسـتهای،روحاهللمهدیپـورعمرانـی،
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش16،زمسـتان

.1396

داسـتانوآمـوزشتفکـر،منیـرهپنـجتنی،.36
اطالعـاتحکمـتومعرفـت،ش9،آذر1396.

در کشـاکش عشـق و تنهایـی، کندوکاوی .37
در پیـچ و خم هـای سـفرهای کرگـدن فریبـا 
کلهـر، الله آتشـی، مطالعـات ادبیـات کودک، 

ش16، پاییـز و زمسـتان 1396.

نشـانه های .38 در  تأملـی  ویرگـول:  دربـاب 
سـجاوندی پرکاربرد در داسـتان مـن و دادش 
رباتـم، مهتـاب مهـدوی، نقـد کتاب کـودک و 

نوجـوان، ش13، بهـار 1396.

درمـانبـامحبـتومشـاوره:کتـابماهـی.39
بـاالیدرخـتازمنظـریدیگر،اعظمهاشـمی،
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش16،زمسـتان

.1396

دروغگوییازنسـلپینوکیوتـانتی،محبوبه.40
اسـتادی،نقـدکتابکـودکونوجـوان،ش15،

.1396 پاییز

دنیـایخالیازمعبود:بررسـیداسـتانهای.41
هـریپاتـرازمنظرمحتواوپیـام،زهرامهاجری،
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش16،زمسـتان

.1396

و.42 نقـد سـاختاری: و محتوایـی دوگانگـی
بررسـیرمـانشـمالناکجـا،حسـنپارسـایی،
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش14،تابسـتان

.1396

بررسـی.43 داسـتان: یـا بیناگفتمانـی روابـط
برهـمکنشواژگانوتصاویـردرکتابتصویری
داسـتانی»داسـتانزندگیپرثمروباافتخارمداد
قرمـز«اثـرعباسکیارسـتمیوداریوشدیانتی،

مریـممهرورز،نارنـج،ش2،بهـار1396.

تخیلـی.44 بـا همـراه امیدوارکننـده روایتـی
سـازنده،ابوالفضـلصفرپـور،نقـدکتـابکودک

.1396 بهـار نوجـوان،ش13، و

و.45 داسـتان بـه کثرتگرایانـه رویکـرد
مخلوقـاتداسـتانی/نقـدوبررسـیرمـانبـر
بنیادهـایهسـتی،ازمجموعۀپتـشخوارگراثر
آرمانآرین،حسـنپارسـایی،نقـدکتابکودک

.1396 زمسـتان نوجـوان،ش16، و

اسـداهلل.46 خردسـال اشـعار سبکشناسـی
شـعبانی،پیونـدفرهـادی،نقـدکتابکـودکو
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و.47 کـودک ادبیـات در جنسـیت بـا سـتیز
نوجـوان:مطالعـهمـوردیرمانهسـتیازفرهاد
حسـنزاده،افسانهحسـنزادهدسـتجردی،نقد
کتـابکـودکونوجـوان،ش15،پاییـز1396.

بررسـی.48 انسـان: یـک ناتمـام سرگذشـت
کتـاببانیـرویعشـق:نگاهیبهزندگـیتوران
میرهـادی،روحاهللمهـدیپورعمرانی،نقدکتاب

کـودکونوجـوان،ش15،پاییـز1396.

سـیبهادرگـذرثانیههـامیدونـد:زیبایی.49
دربافـتکالمـیومعنایـیدومجموعـهشـعر،
آفریـنپنهانـی،نقـدکتـابکـودکونوجـوان،

ش13،بهـار1396.

شـعرعاشـورایی،مرثیـه،حماسـه:نگاهیبه.50
مجموعـهشـعریکدختـربیگوشـوارهسـرودة
شـاهینرهنمـا،اسـماعیلاهللدادی،نقـدکتاب

کـودکونوجـوان،ش16،زمسـتان1396.

شـهرام .51 آثـار  در  طنزآفریـی  شـگردهای 
شـفیعی: نقـد مجموعـة غـرب وحشـی، زیبا 
علیخانی، نقـد کتاب کودک و نوجـوان، ش15، 

پاییـز 1396.

شـیرجهزدندراقیانـوسخیـال،راهرفتـن.52
رویلبـهتیـغ:نقـدیبـررمـانهیوالیکـوهبه
دوش،مهـدیابراهیمیالمـع،نقدکتابکودک

ونوجـوان،ش16،زمسـتان1396.

تصویـری.53 کتـاب در زندگـی از صورتـی
تألیفـی،مسـعودمجـاوریآگاه،مریـممهـرورز،

.1396 تابسـتان و بهـار ش3، نارنـج،

طعنـهبـهتخیـل:نگاهـیبـهکتـاببیـدی.54
ازمنظـرروابـطمعلـمودانـشآمـوزان،شـهره
کائـدی،نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش16،

.1396 زمسـتان

ظرفـیپـرازمیـوهرسـیدهوکال:نقـدو.55
حسـن نفهـم، طنزوارههـای کتـاب بررسـی
پارسـایی،نقـدکتابکـودکونوجـوان،ش13،

.1396 بهـار

تخیلـی:.56 و علمـی دانسـتنیهای کشـکول
نگاهـیبـهدایرةالمعـارفتاریـخعلـمدرایـران،
مهـدیاعتمـادیبروجنـی،نقدکتـابکودکو

نوجـوان،ش13،بهـار1396.

کمـیبهمخاطـبفرصتبدهمـی:نقدیبر.57
رویکردهـایموجـودبـرتولیـدمفاهیـمدینیو
مذهبـیبـرایکودکونوجـوان،مریـممهرورز،

روشـنان،ش21،پاییز1396.

گذر کنسـروها از سـرزمین بوف های کور، .58
کنسـرو  رمـان  بینامتنـی  پیوندهـای  واکاوی 
غـول با بـوف کـور، سـمانه اسـدی، مطالعات 
ادبیات کـودک، ش16، پاییز و زمسـتان 1396.

گریـزازواقعیـتدرتوصیـفشـخصیتهای.59
دختـری بـر روانشناسـانه نقـدی فراواقعـی:
کـهنبـود،زهـرااحمـدی،نقـدکتـابکـودکو

.1396 زمسـتان نوجـوان،ش16،

بررسـی.60 نعمتهـا: بوسـتان در گشـتی
کتابهـایهزارتـاشـکر،محمدعلـیدهقانـی،
نقـدکتابکودکونوجـوان،ش13،بهار1396.

گل،دانـه،بلبـل:نقـدوبررسـیکتـابوزن.61
ارزشـیدرشـعرکـودک،سـّیداحمـدمیـرزاده،
پاییـز نوجـوان،ش15، و کـودک کتـاب نقـد

.1396

بررسـی.62 و نقـد فقـر: تودرتـوی الیههـای
داسـتانمنگرسـنهام،منتشـنه،پـریرضوی،
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،ش14،تابسـتان
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مخاطـبآری،مخاطـبنهنقـدیکگوزن.63
بـودم،اثـراحمـداکبـرپـور،فرخنـدهحقشـنو،
نقـدکتابکودکونوجـوان،ش13،بهار1396.

مداخالتـیمحـدود،امـانـهچنـدانمفیـد،.64
نقـدمجموعـهداسـتانهایاقتباسـیازکلیلهو
دمنـه،زهراآدینـه،نقدکتابکـودکونوجوان،

ش13،بهـار1396.

مـرِدمـردم:نگاهـیبـهآثـارعلـیاشـرف.65
درویشـیاننویسندهتازهدرگذشـتهکرمانشاهی،
مرتضـیحاتمـی،نقـدکتـابکـودکونوجوان،

ش15،پاییـز1396.

ادبیـات.66 بازنویسـی و نولکشـور منشـی
کـودکونوجـوان:بررسـیتطبیقینـگاردانش
ومثنویاالطفال،سـّیدعلیکاشـفیخوانسـاری
ونرگـسپـدرام،نقـدکتـابکـودکونوجوان،

بهـار1396. ش13،

موجـز،دشـوار،غربـی:نگاهیبهیـککتاب.67
ترجمـهدربـارةادبیاتکودک،پیمـانجلیلپور،
نقـدکتابکودکونوجـوان،ش13،بهار1396.

آفرینـش.68 بررسـی و نقـد برایـت، میمیـرم
افتخـار،نقـد تصویـردرسـایهکلمـات،رفیـع
کتـابکـودکونوجـوان،ش13،بهـار1396.

نقـدکمـالگرایانـهدورمـاننوجـوان:راز.69
گمشـدةخـاورازعبدالمجیـدنجفـیوماجـرای
عجیـبسـگیدرشـبازمـارکهـادون،علـی
اکبرپـورمحمودآبـادی،آسـیهذبیحنیـاعمران،
مصطفـیگرجـی،حسـینیزدانـی،نقـدکتـاب

کـودکونوجـوان،ش16،زمسـتان1396.

نـگاهمعناشناسـانۀتصویـریدرتـکفـرم.70
روایی،مسـعودمجـاوریآگاه،نارنج،ش2،پاییز

وزمسـتان1395.

نقـد.71 میخواننـدش: رؤیـا کـه واقعیتـی
اسطورهشـناختیداسـتانروزگاررؤیـا،مهدیـه
نقـدکتـابکـودکونوجـوان، نورانـی، سـّید

.1396 بهـار ش13،

هجویـهایبـرایرمانهایتخیلـیجادویی:.72
نقـدوبررسـیرمـاندیویدیاسـرارالغوالن،
حسـنپارسـایی،نقـدکتـابکـودکونوجوان،

ش15،پاییـز1396.

هـرانسـانیـکعالَـم،هـرعالَمیـکهدیه،.73
و کـودک کتـاب نقـد نورانـی، سـّید مهدیـه

.1396 پاییـز ش15، نوجـوان،

هزارتـویپـرپیـچوخـم!،مهتـابمهدوی،.74
پاییـز نوجـوان،ش15، و کـودک کتـاب نقـد

.1396

هفـدهنکتـهدربـارةجلـدهفـده:حرفهایی.75
دربـارةهفدهمیـنجلـدفرهنگنامـۀکـودکانو
نوجوانـان،سـّیدعلیکاشـفیخوانسـاری،نقـد
کتـابکودکونوجوان،ش16،زمسـتان1396.

هـمذاتپنـدارییـکنقطـهعطـفاسـت:.76
نگاهـیبـهرمـاننوجـوانبنفشـههامیخندند،
عالمـهمیرشـفیعی،نقدکتابکـودکونوجوان،

ش15،پاییـز1396.

یکانتخاببسـیارنامناسـب:بررسـیکتاب.77
چگونـهپـدرومادرخـودراتربیتکنیـم؟،زهرا
احمـدی،نقدکتـابکـودکونوجـوان،ش14،

.1396 تابستان

یک روایت چند صدا، بررسـی شـیوه های .78
گفتگومنـدی و چنـد صدایی در رمـان الالیی 
بـرای دختـر مـرده، امیـن ایزدپنـاه، مطالعات 
ادبیـات کـودک، ش15، بهار و تابسـتان 1396.
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467متون کهن

639ادبیات داستانی
376شعر معاصر 
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785کودک و نوجوان 
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 کلیات •
الف( کلیات و اطالع رسانی

دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
»بررسـیونقـدکتـابروششناسـیتحقیقـاتکیفی«،
مصطفـیهمدانـی،پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش45،

خـردادوتیـر1396.

الف( فهرست نویسی و نسخ خطی 
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:

»ناگفتههایـیدربارةمجلـدیازفهارسمجلس:
نقدفهرستنسـخههایخطیمجلس،ج45«،
جوادبشـری،آینۀپژوهش،ش167و168،آذرو

اسفند1396.

 فلسفه، کالم و عرفان•
درایـنحـوزهدواثربهطورمشـترکشایسـتۀ

تقدیرشـناختهشد:
1.»معرفـیوبررسـینقادانـۀکتـابفلسـفۀ
بیـات،فرهنـگو ریاضیـاتبـراون«،حسـین
اندیشـۀریاضـی،ش60،بهاروتابسـتان1396.
2.»بررسـیونقـدکتـابتاریخفلسـفۀراتلج«،
سـیدمصطفیشـهرآیینی،پژوهشـنامۀانتقادی

متـون،ش5،آذرودی1396.

 علوم تربیتی و روانشناسی•
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
»نقـدیبرکتـابآموزشوپـرورشتطبیقـی:رویکردها،
روشهـاواصـول«،عبـاسمعـدندارآرانـی،پژوهشـنامۀ

انتقـادیمتـون،ش6،آذر1396.

 دین•
الف( کلیات اسالم 

دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
»بررسـیونقـدکتـابازعلـمسـکوالرتـاعلم
دینـی«،خسـروباقرینوعپرسـت،پژوهشـنامۀ

انتقـادیمتـون،ش2،خـردادوتیـر1396.

ب( قرآن و حدیث
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
»توحیـدمفضـلبـنعمـرجعفـیدرتـرازوی
نقـد«،هـادینصیـریومحمدعلـیصالحـی،

کتـابقیـم،ش16،بهـاروتابسـتان1396.

ج( فقه و حقوق 
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
»دیـنحداقلـی:نقدیبرکتابجایگاهتشـریع،
اسـالمی«، حقـوق و فقـه در بیعـت و شـورا
و فقـه نقدکتـاب فصلنامـۀ مؤمنـی، عابدیـن

تابسـتان1396. و بهـار حقـوق،ش9و10،

د( اخالق
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
دشـوار بـودن خـوب ناشـر و مترجـم »چـرا
فصلنامـۀ خداپرسـت، امیرحسـین اسـت؟«،
نقدکتـاباخـالق،علـومتربیتیوروانشناسـی،

.1395 پاییـز و تابسـتان ش6و7،

 علوم اجتماعی •
 الف( علوم اجتماعی 

دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
»ای.پـی.تامپسـونوتکویـنطبقـهکارگـردر
انگلسـتان«،سـیدهاشـمآقاجـری،نـگاهنـو،

.1396 تابسـتان ش114،

ب( علوم سیاسی
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
اسـالم: سیاسـی اندیشـۀ بـر نـو »پرتویـی
نقدکتـابتاریـخاندیشـهسیاسـیدراسـالم«،
متـون، انتقـادی پژوهشـنامۀ عبـاسخلجـی،

.1396 بهمـن ش8،

ج( اقتصاد
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
»بررسـیونقدکتـاباقتصادازنگاهـیدیگر«،
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الف( کلیات و اطالع رسانی

دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
»بررسـیونقـدکتـابروششناسـیتحقیقـاتکیفی«،
مصطفـیهمدانـی،پژوهشـنامۀانتقـادیمتـون،ش45،

خـردادوتیـر1396.

الف( فهرست نویسی و نسخ خطی 
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:

»ناگفتههایـیدربارةمجلـدیازفهارسمجلس:
نقدفهرستنسـخههایخطیمجلس،ج45«،
جوادبشـری،آینۀپژوهش،ش167و168،آذرو

اسفند1396.

 فلسفه، کالم و عرفان•
درایـنحـوزهدواثربهطورمشـترکشایسـتۀ

تقدیرشـناختهشد:
1.»معرفـیوبررسـینقادانـۀکتـابفلسـفۀ
بیـات،فرهنـگو ریاضیـاتبـراون«،حسـین
اندیشـۀریاضـی،ش60،بهاروتابسـتان1396.
2.»بررسـیونقـدکتـابتاریخفلسـفۀراتلج«،
سـیدمصطفیشـهرآیینی،پژوهشـنامۀانتقادی

متـون،ش5،آذرودی1396.

 علوم تربیتی و روانشناسی•
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
»نقـدیبرکتـابآموزشوپـرورشتطبیقـی:رویکردها،
روشهـاواصـول«،عبـاسمعـدندارآرانـی،پژوهشـنامۀ

انتقـادیمتـون،ش6،آذر1396.

 دین•
الف( کلیات اسالم 

دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
»بررسـیونقـدکتـابازعلـمسـکوالرتـاعلم
دینـی«،خسـروباقرینوعپرسـت،پژوهشـنامۀ

انتقـادیمتـون،ش2،خـردادوتیـر1396.

ب( قرآن و حدیث
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
»توحیـدمفضـلبـنعمـرجعفـیدرتـرازوی
نقـد«،هـادینصیـریومحمدعلـیصالحـی،

کتـابقیـم،ش16،بهـاروتابسـتان1396.

ج( فقه و حقوق 
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
»دیـنحداقلـی:نقدیبرکتابجایگاهتشـریع،
اسـالمی«، حقـوق و فقـه در بیعـت و شـورا
و فقـه نقدکتـاب فصلنامـۀ مؤمنـی، عابدیـن

تابسـتان1396. و بهـار حقـوق،ش9و10،

د( اخالق
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
دشـوار بـودن خـوب ناشـر و مترجـم »چـرا
فصلنامـۀ خداپرسـت، امیرحسـین اسـت؟«،
نقدکتـاباخـالق،علـومتربیتیوروانشناسـی،

.1395 پاییـز و تابسـتان ش6و7،

 علوم اجتماعی •
 الف( علوم اجتماعی 

دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:
»ای.پـی.تامپسـونوتکویـنطبقـهکارگـردر
انگلسـتان«،سـیدهاشـمآقاجـری،نـگاهنـو،

.1396 تابسـتان ش114،

ب( علوم سیاسی
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
اسـالم: سیاسـی اندیشـۀ بـر نـو »پرتویـی
نقدکتـابتاریـخاندیشـهسیاسـیدراسـالم«،
متـون، انتقـادی پژوهشـنامۀ عبـاسخلجـی،

.1396 بهمـن ش8،

ج( اقتصاد
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
»بررسـیونقدکتـاباقتصادازنگاهـیدیگر«،
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پژوهشـنامۀ امیـری، هـادی و مقـدم وحیـد
انتقـادیمتـون،ش9،اسـفند1396.

 هنر•
درایـنحـوزهیـکاثرشایسـتۀتقدیرشـناخته

: شد
»نقـدوبررسـیکتاببنیانهـاینظریوعملی
موسـیقیفیلمبـارویکردسـینمایکشـورهای
اسـالمی«،حمیـدعسـکریرابری،پژوهشـنامۀ

انتقـادیمتـون،ش4،مهروآبـان1396.

 ادبیات •
الف( نقد ادبی 

درایـنحـوزهیـکاثرشایسـتۀتقدیرشـناخته
: شد

»نقـددرسـنامههایسبکشناسـیوپیشـنهاد
دودرسسـبکپژوهیوسـبکورزیدررشـتۀ
ادبیـاتفارسـی«،محمـودفتوحـیرودمعجنی،

ادبیـاتپارسـیمعاصـر،ش1،بهـار1396.

ب( متون کهن  
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:

»ایـنطبـلبلندبانـِگدرباطـنهیـچ:معرفـی
ونقـدلطائفالتفسـیردرواجکـی«،حمیدرضـا
ادبیـات،ش11، نقدکتـاب فصلنامـۀ سـلمانی،

پاییـز1396.

 ادبیات داستانی•
دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:
معنایـی تقابلهـای بـر سـاختگرایانه »نقـدی
رمـانگالبخانـماثرقاسـمعلیفراسـت،پوران
و پاییـز ش17، پایـداری، ادبیـات علیپـور«،

.1396 زمسـتان

 تاریخ و جغرافیا•
الف( تاریخ 

دراینحوزهیکاثرشایستۀتقدیرشناختهشد:

»َهَفـواتوَسـرقات:پژوهـشنامـهیـاپژوهـش
نمـا؟نگاهـیانتقادیبـهکتابنگاهیبـهتاریخ
تفکـرامامیـهازآغـازتاظهـورصفویـه«،حمید
عطایـینظری،آینـهپژوهـش،ش165،مردادو

شـهریور1396.

 ب( تاریخ علم 
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:

»آیـاعلـومطبیعـیدرتمدناسـالمیبرگرفته
ازاسـالمبـود؟«،امیرمحمـدگمینـیوفاطمـه
کیقبـادی،فصلنامـۀنقدکتـابکالم،فلسـفهو

عرفـان،ش15و16،پاییـزوزمسـتان1396.

 کودک و نوجوان•
دراینحوزهیکاثربرگزیدهشناختهشد:

»یـکروایـتچنـدصـدا،بررسـیشـیوههای
رمـانالالیـی وچندصدایـیدر گفتگومنـدی
بـرایدختـرمـرده«،امیـنایزدپنـاه،مطالعـات
ادبیـاتکـودک،ش15،بهـاروتابسـتان1396.

 بخش ویژه•
نشریه شایستة تقدیر: 

درایـنبخـشفصلنامۀپژوهـشونگارشکتب
دانشـگاهی)بـااحتـرامویـادبودمدیرمسـئول
وسـردبیرپیشـینزنـدهیـاداحمـداحمـدیو
تقدیـرازمدیرمسـئولفعلـیمحمـدذبیحـی
وسـردبیرزهـراابوالحسـنی(بـهعنـواننشـریۀ

شایسـتۀتقدیـرانتخابشـد.

فعاالن عرصة نقد کتاب: 
درایـنبخـشازآقایعلیرجبزادهبهسـبب
برگـزاریجلسـاتمتـداومجمعههـایپردیـس
کتابدرپردیسکتابفروشـیاماممشـهدتقدیر

میشود.

ب
تخ

  من
ایه

نم
ب 

تخ
 من

ثار
ه آ

مای
ن



8۷

مه
قد
م

معرفی آثار   و 
پدیدآورندگان 

منتخب  



88

 اثر برگزیده

ت
لیا

ک

بررسی و نقد کتاب
 روش شناسی تحقیقات کیفی

»بررسـی و نقـد کتـاب روش شناسـی تحقیقات کیفـی«، مصطفـی همدانی، پژوهشـنامة 
انتقـادی متـون، ش 45، خـرداد و تیـر 1396.

روش تحقی�ـ از دروس بنی�ادی در هم�ۀ رش�ته های علمی اس�ت. در این می�ان، روش های کیفی 
تحقی�ـ در دهه ه�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 محمد تق�ی ایمان، مؤل�ف و مترج�م کتب و 
مق�االت مه�م در ح�وزۀ پارادیم شناس�ی، فلس�فۀ روش تحقی�ـ و روش شناس�ی اس�ت. مت�ن درس�ی 
»روش شناس�ی تحقیق�ات کیف�ی« از جدیدترین تألیفات ایش�ان اس�ت که محصول 13 س�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 توانمندی ه�ای تخصصی مؤل�ف محترم 
در ح�وزۀ روش تحقی�ـ، ای�ن کت�اب هن�وز دارای اش�کال های 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 آن جا 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 ده ها اش�کال موجود، ل�زوم ویرایش صوری، 
س�اختاری و محتوای�ی مج�دد بخش های�ی از کت�اب خصوص�اً برخ�ی نموداره�ا و مدل ه�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 یافته های تحقیـ پیش�نهاد می ش�ود:

1. مقدم�ه ای 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«، »روش شناس�ی« و »روش شناس�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�ه ای از تحقی�ـ کیفی، ان�واع نمونه گیری کیفی و نیز قواعد کل�ی مباحث مربوط به 
ارزیاب�ی تحقی�ـ کیف�ی )پایای�ی و روایی( باش�د. 3. کت�اب مجدداً ویرایش ش�ود و در این ویراس�تاری، 
اغ�الط تایپ�ی، جمله ه�ای نارس�ا و غیرمنس�جم بازآفرینی ش�وند و مش�کالت ناش�ی از تفکیک کتاب 
اصلی که در این نوش�تار به آن ها 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 همه جانبه اس�ت.
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کارنامک

همدانی، مصطفی )1357(
دانش آموختة خارج فقه و فلسفه– استاد سطوح عالی حوزه 

علمیه، قم 

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 همایش ه�ای مل�ی و بین الملل�ی و برگزیدگ�ی در همایش ها و جش�نواره های 
متعدد.

گزیدة آثار
عرفان و اخالق اجتهادی، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1396.

»ادلۀ علم اصول از منظر امام خمینی«، پژوهش های 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«، پژوهش ه�اي فقهي، 
س�ال دوازده�م، ش3، پاییز 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 83، بهار 1394.
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»ناگفته هایــی دربــارة مجلــدی از فهــارس مجلــس: نقــد فهرســت نســخه های 
خطــی مجلــس، ج 45«، جــواد بشــری، آینــة پژوهــش، ش167و168، آذر و اســفند 

.1396
در ن�گارش فهرس�ت نس�خه های خط�ی کتابخان�ۀ مجل�س، جل�د 45 ک�ه ب�ا ن�گارش س�ّید 
ص�ادق حس�ینی اش�کوری و یوس�ف بی�گ باباپ�ور ب�رای دس�تنویس های ش�مارۀ 16101 ت�ا 
16500 تهی�ه شده اس�ت، نکات�ی نادی�ده گرفته ش�ده که باعث ب�روز برخی مش�کالت در معّرفی 
ش�ماری از دس�تنویس ها و عناوی�ن گردی�ده اس�ت. از می�ان مش�کالت متع�ّدد موج�ود در ای�ن 
فهرس�ت، تع�دادی توس�ط نویس�ندۀ این نق�د انتخ�اب و با تفکی�ک بخش های »کتاب شناس�ی« 
و »نسخه شناس�ی« به تفصیل ش�رح داده ش�ده اس�ت. هر عنوان و دس�تنویس به دّقت بررس�ی 
و در نهای�ت روش�ن ش�ده که این فهرس�ت در بخ�ش »کتاب شناس�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�تواره ها راه یافت�ه و هم 
در بانک ه�ای اطالعات�ی مج�ازی عین�اً ثب�ت ش�ده اس�ت. تبع�ات چنی�ن انعکاس�ی ای�ن اس�ت 
ک�ه مصّحح�ان و پژوهش�گران مت�ون در ش�ناخت دس�تنویس ها و عناوی�ن موج�ود در گنجین�ۀ 
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 ابداً 
نخواهن�د ش�ناخت. چن�د عن�وان غیرواقع�ی ایجاد ش�ده و همچنی�ن چند دس�تنویس مجعول و 
م�زّور، در ش�عار نس�خه های 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 مثال های ف�راوان نش�ان داده 
ک�ه اطالع�ات فهرس�ت نگار بخ�ش »کتاب شناس�ی« چن�ان نارس�ا و پ�ر اش�کال اس�ت ک�ه عماًل 
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�ه ای دربارۀ رویکردهای فهرس�ت نگاری کتب خطی اس�المی آغاز می ش�ود. نویس�نده، 
ای�ن نق�د را ب�ه چند بخش تقس�یم کرده ک�ه هریک ب�ا عنوانی مج�زا، و مقدمه ای کوت�اه، حاوی 

نمونه های�ی از ان�واع مش�کالت و خطاه�ای اث�ر مذکور اس�ت.

 اثر برگزیده

ناگفته هایی دربارة مجلدی از فهارس مجلس
سی نقد فهرست نسخه های خطی مجلس، ج 45
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عضو هیئت علمي دانشگاه تهران.

فهرست نگار نسخه های 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.
برگزیدۀ »همایِش شهاب« )کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی(.

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 

افشین وفایی، نامۀ فرهنگستان، ویژه نامۀ مطالعات آسیای صغیر، ش1، بهار و تابستان 1395.
تحقیـ در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن: گنجینه ای از سروده های 

زاهدانۀ فارسی سدۀ پنجم، با همکاری محمد افشین وفایی، تهران: میراث مکتوب، 1394.
»نسخه ای هندی از ارشاد قالنسی در ایران« ، شبه قاّره، ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان، ش3، پاییز و زمستان1393.

»حاجی بابا قزوینی، برجسته ترین شاگرد شیخ بهایی« مرزبان فرهنگ: جشن نامۀ دانشور فرهنگیار سید 
محمود مرعشی، تهران- قم: خانۀ کتاب - کانون نویسندگان، 1393.

»گفتاری در تکمیل دیوان قوامی رازی و تصحیح قصیدۀ بازیافته ای از او«، آینۀ میراث، ش52، 1392.
»ابوسعد خرگوشي و کتاب اللوامِع او، دستنامه اي صوفیانه برای وعظ از نیشاپورِ سدۀ چهارم«، حسن 

انصاری- زابینه اشمیتکه، جشن نامۀ استاد محمدعلی مهدوی راد، قم: نشر مورخ، 1391، )ترجمه(.
مجموعۀ متون ایرانی: مجموعه رساله های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی )از آغاز دورۀ اسالمی تا 
پایان عصر تیموری(، تهران: کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ج1، 1390؛ ج2، 1390؛ ج3، 1391، )سر 

ویراستاری(.
ترجمۀ منظوم وصّیت امام علی)ع( به امام حسین )ع( :کهن ترین ترجمۀ منظوم فارسی از کالم علوی، 
ترجمه و سرودۀ سیدحسن غزنوی ملقب به اشرف )556 ه.ق(، تهران: میراث مکتوب، 1389، )تصحیح(.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس، ج 27 بخش اول، تهران:کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، 1389.
»گناه بخت من است این گناه دریا نیست: بررسی قطعه ای ...«، نامۀ فرهنگستان، دورۀ 10، ش39،  1387.

»نکته هایی تازه دربارۀ هندوشاه نخجوانی و فرزندش شمس منشی«، پیام بهارستان، ش1-2، پاییز و 
زمستان1387.

بشری، جواد )1363(
دانش آموختة دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
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معرفی و بررسی نقادانة  کتاب 
فلسفة  ریاضیات براون 

 اثر شایسته  تقدیر

»معرفـی و بررسـی نقادانة کتاب فلسـفة ریاضیات براون«، حسـین بیـات، فرهنگ و 
اندیشـة ریاضی، ش60، بهار 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 برهان ه�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 1394 توس�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 
می ت�وان، ب�ه ترتی�ب، »آموزش�ی: ط�رح مهمتری�ن مس�ائل و راه حل ه�ای رقی�ب در  فلس�فۀ 
ریاضی�ات«، »ترویج�ی: معرف�ی برخ�ی مباح�ث جدیدت�ر مث�ل آزمایش�گری و دیداری س�ازی« و 
»پژوهش�ی: دف�اع از افالطون گرای�ی و تلق�ی افالطونی از نق�ش تصاویر در ریاضی�ات« نامید. او در 
فص�ل اّول ب�ا عن�وان »ان�گاره ای از ریاضی�ات« ب�ه ارائ�ۀ ی�ک تصویر کل�ی از ریاضیات می پ�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 
راهنمایی ه�ای خوب�ی دارد و از جامعّی�ت موضوعی نس�بتاً خوبی برخوردار اس�ت. ام�ا با این همه، 
برخ�ی موضوع�ات مه�م از قل�م افتاده اند، یا مس�تقاًل به آنها توجه نش�ده اس�ت. از جمل�ه می توان 
ب�ه مس�ائل و دیدگاه های�ی ک�ه کوای�ن و بناس�راف مط�رح کرده اند 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 کرده اس�ت و ای�ن تخصی�ص نامت�وازن، از کامیاب�ی او در رس�یدن به ه�دف اّول 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 
جمله ه�ا، نامفه�وم ی�ا دیری�اب ب�ودن بعض�ی از جمله ه�ا، نادرس�ت ب�ودن برخ�ی برابرنهاده ه�ا، 
مرج�وح ب�ودن برخ�ی معادله�ا، و برخ�ی ک�م دقتی ه�ای نگارش�ی و چاپ�ی اص�الح ش�وند، برای 

خوانن�دۀ ایران�ی مفیدت�ر و لذتبخش ت�ر خواهد ش�د.
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کارشناس ریاضی محض از دانشگاه زنجان و کارشناس ارشد منطـ از دانشگاه تربیت مدرس.

مدرس فلسفه و منطـ دانشگاه های زنجان، مفید قم و علوم و تحقیقات تهران.
مدرس دوره های تفکر نقادانه در مرکز اندیشگاه کتابخانۀ ملی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 

ایران، مراکز جهاد دانشگاهی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تهران و شهرستان ها.
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 افالطون گرایی ریاضیاتی جدید«، پژوهش های فلسفی، ش23، تابستان 1397.

مبانی و شیوه نامۀ تولید سالنامۀ آماری، تهران: آسمان خیال، 1395.
»نقد راه حل براون بر مساله دسترسی پذیری«، جستارهای فلسفی، ش30، پاییز و زمستان 1395.
»مقبولیت اثبات های تصویری در ریاضیات«، تأمالت فلسفی، ش16، سال 6، بهار و تابستان 1395. 

»انواع تبیین های ریاضی«، جستارهای فلسفی، ش28، سال10، پاییز 1394.
نظریه های اثبات ریاضی، تهران: آسمان خیال، 1394.

مشارکت در پروژه پژوهشی »ترجمۀ کتاب فلسفه های علوم«، برای مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، 
زمستان 1393. 

»فراروش شناسی حل مناقشه اثبات ریاضی«، فلسفۀ علم، ش 2، سال 4، پاییز 1393،
اردیبهشت  ناظر به طبیعت«، همایش بین المللی، گفتگوی علم و دین، تهران،  »آیه هاي قرآنی 

.1385
»ساختار منطقي جمله نزد ارسطو، مالصدرا و فرگه«، کنفرانس جهاني مالصدرا، تهران 1383.

»نظریه ارجاعی معنا، و. الیکان«، تأمالت فلسفی، سال 1، ش 2، تابستان 1388.

بیات، حسین )1353(
دانش آموختة  دکتری فلسفة  علم،

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران 
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 اثر شایسته  تقدیر

بررسی و نقد کتاب 
تاریخ فلسفة راتلج

»بررسـی و نقد کتاب تاریخ فلسـفة راتلج«، سـیدمصطفی شـهرآیینی، پژوهشـنامة 
انتقادی متـون، ش5، آذر و دی 1396.

در مقال�ۀ پی�ش رو 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 عقل باوری 
س�دۀ هفده�م می پ�ردازد. ن�گارش ای�ن اث�ر را جمع�ی از برجس�تگان و صاحب نظ�ران ط�راز 
اول دانش�گاه های دنی�ا درب�ارۀ دورۀ نوزای�ی و عقل گرای�ی برعه�ده دارن�د و سرویراس�تار ای�ن 
مجل�د نی�ز اسپینوزاش�ناس مع�روف، پارکینُس�ن اس�ت.  ای�ن اثر را انتش�ارات راتلج در س�ال 
1993 منتش�ر ک�رده و در س�ال 1392 نی�ز حس�ن مرتض�وی آن را به فارس�ی ترجم�ه ک�رده 
و انتش�ارات پویه ن�گار وظیف�ۀ نش�ر آن را عه�ده دار 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 ویژگی های آن را به دس�ت دهد و در 
ادام�ه، مجل�د چه�ارم از ای�ن مجموع�ه را معرفی کند 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 
به اجم�ال معرف�ي  می ش�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 مي ده�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 کرده اس�ت.
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شهرآیینی، سیدمصطفی )1351(
دانش آموختة دکتري فلسفه، دانشگاه تهران

دانشیار و عضو هیئت علمی و مدیرگروه فلسفۀ دانشگاه تبریز.
داراي دانش نامۀ کارشناسي و کارشناسي ارشد فلسفۀ دانشگاه تهران.

دبیر و کارشناس گروه ادیان مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها. 
عضو گروه فلسفه، کالم و ادیاِن شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی. 

عضو کارگروه تخصصی فلسفه در شورای تحول علوم و عضو شوراي تخصصي علوم عقلي وابسته به 
کرسي هاي نظریه پردازي. 

ناقد برتر از گروه فلسفه، کالم، ادیان و عرفاِن شورای بررسی متون علوم انسانی در نخستین همایش 
ملی نقد کتب علوم انسانی.

پژوهشگر برگزیدۀ دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه تبریز در سال 1396.
عضو هیئت تحریریۀ نشریۀ پژوهش هاي فلسفي دانشگاه تبریز.

گزیدة آثار 
»فلسفه تطبیقي از نگاه پل ماسون اُرسل«، پژوهش های فلسفی، سال10، ش 18، بهار و تابستان 1395.

»عالم عقل و ماورای عقل در اندیشۀ عین القضات«، تاریخ فلسفه، سال 7، ش 3، زمستان 1395.
»شکاکیت هیوم: در راستای شک دکارت یا در تقابل با آن«، نقد و نظر، سال 21، دورۀ 2، تابستان 1395.
»نقش خدا در نظام معرفت شناسی دکارت و آگوستین«، پژوهش های معرفت شناختی، ش11، بهار و 

تابستان 1395.
»خوانش کربن از فلسفۀ تطبیقی«، تأمالت فلسفی، سال 5، ش 14، بهار 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 9، ش24، پاییز و زمستان 1392.

ترجمۀ فلسفۀ دکارت نوشتۀ جان کاتینگم، تهران: نشرنی، 1392.
ترجمۀ جلد چهارم تاریخ فلسفۀ راتلج، دورۀ  نوزایي و عقل گرایي، 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، ش13 ، بهار و تابستان 1391.

ترجمۀ فلسفۀ اسپینوزا نوشتۀ ایرول هریس، تهران: نشر نی، 1389.
تأمالتی دربارۀ تأمالت دکارت: تفسیر روش شناختی کتاب تأمالت دکارت، تهران: ققنوس، 1388.

ترجمۀ قلب اسالم نوشتۀ دکتر سیدحسین نصر، تهران: انتشارات حقیقت، 1383.
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نقدی بر کتاب آموزش و پرورش تطبیقی:
 رویکردها، روش ها و اصول

»نقـدی بـر کتاب آمـوزش و پرورش تطبیقـی: رویکردهـا، روش ها و اصـول«، عباس 
معـدن دار آرانی، پژوهشـنامة انتقادی متـون، ش6، آذر 1396.

در ط�ی چن�د دهۀ اخی�ر رقابت های آموزش�ی باع�ث توجه روزاف�زون اندیش�مندان به درك 
تح�والت و نوآوری ه�ا و ه�م چنی�ن ش�یوه های ح�ل و فص�ل چالش ه�ای آم�وزش و پ�رورش در 
س�ایر جوام�ع شده اس�ت. در این راس�تا، رس�الت اصلی عل�م آموزش وپ�رورش تطبیق�ی، مطالعۀ 
انتق�ادی ش�باهت ها و تفاوت ه�ای آموزش�ی ش�ایع در بین جوامع و فرهنگ ها اس�ت. ل�ذا امروزه 
توج�ه ب�ه ای�ن علم و ض�رورت بهره گیری از آن ب�ه پدیده ای رای�ج در مراکز آم�وزش عالی مبدل 
گش�ته ک�ه می ت�وان جلوه ه�ای ظاه�ری آن را در راه ان�دازی و تأس�یس دوره ه�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 
می ش�ود. تدوی�ن و تألی�ف کت�اب  آموزش و پرورش تطبیق�ی: رویکردها، روش ه�ا و اصول  مبّین 
تالش�ی آگاهان�ه ب�رای معرف�ی بیش�تر ای�ن عل�م ب�ا توجه ب�ه بنیان ه�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�تی های آن اش�اره  می ش�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 چارچوبه ه�ای کل�ی و اولیه این علم آش�نا س�ازد. 
همچنی�ن مهم تری�ن کاس�تی اث�ر حاضر را می ت�وان فقدان توجه ب�ه جریانات معاص�ر فکری علم 

آم�وزش و پ�رورش تطبیقی دانس�ت.
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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 جامعه شناسی 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 مقدمه ای بر روش تحقیـ تطبیقی با جبر بولین، دانیل کرامانی، با همکاری لیدا کاکیا، محمد 

جعفری ملک و...، تهران: آییژ، 1396.
ترجمۀ معلم یادگیرنده، اورا کاوو، با همکاری لیدا کاکیا، تهران: آییژ، 1394. 

ترجمۀ رویارویی با آموزش سایه: سیاست های 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، خرم آباد: اوقاف لرستان، 1375. 

معدن دار آرانی، عباس )1343(
دانش آموختـة فـوق دکتـري آمـوزش و پـرورش تطبیقـی، 

دانشـگاه هنـک گنـک چین
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بررسی و نقد کتاب
  از علم سکوالر تا علم دینی

»بررسـی و نقـد کتـاب از علم سـکوالر تـا علم دینـی«، خسـرو باقری نوع پرسـت، 
پژوهشـنامة انتقـادی متـون، ش2، خرداد و تیـر 1396.

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�ی دارد. نخس�ت، اس�تدالل می کن�د ک�ه عل�م نیازمند جهت اس�ت؛ جهتی 
ک�ه از جهان بین�ی دانش�مند حاص�ل می ش�ود. در ضم�ن ای�ن اس�تدالل، مؤل�ف به نق�د دیدگاه 
اثبات گرای�ی )پوزیتیویس�م( می پ�ردازد و می کوش�د نش�ان ده�د ک�ه عل�م، پی�ش فرض ه�ای 
متافیزیک�ی دارد. دوم اینک�ه عل�م در مق�ام کارب�رد یافته ه�ا محت�اج اخ�الق اس�ت و ب�دون آن 
ب�ه تخری�ب می انجام�د. در مقال�ۀ حاض�ر، ب�ا اس�تفاده از روش نق�د درون�ی و بیرونی، اس�تدالل 
شده اس�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 نیافته اس�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 اثبات گرایی 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�ه ای مناس�ب از نس�بیت گرایی را موجب  می ش�ود. 
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ستاد روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

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 بین المللی دانشگاه تهران در سال 1396.
عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه های 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، ج1. تهران: علمی فرهنگی، 1395 

)برگزیدۀ جوایز کتاب فصل و کتاب سال(.
رویکردها و روش های 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، ج2، تهران: علمی فرهنگی، 1389 

)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  1، تهران: 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)

باقری نوع پرست، خسرو )1336(
دانش آموختة دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه

 نیوساوث ویلز استرالیا
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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، ش16، بهار و تابسـتان 1396 .

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 گزارش ه�ای 
رجالی�ان متق�دم و متأخ�ر از کش�ی ت�ا آی�ت اهلل خویی درب�اره ش�خصیت و آث�ار دو راوی موجود 
در س�ند؛ یعن�ی محمد ب�ن س�نان و مفضل ب�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 
گزارش ه�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 انعکاس یافت�ه در نس�خه های ف�راوان و ش�رح ها و ترجمه ه�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 برون متن�ی مانن�د فقدان نس�خه های 
عتیـ و کهن، عدم اس�تناد متکلمان به این رس�اله، قراین بس�یار درون متنی 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 متن های 
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 می باش�د. 3. منس�وب ب�ه غزال�ی ک�ه ب�ا عن�وان الحکمة فی 
مخلوق�ات اهلل ع�ّز و ج�ّل ب�ه چ�اپ رسیده اس�ت و ... این مقال�ه با بیان اش�کاالت ف�راوان در نظام 
واژگان�ی و س�اختار ادب�ی توحی�د مفض�ل به فرجام می رس�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( می انجامد.
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نصیری، هادی )1344(
دانش آموختـة دکتـري علـوم قـرآن و حدیـث، دانشـکده 

دین اصـول 

صالحی، محمدعلی )1350(
دانشجوی دکتری فرق تشیع، دانشگاه 

ادیان و مذاهب قم

استادیار دانشکدۀ علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم.
داراي دانشنامه کارشناسي علوم تربیتي )مدیریت برنامه ریزي درسي( از دانشگاه 
پیام نور تهران و کارشناسي ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشکده اصول دین قم.

تحصیل درس خارج به مدت 15 سال 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 پژوهش هاي قرآنی.

داور و عضو کمیته علمي کنگره بین المللي نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمي.
گزیده آثار

»مشابهت هاي 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 63، بهار 1391.
»تردیدهاي آشکار و نهان عالمه مجلسي دربارۀ اعتبار رسالۀ ذهبیه«، پژوهش دیني، ش22، پاییز1390.

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(.

داراي دانشنامۀ کارشناسي حوزوی از حوزۀ علمیۀ قم.
 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد شیعه شناسی از دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

محقـ   و پژوهشگر نسخه شناسی و کتاب شناسی. 
همکاری با مرکز مجمع الفکر اسالمی با عنوان نویسنده. 

گزیده آثار
»آثار مستند و منسوب به مفضل بن عمر«، بساتین، ش1، 1393.

»آثار ریاضی و نجومی یحیی بن احمد کاشانی«، میراث شهاب، 1392.
»کتابشناسی و نسخه شناسی خوابگزاری«، نسخه پژوهی، ج 3، 1385.
بازنویسی و تحقیـ سفرنامۀ عربستان، میراث ماندگار، جلد دوم، 1380. 

موسوعۀ مؤلفی االمامیه، جلدهای 6، 8، 11و 13، )مشارکت در تألیف(، انتشار در سال های مختلف.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی )ره(، )مشارکت در تألیف(، انتشار در 

سال های مختلف.
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دین حداقلی: نقدی بر کتاب 
جایگاه تشریع، شورا و بیعت در فقه و حقوق اسالمی

 اثر  شایسته  تقدیر
»دین حداقلی: نقدی بر کتاب جایگاه تشلریع، شلورا و بیعت در فقه و حقوق اسلامی«، 

عابدین مؤمنی، فصلنامة نقدکتاب فقه و حقوق، ش9و10، بهار و تابسلتان 1396.
محم��د جعف��ری هرن��دی دانش آموخت��ۀ ح��وزه و دانش��گاه ته��ران ب��ا نوش��تن کت��اب جای��گاه 
تش��ریع، ش��ورا و بیع��ت در فق��ه و حق��وق اس��امی مّدع��ی شده اس��ت ک��ه تش��ریع، وض��ع تکالی��ف 
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 می ش��ود. خداون��د پیامب��ران را ب��ه دخال��ت در هم��ه ام��ور بش��ر 
مأم��ور نکرده اس��ت و در تاری��خ ه��م پیامب��ران و جانش��ینان معص��وم پیامب��ران در تم��ام ام��ور دخالت 
نکرده ان��د. بش��ر را در تصمیم س��ازی و تصمیم گی��ری در ام��ور دنی��ا و مس��ائل سیاس��ی، اقتص��ادی، 
اجتماع��ی و امث��ال آن آزاد گذاش��ته اند؛ اّم��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 نکرده ان��د؛ برخ��الف خواس��تۀ دی��ن آوران، پ��ای تش��ریع 
را ب��ه هم��ه مس��ائل م��ردم کش��انده و در هم��ه ام��ور دخال��ت داده ان��د و عم��الَ آزادی ه��ای م��ردم 
س��لب شده اس��ت. دلی��ل ایش��ان برآنک��ه پیامب��ران در مح��دودۀ خاص��ی جع��ل تکلی��ف کرده ان��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؛ دّوم، بیع��ت 
خواس��تن از م��ردم مط��رح شده اس��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 کرده ان��د و فهمانده ان��د ک��ه دی��ن در هم��ۀ حوزه ه��ا جع��ل تکلی��ف نکرده اس��ت. م��ا 
ب��رای نظری��ۀ ایش��ان اصط��الح »دی��ن حداقل��ی« را ب��ه کار ب��رده و ب��ه بررس��ی و نق��د کت��اب و نظریه 

ایش��ان پرداخته ای��م.
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کارنامک

مؤمنی، عابدین )1338(
اسـالمی،  حقـوق  مبانـی  و  فقـه  دکتـری  دانش آموختـة 

تهـران دانشـگاه 

دانشیار دانشگاه تهران. 
مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران. 

کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس دروس حوزوِی حوزۀ 
علمیۀ قم. 

سردبیر مجلۀ فقه مقارن. 
عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ مطالعات تقریبی.

داور جشنواره های خوارزمی و دهخدا و داور مقاالت مجالت متعدد.
تألیف بیش از پنجاه مقاله در حوزۀ فقه و معارف اسالمی.

گزیده آثار
شرح و تبیین نظریه خطابات قانونیه امام خمینی، تهران: چاپ و نشر عروج، 1395. 

مصلحت و مجازات های 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 3، 1393.

تقریبی مذاهب  اعمال حرام در مذاهب خمسه«، فصلنامه مطالعات  با  اکتساب  »بررسی حکم 
اسالمی)فروغ وحدت(، ش29، 1391. 

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 پژوهش های نوین روانشناختی، 1385.

حقوق جزای اختصاصی اسالم، تهران: خط سوم، 1382.
آیات االحکام، )دو جلد(، تهران: دانشگاه پیام نور، 1381. 
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 اثر شایسته  تقدیر

ــودن دشــوار اســت؟«، امیرحســین خداپرســت،  »چــرا مترجــم و ناشــر خــوب ب
ــتان و  ــی، ش6و7، تابس ــی و روانشناس ــوم تربیت ــالق، عل ــاب اخ ــة نقدکت فصلنام

ــز 1395. پایی
به��ار س��ال1396، انتش��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 
اخ��الق تج��ارت و رئی��س گ��روه مدیری��ت مدرس��ۀ مدیری��ت اجرای��ِی کس��ب وکار در دانش��گاه 
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 منتشرشده اس��ت ک��ه مش��خصۀ 
 آن ه��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 ژرف ت��ر در ع��ادات فک��ری و عملی ش��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 می کوش��د در ه��ر فص��ل یک��ی از عل��ل دش��وارِی 
زندگ��ِ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 
اس��ت چ��ون مس��تلزم بیرون آم��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؟« 
می پ��ردازد و نش��ان می ده��د ک��ه نویس��نده در ه��ر فص��ل از فص��ول یازده گان��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 افزوده اس��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 کرده اس��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��ده اند، ب��ا مت��ن اصل��ی 
مقایس��ه کرده و س��پس، اش��اره می کن��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 می ده��د و بهت��ر اس��ت 
ک��ه در چاپ ه��ای بع��دی کت��اب برط��رف ش��وند. در پای��ان، ب��ار دیگ��ر ب��ه محت��وای کت��اب ب��از 

می گ��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 می پ��ردازد.

چرا مترجم و ناشر 
خوب بودن دشوار است؟

الق
اخ

 - 
ن

دی



105

....
....
.

کارنامک

خداپرست، امیرحسین )1363(
دانش آموختـة دکتري فلسـفه، مؤسسـة پژوهشـی حکمت 

و فلسـفة ایران

کارش�ناس ارش�د گروه حقوق و اخالق زیس�تی، پژوهش�گاه علوم و فناوری های نوین علوم زیس�تی 
جهاد دانش�گاهی � ابن سینا.

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 جشن های رونمایی کتاب، سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران.

گزیده  آثار 
فضایل ذهن، لیندا زگزبسکی، تهران:کرگدن، 1396، )ترجمه(.

استدالل های اخالقی در اثبات وجود خدا، استفن اونز، تهران: ققنوس، 1396، )ترجمه(.
در جس�ت وجوی 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: 
.1389 ابن س�ینا،  پژوهش�گاه 

»باور دینی و خودآیینی عقالنی«، پژوهشنامۀ فلسفۀ دین، 1394.
»مالحظات اخالقی در مشاورۀ ژنتیک«، پژوهشنامۀ اخالق، 1394.

»امر الهي و عمل اخالقي«، نشریۀ پژوهش های 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.

یر
قد

ه ت
ست

شای



106

....
....
...

 اثر برگزیده

ای. پی. تامپسون و تکوین  طبقه کارگر در انگلستان

ــم  ــّید هاش ــتان«، س ــر در انگلس ــه کارگ ــن طبق ــون و تکوی ــی. تامپس »ای. پ
ــتان 1396. ــو، ش114، تابس ــگاه ن ــری، ن آقاج

س�ال ها 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�ته ای ب�ود و توانس�ت روایت�ی از طبق�ۀ کارگر 
انگلس�تان در میان�ۀ س�ال های1780-1832میالدی 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 
تاریخ ن�گاران بس�یاری در ن�گارش تاری�خ طبق�ات پایی�ن بوده اس�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 کرده است. تامپس�ون در تکوی�ن 
طبق�ه کارگ�ر در انگلس�تان، برخالف س�ایر نحله ه�اي تاریخ ن�گاري، از منظر خب�رگان و نخبگان و 
نهاده�اي ق�درت ب�ه تاری�خ نمي نگریس�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�نت ها و مبارزه ه�اي مردم عادي ب�ود و ازاین رو سیاس�ت را نه 
منازع�ه می�ان نخب�گان رقی�ب بلکه غالب�اً تضاد طبقاتي میان فرادس�تان و فرودس�تان مي دانس�ت. 
تامپس�ون اگ�ر ب�ه روای�ت کالن مي رس�ید، تکی�ه اش بر گس�تردگي داده هاي ُخ�رد ب�ود، انبوهي از 
داده ه�اي تجرب�ِي کاویده ش�ده، روای�ت کالن�ی که مي ش�د در آن ص�داي بي صدایان، تهیدس�تان و 

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�ي زبان مي رس�د، ام�ا سال هاس�ت ک�ه مي ت�وان ردپ�اي تامپس�ون را در 
کار تن�ي چن�د از مورخان�ي یاف�ت ک�ه پژوهش ش�ان درب�ارۀ گذش�ته هاي دور و نزدی�ک ای�ران 
ب�وده اس�ت. در تاریخ ن�گاري ای�ران ک�ه عمدت�اً تخته بن�د تاریخ نگاري ه�اي ملي گرایان�ه و آیین�ي 
و اس�تالیني بوده اس�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 گزاره ه�ای تئوری�ک تامپس�ون را در رب�ط ب�ا نظری�ۀ تکوی�ن 
طبقات�ی چنی�ن تلخی�ص می کن�د: 1. طبقه پدی�ده ای تاریخ�ی اس�ت، 2. طبقه نتیجۀ تجرب�ه اس�ت، 3. کارگران 

ش�رکت کنندگان 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...
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کارنامک

آقاجری، سّیدهاشم )1336(
دانش آموختة دکتری تاریخ با گرایش جامعه شناسی، 

دانشگاه تربیت مدرس

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس. 
تدریس در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، تربیت معلم و الزهراء.

متخصص حوزه های تاریخ ایران و دورة صفویه و پژوهشگر تاریخ اسالم و تشیع. 
تدریس دروس تاریخ، دروس بینارشته ای نظری و روش شناختی مانند فلسفة تاریخ، جامعه شناسی تاریخی، 

روش شناسی تحقیق تاریخی و تاریخ نگاری. 
همکاری و عضویت در کمیته های تخصصی و پژوهشی رشتة تاریخ.

چاپ و انتشار مقاالت علمی پژوهشی در نشریات دانشگاهی.
راهنمایی و مشاورة ده ها پایان نامه و رسالة کارشناسی ارشد و دکتری در رشتة تاریخ و جامعه شناسی.

تألیف و ترجمة کتاب های متعدد در زمینه های تاریخی، تاریخ نگاری، تاریخ فکری و جامعه شناسی تاریخی.

گزیدة آثار
مقدمه اي بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوي، تهران: انتشارات طرح نو، 138۹.

بینش و روش در جامعه شناسي تاریخي، تهران: نشر مرکز، 1388. 
تغییرات اجتماعي- اقتصادي در ایران عصر صفوي )قرن 16 و 17.م(، تهران: نشر نی، 1386. 

 برآمدن جامعه شناسي تاریخي، تهران: مروارید، 1386. 
 تاریخ نگاري و جامعه شناسي 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 مي گوید )بخش انسان، توسعه فرهنگي و جامعه مدني(، تهران: بهارآزادی اندیشه، 1378.
 رابطه دین و آزادي )بخش صورت بندي جمعي آزادي در جامعه دیني(، تهران: ذکر، 1378.

 نسبت دین و جامعه مدني )بخش جامعه مدني و عوامل و موانع شکل گیري آن(، تهران: ذکر، 1378.
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خلجی، عباس )1343(
دانش آموختة دکتري علوم سیاسی، دانشگاه تهران

استادیار دانشگاه جامع امام حسین)ع(.
دارای دانشنامه های 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 چالش های 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 
ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصالح طلبی )1384-1376(، تهران: بوی کاغذ، 1397.

مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، 2 جلد، با همکاری جان اهلل 
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 جان اهلل کریمی 
مطهر، و مهدی محمدبیگی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1397.

»الگوی نظام جهانی و تحلیل جنبش های اجتماعی«، جستارهای سیاسی معاصر، ش2، تابستان 1394.
»کندوکاوی روش شناختی در کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران«، پژوهشنامه انتقادی متون، سال 

سیزدهم، ش27، تابستان 1392.
»اندیشه سیاسی اسالم یا اندیشه سیاسی اهل سنت؟ معرفی و نقد کتاب اندیشه سیاسی اسالم در 

سده های میانه«، فصلنامه سیاست، ش13، بهار 1389.
»نقد و بررسی کتاب مدیریت منازعات قومی در ایران؛ نقد الگوهای موجود و ارائه الگوهای مطلوب«، 

نامۀ علوم انسانی، ش17، زمستان1386 و بهار 1387.
»چالش مذهب و مدرنیسم؛ سیر اندیشۀ سیاسی مذهبی در ایران نیمه اول قرن بیستم«، دانشکدۀ 

حقوق و علوم سیاسی، ش61، 1382.
اصالحات آمریکایی 1342-1339 و قیام 15 خرداد، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1381.

108

....
....
...

 اثر برگزیده

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

»پرتویی نو بر اندیشـة سیاسـی اسـالم: نقدکتاب تاریخ اندیشه سیاسـی در اسالم«، 
عباس خلجی، پژوهشـنامة انتقادی متـون، ش8، بهمن 1396.

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 1389 منتش�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 داده های تاریخ�ی و محتواي 
تبیین�ی آن، در جه�ت بی�ان نق�اط ق�وت و ضعف و کاس�تي هایش 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 پرداخته اس�ت. بنابراین به مثاب�ۀ یک متن 
مرج�ع ب�رای دانش�جویان و محقق�ان رش�ته های تاریخ و علوم سیاس�ی در ایران و جهان ش�ناخته 
می ش�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 نهاده اس�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 بدین س�ان عیار 
علم�ی آن روش�ن گ�ردد. این کت�اب با وجود برخ�ی ویژگی های مثب�ت در ابعاد گوناگون ش�کلی،  
روش�ی، نظ�ری و علم�ی کاس�تی هایی دارد ک�ه امی�د اس�ت در چاپ ه�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�رفصل هاي 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 مثال زدنی 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 تحلیل ه�اي ت�ازه و نتیجه گیري هاي 
بدیع�ی ارائ�ه داده اس�ت. عالوه بر ن�گاه تحلیلي نو، مفاهی�م انتزاعي را در باف�ت و موقعیت تاریخي 

خ�ود ق�رارداده و به آن ها کیفیتي عیني و انضمامي بخش�یده اس�ت.

 اثر شایسته تقدیر
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کارنامک

خلجی، عباس )1343(
دانش آموختة دکتري علوم سیاسی، دانشگاه تهران

استادیار دانشگاه جامع امام حسین)ع(.
دارای دانشنامه های 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 چالش های 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 
ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصالح طلبی )1384-1376(، تهران: بوی کاغذ، 1397.

مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، 2 جلد، با همکاری جان اهلل 
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 جان اهلل کریمی 
مطهر، و مهدی محمدبیگی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1397.

»الگوی نظام جهانی و تحلیل جنبش های اجتماعی«، جستارهای سیاسی معاصر، ش2، تابستان 1394.
»کندوکاوی روش شناختی در کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران«، پژوهشنامه انتقادی متون، سال 

سیزدهم، ش27، تابستان 1392.
»اندیشه سیاسی اسالم یا اندیشه سیاسی اهل سنت؟ معرفی و نقد کتاب اندیشه سیاسی اسالم در 

سده های میانه«، فصلنامه سیاست، ش13، بهار 1389.
»نقد و بررسی کتاب مدیریت منازعات قومی در ایران؛ نقد الگوهای موجود و ارائه الگوهای مطلوب«، 

نامۀ علوم انسانی، ش17، زمستان1386 و بهار 1387.
»چالش مذهب و مدرنیسم؛ سیر اندیشۀ سیاسی مذهبی در ایران نیمه اول قرن بیستم«، دانشکدۀ 

حقوق و علوم سیاسی، ش61، 1382.
اصالحات آمریکایی 1342-1339 و قیام 15 خرداد، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1381.
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کارنامک

کارنامک

مقدم، وحید )1354(
دانش آموختۀ دکتري علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان

امیری، هادی )1356(
دانش آموختۀ علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

استادیار دانشکده الهیات و معارف اهل بیت )ع( در دانشگاه اصفهان.
دارای دانشنامۀ کارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی � اجتماعی دانشگاه اصفهان.
پژوهشگر و محقـ حوزۀ اقتصاد. 

گزیده  آثار 
»چارچوب عمومی مدیریت بدهی شخصی در اسالم، مبتنی بر تحلیل محتوای روایات«، پژوهش های اجتماعی 

اسالمی، ش11، بهار 1397.
»بررسی و نقد کتاب نظریه پردازی علمی اقتصاد اسالمی«، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 

مرداد و شهریور، ش46، 1396.
»تحلیل درجه استقالل مقام پولی ...«، جستارهای اقتصادی، ش26، پاییز و زمستان 1395.

»واکاوی فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان، مبانی فقهی حقوق اسالمی«، پاییز و زمستان ش18، 1395.
»داللت های اقتصاد نهادگرای جدید برای تجویز دولت مطلوب در الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت«، اقتصاد و 

توسعه منطقه ای، ش12، پاییز و زمستان 1395.
»الگوی خلـ اعتبار در بانکداری اسالمی متأثر از اندیشه شهید صدر«، اقتصاد اسالمی، ش61، بهار 1395.

»ارزیابی میزان انطباق مطالعات اقتصاد کالن ایران با اولویت های پژوهشی اقتصاد ایران به روش تحلیل محتوا«، 
راهبرد اقتصادی، ش1، تابستان1391.

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 علوم انسانی 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 بنگاه ها به بازرگانی خارجی«، جامعه شناسی کاربردی، 1394.
»نقش هزینه هاي مبادله بر رقابت پذیري صنعت فوالد«، مطالعات کاربردي ایران، 1393.

»کارایی تطبیقی تعاونی های کشاورزی در بخش تأمین نهاده ...«، جستارهای اقتصادی، 1393.
»تحلیل تئوریک و تجربي اثر درجۀ تحدید دارایي ...«، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1392.

110

....
....
...

 اثر شایسته  تقدیر

بررسی و نقد کتاب
اقتصاد از نگاهی دیگر

بررسـی و نقـد کتـاب اقتصـاد از نگاهـی دیگـر«، وحیـد مقـدم و هـادی امیـری، 
اسـفند 1396. متـون، ش9،  انتقـادی  پژوهشـنامة 

کت�اب اقتص�اد ب�ه روای�ت دیگ�ر تألی�ف موس�ی غنی ن�ژاد، از مع�دود کت�ب تألیف�ی و 
خوش خ�واِن ح�وزۀ اقتص�اد ب�ه زب�ان فارس�ی اس�ت. ای�ن کت�اب ب�ا نث�ری روان و محتوای�ی 
تأثیرگ�ذار و ب�ا جهت گی�ری فک�ری خاص�ی ک�ه از عن�وان آن نی�ز برمی آید، 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 ... می پ�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 همراهی ها و تعارض�ات فکری آنه�ا با این 
مکت�ب پرداخته اس�ت. این اثر بیش�تر مناس�ب آش�نایان با دان�ِش اقتصاد و تاریخ اندیش�ه های 
اقتصادی اس�ت و یک کتاب درس�ی محس�وب نمی گردد. در عین حال انگیزۀ مؤلف از انتش�ار 
کت�اب، ورود ب�ه عم�ـ اندیش�ه های اقتص�ادی نب�وده و ه�دف، آش�نایی مخاطب�ان ب�ا رئ�وس 
اندیش�ۀ اقتصاددان�اِن کمت�ر ش�ناخته ش�ده و نح�وۀ قرارگرفت�ن آنه�ا در خیم�ۀ نظ�ام لیبرالی 
اس�ت. نویس�ندۀ درب�ارۀ معرف�ی اف�کار اندیش�مندان نام�ِی اقتص�ادی همچ�ون آدام اس�میت، 
مارک�س و کین�ز نی�ز دچار س�وگیری ارزش داوری ش�ده و در عیارس�نجی ارزش اندیش�ه های 
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 با عن�وان متن�ی تأثیرگ�ذار و روش�نگِر اندیش�ه های طی�ف وس�یعی از اقتصاددان�ان مؤثر در 

سیاس�ت گذاری اقتص�ادی ای�ران، مطرح اس�ت.
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کارنامک

کارنامک

مقدم، وحید )1354(
دانش آموختۀ دکتري علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان

امیری، هادی )1356(
دانش آموختۀ علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

استادیار دانشکده الهیات و معارف اهل بیت )ع( در دانشگاه اصفهان.
دارای دانشنامۀ کارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی � اجتماعی دانشگاه اصفهان.
پژوهشگر و محقـ حوزۀ اقتصاد. 

گزیده  آثار 
»چارچوب عمومی مدیریت بدهی شخصی در اسالم، مبتنی بر تحلیل محتوای روایات«، پژوهش های اجتماعی 

اسالمی، ش11، بهار 1397.
»بررسی و نقد کتاب نظریه پردازی علمی اقتصاد اسالمی«، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 

مرداد و شهریور، ش46، 1396.
»تحلیل درجه استقالل مقام پولی ...«، جستارهای اقتصادی، ش26، پاییز و زمستان 1395.

»واکاوی فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان، مبانی فقهی حقوق اسالمی«، پاییز و زمستان ش18، 1395.
»داللت های اقتصاد نهادگرای جدید برای تجویز دولت مطلوب در الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت«، اقتصاد و 

توسعه منطقه ای، ش12، پاییز و زمستان 1395.
»الگوی خلـ اعتبار در بانکداری اسالمی متأثر از اندیشه شهید صدر«، اقتصاد اسالمی، ش61، بهار 1395.

»ارزیابی میزان انطباق مطالعات اقتصاد کالن ایران با اولویت های پژوهشی اقتصاد ایران به روش تحلیل محتوا«، 
راهبرد اقتصادی، ش1، تابستان1391.

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 علوم انسانی 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 بنگاه ها به بازرگانی خارجی«، جامعه شناسی کاربردی، 1394.
»نقش هزینه هاي مبادله بر رقابت پذیري صنعت فوالد«، مطالعات کاربردي ایران، 1393.

»کارایی تطبیقی تعاونی های 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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 اثر شایسته  تقدیر

بررسی و نقد کتاب
اقتصاد از نگاهی دیگر

بررسـی و نقـد کتـاب اقتصـاد از نگاهـی دیگـر«، وحیـد مقـدم و هـادی امیـری، 
اسـفند 1396. متـون، ش9،  انتقـادی  پژوهشـنامة 

کت�اب اقتص�اد ب�ه روای�ت دیگ�ر تألی�ف موس�ی غنی ن�ژاد، از مع�دود کت�ب تألیف�ی و 
خوش خ�واِن ح�وزۀ اقتص�اد ب�ه زب�ان فارس�ی اس�ت. ای�ن کت�اب ب�ا نث�ری روان و محتوای�ی 
تأثیرگ�ذار و ب�ا جهت گی�ری فک�ری خاص�ی ک�ه از عن�وان آن نی�ز برمی آید، 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 ... می پ�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 همراهی ها و تعارض�ات فکری آنه�ا با این 
مکت�ب پرداخته اس�ت. این اثر بیش�تر مناس�ب آش�نایان با دان�ِش اقتصاد و تاریخ اندیش�ه های 
اقتصادی اس�ت و یک کتاب درس�ی محس�وب نمی گردد. در عین حال انگیزۀ مؤلف از انتش�ار 
کت�اب، ورود ب�ه عم�ـ اندیش�ه های اقتص�ادی نب�وده و ه�دف، آش�نایی مخاطب�ان ب�ا رئ�وس 
اندیش�ۀ اقتصاددان�اِن کمت�ر ش�ناخته ش�ده و نح�وۀ قرارگرفت�ن آنه�ا در خیم�ۀ نظ�ام لیبرالی 
اس�ت. نویس�ندۀ درب�ارۀ معرف�ی اف�کار اندیش�مندان نام�ِی اقتص�ادی همچ�ون آدام اس�میت، 
مارک�س و کین�ز نی�ز دچار س�وگیری ارزش داوری ش�ده و در عیارس�نجی ارزش اندیش�ه های 
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 با عن�وان متن�ی تأثیرگ�ذار و روش�نگِر اندیش�ه های طی�ف وس�یعی از اقتصاددان�ان مؤثر در 

سیاس�ت گذاری اقتص�ادی ای�ران، مطرح اس�ت.
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مقدم، وحید ) 1354(
دانش آموختة دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان 

امیری، هادی )1356(
دانش آموختة دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تهران  
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 اثر شایسته تقدیر

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

»نقد و بررسـی کتـاب بنیان های نظـری و عملی موسـیقی فیلم با رویکرد سـینمای 
کشـورهای اسـالمی«، حمید عسـکری رابری، پژوهشـنامة انتقادی متون، ش4، مهر 

آبان 1396. و 
کت�اب بنیان ه�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 
بس�تر قابلی�ت بیان مش�ترك بررس�ی کرده اس�ت. در ای�ن اثر با بررس�ی نقِش موس�یقی فیلم در 
صنعِت س�ینمای مصر، زوایای جدیدی از جایگاه موس�یقی در س�ینمای کش�ورهای اس�المی، از 
زاویۀ دیِد 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، کارکرِد همس�وِی موس�یقی در بیان الیه های 
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، تحلیل ه�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 فیلم ه�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 صفحه آرای�ی، کیفیت 
چ�اپ عکس ه�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 عنوان بن�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.

نر
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کارنامک

عسکری رابری، حمید )1348(
دانش آموختة دکتري موزیکولوژی،  انستیتو  هنر 

آکادمی ملی علوم ارمنستان

عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ موسیقی دانشگاه هنر.
دارای دانش�نامۀ کارشناس�ی ارش�د رش�ته های آهنگ س�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 برنامه ری�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 جشنواره های ملی موسیقی فجر، خنیاگران، خلیج فارس و ُکرال فرهنگیان.

گزیده  آثار 
»بهره ه�ای متقاب�ل نق�د ادب�ی و نق�د موس�یقایی در حوزۀ آث�ار مکت�وب«، پژوهش�نامۀ انتقادی 

مت�ون، ش4، مه�ر و آب�ان 1396.
»س�یر تط�ور تنظی�م آوازه�ای محلی ایران�ی برای ُک�ر و رهیافت ه�ای نوین«، هنرهای نمایش�ی 

و موس�یقی، ش1، بهار و تابس�تان 1393.
آلبوم طرح نو )گزیدۀ آثار آهنگسازی(، تهران: مرکز موسیقی حوزۀ هنری، 1393.

مقدم�ه ای 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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 اثر  شایسته تقدیر

نقد درسنامه های سبک شناسی و پیشنهاد دو درس 
سبک پژوهی و سبک ورزی در رشتة ادبیات فارسی

»نقد درسـنامه های سبک شناسـی و پیشـنهاد دو درس سبک پژوهی و سـبک ورزی در 
رشـتة ادبیات فارسـی«، محمود فتوحـی رودمعجنی، ادبیات پارسـی معاصـر، ش1، بهار 

.1396
عم�ر دان�ش سبک شناس�ی در ادبی�ات فارس�ی ب�ه ح�دود ش�ش ده�ه می رس�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�نامه های سبک شناس�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�نامه های سبک شناس�ی  و برش�مردن 
پیامده�اي آن، راه حل های�ي هم پیش�نهاد  می کند. این ش�ش نقص عبارت اس�ت از: 1. بررس�ِي 
تاری�خ تط�ور س�بک ها ب�ه ج�اي ف�ن سبک شناس�ي، 2. نامگ�ذاري ناموج�ه س�بک ها، 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 دوره اي و ح�ذف س�بک ف�ردي 6. بی اعتب�ارِي محت�واي درس�نامه ها و پژوهش ه�ای 
س�بکي. در بخ�ش دوم مقال�ه، دو مهارت س�بک پژوهی و س�بک ورزی برای آم�وزش در دو درس 
سبک شناس�ی پیش�نهاد شده اس�ت ک�ه اول�ی ب�ه »تحلی�ل س�بک ادبی« و دوم�ی ب�ه »آم�وزش 
خ�الق س�بک« اختص�اص دارد. در درس »تحلی�ل س�بک ادبی« دانش�جو از طری�ـ تکنیک های 
تحلیل س�ازه های 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 می گی�رد. در درس »آموزش خالق س�بک« که 
ب�ه ص�ورت کارگاه�ی و تمری�ن ن�گارش خ�الق ارائه می ش�ود، آموزش س�بک از طری�ـ تقلید از 

الگوهای س�بکی مش�هور انج�ام می گیرد.
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کارنامک

فتوحی رودمعجنی، محمود )1343(
دانش آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی،

 دانشگاه تهران

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 کارشناس ارشد 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، پژوهش های ادب و زبان 

فرانسه، زبان و ادبیات فارسی و جستارهای نوین ادبی.
تألیف مقاالت متعدد علمی در حوزه های سبک شناسی، نقد ادبی و بالغت و شعر.

گزیدة آثار
درآمدی بر ادبیات شناسی )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: سخن، 1395 

)برگزیدۀ جوایز قلم زرین، نشان دهخدا و شعر فجر(.
سبک شناسی: نظریه ها، روش ها و رویکردها، تهران: سخن،1391 )برگزیدۀ جوایز کتاب فصل و جالل 

آل احمد(.
نظریۀ تاریخ ادبیات )با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ایران(، تهران: سخن، 1387 )برگزیدۀ 

جایزۀ قلم زرین(.
بالغت تصویر، تهران: سخن، 1386.

نقد ادبی در سبک هندی، تهران: سخن، 1385.
حماسه های صربی، تهران: ناژ، 1384.

تاریخ ادبیات صربستان، تهران ناژ، 1384.
سیب پرتابی )دفتر شعر(، تهران: ناژ، 1381.

نقد خیال: بررسی دیدگاه های نقد ادبی در سبک هندی، تهران: روزگار، 1379، )برگزیدۀ کتاب سال(.
1378: فارسی عمومی، با همکاری حبیب اهلل عباسی، تهران: سخن، 1378.
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 اثر برگزیده

»ایـن طبـل بلندبانـِگ در باطـن هیـچ: معرفـی و نقـد لطائف التفسـیر درواجکـی«، 
حمیدرضـا سـلمانی، فصلنامـة نقدکتـاب ادبیـات، ش11، پاییـز1396.

لطائف التفسیر تألیف زاهد درواجکی از تفاسیر فارسی سدۀ ششم هجری است. تعّدد و پراکندگی 
نسخه ها نشان می دهد که این متن در مناطـ مختلف مورد اعتنا بوده است. جلد اّول از این تفسیر 
را بنیاد پژوهش های آستان قدس در سال 1394 منتشر کرده و ظاهراً بقیۀ مجلّدات هم به ترتیب 
منتشر خواهد شد. این جلد به دلیل مشکالت متعددی که دارد تقریبا بالاستفاده است؛ مخصوصا 
مقدمه � که عین مقدمۀ رسالۀ دکتری یکی از مصّححان است � نمونۀ عجیبی است از انواع مختلف 
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 می ش�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 لطائف التفس�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 » لطائف التفس�یر در مناب�ع پراکنده«، »نس�بت مؤل�ف«، »نام کتاب« و مس�ائلی از 

این دس�ت اش�اره ش�ده است.

این طبل بلندبانِگ در باطن هیچ:
 معرفی و نقد لطائف التفسیر درواجکی
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تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه زنجان.
پژوهشگر  و منتقد حوزۀ تصحیح متون کهن.

داور برخ�ی مج�الت و همایش ه�ای علم�ی از جمله کهن نامۀ 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، ش3و4، 

پاییز و زمس�تان 1395.
»معرفی و نقد مرآت االصطالح«، فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات، ش7، 1395.

»تصحی�ح عبارت�ی از اس�رارالتوحید و بحث�ی در ارت�زاق صوفی�ان«، ادب فارس�ی، ش17، به�ار و 
تابس�تان 1395.

»توضی�ح برخ�ی مش�کالت در تصحیح جدید تاری�خ بیهقی«، با همکاری جمیله اخیان�ی، آینه میراث، 
ش53، پاییز و زمستان 1392.

»ناهمخوانی ه�ای س�اختار داس�تان در وی�س و رامین«، با هم�کاری جمیله اخیانی، کاوش�نامۀ زبان و 
ادبیات فارس�ی، ش26، بهار 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، ش18، 
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، پژوهش های 
ادب�ی، ش34و35، زمس�تان1390 و 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، ش4، پاییز و زمس�تان1390.

»بررس�ی ش�یوۀ تلفظ مص�وت پیش از شناس�ۀ ش در متون کهن«، با همکاری مجی�د دادفر، مطالعات 
زبانی بالغی، ش3، بهار و تابس�تان1390.

سلمانی، حمیدرضا )1362(
دانش آموختة دکتري زبان و ادبّیات فارسی، 

دانشگاه تهران
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نقدی ساختگرایانه بر تقابل های معنایی رمان گالب خانم
 اثر قاسمعلی فراست

»نقـدی سـاختگرایانه بر تقابل هـای معنایی رمان گالب خانم اثر قاسـمعلی فراسـت، 
صدیقه علیپـور«، ادبیات پایداری، ش17، پاییز و زمسـتان 1396.

انس�ان از ابت�داي تاری�خ ب�ه ویژگ�ي بنیادی�ن تقابل هاي دوتایي اعتقاد داش�ته اس�ت. ش�اید 
ب�ه همی�ن دلی�ل نویس�ندگان رم�ان، در س�اختار روای�ی داستان هایش�ان از ای�ن ام�ر خواس�ته 
ی�ا ناخواس�ته به�ره برده ان�د. ای�ن موض�وع، به ط�ور وی�ژه، مورد توج�ه نظریه پ�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 
تقابل ه�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 حوزه ه�ای روای�ت، داس�تان های مرب�وط به جنگ اس�ت ک�ه دغدغۀ 
اصل�ی اش پرداخت�ن ب�ه محتواس�ت و خ�ود، حاص�ل تجرب�ۀ تنگاتنگ انس�ان با موض�وع تقابل ها 
اس�ت. در نتیج�ه ب�ه نح�و فزاین�ده ای، تحت تأثیر ای�ن روش نقد س�اختگرا قرار گرفته اس�ت. نقد 
س�اختگرایانه کم�ک می کن�د ت�ا این گون�ه آث�ار ک�ه در باف�ت متن�ی خ�ود، محت�وا و داللت های 
معنایی گس�ترده ای را پنهان س�اخته اند، به خوبی تحلیل ش�وند. رمان گالب خانم اثر قاس�معلی 
فراس�ت نمون�ه ای از رمان ه�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�ن رو ابت�دا، مبانی نظ�ری مرتبط با 
موض�وع تبیی�ن می گردد، س�پس ضم�ن واکاوی نمونه های متنی، تقابل های محتوایی مس�تخرج 

از باف�ت داس�تان، ب�ه کمک عناص�ر روایت تحلیل می ش�ود.
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علی پور، صدیقه )1354(
دانش آموختة دکتری زبان و ادبیّات فارسی،

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

استادیار گروه زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
شاعر و پژوهشگر نقد ادبی.

سرپرست گروه ادیان و مذاهب اسالمی و معاونت پژوهشی پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران دانشگاه کرمان.
دبیر علمی همایش های کرمان شناخت، کتاب، ایثار و شهادت و نظریه پژوهی و ...

حضور در کارگاه های تخصصی ادبیات تطبیقی، گفتمان شناسی ادبیات داستانی و نشانه شناسی 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«، متن شناسی ادب فارسی، ش38، 
تابستان 1397.

بگذار این لیلی )مجموعه شعر(، تهران: مایا، 1396.
»نشانه شناسی تقابل های ساختاری داستان بیژن و منیژه«، فنون ادبی، ش4، زمستان 1396.

»تحلیل اخالق مدارانۀ فضیلت مصاحبت در عرفان اسالمی...«، مطالعات عرفانی، ش17، بهار و تابستان 1394.
»بوطیقای اثر ادبی در فرآیند پیشامتن، متن و پسامتن«، زبان شناخت، ش1، بهار و تابستان 1394. 

فارسی عمومی، با همکاری بهجت السادات حجازی و...، تهران: آوای نور، 1392.
»زیبایی شناسی مفهوم عشـ در شعر شاملو و نزار قبانی«، ادبیات تطبیقی، ش8، بهار و تابستان 1392.

»تحلیل ساختار جامعۀ آرمانی در شعر سهراب سپهری و ...«، الدراسات االدبّیه، ش83و84، بهار و پاییز 1392.
»معرفت شناسی تطبیقی مفهوم زن در جهان متنی شعر...«، نثرپژوهی ادب فارسی، ش31، 1391.

»تحلیل ساختار اجتماعی )منش، میدان، کنش در تولیدات ادبی( با نگاهی تطبیقی به شعر اخوان ثالث و 
بدر شاکر السّیاب«، الدراسات االدبّیه، ش 79-81، پاییز و زمستان 1391.

بوی بهشت )شعر کودك( ، قم: نشر معارف، 1390.
»هیپوگرام مفهومی شهادت«، ادبیات پایداری، ش4، بهار 1390.

»تحلیل نمودار مهندسی ساختاری نقد«، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش19، زمستان 1389.
»ریخت شناسی موسیقی در شعر«، گوهر گویا، ش3، پاییز 1388.
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َهَفوات و َسرقات: پژوهش نامه یا پژوهش نما؟ نگاهی انتقادی به 
کتاب نگاهی به تاریخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه

ــه  ــادی ب ــی انتق ــا؟ نگاه ــا پژوهش نم ــه ی ــرقات: پژوهش نام ــوات و َس »َهَف
ــد  ــه«، حمی ــور صفوی ــا ظه ــاز ت ــه از آغ ــر امامی ــخ تفک ــه تاری ــی ب ــاب نگاه کت

عطایی نظــری، آینة پژوهــش، ش165، مــرداد 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 تازه تری��ن آث��اری اس��ت ک��ه در زمین��ۀ تحقی��ـ در تاری��خ تفّک��ر 
امامّی��ه از س��وی انتش��ارات پژوهش��گاه عل��وم و فرهن��گ اس��المی انتش��ار یافته اس��ت. نویس��ندگان 
در ای��ن کت��اب، درص��دد ارائ��ۀ گزارش��ی مختص��ر از تاری��خ تفّک��ر امامّی��ه از آغ��از پیدای��ی تش��ّیع تا 
عص��ر صفوی��ه بوده ان��د. کت��اب 192 صفح��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 مّش��اء( و 6. ورود 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��تی ها و 
نادرس��تی های 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 
و گ��زارش نویس��ندگاِن محت��رم از نظرگاه ه��ای برجس��تگاِن مکات��ب فک��ری امامّیه گزارش��ی اس��ت 
ش��تابزده و فاق��د جامعّی��ت و دّق��ت و تحلی��ل الزم. س��ایر ای��رادات و لغزش ه��ای مش��هود در ای��ن 
کت��اب عبارتس��ت از: انتح��ال ی��ا س��رقت پ��اره ای مطال��ب، بی��ان اّدعاه��ا و گزاره ه��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 حروف نگاش��تی و ویرایش��ی.
پدیدآورن��دگان کت��اب البّت��ه در ب��اب تاری��خ اندیش��ۀ ش��یعی گاه ن��کات خ��وب و ارزن��ده ای را 
ی��ادآور ش��ده اند، اّم��ا قری��ن ش��دن آن ب��ا َهَف��وات )= لغزش ه��ا( بس��یار و َس��رقات قاب��ل توّج��ه، 
ارج و ارزش کوش��ش های ایش��ان را س��خت ف��رو می کاه��د و اعتم��اد خوانن��ده را از نویس��ندگان و 

کت��اب س��لب می کن��د.
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استادیار و عضو هیئت علمی فلسفه و کالم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.    

عضو شورای نشر پژوهشکده مطالعات اسالمی اصفهان.
سرپرست و ویراستار مجموعه »مطالعات ایرانی � اسالمی« در پژوهشکده مطالعات اسالمی اصفهان.

تدریس در حوزه و دانشگاه.
تألیف و ترجمۀ ده ها مقالۀ انتقادی، علمی و پژوهشی در حوزۀ کالم و فلسفه.

گزیده آثار
»نگاهی به ادوار و مکاتب کالمی امامیه در قرون میانی«، آینه پژوهش، ش171، تابستان 1397.

»کالم شیعی و گفتمان معتزلی« ، آینه پژوهش، ش169، زمستان 1396.
»واجب االعتقاد علی جمیع العباد«، آینه پژوهش، ش161، آذر و دی 1395.

»معّرفی انتقادِی ویراست تذکره الواصلین فی شرح نهج المسترشدین«، آینه پژوهش، ش158، خرداد و تیر 1395.
»نقدی بر کتاب عقیده الشیعه«، آینه پژوهش، ش160، مهر و آبان 1395.

»فضولی در کالم شیعه، نقد یک ابتذال، نقد یک انتحال«، آینه پژوهش، ش6، بهمن و اسفند1394.
»تحول معرفت شناختی کالم امامیه در دوران میانی و نقش ابن سینا در آن«، نقد و نظر، ش1، بهار 1394.

»نقدی بر تصحیحی نامرضی از نهایه العقول فخرالدین رازی«، فصلنامه نقد کتاب ایران و اسالم، ش1�2، 
بهار و تابستان 1393،

»از شمس الدین کشی تا ابن رشد شیعی!«، آینه پژوهش، ش146، خرداد و تیر 1393.
فّیاض الهیجی و اندیشه های کالمی او، قم: دانشگاه معارف، 1392.

»اقبال تشیع دوازده امامی به ابن سینا در روزگار مغول«، کتاب ماه فلسفه، ش72،  شهریور1392، )ترجمه(.
»لزوم توّجه به نقش هم خانوادگی متون ...«، گزارش میراث، ش61 � 62، آذر و اسفند 1392.

فرهنگ اصطالحات فلسفه و کالم اسالمی بر بنیاد آثار فّیاض، تهران: انجمن حکمت و فلسفه، 1391.
تصحیح انتقادی رساله الکلمه الطّیبه، فّیاض الهیجی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه، 1391.

»مالك ها و ویژگی های مکتب کالم فلسفی در شیعه«، اندیشه دینی، ش3، پاییز 1391.
تصحیح و تعلیـ رساله الباب المفتوح إلی ما قیل فی النفس و الروح، قم: کتابخانه عاّلمه مجلسی، 1389.

»نقد و بررسی رساله الباب المفتوح إلی ماقیل فی النفس و الروح«، کتاب ماه فلسفه، ش32، اردیبهشت 1389.

عطائی نظری، حمید )1362( 
دانش آموخته حوزه علمیه اصفهان و دکتری

 فلسفه اسالمی، دانشگاه شهید بهشتی
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 اثر برگزیده

»آیـا علـوم طبیعـی در تمدن اسـالمی برگرفته از اسـالم بـود؟ نقد و بررسـی کتاب 
شـکل گیری علـم اسـالمی«، امیرمحمـد گمینـی و فاطمـه کیقبـادی، فصلنامة نقد 

کتـاب کالم، فلسـفه و عرفـان، ش15 و16، پاییز و زمسـتان 1396.

کت�اب ش�کل گیری 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 شده اس�ت. ول�ی آی�ا ای�ن اث�ر دارای 
ارزش علم�ی قابل توجه�ی اس�ت؟. نویس�ندۀ کت�اب مدع�ی اس�ت ک�ه علوم طبیع�ی و ریاض�ی 
تمدن اس�المی برگرفت�ه از آموزه ه�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 خلقت اله�ی و طبیع�ت اس�ت و ای�ن یک�ی از انگیزه ه�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 انگیزه بخش�ی 
ب�ه دانشمندان اس�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 به درس�تی می داند که 
یک�ی از انگیزه ه�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 بوده اس�ت. زم�ان نمازه�ای پنج گان�ه، رؤیت ه�الل ماه و 
تعیی�ن جه�ت قبله پرس�ش های عمیق�اً علمی را برای دانش�مندان تمدن اس�المی ایج�اد می کرد 
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 انگیزه بخش�ی نب�وده و نمی ت�وان از ای�ن موض�وع نتیج�ه گرفت ک�ه »عاملی ک�ه این علم 
را اس�المی ک�رد، پیونده�ای جدایی ناپذی�ر آن با جهان بینی اس�المی و مفهوم خ�اص طبیعت بود 

ک�ه ق�رآن فراه�م آورده بود«. 
ادع�ای نویس�نده در جای ج�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 راه ح�ل علم�ی بوده اس�ت. نویس�نده به جای 
اینک�ه از آث�ار علم�ی ریاضی، نجومی یا فیزیکی ش�اهد مثال بیاورد، س�راغ کیهان شناس�ی عرفانی 
ابن عرب�ی و اش�عار مول�وی م�ی رود و معل�وم نمی کن�د این س�خنان چه ربط�ی به مث�اًل مدل های 
س�یاره ای منجم�ان مراغ�ه ی�ا روش ه�ای محاس�باتی اُپتی�ک ابن هیث�م دارد. نتیج�ه اینک�ه دی�ن 

اس�الم و مت�ون مق�دس آن نق�ش به س�زایی در ایج�اد نهضت علمی تمدن اس�المی داش�تند.

آیا علوم طبیعی در تمدن اسالمی برگرفته از اسالم بود؟ 
نقد و بررسی کتاب شکل گیری علم اسالمی
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کارنامک
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران.

دانشگاه صنعتی  تهران،  دانشگاه   در  علم  فلسفۀ  و  تاریخ  دروس  مدرس 
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 12-11، 1396.
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 5 و6، 1395.

»نقد و بررسي فصلهای نجومي و ریاضي کتاب علم در اسالم«، میراث علمی اسالم و ایران، 1395.
دایره های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسالمی، تهران: انتشارات حکمت سینا، 1394.

»گسترۀ آثار هیئت در تمدن اسالمی«، تاریخ علم، ش 15، 1392.
»تاریخ نگاری علم به سبک ویگ«، روش شناسی علوم انسانی، ش62، بهار 1389.

»مدل سیاره ای قطب الدین شیرازی در اختیارات مظفری« تاریخ علم، ش 8، 1388.

امیرمحمد گمینی )1361(
فلسـفة علـم، مؤسسـه  و  تاریـخ  دانش آموختـة دکتـري 

پژوهشـی حکمـت و فلسـفه ایـران

کارنامک
کارشناس امور پژوهشی در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران. 

کارشناس نشریات تاریخ علم و پژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسالمِی دانشکدۀ 
الهیات دانشگاه تهران. 

           ویراستار خبرنامۀ تاریخ علم وپژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسالمی.
گزیده  آثار 

»السفیر فی الهیئۀ غیاث الدین منصور دشتکی ...«، تاریخ علم، ش18، زمستان 1396. 
»جابر بن حیان«، پیرلُری، زندگینامه علمی دانشمندان اسالمی، ج 2، تهران: علمی و فرهنگی، 1395 )ترجمه(.

»نسخه های خطی نجومی گرجستان«، میراث علمی ایران و اسالم، پاییز و زمستان1394 )ترجمه(.
و  پاییز  اسالم،  و  ایران  علمی  میراث  ریوس،  مونیکا  و صفوی«،  عثمانی  در حکومت  اروپایی  »سیاحان 

زمستان1392 )ترجمه(.
»بررسی میزان آشنایی شرکت کنندگان در هیئت های مذهبی...«، اسالم و علوم اجتماعی، ش3، بهار و 

تابستان 1389.

فاطمه کیقبادی )1357(
در  نجـوم  علـم-  تاریـخ  کارشناسی ارشـد  دانش آموختـة 
جهـان اسـالم، پژوهشـکدة تاریـخ علـم دانشـگاه تهـران
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 اثر برگزیده
»یـک روایـت چنـد صـدا، بررسـی شـیوه های گفتگومنـدی و چندصدایی در 
رمـان الالیی برای دختـر مرده«، امیـن ایزدپنـاه، مطالعات ادبیات کـودک، ش15، 

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�اه آبادی 
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 پیش گرفتن رویکردی توصیفی-تفس�یری، 
ش�یوه  ها و عناص�ری ک�ه ای�ن اث�ر را گفتگومن�د و چندص�دا می س�ازد بیاب�د. باختی�ن رم�ان را 
گون�ه ای ادب�ی با ویژگ�ی چندصدایی، متوج�ه دگربودگی و نقط�ۀ مقابل قطعیت پذی�ری می داند. 
او معتق�د اس�ت صداهای مختل�ف موجود در گفتمان رم�ان، که ارزش ه�ا و گرایش های مختلفی 
را ب�ا خ�ود دارن�د، و از ای�ن جه�ت آش�تی ناپذیر هس�تند، مان�ع از گره گش�ایی نهایی می ش�وند و 
پایان�ی ب�از را در رم�ان باعث می ش�وند. الالیی ب�رای دختر م�رده را با توجه به برخ�ی ویژگی های 
پژوه�ش کیف�ی نیز می توان بررس�ی ک�رد. پژوهش کیفی به معن�ای »گفتگویی پیوس�ته« بر این 
اص�ل اس�توار  اس�ت ک�ه ه�ر روای�ت تنه�ا بخش�ی از واقعی�ت را بازت�اب می ده�د و ای�ن روایت ها 

هم�واره نس�بت ب�ه روایت ه�ای دیگر حالتی گش�وده خواهند داش�ت. 
در جری�ان روای�ت، میرزا جعفرخ�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« می ش�وند، ش�ناخت او برایش�ان به دغدغه 
تبدیل می ش�ود و هرس�ه نی�ز در جریان پژوه�ش تغییر می کنند. همچنین می توان گفت س�خن 
هر ی�ک از ای�ن ش�خصیت ها، که راوی نیز هس�تند، بازتاب باف�ت و زمینۀ زندگی آنان اس�ت. همۀ 
آنه�ا خ�ود ب�ه نوعی »دیگری« به حس�اب می آین�د و موضوع روای�ت آنان نیز دیگری اس�ت. تکثر 
زاویه دی�د راوی�ان از موض�وع دخت�ران قوچان�ی و نی�ز جاعوض ک�ردن پیاپ�ی و ترتیب من�د روایت 
راوی�ان - ک�ه گوی�ی در ی�ک حلق�ۀ گفتگو نشس�ته اند و به نوبت داس�تان خ�ود را ب�رای خواننده 
می گوین�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 می ش�ود و از ای�ن روی الالی�ی ب�رای دخت�ر م�رده را می ت�وان نمون�ۀ مناس�بی از رم�ان 

نوج�وان و برای تجرب�ه ای متفاوت از خواندن دانس�ت.

یک روایت چند صدا، بررسی شیوه های گفتگومندی و 
چندصدایی در رمان الالیی برای دختر مرده
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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.
برنامۀ  از جمله:  مطالعات آموزش و یادگیری، پژوهش های  داور علمی مجالت علمی پژوهشی 

درسی دانشگاه شیراز، مطالعات ادبیات کودك و آموزش پژوهی دانشگاه فرهنگیان. 
تألیف و ارائۀ مقاله در همایش های 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، ش2، پاییز و زمستان 

1395)ترجمه(.
»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.
ادبیات  نقد و نظریه  تازه های  ادبیات کودك«، نشست هم اندیشی  باختینی در  نقد  »کاربردهای 

کودك، مرکز مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز، 1394. 
»در جستجوی دیگری: بررسی جلوه های دگربودگی در ادبیات کودك و نوجوان ایران«، مطالعات 

ادبیات کودك، 1393.
»بازسازی نقش و کارکرد فلسفۀ تعلیم و تربیت با نگاهی به اندیشه های 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، 

ش2 ، زمستان 1392.

امین ایزدپناه )1359(
دانش آموختة دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، 

دانشگاه  شیراز

ده
زی

رگ
ب





بخش  ویژه



128

نشریه شایسته تقدیر

ژه
 وی

ش
بخ

فصلنامة پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی  )1375(

»برای اثبات ضرورت انتشار نشریه ای 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 دانشگاه ها »سمت« با عنوان 
»سخن سمت« در سال 1375 منتشر شد. با این امید که در آینده ای نه چندان دور به مجله ای 
پرمحتوا مبدل شود که مسائل علوم انسانی در آن انعکاس یابد. با توجه به وظایف محّول شده از 
سوی شورای عالی انقالب فرهنگی به سازمان سمت که تحقیـ در مسائل مبنایی علوم انسانی و 
اسالمی و تدوین کتاب درسی در گرایش های مختلف علوم انسانی، نقد و بررسی علمی کتاب های 
مورد استفاده در دانشگاه ها 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 رشته های علوم انسانی 
حرکت کرد. این مجله تا سال 1380 با مدیر مسئولی و سردبیری زنده یاد دکتر احمد احمدی و 
تا شماره 7 منتشر شد. در سال 1382 مجله با رعایت استانداردهای ساختاری و محتوایی مجالت 
علمی-پژوهشی و با تمرکز و تأکید بر مطالعۀ کتاب درسی دانشگاهی و بخش های اصلی نظریه ها 
و تجربه ها، نقد و بررسی کتاب و نقد و نظر، حرکت تازه ای را آغاز کرد. سردبیر شماره 10 تا 
18 این نشریه که بصورت فصلنامه منتشر می شد، دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه و شماره های 19 
و 20 دکتر ملیحه صابری نجف آبادی بودند. مجله با تالش دست اندرکاران متخصص در تهیه 
ایجاد ادبیات بومی مطالعات کتاب درسی دانشگاهی، در سال 1391 اعتبار علمی- پژوهشی 
را کسب کرد. در سال های 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 تخصص های متنوع 
مرتبط در حوزه های نظری، مطالعه موردی و نقد و بررسی با محورهای اصلی مبانی آموزشی 
کتاب درسی دانشگاهی، مبانی روان شناختی کتاب درسی دانشگاهی، مبانی زبان شناختی کتاب 
درسی دانشگاهی، مبانی ارزشی و اجتماعی کتاب درسی دانشگاهی، مبانی هنری کتاب درسی 

دانشگاهی و فناوری های روز کتاب درسی دانشگاهی منتشر می شود. 
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کارنامک
دانش آموختة دکتری فلسفه غرب دانشگاه تهران و سطوح عالی فلسفه اسامي در حوزة علمیه

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«.
راه اندازي بخش تربیت مدرِس دانشگاه قم در مدرسة دارالشفا.

عضو شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی، شورای عالی انقالب فرهنگی.
20 سال تدریس در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، دانشگاه قم و مؤسسه امام خمیني)ره(.

تألیف ده ها مقاله در حوزۀ فلسفه.

گزیدة آثار
»ترجمه نارسا از متنی مقدس«، عیار، ش 24، .1390

»جایگاه دکارت در تاریخ فلسفه«، کتاب ماه فلسفه، .1390
دانش خانواده )تألیف با همکاری(، تهران: سمت، .1389

»نقد نقد کانت«، اطالعات حکمت و معرفت، .1389
بن الیه هاي شناخت، تهران: سمت، .1388

»ماهّیت و جعل از دیدگاه میرداماد«، یادنامه میرداماد و میرفندرسکی، فرهنگستان علوم، 1384.
پادزهر در نفي انکار نزول وحي، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، .1383

مختارات من نصوص الفلسفه االسالمیه )تألیف با همکاری(، تهران: سمت، .1380
نقد تفکر فلسفي غرب، اتین ژیلسون، سمت، 1380 )ترجمه(.

تأمالت در فلسفه اولي، رنه دکارت،  سمت، 1381)ترجمه(.
االسفار االربعه، ج 6 ، تهران: 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 16، 1378.

زنده یاد احمد احمدی )1397-1312(
مدیرمسئول و سردبیر پیشین فصلنامة 

پژوهش و نگارش  کتب دانشگاهی  
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دانش آموختة دکتری فلسفه غرب دانشگاه تهران و سطوح عالی فلسفه اسالمی در حوزة علمیه
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جمعه های پردیس کتاب مشهد،  
کتابفروشی امام  )1357(

 اثرشایسته تقدیر

»پردی��س کت��اب« مجموع��ه ای اس��ت فرهنگ��ی در ش��هر مش��هد ک��ه ب��ا س��رمایۀ ش��خصی و 
هم��ت خان��وادۀ رج��ب زاده در م��رداد م��اه 1395 گش��ایش یاف��ت. پیش��ینۀ پردی��س را بای��د 
در فروش��گاهی ب��ه ن��ام »انتش��ارات ام��ام« جس��ت وجو 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��ب زاده، مح��ل دس��تیابی عالقه من��دان ب��ه آخری��ن کتاب ه��ای انتش��اریافته در س��طح 

کش��ور اس��ت.
اندک��ی پ��س از راه ان��دازی پردی��س ب��ا مدیری��ت آق��ای عل��ی رج��ب زاده، از مه��ر 1395 ب��دون 
وقف��ه، نشس��ت های ماهان��ۀ »نق��د و بررس��ی کت��اب« در مح��ل ای��ن مجموع��ه برگ��زار می ش��ود 
و تاکن��ون )آذرم��اه 1397( بیس��ت و س��ه برنام��ۀ دوس��اعتۀ منظ��م تح��ت عن��وان »جمعه ه��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 »جمعه ه��ای پردی��س« و انتخ��اب مهمان��ان 
و نح��وۀ ادارۀ جلس��ات، ب��ا مطالع��ات گس��ترده ای از س��وی چن��د ت��ن از کارشناس��ان ص��ورت 
می پذی��رد و تم��ام موضوع��ات ارائه ش��ده، بالفاصل��ه از طری��ـ ش��بکه های ارتباط��ی در 

دس��ترس هم��گان ق��رار می گی��رد.

 شایسته تقدیر
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کارنامک

علی رجب زاده )1352(
و  مشـهد  کتـاب  پردیـس  جمعه هـای  برگـزاری  مسـئول 

پژوهشـگر حـوزة کتـاب  

عل��ی رج��ب زاده از دوران تحصی��ل در دبیرس��تان، پ��در را ک��ه از س��ال 1357 »انتش��ارات امام« 
را راه ان��دازی ک��رده ب��ود، ی��اری داده و در ط��ول س��ال ها فعالی��ت فرهنگ��ی، تجرب��ۀ گرانبهای��ی 
را در زمین��ۀ کت��اب و کتابخوان��ی اندوخت��ه اس��ت؛ چن��دان ک��ه وقت��ی در س��ال 1395 ب��ا هّم��ت 
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��ت های ماهان��ۀ 
فرهنگ��ی، توانس��ت »پردی��س کت��اب« را ب��ه یک��ی از کانون ه��ای مه��م فرهنگ��ی ش��هر مش��هد 

ب��دل کن��د.

یر
قد

ه ت
ست

شای





۱۳۳

مه
قد
م

دبیر علمی و 
هیئت داوران
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کلیات و اطالع رسانی •
 سّید کاظم حافظیان رضوی 

 فریبا افکاری 
 محسن حاجی زین العابدینی 

فلسفه، کالم و عرفان •
 انشااهلل رحمتی 

 رضا اکبری 
 سّید محمود یوسف ثانی 

 عبداهلل نصری 
 محمد کیوانفر 

علوم تربیتی و روانشناسی •
 علی اصغر احمدی 

 محسن ایمانی 
 مرتضی گوهری پور 

دین  •
 حسین سلیمانی 
 سعید حکیمی ها
 سعید عدالت نژاد 

 سّید هدایت جلیلی سنزیقی 
 غالمحسین هادویان 

 مجید فالح پور 
 مجید معارف 

 محمدعلی مهدوی راد 

علوم اجتماعی     •
 تیمور رحمانی

 حسین نوری نیا 
 حسین یکتا 

 حمید احمدی 
 سّید آیت اهلل میرزایی 
 سّید محمد مهدی زاده 

 عبداهلل بیچرانلو 
 محمد خوش چهره 

 مرتضی عزتی 
 مهدی منتظرالقائم 
 مهرداد عربستانی 

زبان و زبان شناسی    •
 احسان عباسلو 

 حسن ذوالفقاری 
 حسین وثوقی 

 رضا حیدری زادی 
 عباسعلی وفایی 

 عسکر بهرامی کهیش نژاد 
 مجتبی منشی زاده 

هنر •
 اسماعیل بنی اردالن 

 شهرام زرگر 
 یعقوب آژند 

دبیر علمی و هیئت داوران پانزدهمین جشنوارة نقد کتاب

دبیر علمی •
سیدحسن اسالمی اردکانی
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 دا
ت

هیئ
 و 

می
 عل

یر
دب
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ادبیات فارسی •
 بهروز ایمانی 

 علیرضا نیکویی
 مریم حسینی 

 مریم مشرف  ملک 
 مهدی رحیم پور 

 نعمت اهلل ایران زاده 

ادبیات داستانی   •
 کامران پارسی نژاد 

 محمد حنیف 
 محمود بشیری 

شعر  •
 اسماعیل امینی

 سّید احمد نادمی
 صابر امامی 

ادبیات عربی •
 علی گنجیان خناري 

 علیرضا باقر 
 عنایت اهلل فاتحي  نژاد 

تاریخ و جغرافیا •
 روزبه زرین کوب 

 زهیر صیامیان گرجی 
 سّید سعید میرمحمدصادق 

 سّید صادق سجادي
 شهرام یوسفی فر 

 کمال الدین نیکنامی
 مهرداد ملک زاده 
 نصراهلل صالحی 

کودک و نوجوان  •
 سّید مهدی یوسفی

 علی بوذري 
 مسعود ناصري دریایي
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 دا
ت

هیئ
 و 

می
 عل
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کلیات و اطالع رسانی

سیدحسن اسالمی اردکانی )1339(
 دکتراي فلسفه دين 

دانشگاه قم

سّید کاظم حافظیان رضوی )1332( 
کارشناس ارشد علوم کتابداري و اطالع رساني 

دانشگاه تهران

فريبا افکاری )1346(
دکترای علم اطالعات و دانش شناسی

 دانشگاه تهران

محسن حاجی زين العابدينی )1352( 
دکترای کتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه شهید چمران اهواز
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فلسفه، کالم و عرفان

عبداهلل نصری )1332( 
دکترای  فلسفه
 دانشگاه تهران

سّید محمود يوسف ثانی )1340(
 دکترای فلسفة اسالمي

 دانشگاه تهران

رضا اکبری )1347( 
دکتراي فلسفه و کالم اسالمي 

دانشگاه تهران

محمد کیوانفر )1354(
دکتراي فلسفه و کالم اسالمی

 دانشگاه تهران

انشااهلل رحمتی )1345(
دکترای  فلسفه

 دانشگاه علوم و تحقیقات

ن 
ورا

 دا
ت

هیئ
 و 

می
 عل

یر
دب
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علوم تربیتی و روانشناسی

محسن ايمانی )1336(
دکتراي علوم تربیتي 
دانشگاه تربیت مدرس

علی اصغر احمدی )1334(  
دکتراي روان شناسي

دانشگاه تربیت مدرس

مجید معارف )1332( 
دکتراي علوم قرآن و حديث

 دانشگاه تربیت مدرس

محمدعلی مهدوی راد )1334( 
دانش آموختة حوزوی تا درجة اجتهاد

 و دکترای علوم قرآن و حديث

مرتضی گوهری پور )1353(
دکترای فلسفه اخالق

دانشگاه قم
ن 

ورا
 دا

ت
هیئ

 و 
می

 عل
یر

دب

ديـن
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ديـن

مجید فالح پور )1341( 
 دکترای علوم قرآن و حديث 

دانشگاه تربیت مدرس قم

غالمحسین هادويان )1340 (
دکترای فقه و اصول

 دانشگاه امام صادق )ع(

سّید هدايت جلیلی سنزيقی)1342(
دکتراي علوم قرآن و حديث
 دانشگاه تربیت مدرس قم

حسین سلیمانی )1349(
 دکترای حقوق جزا و جرم شناسی 

دانشگاه شهید بهشتی

سعید عدالت نژاد )1341(
  دکتراي مطالعات اسالمی

 دانشگاه برلین

سعید حکیمی ها )1340(
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه تربیت مدرس
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 و 
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حسین يکتا )1341(
 دکترای روابط بین الملل

دانشگاه تهران

حمید احمدی )1336( 
دکتراي علوم سیاسی

 دانشگاه کارلتوِن کانادا

محمد خوش چهره )1332( 
دکتراي اقتصاد و برنامه ريزی

 دانشگاه استراثکاليد انگلستان

مرتضی عزتی )1344
دکتراي اقتصاد اسالمی
 دانشگاه تربیت مدرس

تیمور رحمانی )1344(
دکتراي علوم اقتصادي

 دانشگاه تهران

حسین نوری نیا )1344( 
کارشناس ارشد جامعه شناسي

دانشگاه عالمه طباطبايي
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دب علوم اجتماعی

سّید محمد مهدی زاده )1345(
 دکتراي علوم ارتباطات 
دانشگاه عالمه طباطبايی

مهرداد عربستانی )1347(
دکتراي انسان شناسی

 دانشگاه تهران

عبداهلل بیچرانلو )1359(
 دکترای مديريت رسانه 

دانشگاه تهران

سّید آيت اهلل میرزايی )1354( 
دکترای جامعه شناسي 

دانشگاه عالمه طباطبايي

مهدی منتظرالقائم )1345(
دکترای پژوهش در رسانه هاي جمعي

 دانشگاه لستر انگلستان
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زبان و زبان شناسی  دب

مجتبی منشی زاده )1331( 
دکتراي فرهنگ و  زبان های باستانی

دانشگاه تهران

حسن ذوالفقاری )1345(
دکتراي زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه تهران

حسین وثوقی )1321(
 دکتراي زبان شناسی، دانشگاه تهران 

 فوق  دکترای زبان شناسی کاربردی،
 دانشگاه کالیفرنیا لوس آنجلس آمريکا

عباسعلی وفايی )1344( 
دکتراي زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه تهران

عسکر بهرامی کهیش نژاد )1346(
دکتراي فرهنگ و زبان هاي باستاني

دانشگاه تهران

احسان عباسلو )1345( 
کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی

دانشگاه تهران
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هنر

يعقوب آژند )1328(
 دکتراي تاريخ 
دانشگاه تهران

اسماعیل بنی اردالن )1336(
 دکترای پژوهش هنر

دانشگاه تهران

شهرام زرگر )1344(
کارشناس ارشد ادبیات نمايشی 

دانشگاه هنر

رضا حیدری زادی )1362(
 دکتراي زبان شناسی 

دانشگاه پیام نور
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مريم مشرف  ملک )1349(
دکتراي زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه عالمه طباطبايی

مريم حسینی )1341( 
دکتراي زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه تهران

بهروز ايمانی ) 1350(
 دکترای زبان و ادبیات  فارسی

 دانشگاه شهید مدنی آذربايجان

مهدی رحیم پور )1359(
دکترای زبان و ادبیات  فارسی 

دانشگاه محقق اردبیلی

نعمت اهلل ايران زاده )1347(
دکتراي زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا نیکويی )1340(
 دکترای زبان  و ادبیات فارسی 

دانشگاه تهران



۱4۵

مه
قد
م

ن 
ورا

 دا
ت

هیئ
 و 

می
 عل

یر
دب ادبیات داستانی  

شعر

محمود بشیری )1337(
دکترای زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه تربیت مدرس

صابر امامی )1341(
دکتراي زبان و ادبیات فارسي

 دانشگاه شیراز

اسماعیل امینی )1342( 
دکترای زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه قم

سّید احمد نادمی )1343(
 مهندس مخابرات 
دانشگاه هوا و فضا

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

محمد حنیف )1339( 
دکتراي تاريخ ايران اسالمی
دانشگاه علوم و تحقیقات
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عنايت اهلل فاتحي نژاد )1340(
دکتراي زبان و ادبیات عربي 

دانشگاه  علوم و تحقیقات

علی گنجیان خناري )1347( 
دکتراي زبان و ادبیات عربی 

دانشگاه خارطوم سودان

علیرضا باقر )1345(
 دکترای زبان و ادبیات عربی 

دانشگاه علوم و تحقیقات
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کمال الدين نیکنامی)1340(
دکتراي باستان شناسی 

دانشگاه  شفیلد  انگلستان

روزبه زرين کوب )1346(
دکترای تاريخ ايران باستان

 دانشگاه تهران

مهرداد ملک زاده )1348(
دکتراي باستان شناسی دوران تاريخی

 دانشگاه تربیت مدرس

سّید سعید میرمحمدصادق )1348(
  دکتراي تاريخ ايران دوره اسالمی

 دانشگاه علوم و تحقیقات

نصراهلل صالحی )1343(
دکتراي تاريخ 
دانشگاه تهران

سّید صادق سجادي )1333(
دکتراي تاريخ  
دانشگاه تهران
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تاريخ و جغرافیا

کودک و نوجوان

زهیر صیامیان گرجی )1357(
دکتراي تاريخ اسالم

 دانشگاه تهران

شهرام يوسفی فر )1348(
دکتراي تاريخ

 دانشگاه شهید بهشتی

علی بوذري )1357(
 دکترای هنر

 دانشگاه هنر اصفهان

سّید مهدی يوسفی)1361(
دکتراي انديشه سیاسي 

دانشگاه تهران

مسعود ناصري دريايي)1349(
کارشناس ارشد روان شناسی 

 دانشگاه تهران
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 کتاب نقد ةنوارــجش ةنامآيين

 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 
به منظور ارتقای سطح کيفی نقد و نيز تشويق منتقدان، هر ساله مقارن با هفته  ،کيفی آثار انتشار يافته است. مؤسسه خانه کتاب
 .کندمنتقدان و فعاالن اين حوزه می« معرفی و تشويق»و « نقد برتر»پژوهش و براساس اين آيين نامه، اقدام به انتخاب 

 . هدف1ماده  

لمی و ارتقا و توسعۀ کيفی آثار انتشار يافته و اعتالی انديشه از رشد و بالندگی فن نقد و ايجاد فضای سالم و سازنده در فضای نقد ع
 .ترين اهداف اين جشنواره استمهم

 . موضوع2ماده 

کاغذی و الکترونيک منتشر ، اعم از به زبان فارسی نشريات داخلی کشور سال گذشته در که درکتاب  نقد هایلهدر اين جشنوارة مقا
، علوم اجتماعی، دين شناسی،، روانفلسفه، کلياتعبارتند از:  آنهای مورد ارزيابی حوزهد بررسی و داوری خواهد شد و شده باش

 .کودک و نوجوان و خ و جغرافياتاريادبيات، هنر، ، خالص و کاربردیعلوم زبان، 
را آثار برگزيده يا شايسته تقدير  های مذکورهحوزهای متفاوت گرايشتوانند در های داوری میتئدر صورت ضرورت هي :1تبصره  

 .انتخاب کنند
در به داليل مختلف اعم از تأخير در انتشار نشريه ای در دو يا سه سال گذشته منتشر شده و که مقاله یدر صورت :2تبصره  

 .مورد ارزيابی قرار گيردتواند می شرکت نکردهجشنواره 
 هر. ارکان جشنوا3ماده 

نفرة داوری هر رشته، ارکان اين  3هایئتکتاب مجری برگزاری جشنواره نقد کتاب است. دبيرعلمی، دبيرخانه و هيمؤسسه خانه 
 .شوندجشنواره محسوب می

 .شوددبيرعلمی به پيشنهاد معاون فرهنگی خانه کتاب و با حکم مديرعامل مؤسسه تعيين می : 3تبصره 
 جشنواره. وظايف و اختيارات دبير علمی 4ماده 

 .های سه نفرة داوری و داوران هريک از موضوعات جشنواره به مديرعامل تئپيشنهاد انتخاب هي . 1

 .نظارت بر تفکيک و طبقه بندی مقاالت رسيده به دبيرخانه . 2

 .شرکت در جلسات داوری و نظارت بر روند آن . 3

 .جمع بندی و ارائه گزارش نهايی به صورت مکتوب. 4
 داوری . روند5ماده 

 :مرحله انجام می شود دوداوری و انتخاب مقاالت در 

شوند و مقاالتی که دارای دو رأی مثبت باشند، به های داوری بررسی میئتکليۀ مقاالت ارسالی به دبيرخانه، توسط هياول: مرحله 
 .می رسد داورانمرحله دوم راه می يابند. نتايج اين بررسی در صورتجلسه ثبت و به امضای 
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داور مورد مطالعه قرار گيرند و نتايج ارزيابی در فرم های  3مقاالت راه يافته به مرحلۀ دوم داوری حداقل بايد از سوی   :مرحله دوم

تا  58يا بيش از آن امتياز کسب کرده باشد مقالۀ برگزيده و اثری که بين  09از بررسی نتايج داوری، اثری که  درج گردد. پس مربوط
سرانجام مقاالت منتخب به تأييد داوران اصلی، دبيرعلمی و  .شودمی را کسب کرده باشد مقالۀ شايسته تقدير محسوبامتياز  09

 مسئوالن خانۀ کتاب خواهد رسيد.
در صورتی که پديدآورندگان مقالۀ برگزيده يا تقديری بيش از يک نفر باشند، جوايز بين افراد به صورت مساوی توزيع می : 4تبصره 

 .شود
شده و اسامی برگزيدگان پس از گزارش نهايی دبيرخانۀ جشنواره و امضای کليه مراحل داوری و اسناد آن محرمان تلقی :5 تبصره

 يابد.مديرعامل، رسميت می

 جنبی. بخش 6ماده 

های داوری با بررسی کارنامه و کارکرد پيشکسوتان، تئپس از مشورت با هي و مسئوالن خانۀ کتاب تی متشکل از دبير علمیئهي
نهاد، نشريه و يا شخص حقيقی يا حقوقی و انتخاب  یبا توجه به تنوع و تعداد کار نقد، نسبت به نامزد ،... نهادها، نشريات ومنتقدان، 

  .شدخواهد اقدام مديرعامل مؤسسه  تأييدبا  شايستۀ تقدير

 . زمان بندی7ماده 

سال دبيرخانه جشنواره نقد کتاب، با تهيه آثار مربوط به نقد و با درج آگهی فراخوان در روزنامه های کثيراالنتشار و نيمۀ نخست هر 
 .های جمعی، از تمامی منتقدان دعوت می کند تا آثار خود را تا ابتدای شهريور ماه به دبيرخانه ارسال نمايندرسانه

دوم شهريور ماه آغاز شده، سپس طی مراسمی مقارن با هفتۀ پژوهش به برگزيدگان،  ت داوران از نيمۀئبررسی و ارزيابی توسط هي
 .جوايز تعيين شده در اين آيين نامه اهدا خواهد شد

 . جوايز8ماده 

و و به اشخاص شايستۀ تقدير تنديس سيمين، سپاس نامه  و جايزة نقدینامه به اشخاص برگزيده در هر حوزه، تنديس زرين و سپاس
 .شود. سپاس نامه به امضای معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بوداهدا می نقدی جايزة 

 شود.جايزة نقدی براساس پيشنهاد دبيرعلمی جشنواره و مصوب هيئت مديرة خانۀ کتاب هر دوره مشخص می :6تبصره 
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  :نا� ����  :عنو�� مطلب

  :تا�يخ �����  :نا� منتقد

  :جمع �متيا�  :نا� كتا� نقد شد�

  :نشريه يا كتابي كه مطلب �� �� به چا� �سيد� �ست

شايسته تقدير بايد  ة� مقال  �متيا� 90حد�قل  �متيا� 100برگزيد� بايد �� مجمو�  مقاله: توجه ∗

  .كسب كند��  �متيا� 85حد�قل 
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  :توضيح

  

  

  �متيا�10  .................. ................................ ................................ ................................   كتا� مو�� نقد ضر��� . 2
  :توضيح

  

  

  �متيا� 10   ................................ ................................ ................................     موضو� كتا� ��منتقد  تخصص. 3
  :توضيح

  

  

  

        �متيا� 25   ............................................ ................................ ................................   �عايت �صو� � قو�عد نقد . 4

  :توضيح

  

  

      �متيا� 20   ..................................................... تو�نايي �� �ثبا� � تبيين نظر�� ���ئه شد� توسط منتقد . 5

  :توضيح

  

  

  

  

  

  

  

          �متيا� 15   ........................................................... ................................ ................................     ��� نقد�خال� � . 6

  :توضيح

  

  

    �متيا� 10   ...................................................... ................................ ................................   �عايت ���� نگا�� . 7

  :توضيح
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  نامهسپاس
  

و قولوا قوالً سديداً
گوييدو سخني استوار   

)70(سوره احزاب، آيه   
  

سنج و با در مقام سخن منتقدآشكار است.  و پااليش دانشگسترش، آفرينش، در فرايند  يدات نقاهمي
د، به دههاي تازه را نشان ميافق دانش سنجيِ عالمانه به پديدآورندگانهنر سخنگيري از دانش و بهره

آثار منتشر شده، صدف را از خزف  منصفانهرساند و با سنجش و داوري گردش درست علم ياري مي
  كند.علم را هموار مي و شكوفايي راه پااليش ،بازنموده

  
  منتقد گرامي

  جناب آقاي/ سر كار خانم...
 برگزيده/شايسته تقديرمقاله  ...  با عنوانشما را مقاله  كتاب جشنواره نقد پانزدهمينت داوران ئهي

مسير گسترش و گويد. از اين رو، مؤسسه خانه كتاب در به شما تبريك مي را اين كوشش ارزنده و شناخته
اميد كه همچنان  كند.مينامه را به شما تقديم اين سپاس محققانه و نقادي عالمانه نگارشفرهنگ  بالندگي

  سنجان كشور باشيم.هاي آينده شاهد حضور پوياي شما در جمع سخنسال
  

  سيد حسن اسالمي اردكاني          محسن جوادي                    
   جشنواره نقد كتاب ينهمپانزد يعلم يردب           يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يمعاون فرهنگ

  
4/10/1397  
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