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مقدمه

ترويجفرهنگنقدومهمترازآنآموزشفرهنگنقد،ضرورتتحقق»توسعهفرهنگی«درهرجامعهایاست؛
دراينمیاننقدآثاروتولیداتمکتوبيکجامعه،موتورمحرکهانديشهورزیبهشمارمیآيد؛عنصریکه
بدونآن،فرهنگچیزینخواهدبودجزدشتیسترونکههرچنددرآنرويشهايیرخمیدهدامانتیجهاين

رويشهایبدونهرسونابارور،سرسبزیوثََمرینخواهدبود؛
جشنوارهنقدکتابدرسیزدهمیندورهبرگزاریخودهمچناندرانديشهکمکبهترويجوآموزشفرهنگنقد
آثارمکتوباست؛اينجشنوارهکهدردورههایگوناگونوالبتهمتناسببافضایفرهنگی،اجتماعیوسیاسی
جامعهايران،اُفتوخیزهایگوناگونیراتجربهکردهاست،درسیزدهمیندورهخود نسبتبهدوازدهمیندوره 
شاهدرشدکمیوکیفیبودهاست؛درسال1394،آثاردريافتشدهدراينجشنوارهبراساسفراخوان تعداد
640 مقالهبود،که559عنوانازآنهادرفرآيندداوریقرارگرفت،امادرسیزدهمیندورهبرگزاریجشنواره،
تعداداينآثاربه1061عنوانمقالهنقدکتابافزايشيافت کهازاينتعداد،1006اثردرمراحلداوریبررسی

شد واينروندمثبتیاستکهامیدواريمدرسالهایآتینیزادامهداشتهباشد.
ازنظرکیفینیزشاهدارتقایسطحمقاالتنقدکتاببوديمبهنحویکهاگرچهدرسالقبل،تعداد7مقاله
بهعنوانمقاالتبرگزيده،انتخابشدامادرسیزدهمیندورهجشنوارهنقدکتاب،14عنوانمقالهبهعنوان
مقاالتبرگزيدهانتخابشده کهنشاندهندهحضورمقاالتکیفیتردرايندورهازجشنوارهبود.ازسویديگر،
برگزاریاينجشنوارهبرایدومینسالدرقالبفراخوان،درجهتارتقایجايگاهوشانجشنوارهنقدکتاب،

بهنحوقابلتوجهی،مثمرثمربودهاست.
درپايانموفقیتآمیزسیزدهمینجشنوارهنقدکتاب،برخودالزممیدانمازدبیراينجشنواره،جنابدکترحسن
اسالمیاردکانیوهمکارانخانهکتابدربخشمعاونتفرهنگی،دبیرخانهجشنوارهنقدکتاب،سرکارخانم الهه
رجبیفر ونیزهمکارانبخشروابطعمومیوانتشاراتموسسهخانهکتابکهدربرگزاریهرچهبهتراين

جشنواره،ازهیچکوششیدريغنکردندسپاسگزاریکنم.

مجید غالمی جلیسه
مدیرعامل موسسه خانه کتاب
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سخن دبیر علمی

شــکوفايیعلــوماســالمیهمــراهوهمبســتهنقــدونقــادیبــودهاســتوعمدتــًااگــربــرکتــابارزنــدهو
درخــوریانگشــتبگذاريــم،يــانقــدیبــهکتابهــایقبلــیبــودهيــاپاســخیبــودهبــهنقدهــایپیشــین
يــازمینهســازنقدهــایبعــدیشــدهاســت. اگــرهــماثــرینقــدشــدهيــاديدگاهــینقــادیشــدهاســت،
شــاهدپاســخهایگوناگــونومبــارزهفکــرینقــادانومدافعــانبودهايــم.برآينــدايــنمناقشــاتنظــریو
قلمــی،گســترشفرهنــگکتابــتوتألیــفوبســطوثبــتآثــارمانــدگارفکــریبــودهاســت.بديــنترتیــب،
ناقــدانمســتقیموغیــرمســتقیم بــهرشــدوگســترشعلــمومعرفــتيــاریرســاندهاند.حــالآنکــههــر

جــانقــادانبــهحاشــیهرانــدهشــدهاند،شــاهدرخــوتورکــودعلــومبودهايــم. 
ناقــدانهمزمــانچنديــنوظیفــهاساســیبــردوشدارنــد.درنخســتینگام،میــانمؤلفــانونظريهپــردازان
ــا ــانراب ــندوگــروهراآســانمیســازندومخاطب ــاطاي ــدوارتب ــرارمیگیرن ــانق ــدگانومخاطب وخوانن
ــار ــدگانآث ــهپديدآورن ــندب ــدی،میکوش ــد.درگامبع ــنامیکنن ــریآش ــایفک ــففرآوردهه ــوتوضع ق
بازخــوردیمناســبدهنــدوآنــانرابــاابعــادکارشــانآشــناســازند.درســومینگام،بــهنمايندگــیجامعــه

ــد.  ــممحافظــتمیکنن ــبوکاســتیهامیايســتندوازعرصــهعل ــرتقل ــیدربراب علم
کارمنتقــدان،حتــیاگــربســیارظريــفوســنجیدهباشــد،غالبــًارنجاننــدهاســت.نويســندگاندربهتريــن
ــدان ــدوناق ــد.دشــواریکارنق ــااســتقبالنمیکنن ــواًلازآنه ــامعم ــد،ام ــارمیآين ــدانکن ــاناق ــتب حال
همیــناســت.درحالــیکــههمــهبــهاعتبــاروارزشنقــدوقــوفدارنــدوآنرامیســتايند،درعمــلکمتــر
ســینهگشــادهایدربرابــرنقــددارنــد.بــههمیــنســبب،معمــواًلبــانقــدوناقــداندوگانــهرفتــارمیشــود؛
بــهشــکلکلــیکارشــانســتودهامــا-وغالبــًابــا»اما«يــیدرشــت–درســطحفــردیاعتبارشــانبــه

ــکارمیشــود. ــهوگاهان ــشگرفت چال
جشــنوارههايیچــونجشــنوارهنقــدکتــابگامــیاســتکوتــاهدرجهــتغلبــهبــرايــندوگانگــیوتقويــت
فرهنــگنقــدونقــادیوبــهکرســینشــاندناعتبــارآندرعمــل.هنگامــیکــهازمنتقــدانمشــخصوبــه
دلیــلآثــارمعیــنآنهــاتجلیــلمیکنیــم،ارزشکارشــانرابــهرســمیتشــناختهايموازکوشــشقلمــی
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آنهــااندکــیسپاســگزاریکردهايــم.
درســالجــاری،برخــیمقــاالتانتقــادیازســوینويســندگانومديــراننشــرياتبــرایجشــنوارهارســال
شــدوعمــدهمقــاالتهمــتدبیــراجرايــیمقــاالتگــردآوریگرديــد.پــسازمــروراولیــه،آثــاریکــه
دارایســاختارومحتــوایانتقــادیبودنــد،بــهمرحلــهداوریرســیدودراختیــارداورانقــرارگرفــت.پــس
ازارزيابــیداورانآثــاریکــهبــهمرحلــهنهايــیداوریرســیدهبــود،يعنــیدســتکــم85امتیــازراکســب
کــردهبودنــد،بــرایآخريــنمرحلــهداوریانتخــابشــد.حاصــلداوریامســالبــهتفصیــلدرايــنکتابچــه

معرفــیشــدهاســت.بــدنیســتنگاهــیبــهآمــارمقــاالتامســالبیفکنیــم.
درايــندوره1061اثــرازطريــقتارنمــایجشــنوارةنقــدکتــاببــهدبیرخانــهارســالشــدکــهازآنمیــان
1006مقالــه،انتقــادیوتألیــفشــدهدرســال1394بــودکــهبررســیاولیــهشــد.ســپس249مقالــهبــه
مرحلــةدومراهيافــتوبــاهمــکاریدههــاگــروهتخصصــی،داوریوارزيابــیشــدوســرانجامازســوی

هیئــتداوران23مقالــهمنتخــباعــالمشــد.
ــد ــیبیشــمار،ســیزدهمینجشــنوارهنق ــه لطــفخــداوهمــکاریعزيزان ــابب ــهکت اينــکمؤسســهخان
کتــابرابرگــزارمیکنــدتــادرآنازمنتقــدانبرتــرتجلیــلنمايــد.جشــنوارهامســالحاصــلتالشهــای
صمیمانــههمــکارانودوســتانفراوانــیاســتکــهبرخــیهمچنــانهمــکارايــنمجموعــههســتندوبرخــی
دربخشهــایديگــریازجامعــهعلمــیخدمــتمیکننــد.الزممیدانــمکــهازهمــهآنــانسپاســگزاری
کنــموبــهخصــوصبايــدازايــنعزيــزانيــادکنــم:آقايــانســّیدعبــاسصالحــی)معــاونفرهنگــیوزارت
فرهنــگوارشــاداســالمی(،مجیــدغالمــیجلیســه)مديــرعامــلمؤسســهخانــهکتــاب(،افشــینداورپنــاه
ــم ــرپیشــینجشــنوارهها(،ســرکارخان ــیمحمــدی)مدي ــیعل ــاب(،عل ــهکت ــورفرهنگــیخان ــاونام )مع
ــیجشــنواره(.ســپاس ــراجراي ــر)دبی ــمالهــهرجبیف ــرجشــنوارهها(وســرکارخان ــان)مدي ــدهنوروزي حمی
ويــژهازآِنداورانگروههــایمختلفــیاســتکــهبــادقــتآثــارانتقــادیرابررســیونظــرخــودراشــفاف
ودقیــقبیــانکردهانــد.ســرانجامازهمــهکســانیکــهدربرگــزاریايــنجشــنوارهنقــشداشــتهاند،چــه

دربخــشعلمــیچــهاجرايــیسپاســگزاريم.
این همه گفتیم، لیك اندر بسیچ
بی عـنایات خـدا هیچیـْم هیـچ

سید حسن اسالمی اردکانی
1395/9/14
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عن نمایه مجالت، نشریات و جراید، 
تارنماها و پایگاه های خبری

در سیزدهمین جشنوارة نقدکتاب بیش از800 
نشریة فعال علمی پژوهشی، کاربردی و ترویجی 
بررسی شد؛ در این نمایه آنچه مندرج است نام 
نشریاتی است که در سال 1394 دارای مقالة 
انتقادی در عرصة نقد کتاب بوده اند.
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●ادبپژوهی
●ادبعربی
●ادبفارسی

●ادبوزبانفارسی
●ادبیاتانقالباسالمی
●ادبیاتپارسیمعاصر

●ادبیاتپايداری
●ادبیاتتطبیقی

●ادبیاتداستانیچوک
●ادبیاتوزبانهایمحلیايرانزمین

●اديانوعرفان
●آرمان
●آزما

●اسالموپژوهشهایتربیتی
●آموزشقرآن

●آموزههایقرآنی
●انتظار موعود

●انديشمندانحقوق
●انديشهاصالح
●االهیاتقرآنی
●آينهپژوهش
●آينهمیراث

●آيینه
●باورفلسفی
●برگهنر
●بهنشر

●پاد
●پانزدهخرداد

●پرنیانسخن
●پژوهشادبیاتمعاصرجهان
●پژوهشزبانوادبیاتفارسی

●پژوهشنامهانتقادیمتونوبرنامههای
علومانسانی

●پژوهشهایادبوزبانفرانسه
●پژوهشهایادبیقرآنی

●پژوهشهایادبیوبالغی
●پژوهشهایادبیاتتطبیقی
●پژوهشهایاعتقادیکالمی

●پژوهشهایتاريخی
●پژوهشهایترجمهدرزبانوادبیاتعربی

●پژوهشهایزبانشناختیقرآن
●پژوهشهایزبانشناسیتطبیقی

●پژوهشهایسیاستاسالمی
●پژوهشهایعلمودين

●پژوهشهایفقهوحقوقاسالمی
●پژوهشهایفلسفی

●پژوهشهایقرآنوحديث
●پژوهشهایمهدوی

●پژوهشهایمیانرشتهایقرآنکريم
●پژوهشهاینقدادبیوسبکشناسی

●پژوهشونگارشکتبدانشگاهی
●پژوهشنامهادبغنايی

●پژوهشنامهادبیاتکودکونوجوان
●پژوهشنامهکالم

●پژوهشنامهنقدادبی
●پژوهشنامهنهجالبالغه

●پیادهرو
●تاريخفرهنگوتمدناسالمی

●تاريخوتمدناسالمی
●تحقیقاتسیاسیوبینالمللی

●تنديس
●جامعهشناسیکاربردی

●جستارهایادبی
●جستارهایتاريخی

●جستارهایفلسفهدين
●جهانکتاب
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●حديثپژوهی
●حکمتسینوی

●حلقهنقد
●دانششناسی

●دانوش
●دستور
●دوات

●رشدآموزشتاريخ
●رشدآموزشتربیتبدنی

●رشدآموزشزبانوادبفارسی
●رشدآموزشعلوماجتماعی
●رشدآموزشمعارفاسالمی

●رهیافتتاريخی
●روزنامهابتکار
●روزنامهايران

●روزنامهتوسعهجنوب
●روزنامهخراسان

●روزنامهستارهصبح
●روزنامهصبا

●روزنامهعصرمردم
●روزنامهفرهنگنوامروز

●روزنامهفرهیختگان
●روزنامهنسیم
●روزنهنیشابور

●زبانپژوهیدانشگاهالزهرا)س(
●زبانوادبفارسیدانشگاهتبريز

●زبانوادبیاتعربی
●زبانوادبیاتفارسی

●زبانهاوگويشهایايرانی
●ژيوار

●سخنتاريخ
●سلفیپژوهی

●سوره

●سیاستمتعالیه
●شبهقاره

●شعرپژوهی
●شهرکتاب

●شهروند
●شیعهشناسی
●صفایسخن

●ضمیمهآينةمیراث
●طبسنتیاسالموايران

●علومادبی
●علومتربیتیوروانشناسی

●علومحديث
●فرهنگمردمايران

●فرهنگنويسی
●فرهنگوادبیاتعامه

●فلسفهوکودک
●فنونادبی

●قرآنپژوهیخاورشناسان
●قرآنوعلم

●کانونبازنشستگاننیرویانتظامی
●کاوشنامهادبیاتتطبیقی

●کتابتگرگ
●کتابسفرديدار

●کتابشیعه
●کتابهفتهخبر

●کهننامهادبپارسی
●کیهانفرهنگی
●گزارشمیراث
●گنجینهاسناد
●لسانمبین

●متنپژوهیادبی
●متنشناسیادبفارسی

●مديريتارتباطاتدررسانههایورزشی
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●مديريترسانه
●مرجعدانش
●مردمساالری

●مسائلاجتماعیايران
●مطالعاتادبیاتتطبیقی
●مطالعاتادبیاتکودک

●مطالعاتآموزشزبانفارسی
●مطالعاتانديشهمعاصرمسلمین

●مطالعاتانقالباسالمی
●مطالعاتترجمهقرآنوحديث

●مطالعاتتقريبیمذاهباسالمی
●مطالعاتراهبردیجهاناسالم

●مطالعاتروانشناسیبالینی
●مطالعاتشبهقاره

●مطالعاتقرآنوحديث
●مطالعاتقرآنی
●مطالعاتملی
●معارفمنطقی
●معرفتاديان
●منطقپژوهی

●میثاق
●میقاتحج

●نامهفرهنگستان
●نشريهدهمینهمايشانجمنترويجزبانو

ادبفارسی
●نشريههشتمینهمايشپژوهشهایزبان

وادبیاتفارسی
●نشريههمايشجستارهایادبی،زبانو

ارتباطاتفرهنگی
●نقدادبمعاصرعربی

●نقدادبی
●نقدکتاباخالق،علومتربیتیوروانشناسی

●نقدکتابادبیات

●نقدکتاباطالعسانیوارتباطات
●نقدکتابتاريخ

●نقدکتابعلوماجتماعی
●نقدکتابعلوممحضوکاربردی

●نقدکتابفقهوحقوق
●نقدکتابقرآنوحديث

●نقدکتابکالم،فلسفهوعرفان
●نقدکتابکودکونوجوان

●نقدکتابمیراث
●نقدکتابهنر

●نقدوبررسیکتابتهران
●نگاهپنجشنبهضمیمهخبرجنوب

●نگاهنو
●نمايش
●نورهان

●هفتهنامهسیروان
●هفتهنامهصدا

●هفتهنامهفرصت
●هنرمند

●وبگاه نشرنی
●وبگاهخبرگزاریايبنا
●وبگاهخبرگزاریايسنا
●وبگاهخبرگزاریتسنیم

●وبگاهخبرگزاریکتابداریواطالعرسانیايران
●وبگاهشهرستانادب
●وبگاهفرهنگینیلوفر
●وقفمیراثجاويدان
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نمايۀ مقاالت ارسالي
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1. کلیات و اطالع رسانی
1.ابهـامزدايیازاف.آر.بی.آر.بهشـیوهماکسـول،ملیحه
درخـوش،فصلنامهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطات،

سدوم،ش5،بهار1394.
و اطالعـات علـم در نـگارش و نشـر آمـوزش 2.
دانششناسـی)همـراهبـانقـداثـرآشـنايیبـانشـرو
ويراسـتاری(،حمیدمحسـنی،فصلنامهنقـدکتاباطالع

.1394 بهـار 5، دوم،ش ارتباطـات،س و رسـانی
3.بـارديگـرکتـابشناسـیماه،مجیـدرهبانـی،جهان
کتـاب،سبیسـتم،ش1و2،فرورديـنوارديبهشـت

.1394
4.بهتريـنحقايـق:اطالعـاتدرعصـراطـالعرسـانی،
محمدرضـافرهادپـور،فصلنامـهنقدکتاباطالعرسـانی
وارتباطـات،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
5.پـر،امـاناپرداختـه!نقـدیبـرکتـابروشتحقیـق
افشـار، ابراهیـم درعلـماطالعـاتودانـششناسـی،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

تابسـتان1394. ش6،
6.پیشدرآمـدیبـرديداریسـازیاطالعـات:مروریبر
کتـاب)مصورسـازیاطالعات:مبانـیوکاربردها(،سـعید
اسـدی،فصلنامـهنقـدکتاباطـالعرسـانیوارتباطات،

سدوم،ش6،تابسـتان1394.
انتهـا(،حمیـدمحسـنی، تـا ابتـدا )از کتـاب تولیـد 7.
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
دانـششناسـی، اهللسـلیمانی، نقـد،حجـت حلقـه 8.

.1394
9.خوانـشکتـابنوشـتهایحبیبيغمايی،اسـماعیل
مهـدویراد،آينـهپژوهـش،سبیسـتوششـم،ش6،

بهمنواسـفند1394.
10.دانشـنامهایبـرایکتـابونشـر،مجیـدرهبانـی،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش5،بهـار1394.

شـعله تکاملـی، غريـزه يـک : اطالعاتـی رفتـار 11.
و رسـانی اطـالع کتـاب نقـد فصلنامـه ارسـطوپور،

.1394 بهـار 5، ش دوم، س ارتباطـات،
12.روشتحقیـق:روشسـرقتعلمـیوانحطـاطو
انـزوالتحقیـق،علیرضـانـوروزی،فصلنامـهنقـدکتاب
تابسـتان ارتباطـات،سدوم،ش6، و اطـالعرسـانی

.1394
و اطالعـات علـم پژوهـش در کیفـی روشهـای 13.
دانـششناسـی،معصومـهنیـکنیـا،جهـانکتـاب،س

.5-3 بیسـتم،ش
جغرافیايـی پراکندگـی مصورسـازی و سـنجش 14.
ثـروتعلمـی:مفاهیـموکاربردها،محمدرضـافرهادپور،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش5،بهـار1394.
15.طراحـیومديريـتوبگاهکتابخانـههـاومراکـز
اطالعرسـانی،شـیمامـرادی،فصلنامهنقـدکتاباطالع

رسـانیوارتباطـات،سدوم،ش5،بهـار1394.
نجـال کیفـی، پژوهـش بهمثابـه گـروه فوکـوس 16.
حريـری،فصلنامـهنقدکتـاباطالعرسـانیوارتباطات،

سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
17.کالبدشناسـیواعتبارسـنجیکتابهایدانشـگاهی،
نقـدکتـاباطـالع مظفـرچشـمهسـهرابی،فصلنامـه
رسـانیوارتباطـات،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان

.1394
18.کتابشناسـیمجموعـهعبـریدرکتابخانـهآسـتانه
آينـه )ع(،حیـدرعیوضـی، مقدسـهحضـرتمعصومـه
پژوهـش،سبیسـتوششـم،ش3،مـردادوشـهريور

.1394
19.کوتـاهشـدنديـوارنشـر،مسـعودجعفـریجـزی،
فصلنامـهنقدکتـابادبیـات،ساول،ش4-3،پايیـزو

.1394 زمسـتان
20.کهنـهامـاهنـوزخواندنـی:نقـدکتـابکتابـداریو
کتـابپژوهـیدرنوشـتههاینـوشآفريـنانصـاری،
آزادمهـردانـشفاطمیـه،فصلنامـةنقـدکتابکـودکو
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نوجـوان،س2،ش8-7،پايیـزوزمسـتان1394.
و تحـوالت بـر ای آئینـه نظـری و گـذری 21.
پیشـرفتهایکتابـداریواطـالعرسـانیايـران،مهدی
محمـدی،فصلنامـهنقدکتاباطالعرسـانیوارتباطات،

زمسـتان1394. و پايیـز 7و8، دوم،ش س
22.مبانـیمديريـتدانـشهمافـزا،مريمصـرافزاده،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
23.مرجـعشناسـیونیـازبـهشـناختمنابـعمرجـع
التیـن:نقـدوبررسـیکتـابمرجـعشناسـیالتیـن،
سـولماززرداری،فصلنامـهنقـدکتـاباطـالعرسـانیو

.1394 بهـار 5، دوم،ش ارتباطـات،س
24.معمـاریاطالعاتبـرایحرفهمنداناطالعرسـانی،
يعقـوبنـوروزی،فصلنامـهنقـدکتـاباطالعرسـانیو

ارتباطـات،سدوم،ش6،تابسـتان1394.
آينـه اسـفندياری، محمـد جديـد، و قديـم نـزاع 25.
و فرورديـن ش1، ششـم، و بیسـت س پژوهـش،

.1394 ارديبهشـت
26.نقـدکتاببررسـیعلـماطالعاتودانششناسـی،

مريمسـدهی،حلقهنقـد،1394.
27.نقـدمشـهورات،محمـداسـفندياری،آينـهپژوهش،

سبیسـتوششـم،ش5،آذرودی1394.
28.نقـدیبـرکتـابمديريـتپـروژهدرکتابخانـههـا
،آرشـیوهاومـوزههـا،آيـدامجـاوروفرشـیددانـش،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
رويکـرد اطالعـات؛ انتقـادی نظريـه بـر نقـدی 29.
ديالکتیکـیدربومیسـازیدانـش،علیجاللـیديزجی،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش6،تابسـتان1394.
30.نقـدیبرکتـابدوجلـدیخاطـراتيـکروزنامـه
فـروش،جعفـریخانقـاه،فصلنامـهنقـدکتـاباطـالع
رسـانیوارتباطـات،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان

.1394

مبادلـه کتابخانههایديجیتـال: کتـاب نقدیبـر 31.
اطالعـات،حمیدرضـارادفـروسـولمازنـوری،پژوهـش
و انسـانی علـوم برنامههـای و متـون انتقـادی نامـة
مطالعـاتفرهنگـی،سپانزدهم،ش4،زمسـتان1394.
32.نقـشنظـامحقوقمالکیتفکریدرتوسـعهاقتصاد
دانشمحـور،ابوالفضـلاحمـدزاده،فصلنامـهنقـدکتـاب
اطـالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،ش5،بهار1394.
33.نگاهـیبـرپاياننامههـایايرانیباموضـوععراق،
نیـرهخدادادشـهری،آينهپژوهش،سبیسـتوششـم،

ش3،مردادوشـهريور1394.
2. میراث پژوهی 

آزادهحسـنین، بوشـهر، بازرگانـی اتـاق از اسـنادی  .1
فصلنامـهنقـدکتـابمیـراث،ش6و7،تابسـتانوپايیـز

.1394
2. اولیـنکتـابچـاپشـدهبـهزبـانعربی،روجـاعلی
نـژاد،فصلنامـهنقـدکتـابمیـراث،ش5،سدوم،بهار

.1394
3. بازشناسـیهويـتمـکانرويـدادحديـثتوحیـدی
امیـر کهـن، نیشـابور در )ع( الحجـج ثامـن حضـرت

.1394 نیشـابور، روزنـه شـادمند،
4. بررسـیالتوسـلالـیالترسـلبهاءالديـنبغـدادیو
معرفـینسـخنويافته،سـهیاليوسـفی،آينهمیـراث،س

سـیزدهم،ش57،پايیـزوزمسـتان1394.
5. بررسـیانتقـادیتصحیـحکتـاب»احـوالواخبـار
برمکیان«،سـاراسـعیدی،آينهمیراث،سسـیزدهم،ش

56،بهـاروتابسـتان1394.
6. بررسـیانتقـادیسـاقینامـهدرفهرسـتهاینسـخ
هـادی شناسـی، کتـاب و ای تذکـره منابـع و خطـی
بیدکـی،جسـتارهایادبی،ش189،سچهلوهشـتم،

تابسـتان1394.
7. بررسـینارسـايیهـاوکاسـتیهایتصحیـحرسـاله
لـزومتصحیـح و المنتهـی تذکـره و المبتـدی تبصـره
مجـددآن،حمزهکفـاش،آينهمیراث،سسـیزدهم،ش

57،پايیـزوزمسـتان1394.
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8. بررسـینسـخهشناسـیوسبکشناسیاشـعارترکی
موالنـا،الهـامخلیلـیجهرمـیو..،آينهمیـراث،ش56،

سسـیزدهم،بهاروتابسـتان1394.
9. بررسـینسـخههایخطـیمتـنپهلـوینامههـای
منوچهـر،محمـودجعفریدهقـیوعسـکربهرامی،آينه

میـراث،سسـیزدهم،ش57،پايیـزوزمسـتان1394.
10. بررسـیونقـدانتسـابرباعیـاتمشـترکخیـامو
مجدهمگـربااسـتنادبهنسـخه697قمـوزهیبريتانیا،
طـهصـادری،معصومـهمعدنکنواسـداهللواحـد،آينه

میـراث،ش56،سسـیزدهم،بهـاروتابسـتان1394.
11. برگـیناشـناختهازمیـراثعقلـیشـیعهدرنیمـه
نخسـتقرنچهـارمهجری:مـروریبرکتـابالبرهان
فـیوجـوهالبیـانازابوالحسـیناسـحاقبـنابراهیـم
کاتـب،رسـولجعفريـان،آينـهپژوهـش، سبیسـتو

ششـم،ش2،خـردادوتیـر1394.
پیرامـونهويـتصاحـبکتـابتدبیـر پژوهشـی  .12
االطفال،حسـیننصیرباغبانوامینقزلباشـان،فصلنامه

نقـدکتـابمیـراث،ش6و7،تابسـتانوپايیـز1394.
13. پهلـوانمحمـودپوريـایولـیوقتالینیسـت،علی
صدرايـیخويـی،فصلنامـهنقدکتـابمیـراث،ش6و7،

تابسـتانوپايیز1394.
14. تاريـخنسـخهپـردازیدرنسـخهایمرجـع،محمد
جـواداحمدینیـا،فصلنامهنقدکتابمیـراث،ش5،س

بهار1394. دوم،
15. تذکرهایکهنهدرکنهفراموشـی:معرفیوبررسـی
انتقـادینفايـسالمآثربـاتاکیدبرضـرورتتصحیحآن،

سعیدشفیعیون،شـبهقاره،1394.
16. تزلزلـیپـرگزنـددربـنکاخـیبلنـد:نقـدیبـر
ويراسـترسـالةاثباتالعقـلالمجردنصیرالدينطوسـی
وبرخـیازشـروحآن،حمیـدعطائـینظـری،فصلنامـة

نقـدکتـابمیـراث،سدوم،ش5،بهـار1394.
17. تصاويـریازمیـراثمکتـوب:نگاهـیبـهفهـرس
المخطوطـاتالمصـوره...،حسـینعلیـزاده،فصلنامهنقد

کتـابمیـراث،ش6و7،تابسـتانوپايیـز1394.

18. تقیـهدرعمـل:سـفرهایبهـاءالديـنعاملـیدر
قلمـروعثمانـی،محمدکاظـمرحمتی،کتابشـیعه،ش

.1394 7و8،
بدلیسـی، ادريـس از وعیـد روزه مناظـرة دربـارة  .19
مهـدیرحیـمپور،نامـةفرهنگسـتان،ش56،تابسـتان

.1394
20. درنگـیبـرکتـاب»المکاتبـاتالمکیـه«،حسـین

واثقـی،میقـاتحـج،ش91،فرورديـن1394.
21. دکتـرحسـینعلـیمحفـوظوکتابخانـهاش،جويا
جهانبخش،آينهپژوهش،ش152،سبیسـتوششـم، 

خـردادوتیر1394. 
22. دواثـرفارسـیدرمجموعـه1511کتابخانـهملـی
ملـک،علـیصفـریآققلعـه،آينهمیـراث،ش57،س

سـیزدهم،پايیـزوزمسـتان1394.
23. دوتحريـرمتفـاوتازجامعالتمثیل،شـهرامآزاديان
ومحمدعلـیاجتهاديـان،ادبفارسـی،سپنجـم،ش2،

پايیزوزمسـتان1394.
24. دورسـالهدرحـج؛رسـالهاول:حـجنامـهاهلليـار
صوفـینقشـبندیسـمرقندی،رسـولجعفريـان،میقات

حـج،ش91،فرورديـن1394.
25. رسـالهاینويافتـهازابوبکـروّراقترمـذی،هـادی
بیدکـیوعبـداهللرادمـرد،فصلنامـهنقـدکتـابمیراث،

ش8،سدوم،زمسـتان1394.
در کفعمـی شـیخ کتابـت و درايـت و روايـت  .26
دستنوشـتیازصحیفـةشـريفةسـجاديه،آينـهپژوهش،

آبـان1394. و مهـر 4، وششـم،ش بیسـت س
27. ريشـهيابـیبرخیازحکايـاتکتاباحـوالواخبار
برمکیـانورفـعپـارهایازکاسـتیهایآنبـاتکیـهبـر
منابـعجنبی،سـاراسـعیدی،آينـهمیراث،سسـیزدهم،

ش57،پايیـزوزمسـتان1394.
28. سـخننـوآرکـهنـوراحالوتـیدگـراسـت،علـی
بـوذری،فصلنامـهنقـدکتابمیـراث،ش6و7،تابسـتان

وپايیـز1394.
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29. سـیاهیبـرسـپیدی:نقـدکتابشناسـیازسـوادتـا
کتـاب نقـد فصلنامـة کاشـانی، مطلبـی نـادر بیـاض،

.1394 بهـار 5، ش دوم، س میـراث،
30. ضـرورتتصحیـحمجـددمجموعهرسـائلعزيزبن
س میـراث، آينـه رئیسـی، احسـان نسـفی، محمـد

زمسـتان1394. پايیـزو 57، ش سـیزدهم،
معنـوی، مثنـوی تصحیـح و عباسـی عبداللطیـف  .31

عبـاسبـگجانـی،شـبهقـاره،1394.
32. فرهنـگفرهنـگ،زهـرانصـراصفهانـی،فنـون

تابسـتان1394. و بهـار ادبـی،ش12،سهفتـم،
کتابخانـه فارسـی خطهـای دسـت فهرسـت  .33
قزاقسـتان،سـّیدعلـیموجانـی،فصلنامـهنقـدکتـاب

.1394 بهـار دوم، س 5، ش میـراث،
34. فهرسـتکتابهایسـنگیچاپشـبهقـارهدرمرکز
احیـایمیـراثاسـالمیقـم،منوچهـرآراسـته،فصلنامة
نقـدکتـابمیـراث،سدوم،ش7-6،تابسـتانوپايیـز

.1394
35. فهرسـتنسـخههایخطـیکتابخانهمرکـزیملی
تبريـز،علـیصـادقزادهوايقـان،فصلنامـةنقـدکتـاب

میـراث،سدوم،ش7-6،تابسـتانوپايیـز1394.
36. کتابهـایتـازهدرزمینـهايـرانشناسـیبـهزبـان
روسـی،گودرزرشـتیانی،فصلنامةنقدکتـابمیراث،س

دوم،ش5،بهـار1394.
37. کوتـاهوبـیپـرده،ا.مسـتعار،فصلنامـهنقـدکتاب

میـراث،ش8،سدوم،زمسـتان1394.
38. کهـنتريـننسـخهخطـیگلـزارابراهیـمدريـزد،
حسـینمسـرت،فصلنامـهنقـدکتـابمیـراث،ش6و7،

تابسـتانوپايیـز1394.
39. گنجـیازگنجینهآسـتانمقدسحضـرتابوالفضل
العبـاس)ع(،علـیصـادقزادهوايقـانو...فصلنامـهنقد

کتـابمیراث،ش8،سدوم،زمسـتان1394.
نقـشهـمخانوادگـیمتـوندر بـه توجـه لـزوم  .40
تصحیـحآثـارکالمـی)2(:ارزيابـیتصحیحـیشـتابزده

ازالمخلـصفـیاصـولالديـنشـريفمرتضـی،حمید
عطائـینظـری،فصلنامةنقدکتابمیـراث،سدوم،ش

6و7،تابسـتانوپايیـز1394.
41. مأخذشناسـیوبازشناسـیمحتـوایکتاباالوصیاء
شـلمغانی،محمـدغفـورینـژادومحمـدتقـیذاکـری،
پايیـز پانزدهـم، انتظـارموعـود،ش50،س فصلنامـه

.1394
42. ماخذشناسـیکتابهـایچـاپسـنگیوسـربی:از
ابتـدایزمسـتان1389تـاپايانزمسـتان1393،سـیده
طرفـهابطحـینـژادمقـدم،فصلنامـهنقدکتـابمیراث،

ش6و7،تابسـتانوپايیـز1394.
43. متـنشناسـیترجمههایفارسـیقصـصاالنبیای
متـن رفیعـی، غالمرضـا و دزفولیـان کسـايی،کاظم
شناسـیادبپارسـی،ش28،سششم،زمستان1394.
44. متنشناسـینسـخهخطیلطايفاشـرفیفیبیان
طوايـفصوفـی،سـیدامیـرجهـادی،متنشناسـیادب

فارسـی،ش27،سهفتـم،پايیز1394.
45. مـروریبـرکتـابمکاتبـاتداخلـیوخارجـیعهد
مظفرالديـنمیـرزاولیعهد،فاطمـهقاضیهـا،فصلنامهنقد

کتـابمیـراث،ش8،سدوم،زمسـتان1394.
حیـات و امامـزادگان مقـاالت مجموعـه معرفـی  .46
فرهنگـی،سـیدامیـرحسـینکامرانـیراد،وقـفمیراث

بهـار1394. جاويـدان،ش89،
47. معرفـینسـخهخـطحدايـقالدقايـق،ناصـرکريـم
پـورو...پژوهشـهایادبعرفانـی،ش29،سنهم،پايیز

وزمسـتان1394.
48. معرفـیونقـدکتـابنقدمتـنپژوهیمـدرن،آزاده
شـريفی،فصلنامـةنقـدکتـابمیـراث،سدوم،ش8،

زمسـتان1394.
49. مفتـاحالعلـوم،حسـینمسـرت،فصلنامهنقـدکتاب

میـراث،ش5،سدوم،بهـار1394.
بامـدادکتابچـی، 50. مقدمـهایبـرنسـخهشناسـی،
فصلنامـهنقـدکتـابمیـراث،ش6و7،تابسـتانوپايیـز

.1394
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51. مکتـبهنـریشـیرازدرنسـخخطـیايـران،علـی
صـادقزادهوايقـان،فصلنامةنقدکتـابمیراث،سدوم،

ش5،بهـار1394.
52. میـراثمانـدگار:سـیریدرحديـثسلسـلهالذهب،

امیـرشـادمند،روزنهنیشـابور،1394.
53. میـراثمشـترکايـرانوهند:کتابهـایچاپیکهن
فارسـیوعربیشـبهقارهدرکتابخانهآيتاهللمرعشـی
نجفـی،منوچهـرآراسـته،فصلنامهنقدکتـابمیراث،ش

8،سدوم،زمستان1394. 
54. نجـاتاالبداننسـخهایيگانـهدرکتابخانةوزيری
يزد،حسـینمسـرت،فصلنامـهنقدکتابمیـراث،ش8،

سدوم،زمستان1394.
غزنـوی، سیدحسـن ديـوان از معتبـر ای نسـخه  .55
عبـاسبـگجانی،آينـهمیـراث،ش57،سسـیزدهم،

پايیـزوزمسـتان1394.
56. نقـدتصحیـحالتدويـنفـیاخبـارقزويـن،هـادی
درزیرامنـدیومحمـدمنصورطباطبايی،متنشناسـی

ادبفارسـی،سهفتـم،ش27،پايیـز1394.
ودومیـنمجلـدفهرسـت پنجـاه بررسـی و نقـد  .57
نسـخههایخطـیکتابخانـهمجلـسشـورایاسـالمی،
پريسـاکـرمرضايـی،فصلنامـةنقـدکتـابمیـراث،س

بهـار1394. 5، دوم،ش
58. نقدوبررسـیفهرسـتنسـخههایخطـیکتابخانه
آقـاسـیدکاظممیريحیـی،سوسـناصیلـی،فصلنامةنقد

کتـابمیـراث،سدوم،ش5،بهـار1394.
بررسـیکتـابفرهنـگنصیـری،حسـین نقـدو  .59
پايیـزو آينـهمیـراث،سسـیزدهم،ش57، بخشـی،

زمسـتان1394.
60. نقـدوبررسـیکتـاب:برگـیناشـناختهازمیـراث
عقلـیشـیعهدرنیمـهنخسـتقـرنچهـارمهجـری،
مـروریبرکتـابالبرهانفـیوجوهالبیانازابوالحسـن
آينـه جعفريـان، رسـول کاتـب، ابراهیـم بـن اسـحاق

پژوهـش،ش152،خـردادوتیـر1394.
61. نقـدیبـرنقـدمصبـاحاالرواح،مجتبـینماينـدهو

جـاللالديـنافضـل،فصلنامـةنقـدکتـابمیـراث،س
دوم،ش5،بهـار1394.

62. نگاهـیبـهتصحیـحتازهبلبلسـتانوترجمـهآنبه
زبانبسـنیايی،سـهیالصارمـی،جهانکتـاب،ش1و2،

سبیسـتم،فروردينوارديبهشـت1394.
63. نگاهـیبـهفهرسـتنامـهکتابشناسـیهایايـران،
همـاافراسـیابی،فصلنامةنقدکتابمیـراث،سدوم،ش

8،زمسـتان1394.
64. نگاهـیبـهکتـابشـرحدعایندبـه،عبدالحسـین
طالعـی،فصلنامـةنقدکتابمیـراث،سدوم،ش5،بهار

.1394
65. نگاهـیبـهگنجینـهمجموعـهمقـاالتمعرفـیآثار
موزهایآسـتانقـدسرضوی،محمدتفرشـی،فصلنامه

نقـدکتـابمیـراث،ش6و7،تابسـتانوپايیز1394.
خطـی نسـخههای فهرسـت بـه نگاهـی نیـم  .66
کتابخانـهملـیايران)ج54(،حسـینمتقـی،فصلنامةنقد

بهـار1394. میـراث،سدوم،ش5، کتـاب
67. هفـتتماشـایقتیـلالهـوریونسـخههایآن،
مرواريـدرفوگـران،آينـهمیـراث،ش57،سسـیزدهم،

پايیـزوزمسـتان1394.
68.يـزددراسـنادمطبوعاتی،حسـینمسـرت،فصلنامة
نقـدکتـابمیـراث،سدوم،ش7-6،تابسـتانوپايیـز

.1394
3. فلسفه، کالم و عرفان

1. ارمغانـینفیـسبـرایسـهروردیپژوهـیمعاصـر،
حسـنسـّیدعـرب،فصلنامـةنقدکتـابکالم،فلسـفهو

تابسـتان1394. عرفـان،سدوم،ش5-6،بهـارو
2. امرالوهیودوگانةتعالی/حضورتأملیدردشـواريهای
يـکپارادوکـس)مـوردمطالعه؛محمـدارکـونوقرائت
فراسـتخواه،فصلنامـة اسـالمی(،مقصـود فکـر علمـی
نقدکتابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش7-8،پايیز

وزمسـتان1394.
3. انتحـالوابتـذالدراخـالقپژوهـیعرفانـی،جويـا
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جهانبخـش،آينـهپژوهـش،سبیسـتوششـم،ش1،
فرورديـنوارديبهشـت1394.

4. اولريـشرودولفوکتابارزشـمنداودربارةماتريديه،
حمیـدعطائینظری،آينهپژوهش،سبیسـتوششـم،

ش6،بهمنواسفند1394.
الزمـانپژوهـیدرمطالعـاتاسـالمشناسـی آخـر  .5
غـرب،محمـدحسـینرفیعـی،،آينهپژوهـش،ش152،

سبیسـتوششـم،خـردادوتیـر1394.
بهنیافـر،جسـتارهای آرمـانشـهر،مهـدی آرمـان  .6
فلسـفهدين،ش10،سچهارم،پائیزوزمسـتان1394. 
7. بـازصورتبنـدیرابطـةمترجـم،منتقـد،محمدمهدی

اردبیلـی،روزنامـةفرهنگنـوامـروز،7تیر1394.
8. بررسـیترجمههـایدانشـنامةفلسـفةاسـتنفورددر
سـال1394،فصلنامـةنقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفان،

سدوم،ش7-8،پايیـزوزمسـتان1394.
کتـابدسـت نقـد انسـان: از انحـراف و بیگانگـی  .9
پريسـا 1844، فلسـفی و اقتصـادی نوشـتههای
شـکورزاده،فصلنامـةنقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،

.1394 زمسـتان و پايیـز ش7-8، دوم، س
10. پاسـخبـهنقـدکتابفلسـفهتحـولتاريخدرشـرق
علیرضـا و نجفـی موسـی اسـالمی، تمـدن غـرب و
جـوادزاده،فصلنامـةنقدکتابکالم،فلسـفهوعرفان،س

دوم،ش7-8،پايیـزوزمسـتان1394.
11. تحلیـلخوانـشمارتینهايدگرازنقـداولايمانوئل
کانت،حمیداسـکندریوحسـینکلباسـی،پژوهشهای

فلسـفی،ش16،سنهم،بهاروتابسـتان1394.
12. تحلیلـیبرجايـگاه»اصولرياضیفلسـفةطبیعی«
درتاريـخعلمفسـلفةجديد،بهنامشـیخباقری،فصلنامة
نقدکتابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش8-7، پايیز

وزمستان1394.
13. تعلیقاتـیبـرکتـابپديدارشـناختتاريخاسـتعاليی
فصلنامـة اشـکوری، فنائـی محمـد اسـالمی، فالسـفة
نقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش5-6،بهار

وتابسـتان1394.

و دروزيـان نـزد الحکمـه رسـائل کتـاب جايـگاه  .14
رويکردهـابـهآن،علـیرضـاايمانـیووحیـدهگلـزاده
يدکـی،مطالعـاتتقريبـیمذاهباسـالمی،ش42،س

زمسـتان1394. يازدهـم،
15. جسـتاریدرشـناختمآخذکتابپندپیران،مسـلم
خزلـیووحیدسـبزيانپور،اديـانوعرفان،ش11،س

چهلوهشـتم،بهاروتابسـتان1394.
زارعـی محمـود نقـد، تـرازوی در سـلفیه خـدای  .16
بلشـتی،فصلنامـةنقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،س

تابسـتان1394. و بهـار دوم،ش5-6،
17. خوانشـیديگـرازحقائـقالتفسـیر،مینـاحفیظـی،

نامـهفرهنگسـتان،ش15،پايیـز1394. 
18. داسـتانيـکقـرنايدئالیسـمآلمانـی:نقـدیبـر
محتـواوترجمـةکتـابفلسـفةآلمانـی)1760-1860(
فصلنامـة اردبیلـی، مهـدی محمـد ايدئالیسـم، میـراث
نقدکتابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش7-8،پايیز

وزمسـتان1394.
محمدتقـی وجـود، از پرسـش و غـرب دربـارة  .19
طباطبايـی،فصلنامـةنقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،

.1394 زمسـتان و پايیـز ش7-8، دوم، س
20. دربـارةکتـابابـنعربـیپژوهـی،هـادیوکیلـی،
دوم، عرفـان،س و فلسـفه کالم، نقدکتـاب فصلنامـة

.1394 تابسـتان و بهـار ش5-6،
21. درسگفتارهايـیانتقـادیدربـابروششناسـی
فصلنامـة فیـروز، نـوروزی رسـول اسـالمی، مطالعـات
نقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش5-6،بهار

وتابسـتان1394.
22. دشـوارینقـدهمدالنـةهايدگـر:نقـدیبـرکتـاب
مارتیـنهايدگـراثـرپـلاسـتراترن،مرضیهافراسـیابی،
دوم، عرفـان،س و فلسـفه کالم، نقدکتـاب فصلنامـة

تابسـتان1394. بهـارو ش5-6،
23. دشـواریهایفرهنـگنگاریمنطق:نقدوبررسـی
کتـابفرهنـگنامـهمنطـق،اسـداهللفالحـی،فصلنامة
نقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش5-6،بهار
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تابستان1394. و
نقـد،محمـود بوتـة در روششناسـیعلـمکالم  .24
هدايـتافـزا،فصلنامةنقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفان،

سدوم،ش5-6،بهـاروتابسـتان1394.
در کاذب فرضهـای پیـش و نادرسـت روش  .25
لعنهـاینامقـدس:بررسـیکتـابپژوهـشهايـیدر
آثـارعلمـیوفلسـفیبوعلیسـینا،محمدامیـنهدايت
افـزا،فصلنامـةنقدکتابکالم،فلسـفهوعرفان،سدوم،

ش5-6،بهـاروتابسـتان1394.
26. شـروطامـکانتألیـفدربـارةکانت،سـّیدمحسـن
اسـالمی،فصلنامـةنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتـیو

روانشناسـی،ساول،ش1،بهـار1394.
27. صوفیـانوبودايیـان،درجسـتوجـویمفاهیـم
مشـابهدوسـّنترهبانـی،مصطفـیشـاکری،فصلنامـة
نقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش5-6،بهار

وتابسـتان1394.
نهـان،  ازچشـم نشـینی عرفـان:حجلـه عـروس  .28
محمـدابراهیـمايـرجپـوروسـهیاللطـفاللهـی،شـبه

قـاره)ويـژهنامـه نامـهفرهنگسـتان(،1394.
29. علـمجديـدومبانـینظریمابعدالطبیعـهدرفیزيک
اسـحاقنیوتـن،کريـممجتهـدی،فصلنامـةنقدکتـاب
و پايیـز ش7-8، دوم، س عرفـان، و فلسـفه کالم،

.1394 زمسـتان
فرزانـه زمانـه، فیلسـوف انديشـة در فرهنـگ  .30
قدمیـاری،فصلنامـةنقدکتابکالم،فلسـفهوعرفان،س

.1394 زمسـتان و پايیـز دوم،ش7-8،
31. فضولـیدرکالمشـیعه،نقـديـکابتـذال،نقديک
انتحـال،حمیـدعطائینظـری،آينهپژوهش،سبیسـت

وششـم،ش6،بهمنواسـفند1394.
32. کتـابالتعلیـقمقـرینیشـابوریدرکالموبحثـی
مرتضـی، شـريف تألیـف الذخیـره و الملخـص دربـاره
حسـنانصـاری،آينـهپژوهـش،ش155،سبیسـتو

ششـم،آذرودی1394. 
33. کتـابتمهیـدیبـرپديدارشناسـیاخـالقمقاالتی

تحلیلـی فلسـفه در اخـالق پديدارشناسـی ی دربـاره
معاصـر،مريـمخـدادای، بـاورفلسـفی،ش4،فرورديـن

.1394
عصـب شناسـی زيسـت و بـاال از علیـت کتـاب  .34
شـناختیارادهآزاد،علـیشـهبازی،بـاورفلسـفی،ش4،

.1394 فرورديـن
35. لکنـتهگلدرترجمةفارسـیفلسـفةدين:نگاهی
بـهدرسگفتارهـایفلسـفةديـنهـگلوترجمـةآن،
فاطمـهدالوریپاريزی،فصلنامةنقدکتابکالم،فلسـفه

وعرفـان،سدوم،ش5-6،بهـاروتابسـتان1394.
36. مـابـهکجايیـموامانـتکجاسـت؛نقـدترجمـهی
فارسـیاللمـعفـیالتصوف،سـعیدکريمی،آينـهمیراث،

ش56،سسـیزدهم،بهـاروتابسـتان1394.
37. معرفـیونقـدفلسـفةتحولتاريخدرشـرقوغرب
نقدکتـاب لهراسـبی،فصلنامـة احمـد اسـالمی، تمـدن
و پايیـز ش7-8،  دوم، س عرفـان، و فلسـفه کالم،

.1394 زمسـتان
38. معرفـیونقـدکتـاباديـانومذاهـبدرايـران
باسـتان،ابوالفضـلسـپهری،فصلنامـةنقدکتـابکالم،
پايیـزوزمسـتان فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش7-8،

.1394
مرضیـه واپسـین، هايدگـر کتـاب نقـد و معرفـی  .39
افراسـیابی،فصلنامـةنقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،

.1394 زمسـتان و پايیـز دوم،ش7-8، س
40. معرفـیونقـدوبررسـیتصحیـحبخـشطبیعیـات
کتـابالمشـارعوالمطارحاتسـهروردی،سـعیدانواری،
دوم، عرفـان،س و فلسـفه کالم، نقدکتـاب فصلنامـة

ش8-7، پايیـزوزمسـتان1394.
41. مالحظاتـیدربـارةبرخـیمباحـثمعرفتشناسـی
درفلسـفةاسـالمی،مجیـدمـرادی،فصلنامـةنقدکتـاب
کالم،فلسـفهوعرفان،سدوم،ش5-6،بهاروتابسـتان

.1394
42. مالحظاتـیعلمـی-فرهنگـیدربـارةمتافیزيـک،
سـّیدمحسـناسـالمی،فصلنامةنقدکتابکالم،فلسـفه
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وعرفـان،سدوم،ش5-6،بهـاروتابسـتان1394.
43. میـراثعرفانـیايـراندرگفتگـوبـادکتـرمهـدی
کالم، نقدکتـاب فصلنامـة محبتـی، مهـدی محبتـی،
تابسـتان و بهـار دوم،ش5-6، عرفـان،س و فلسـفه

.1394
44. میـراثعلمـیوفلسـفیابـنسـینا:بررسـیکتاب
پژوهـشهايـیدرآثـارعلمـیوفلسـفیبوعلـیسـینا،
حسـناحمـدیزاده،فصلنامـةنقدکتابکالم،فلسـفهو

عرفـان،سدوم،ش5-6،بهـاروتابسـتان1394.
45. نقـدفلسـفهدرايران،رضـاداوریاردکانی،فصلنامة
نقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش5-6،بهار

وتابستان1394.
46. نقـدنظـامتعريـفمشـايیدرانديشـهسـهروردی،
محمـدعلیاسـماعیلی،معارفمنطقـی،ش1،سدوم،

بهـاروتابسـتان1394.
رابیـن منظـر از ارسـطو ارغنـون بررسـی و نقـد  .47
اسـمیت،غالمرضـاذکیانـیومحمدامینبـرادراننیکو،
منطقپژوهی،ش1،سششـم،بهاروتابسـتان1394.
48. نقدوبررسـیاسـتداللهایويلیامجیمزدرجسـتار
پديـدآورده»خواسـتبـاور«،مهـدیاخوانوسـّید امین
س 9، ش ديـن، فلسـفه جسـتارهای زاده، موسـوی

چهـارم،بهـاروتابسـتان1394.
49. نقـدوبررسـیديـدگاهپروفسـور»پاولهـک«در
کتاب»زمینهمشـترک«،جعفرمرواريدوحسـنتوسـلی،
پژوهشـنامهکالم،ش2،سدوم،بهاروتابسـتان1394. 
50. نقـدوبررسـیشـشديـدگاهدربـارهشـرايطانتـاج
قیـاساسـتثنائیدرمنطـقسـینوی)باتاکیدبرشـرطی
متصل(،سـّیدمحمـدعلیحجتیو...،حکمتسـینوی،

ش53،سنوزدهـم،بهـاروتابسـتان1394. 
51. نقـدوبررسـیکتـاباديـانومکتبهـایفلسـفی
هند،مريمصانعپور،احسـانفرشـچیوکلررابینسـون،
دوم، عرفـان،س و فلسـفه کالم، نقدکتـاب فصلنامـة

ش7-8،پايیـزوزمسـتان1394.
52. نقـدوبررسـیکتـابتاريـختصـوف1،حجـتاهلل

جوانـی،فصلنامـةنقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،س
دوم،ش5-6،بهـاروتابسـتان1394.

53. نقـدوبررسـینظريهنقدعقلعربی،سـّیدمحسـن
میـریوقاسـم ابراهیمـیپـور،مطالعاتانديشـهمعاصر

مسـلمین،ش2،پايیزوزمسـتان1394.
54. نقـدیبـرانديشـهجابـریدربـارهتشـیع،محسـن
دريابیگی،شـیعهشناسـی،ش48،دوزادهـم،بهار1394.
55. نقـدیبربـناليههایشـناخت،علیاصغـرمرّوت
،فصلنامـةنقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،

ش8-7، پايیـزوزمسـتان1394.
56. نقـدیبـرتاريـخفلسـفةتحلیلـی،ازبولتسـانوتـا
ويتگنشـتاين،جـاللپیکانیوبیـتاهللندرلـو،فصلنامة
نقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش5-6،بهار

وتابسـتان1394.
57. نکاتـیدربابسـاختارونسـبتدوکتـابالمخلص
والذخیـرهشـريفمرتضـی،حمیـدعطائـینظـری،آينه

پژوهـش،سبیسـتوششـم،ش5،آذرودی1394.
نامـة ترجمـه»دانـش بلنـد و پسـت بـه نگاهـی  .58
فصلنامـة حسـینی، مسـعود سـّید اسـتنفورد«، فلسـفة
نقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش5-6،بهار

.1394 تابسـتان و
59. نگاهـیبـهدائـرهالمعـارفشـرححالانديشـمندان
کالم، نقدکتـاب فصلنامـة حبیبـی، قدسـیه اسـالمی،
پايیـزوزمسـتان فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش7-8،

.1394
60. نگاهـیبـهدرآمـدیبهوجودوزمـان،مانداناچگنی
فراهانـی،فصلنامـةنقدکتابکالم،فلسـفهوعرفان،س

دوم،ش7-8،پايیزوزمسـتان1394.
61. نگاهـیبـهکتابشـاخصههایعرفاننابشـیعی،
مهـدیفدايیمهربانـی،فصلنامةنقدکتابکالم،فلسـفه

وعرفـان،سدوم،ش8-7، پايیزوزمسـتان1394.
62. نگاهـینقادانـهبـهکتابنقدمبانیفلسـفیفلسـفه
بـرایکـودکان،سـمانهعسـکری،فصلنامـةنقدکتـاب
و پايیـز ش7-8،  دوم، س عرفـان، و فلسـفه کالم،
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.1394 زمسـتان
63.ويتگنشـتاين،تمّنـایبیانوتنگنـایتفاهم:نگاهی
بهکتابويتگنشـتايندرتبعید،احسـانسـنايیاردکانی،
دوم، عرفـان،س و فلسـفه کالم، نقدکتـاب فصلنامـة

ش7-8،پايیـزوزمسـتان1394.
4. علوم تربیتی و روانشناسی 

1.افسـردگیدرزنـان،فريـدهبراتـیسـده،فصلنامهنقد
کتـاباخـالق،علـومتربیتـیوروانشناسـی،ش4،س 

اول،زمسـتان1394.
2.بايسـتههایترسـیموتحلیـلمنطقـینظـامفضايـل
ورذايـلاخالقـی:نقـدوتحلیـلکتاباخالقاسـالمی:
مبانـیومفاهیـم،سـیدحسـینحسـینی،پژوهـشنامة
سـال انسـانی، علـوم برنامههـای و متـون انتقـادی

پانزدهـم،ش4،زمسـتان1394.
3.سرگذشـتپداگـوژیدرگذرزمان،يـزدانمنصوريان،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعسـانیوارتباطـات،س2،ش

6،تابستان1394.
4.شـرايطعشـق:فلسـفهيـاروانشناسـیگـری؟،آرش
حیـدری،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتـیو

روانشناسـی،ش2،س اول،تابسـتان1394.
5.کتـابدرسـی:شايسـتهـاوناشايسـتهـا،محمـد
هدايـی،فصلنامـهنقـدکتاباطـالعرسـانیوارتباطات،

سدوم،ش6،تابسـتان1394.
6.نقـدوبررسـیکتـاب»طراحـیآمـوزشاثربخـش«،
سـّیدعبـاسرضـوی،پژوهـشنامـهانتقـادیمتـونو
برنامههـایعلومانسـانی،ش37،سپانزدهم،زمسـتان

.1394
درسـی، برنامـه در فکـری داسـتانهای بـر نقـدی 7.
سـعیدناجیوسـمانهعسـکری،نقدکتاباخـالق،علوم
تربیتـیوروانشناسـی،ش4،س اول،زمسـتان1394. 
8.نقـدیبـرکتـاب»نگرشـیکاربـردیبـر:روشـهای
تدريـسوهنـرمعلمـی«،حسـینعبداللهـی،پژوهـش
نامـهانتقـادیمتـونوبرنامههایعلومانسـانی،ش37،

سپانزدهـم،زمسـتان1394

9.نقـدیبـرکتابآموزشوپرورشمقايسـهای،محمد
آزمنـد،پژوهـشنامـةانتقادیمتـونوبرنامههـایعلوم
انسـانی،پژوهشـگاهعلـومانسـانیومطالعـاتفرهنگی،

سـالپانزدهم،ش4،زمسـتان1394.
10.گزارشـیازچنـدکتـابدرزمینـهطرحـوارهدرمانی،
نرگسهنردوسـت،مطالعاتروانشناسـیبالینی،ش18،

سپنجـم،بهار1394. 

5. دین
الف( قرآن وحدیث 

1. ارزيابـیکتـابزبـانقـرآنبـانگاهیبـهچالشهای
کالمـیتفسـیر،هاجرخاتـونقدمـیجويبـاری،فصلنامة
نقـدکتـابقـرآنوحديـث،ساول،ش4،زمسـتان

.1394
2. ارزيابـیمدخـلسـجعازدائـرهالمعارفقـرآنلیدن،
فتحیـهفتاحـیزادهو...،آموزههـایقرآنـی،ش21،بهار

 .1394 تابستان و
3. ازنـگاهديگـران)1(:مـروریانتقـادیبـرترجمـهو
شـرحینوازقرآن،سـّیدعلـیآقايی،آينـهپژوهش،س

بیسـتوششـم،ش5،آذرودی1394.
4. اعتـدالدرقـرآن،زکیـهامانـی،فصلنامـةنقـدکتاب

قـرآنوحديـث،ساول،ش4،زمسـتان1394.
بـر تکیـه بـا فوالدونـد ترجمـه شناسـی آسـیب  .5
کارکردهـایصرفـی،نحـوی،واژگانـیوبالغـیدانش
معناشناسـی،مالـکعبـدی،مطالعـاتترجمـهقـرآنو

 .1394 تابسـتان و بهـار دوم، 3،س حديـث،ش
6. بررسـیانتقـادیديـدگاهنصـرحامـدابوزيـددرمورد
وحـی،سـهرابمروتـیو...،االهیاتقرآنـی،ش5،س

سـوم،پايیزوزمسـتان1394. 
7. بررسـیتحلیلیکتابمهندسـیفهموتفسـیرقرآن،
نرگـسمیرزائیـان،فصلنامـةنقدکتـابقـرآنوحديث،

ساول،ش4،زمسـتان1394.
8. بررسـیترجمـهقرآنازتفسـیرروضالجنـانوروح
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الجنـان،حـوریرضازادهسـفیده،میثاق،ش2،تابسـتان
 .1394

9. بررسـیتطبیقـیارجـاعبـهعنـوانيکـیازعوامـل
انسـجاممتنـیدرنهجالبالغـه،کلثومصديقـیوعاطفه
سـتايشمهـر،پژوهشـنامهنهـجالبالغـه،ش12،س

سـوم،زمسـتان1394. 
سـبک منظـر از المذکريـن زاد تفسـیر بررسـی  .10
منبری،يوسـفافشـارینیـاو...،نامهفرهنگسـتان،ش

 .1394 پايیـز 15،
11. بررسـیکتـاب»نـوراالنـوار«علیاصغـربروجردی
درحـوزهمهدويـت، انتظـارموعـود،محمـدشـهبازيان،

ش44،بهـار93.
12. بررسـیکتـابروضالجنـانوروحالجنـان،جـواد

جمشـیدیحسـنآبـادی،1394.
13. بررسـیکتـابعلومالقرآن،جوادجمشـیدیحسـن

.1394 آبادی،
سـوم مقطـع کتـاب محتـوای بررسـی  .14
ابتدايی»هديههـایآسـمان«)تألیـف1392(ازمنظـر
اصـولانتخـابمحتوایآموزشـیدرقرآنکريـم، مژده
علیـزادهوسـیدحمیدرضـاعلوی،اسـالموپژوهشهای

 .1394 تابسـتان و بهـار 13، ش تربیتـی،
15. بررسـیوارزيابـیتفسـیرتنزيلـی؛مبانـی،اصـول،
قواعـدوفوايـد،مهسـامختابـادی،فصلنامـةنقـدکتـاب

قـرآنوحديـث،ساول،ش4،زمسـتان1394.
16. بررسـیوارزيابـیکتـابتفاسـیرشـیعیوتحوالت
تاريخـیايـران،وحیدباغبانـی،فصلنامةنقـدکتابقرآن

وحديـث،ساول،ش2و3،تابسـتانوپايیز1394.
17. بررسـیونقـدمنهجقفاریدرکتـاباصولمذهب
الشـیعه،ابوالفضلقاسـمیوفتحاهللنجارزادگان،سـلفی

پژوهی،ش2،ساول،پايیزوزمسـتان1394. 
18. بررسـیونقدکتابشـفاهیومکتوبدرسـده های
اسـالمی،خاتـونجويبـاری،فصلنامـةنقدکتـابقرآنو

حديـث،ساول،ش1،بهار1394.

19. بینامتنـیقرآنـیوروايـیدرشـعرمهیـارديلمـی،
قاسـممختـاریوفريبـاهادیفـرد ،پژوهش هـایادبی

قرآنـی،ش10،سسـوم،تابسـتان1394.
20. پاسـخبـهخاورشناسـانومستشـرقیندردفـاعاز
سـیرهپیامبر)ص(:بررسـیکتابرحمتنبوی،خشـونت
جاهلـی؛رويکـردینـوبهرفتـارپیامبر)ص(بـامخالفان،
نـداملکـی،فصلنامةنقـدکتابقرآنوحديـث،ساول،

ش4،زمسـتان1394.
21. پژوهشـیدرتاريـخگذاریوشناسـايیمؤلفکتاب
األظلـه؛اثـریبازمانـدهازغـالتکوفـهدرسـدههای
نخسـت،حمیـدباقـری،علومحديـث،ش7،سسـوم،

پايیـز1394. 
22. پژوهـهایبـرکتـاب»معتـرکاالقرانفـیاعجاز
القرآن«نوشـتهجـاللالدينعبدالرحمنسـیوطی،رقیه

کاظمـیتبار،میثـاق،ش1،بهار1394.
23. تبییـناعجـازتشـريعیقـرآندرتفاسـیرمعاصـر
)مطالعـةمـوردیتفاسـیرالمنـارونمونه(،محمـدمولوی
ومعصومـهخلیلـی،پژوهشهـایعلـموديـن،ش11،

سششـم،بهـاروتابسـتان1394. 
24. تبییـنمبانـی،قواعـدواقسـامتفسـیر:ارزيابـیو
بررسـیتحلیلـیکتـابدرآمدیبرتفسـیرقـرآن)اصول
ومقدمـات(،آمنـهسـاعدی،فصلنامـةنقدکتـابقرآنو

حديـث،ساول،ش1،بهـار1394.
در طباطبايـی مدرسـی ديـدگاه انتقـادی تحلیـل  .25
احاديـث مـورد در فراينـد در تکامـل مکتـب کتـاب
شـیعی،عبدالهـادیفقهـیزادهومحمـدمقـدادامیری،
و چهـل س 12، ش حديـث، و قـرآن پژوهشهـای

 .1394 تابسـتان و بهـار هشـتم،
26. تحلیـلمحتواینهجالبالغهبراسـاسسـاحتهای
و آمـوزش بنیاديـن تحـول تربیتـیسـند گانـه شـش
پـرورش،فرامـرزمحمـدیپويـاو...،پژوهشـنامهنهـج

البالغـه،ش10،سسـوم،تابسـتان1394. 
27. تحلیلوبررسـیسـاختاریومحتوايـیاالعتقادات
شـیخصـدوق،علـیحسـنبیگـیواصغـرطهماسـبی
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اعتقـادیکالمـی،ش19،س بلداجـی،پژوهشهـای
پنجـم،پايیـز1394.

28. ترجمـهطاهـرهصفـارزاده،ترجمـهایارتباطـیاز
قـرآنکريـم،حسـینتـکتبـارفیـروزجانـی،مطالعات
ترجمـهقـرآنوحديـث،ش3،سدوم، بهاروتابسـتان

.1394
29. تقطیـعحديـث:ارزيابـیتقطیـعدرالجامـعالصغیر،
مصطفـیهمدانـی،پژوهشهـایقـرآنوحديـث،دوره

48،ش1،بهـار1394.
30. توجـهبـهسـببصـدوربـهمثابهروشـیبـراینقد
شـروحنهـجالبالغـه،مهـدیايـزدیومسـعودامانلـو،
مطالعـاتقـرآنوحديـث،ش16،سهشـتم،بهـارو

تابسـتان1394.
محمـد قـرآن، عرفانـی تفسـیر شناسـی جريـان  .31
دهپـور،فصلنامـةنقدکتابقرآنوحديـث،ساول،ش

2و3،تابسـتانوپايیـز1394.
32. حسـنبـنعبـاسبـنحريـشوکتـابإنـاأنزلناه
فـیلیلـهالقـدروی:بررسـینمونـةکتابـیعرضهشـده
برامـام،حمیـدباقری،حديثپژوهـی،ش13،سهفتم،

بهـاروتابسـتان1394.
33. خوانـشدينـی-تاريخیوفلسـفی-ادبیداسـتان
حضـرتابراهیـم)ع(:ارزيابـیکتـاِبپـدرپیامبـراندر
قـرآن،نـداملکـی، فصلنامـةنقدکتـابقـرآنوحديث،

ساول،ش1،بهـار1394.
34. دانـشصـرفونقـشآندردسـتیابیبـهقرائـت
ادبـیدر نقـددرسدومکتـابنقـشعلـوم صحیـح:
تفسـیرقـرآن،جـوادآسـه،فصلنامـةنقـدکتابقـرآنو

پايیـز1394. تابسـتانو حديـث،ساول،ش2و3،
35. درآمـدیبـرمطالعـاتحديثـیدردورانمعاصـر،
فاطمـهصالحـی،فصلنامـةنقـدکتـابقـرآنوحديـث،

پايیـز1394. تابسـتانو ساول،ش2و3،
36. دروغپـردازیدرحديـث:بررسـیکتـابدرسنامـه
وضـعحديـث،محمـددهپـور،فصلنامةنقدکتـابقرآن

وحديـث،ساول،ش1،بهـار1394.

37. ردیبـرکتـابمتـیيشـرقنـورکايهـاالمنتظـر،
مرتضـیترابـی،سـلفیپژوهـی،ش2،ساول،پايیـزو

زمسـتان1394. 
38. روششناسـیشـرحمنهـاجالبراعـهقطـبراوندی،
رضـاحاجیانحسـینآبـادی،پژوهشـنامهنهـجالبالغه،
ش10،سسـوم،تابسـتان1394. 39. روششناسـی،
شـیخ الکافـر  خلـق خطـی نسـخه نقـد و سـنجش
حـرعاملـی،محدثـهحاجـیاکبـریوامیـرتوحیـدی،
تحقیقـاتعلـومقـرآنوحديـث،ش28،سدوازدهـم،

زمسـتان1394.
40. زبـانوتصويـردرتعبیـراتقرآنـیقصايـدعربـی
سـعدی،محسـنذوالفقـاری،پژوهشهایادبـیقرآنی،

ش10،سسـوم،تابسـتان1394.
41. کتـابمقـدسوعلمتفسـیر:بررسـیکتـابدانش
تفسـیردرسـنتيهـودی-مسـیحی،علیرضـارجبـی،
فصلنامـةنقـدکتـابقـرآنوحديـث،ساول،ش1،

بهـار1394.
42. گزارشـیتوصیفـیازچهـارمعجـمموضوعیقرآن،
زهـرهاخوانمقـدموزينبفريـادرس،آينهپژوهش،س

بیسـتوششـم،ش3،مردادوشهريور1394.
43. گفـتوگـو:تهديدهـاوفرصـتها؛کتـابپايهی
سـومدينـیوقـرآن،زيـرذرهبیـن؛پـایصحبـتزهرا
اسـالمینیـاورحیـماولیانسـب،دبیـراندينـیوقرآن
کرج رشـد،زهرااسـالمینیاو...،آمـوزشقرآن،ش48،

سدوازدهـم،بهار1394. 
44. گونـهشناسـیانتقـاداتبرتفسـیرعرفانـیوتحلیل
آن،حسـینشـجاعیو...،مطالعـاتقـرآنوحديث،ش

17،سنهـم،پايیزوزمسـتان1394.
45. متـنگرايـیتاريخـی؛نگاهـیبـهروشتفسـیری
آمنـهودودبـاتمرکـزبـرتفسـیرآيـه34سـورهالنسـاء،
حسـینخنـدقآبـادی،سـراجمنیـر،ش18،سششـم،

بهـار1394.
46. مجموعـهدرسگفتارهايـیازتاريـختفسـیرقـرآن،
نـداملکـی،فصلنامهنقدکتـابقرآنوحديـث،ش2و3،
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ساول،تابسـتانوپايیـز1394.
47. مطالعـهتحلیلـی-تطبیقـیجايـگاهقـرآنکريمدر
اخـالقمأثـور،مصطفـیهمدانـی،مطالعـاتقرآنی،ش

22،ششـم،تابسـتان1394.
48. نشسـتنقـدوبررسـیکتـابترجمهشناسـیقرآن
کريـم،فصلنامـةنقدکتـابقرآنوحديـث،ساول،ش

2و3،تابسـتانوپايیز1394.
کتـبشـیخ در روايتهـایمهـدوی برخـی نقـد  .49
پژوهشهـای شـهبازيان، محمـد مرنـدی، ابوالحسـن

.1393 زمسـتان 11، ش مهـدوی،
50. نقـدپژوهـشهريبـرتبوسـهدربارهيونس،حسـن
رضايـیهفتادر،حسـنووحیـدعمولـر،قـرآنپژوهـی
خاورشناسـان،ش1،سنوزدهم،پايیزوزمسـتان1394.
51. نقـدترجمهیفارسـیآياتاالحـکامدرترجمههای
فارسـیقـرآنکريـم،جـوادمعیـنومحمدعلـیرضايی
زمسـتان و پايیـز 22، قرآنـی،ش آموزههـای کرمانـی،

.1394
52. نقـدکتـاب رويکردینـوبهمطالعهقـرآن،مطالعات
قرآنـی،سـیدمصطفـیاحمـدزاده،ش23،سششـم،

پايیـز1394.
53. نقـدکتـابزبـانقـرآنبـانگاهـیبـهچالشهـای
کالمـیتفسـیر،فريبـاانجمـی،رشـدآمـوزشمعـارف
اسـالمی،ش99،سبیسـتوهشـتم،زمسـتان1394.
54. نقـدکتـابازدريـابـهآسـمان؛اصولتفسـیرقرآن
کريـمبرگرفتـهازروايـاتاهلبیـت)ع(،سـّیدهدايـت
جلیلـی،فصلنامـةنقدکتابقرآنوحديـث،ساول،ش

2و3،تابسـتانوپايیـز1394.
55. نقـدمصاديـقاعجـازعلمـیقـرآندرآثـارهـارون
يحیی،سـیدمفیدحسـینیکوهسـاریوزهـراعلیمرادی 

،قـرآنوعلـم،ش17،پائیـزوزمسـتان1394.
56. نقـدوارزيابـیکتـابزنوقـرآن:بازخوانـیمتـن
مقـدسازمنظريـکزن،هاجرخاتونقدمـیجويباری، 
فصلنامـةنقـدکتابقـرآنوحديـث،ساول،ش1،بهار

.1394

البالغـه 57. نقـدوبررسـیترجمـهشـهیدیازنهـج
بـراسـاسنظريـهگرايشهـایريخـتشـکنانهآنتـوان
و قـرآن ترجمـه و...،مطالعـات دلشـاد برمـن،شـهرام

زمسـتان1394.  و پايیـز دوم، حديـث،ش4،س
58. نقدوبررسـیتفسـیرتنزيلـی.....،مهسـامختابادی،
فصلنامـهنقـدکتـابقـرآنوحديـث،ش4،ساول،

زمسـتان1394.
59. نقـدوبررسـیرويکـردتحقیـقموضوعـیدرقرآن
کريـم، مصطفـیحسـینیگلـکار،دوفصلنامـهتخصصی
پژوهشهـایمیانرشـتهایقرآنکريـم،ش22،سـال

ششـم،بهاروتابسـتان.
60. نقـدوبررسـیزبـانقرآنبـانگاهیبـهچالشهای
کالمـیتفسـیر،هاجرخاتـونقدمـیجويبـاری،فصلنامه

نقـدقـرآنوحديث،ش4،زمسـتان1394.
تفسـیر در بیـت)ع( اهـل بررسـیفضائـل و نقـد  .61
الحديـثمحمـدعزهدروزه،سـیدمهدیلطفـیوعاطفه
محمـدزاده،مطالعـاتقـرآنوحديـث،ش17،سنهم،

پايیـزوزمسـتان1394.
62. نقـدوبررسـیکتابانکارقـرآن،هاجرخاتونقدمی
جويبـاری،فصلنامـةنقدکتـابقرآنوحديـث،ساول،

ش2و3،تابسـتانوپايیز1394.
63. نقـدوتأملـیبـرکتـابدرآمـدیبـرتفسـیربیانـی
قـرآنکريـم،علـیعلـیمحمـدی،فصلنامةنقـدکتاب
پايیـز و تابسـتان 2و3، اول،ش حديـث،س و قـرآن

.1394
64. نقدوبررسـینشـانههایظهوردرسـهاثرازشـیخ
ابوالحسـنمرندی،محمدشـهبازيان،انتظـارموعود،ش

پايیز1393. 46،
65. نقـدیبـرترجمهفارسـیقـرآنکريـمحدادعادلاز
منظـرترجمـهمفهومـی،محمـدحسـنامرايـیويحیی
معـروف،مطالعـاتترجمـهقـرآنوحديـث،ش4،س

دوم،پايیـزوزمسـتان1394.
66. نقـدیبرکتابآشـنايیباتاريختفسـیرومفسـران،
علـینجفـینژاد،آينهپژوهش،سبیسـتوششـم،ش
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3،مردادوشـهريور1394.
67. نقـدیبـرنقدمقالهتشـابهاديانتوحیـدی،تحريف
کتـابمقـدسوتحريـفقـرآن،حسـیننقوی،معرفـت

اديـان،ش22،بهـار1394. 
نادعلـی قـرآنحـدادعـادل، ترجمـه بـه نگاهـی  .68
عاشـوریتلوکیواحمدرضـاتوکلـی،پژوهشهایزبان

شـناختیقـرآن،ش7،س4،بهـاروتابسـتان1394.
69. نگاهـیبـهکتـابنحـوتفعیـلقواعـدنقـدمتـن
محتوايـی نقـد و نومعتزلیـان موضـوع بـا الحديـث
صحیحیـن،مريـمواليتـی،آينـهپژوهش،سبیسـتو

.1394 ارديبهشـت و فرورديـن 1، ش ششـم،
70. نگريسـتندرتأللـؤنور)مـروریبـرزندگـیوآثـار
محـدثنـوری(،عبدالحسـینطالعی،آينـهپژوهش،س

بیسـتوششـم،ش4،مهـروآبـان1394.
)مطالعـه کالمـی؛ آيـات ترجمـه نقـد و واکاوی 71.
اکـرم پیامبـر بـه گونـه عتـاب خطابهـای مـوردی:
)ص(درقـرآنکريـم(،علـیحاجـیخانـیوعبـداهلل
میراحمـدی، مطالعـاتترجمـهقرآنوحديـث،ش4،س

1394. زمسـتان و پايیـز دوم،
ب( فقه و حقوق:

سـجادی، صـادق سـّید الخمـس، عشـريات االثنـا  .1
فصلنامـةنقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهار

.1394
2. احـکامخانـوادهونشـوزمرددرکتابالتفسـیرمسـند
امـامرضـا)ع(،احمـدمرادخانـی، پژوهش هـایفقـهو

حقـوقاسـالمی،ش39،سيازدهـم،بهـار1394.
3. ادبنقـدپذيـری)2(اصـولوشـیوهها:احـدفرامـرز
قراملکـی،فصلنامـهنقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،

تابسـتان1394. ش2،
4. ادبیـاتحقوقـیفارسـیبـهکجامـیرود؟،بـهبهانة
نقـدکتـاباجـارهرحـم،ابراهیـمعبدی پـور،فصلنامـة
و پايیـز و4، ش3 اول، س حقـوق، و فقـه نقدکتـاب

.1394 زمسـتان

5. ازتوسـعهپايـدارتـاتوسـعهپـایدار:تأملـیبرکتاب
حقـوقمحیـطزيسـتوتوسـعهپايـدار،علیمشـهدی،
فصلنامـةنقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهار

.1394
6. ازمصونیـتتـامسـئولیت:تأملـیبرکتابمسـئولیت
حمايـت:مصطفـیفضائلـی،فصلنامـةنقدکتـابفقـهو

حقـوق،ساول،ش2،تابسـتان1394.
7. اقرارنامـه ایازسـدههفتـم،بهـروزايمانـی،فصلنامة
نقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
8. اهمیـتتحقیـقدراصـولفقـهتطبیقـیوکتـاب
نبـراساألذهـان،فصلنامـةنقدکتـابفقـهوحقوق،س

تابسـتان1394. 2، اول،ش
9. اهمیـتحقـوققضـابـرایصلـحوامنیـتجهانـی:
بررسـیکتـابحقـوقبینالملـلوبهرهبـردارینظامی
ازفضـایمـاورایجو،افشـینزرگر،فصلنامـةنقدکتاب

فقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
10. بررسـیکتـابتبینماهیـتوآثارعقودمشـارکتی،
محمـدسـلطانی،فصلنامـةنقدکتـابفقـهوحقـوق،س

اول،ش2،تابسـتان1394.
11. برگـردانفارسـیگزارشسـازمانجهانیبهداشـت
بازنگـری نیازمنـد ازخودکشـیطرحـی پیشـگیری در
درتحقیـقوترجمـه:نقـدوبررسـیکتـابپیشـگیری
ازخودکشـی،يـکالـزامجهانـی،مهرانگیـزروسـتايی،،
فصلنامـةنقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش3و4،

پايیـزوزمسـتان1394.
12. بیـعفرانسـویپشـتصورتـکايرانـی:نگاهـیبه
کتـاببررسـیتطبیقیعقدبیـعدرقانونمدنیفرانسـه
وحقـوقايـران،مسـعودحبیبـیمظاهـری،فصلنامةنقد

کتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
13. تألیـففلسـفةفقـه،ضرورتـیکـههمچنـانباقـی
اسـت،ناصـرقربـاننیـا،فصلنامـةنقـدکتـابفقـهو

بهـار1394. 1، اول،ش حقـوق،س
14. تأملـیبـرتأمـلنقـدومعرفـیکتابتأملـیبرادله
فقهاوحقوقداناندرمسـئلهارتباطنامشـروع،محمدرضا
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ظفـری،فصلنامـةنقدکتـابفقهوحقـوق،ساول،ش
1،بهار1394.

15. تبییـنونقـدنظريـهقراردادهایاجتماعـیازمنظر
بـامشـهورنظريـهپـردازانحـوزهقراردادهـای روسـو
اجتماعـی،مهـدیسـعادت،انديشـمندانحقـوق،ش7،

سسـوم،زمسـتان1394.
حـال در مناطـق در جـرم از پیشـگیری تجـارب  .16
بـر تأکیـد بـا جـرم از پیشـگیری بـر نقـدی توسـعه:
راهبردهـایاجتماعـی،غالمرضـامحمدنسـل،فصلنامـة
نقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش3و4،پايیـزو

.1394 زمسـتان
17. تحريـریدربـابتحريـم:تحريمهـایعلیـهايران
ازنظريـهتاعمل،سـّیدياسـرضیايـی،فصلنامةنقدکتاب

فقـهوحقوق،ساول،ش2،تابسـتان1394.
18. تعـادلوتـوازناقتصـادیقـرارداد:نقـدیبرکتاب
تئـوریعدمپیـشبینیوتعديـلقـرارداد،محمدامامی
پـور،فصلنامـةنقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش3

و4،پايیـزوزمسـتان1394.
19. تقابـلاجتهـادسـنتگـراونوگـرا:نقـدیبـرکتاب
وجـوهفقهـینقـشمـردمدرحکومـت،محسـنملـک
افضلـیاردکانـی،فصلنامـةنقدکتـابفقـهوحقوق،س

اول،ش2،تابسـتان1394.
20. تـالشغیرضـروریبـرایتبیـنضـروری:نگاهـی
الفقهیـه، و المذهبیـه و الدينیـه الضـرورات کتـاب بـه
محمدکاظـمحقانـیفضـل،فصلنامـةنقدکتـابفقـهو

پايیـزوزمسـتان1394. اول،ش3و4، حقـوق،س
21. تالشـیقابـلتحسـینوکاشدقـتافـزون،تأملی
درکتـابقـراردادسـفارشخلقاثـرنوشـتاری،علیرضا،
محمـدزادهوادقانـی،فصلنامةنقدکتـابفقهوحقوق،س

اول،ش3و4،پايیـزوزمسـتان1394.
22. حاشـیهبـرابتـذال)نقدیبـرکتابابتـذالمرجعیت
شـیعهاثـردکترمحسـنکديـور(،محمدحسـنمحمدی

مظفر،وبـگاهفرهنگینیلوفـر،11آذر13945.
23. حـدودوتعزيـراتدرشـريعتوحکومـت:نقـدی

بـرحـدوداختیـاراتحاکـمدرحقـوقکیفـریاسـالم،
سـّیدجوادورعـی،فصلنامـةنقـدکتابفقـهوحقوق،س

اول،ش3و4،پايیـزوزمسـتان1394.
24. حقـوقبیـنالمللـیخصوصـیپیشـرفته،يـاقواعد
بیـنالمللـیحلتعـارضقوانیـن:نقدکتـابدرسهايی
ازحقوقبینالمللخصوصیپیشـرفته،يداهللعسـگری،
،فصلنامـةنقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش3و4،

پايیزوزمسـتان1394.
25. حقـوقفضـاوصلـحوامنیـتبیـنالمللـی،نقـدو
بررسـیکتـابحقوقبینالملـلفضا،گالرهرسـتگارنیا،
فصلنامـةنقدکتابفقهوحقـوق،ساول،ش3و4،پايیز

وزمسـتان1394.
26. حقـوقمعامـالتبـورسدرچنبـرهنـرمافزارهـا:
نقـدکتـابمبانیحقوقـیبیعسـهامدربـورس،کورش
کاويانـی،فصلنامـةنقدکتابفقهوحقـوق،ساول،ش

1،بهـار1394.
27. دانشهـاودانشـمندانمیـراثمشـترکايـرانو
عـراق،محمدصادقفصیحـیدسـتجردی،فصلنامةنقد
کتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش3و4،پايیزوزمسـتان

.1394
28. دانشـنامهبـزهديـدهشناسـیوپیشـگیریازجـرم،
امیرحسـننیازپـور،فصلنامةنقدکتابفقـهوحقوق،س

اول،ش3و4،پايیـزوزمسـتان1394.
29. درجسـتجویبنیادهـایبـرایصلـحوهمزيسـتی
رحیـم جهانـی، جامعـه در مسـلمانان آمیـز مسـالمت
نوبهـار،فصلنامـةنقـدکتابفقـهوحقـوق،ساول،ش

1،بهـار1394.
فقـه و صـدر شـهید دينـی: نظامسـازی دغدغـه  .30
اهـداف،محمـودحکمتنیـا،فصلنامـهنقـدکتـابفقهو

تابسـتان1394. اول،ش2، حقـوق،س
31. راهکارهـایمبـارزهبـاپولشـويیيـاگزارشهـای
ژورنالیسـتی،محمـدابراهیـمشـمسناتـری،فصلنامـة
نقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
32. شـرحقانـونيـاشـرحپیـشنويـسقانـون؟نقـد
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مجـازات قانـون بايسـته های شـرح کتـاب بررسـی و
و فقـه نقدکتـاب فصلنامـة امامـی، مسـعود اسـالمی،

.1394 تابسـتان 2، ش اول، س حقـوق،
دو دقتـی نیازمنـد محرمیـت؛ راههـای شـناخت  .33
چنـدان:نقـدیبـرکتـاببررسـیراههـایمحرمیـتاز
ديـدگاهفقـهامامیـه،سـّیدضیـامرتضـوی،فصلنامةنقد
کتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش3و4،پايیزوزمسـتان

.1394
34. شـناختماهیـتحقوقـیاوراقبهـادار،راهگشـای
توسـعهحقـوقبـازارسـرمايه:نقـدیبـرکتـابماهیـت
حقوقـیاوراقبهـادار،محمـدسـلطانی،فصلنامـةنقـد
کتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش3و4،پايیزوزمسـتان

.1394
35. فقـهاجتماعـیوکاسـتیهایجـدیروشتفقـهبـا
نگاهـیبـرکتـابفقـهاجتماعـی،سـّیدپیمـانغنائـی،
2، ش اول، س حقـوق، و فقـه نقدکتـاب فصلنامـة

.1394 تابسـتان
تبیـن بـه بايـد ارزشـمندکـه تربیتـیکاری فقـه  .36
مرزهـایآنبـااخـالقپرداخـت:نقـدوبررسـیکتـاب
فقـهتربیتـی،فصلنامةنقـدکتابفقهوحقـوق،ساول،

ش3و4،پايیـزوزمسـتان1394.
37. فقـهوتهمیـدقواعـدیبـرآن:مـروریبـرکتـاب
قواعـدفقهـی:ابوالفضـلاحمـدزاده،فصلنامـةنقدکتـاب

فقـهوحقـوق،ساول،ش2،تابسـتان1394.
38. قطـرهایدرهامـونتشـنهحقـوقبیگانـگان:نقـد
کتـابحقـوقبیگانـگان:يـداهللعسـگری،فصلنامةنقد

کتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
ــی، ــینجف ــالمی،عل ــوقاس ــناختحق ــابش 39. کت
فصلنامــةنقدکتــابفقــهوحقــوق،ساول،ش2،

تابســتان1394.
40. مباحـثفقهـیوغیـرفقهـیاسـتاددرفقـهپويـا:
نگاهـیاجمالـیبـهکتـابفقـهپويـا،سـّیدابوالقاسـم
نقیبـی،فصلنامـةنقـدکتابفقـهوحقـوق،ساول،ش

1،بهـار1394.

41. مبنايـیبـرایمبانـیقوانیـنمدنـی:نقدوبررسـی
کتـابقواعـدفقـه،بخـشمدنـی،حبیـباهللعظیمـی،
فصلنامـةنقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهار

.1394
42. مطالعـهتطبیقـیقـراردادسـفارشسـاختدرفقهو
حقـوق،سـّیدحسـینصفائـی،فصلنامةنقدکتـابفقهو

حقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
43. معامـالتهرمـی:باطـليـاعمـلمجرمانـه:نقـد
کتـابماهیـتوآثـارمعامـالتهرمـیدرفقـهوحقوق
ايـران،فخرالديـناصغـریآقمشـهدی،فصلنامـةنقـد
کتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش3و4،پايیزوزمسـتان

.1394
44. معرفـیکتابتأمـالتفقهیدرحـوزةقانونگذاری،
علـینجفـی،فصلنامةنقـدکتابفقهوحقـوق،ساول،

ش1،بهار1394.
45. معرفـیونقـداولودومفقـهوسیاسـتدرايـران
معاصـر،مهـدیتسـلطیوعاطفـهصاحبقـدم،فصلنامـة
نقدکتـابفقـهوحقوق،ساول،ش2،تابسـتان1394.
46. معرفـیونقدکتابسیاسـتعدالـتکیفریامريکا،
راضیـهصابـری،،فصلنامةنقـدکتابفقـهوحقوق،س

اول،ش3و4،پايیزوزمسـتان1394.
47. مقصـودیکـهناخوانـدهمانـد:نگاهـیبـهکتـاب
مرجعیـتشـیعهازآغـازتاکنـون،محمدکاظـمحقانـی
فضـل،فصلنامـةنقدکتـابفقهوحقـوق،ساول،ش2،

.1394 تابسـتان
48. نسـبوتغییرجنسـیتدرگذرگاهحقوق:مروریبر
کتـابمطالعـهتطبیقـینسـبوتغییرجنسـیتدرحقوق
ايـرانوفرانسـه،محمدمهـدیکريمینیـا،فصلنامهنقد

کتـابفقهوحقوق،ساول،ش2،تابسـتان1394.
49. نقـدکتـابسـازمانبیـنالمللـیوتحـولمفهـوم
حاکمیـتملـی،احمدرضـاتوحیـدی،فصلنامـةنقدکتاب

فقـهوحقـوق،ساول،ش2،تابسـتان1394.
50. نقـدکتـابمالکیتمعنـویدرحقوقايـران،مهدی
زاهـدی،فصلنامـةنقدکتـابفقهوحقـوق،ساول،ش
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بهار1394. 1،
51. نقـدیبـرکتـاباصـولفقـهدانشـگاهی،محمـد
امامـیپـور،فصلنامـةنقدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،

تابسـتان1394. ش2،
بیـعدر تطبیقـیعقـد بررسـی بـرکتـاب نقـدی  .52
قانـونمدنیفرانسـهوحقـوقايران،عطـاءاهللبیگدلی،
فصلنامـةنقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهار

.1394
53. نقـشعوامگرايـیسیاسـتمدارانغربـیدرظهـور
سیاسـت کتـاب بـر تأملـی خشـن: کیفـری سیاسـت
کیفـریسـختگیرانه،عـادلسـاريخانی،فصلنامـهنقـد
تابسـتان1394. اول،ش2، حقـوق،س و فقـه کتـاب
54. نگاهـیبـرکتـاباالقطـابالفقهیـهعلـیمذهـب
االمامیـه،غالمرضـانقـیجـاللآبـادی،آينـهپژوهش،

سـالبیسـتوششـم،ش6،بهمـنواسـفند1394.
55. نگاهـیبـرنقدنظريـهحقالطاعـه،مجیدمحمدی،

فصلنامـهنقدکتاب،ش4-3،پايیزوزمسـتان1394.
56. نگاهـیبـهکتـاباصـولومفاهیمبنیاديـنحقوق
عمومـی،عبـاسايمانـی،فصلنامـةنقـدکتـابفقـهو

حقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
57. نگاهـیدوبـارهبـهقواعـدفقهی:بـاتکیهبـرکتاب
قواعـدفقـهمذهـبشـافعی:محمـودويسـیمولـوی،
فصلنامـةنقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهار

.1394
58. نیـمنگاهـیبـهکتـابنگرشـیجديـدبـرحقـوق
بانـواندراسـالم:محمدجعفـریهرنـدی،فصلنامةنقد

کتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
59.يـککتابنـارس:نقدگونهایبرکتـابمواردمجاز
سـقطدرمانـی،محمدکاظـمحقانـیفضـل،فصلنامةنقد

کتـابفقهوحقـوق،ساول،ش1،بهار1394.
ج( اخالق:

1.بايسـتههایترسـیموتحلیـلمنطقـینظـامفضايـل
ورذايـلاخالقـی)نقـدوتحلیـلکتاباخالقاسـالمی؛

مبانـیومفاهیـم(،سـّیدحسـینحسـینی،پژوهـشنامة
انتقـادیمتـونوبرنامههـایعلومانسـانی،سپانزدهم،

ش4،زمسـتان1394.
2.بخشـايش،هنـرزيسـتن،زينـبصالحـی،فصلنامـه
نقـدکتـاباخالق،علـومتربیتیوروانشناسـی،ساول،

ش1،بهـار1394.
3.بررسـیآمیـغنوشـتةاخـالقمصور،مهدیفردوسـی
مشـهدی،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتیو
روانشناسـی،ساول،ش4-3،پايیـزوزمسـتان1394.
4.بررسـیکتـابرفتـاراخالقـیانسـانباخـود،محمد
عالـمزادهنـوری،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـوم
تربیتیوروانشناسـی،ساول،ش4-3،پايیزوزمسـتان

.1394
5.تأملـیدربـابترجمـةبرابـریوجانبـداری،علیرضـا
صیـادمنصـور،فصلنامهنقدکتـاباخالق،علـومتربیتی
وروانشناسـی،ساول،ش4-3،پايیزوزمسـتان1394.
6.جايـگاهفلسـفةاخـالقدرانديشـهاسـالمی،محسـن
جـوادی،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتـیو

روانشناسـی،ساول،ش1،بهـار1394.
7.دربـابيـاوهگويـیبـرتخـتپروکراستیسـی،کاوه
بهبهانـی،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتیو

روانشناسـی،ساول،ش2،تابسـتان1394.
امیرحسـین فکـری، فضیلـت بـه دوبـاره دعـوت 8.
خداپرسـت،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتی
وروانشناسـی،ساول،ش4-3،پايیزوزمسـتان1394.
فرامـرز احـد سـازمانی، رهیافـت علمـی: سـرقت 9.
قراملکـی،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتیو

.1394 تابسـتان 2، ش اول، س روانشناسـی،
10.سـهگانةقرآن،کتابزندگی:بررسـیسـهکتابدر
حـوزةانسـانوقـرآن،فصلنامـهنقدکتاباخـالق،علوم

تربیتیوروانشناسـی،ساول،ش1،بهار1394.
11.شـرايطعشـق:فلسفهياروانشناسـیگری؟،آرش
حیـدری،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتـیو

روانشناسـی،ساول،ش2،تابسـتان1394.
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12.فرسـايشهويـتاخالقـی،علـیمهجـور،فصلنامه
نقـدکتـاباخالق،علـومتربیتیوروانشناسـی،ساول،

ش1،بهـار1394.
13.کاسـتیوکارمايـهپـرورشهـوشاخالقـی،مهدی
فردوسـیمشـهدی،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علوم

تربیتـیوروانشناسـی،ساول،ش1،بهـار1394.
14.کـداماللـهدررهگـذاربـاداسـت؟:نقدیبـرکتاب
دررهگـذاربـادونگهباناللهنوشـتهمصطفـیملکیان،
امیـرصائمـی،فصلنامـهنقدکتـاباخالق،علـومتربیتی

وروانشناسـی،ساول،ش2،تابسـتان1394.
15.کـدامهیـوم،کـداماخـالق:بررسـیسـهترجمـهاز
تحقیقـیدربـابمبانـیاخـالق،سـّیدمحمـدحسـین
صالحـی،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتـیو

تابسـتان1394. اول،ش2، روانشناسـی،س
16.معرفـیونقـديـککتـابودوترجمـهآن:کلیـات
علیرضـا سـید ريچلـز، جیمـز نوشـته اخـالق فلسـفه
صالحـیفصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتـیو

.1394 بهـار اول،ش1، س روانشناسـی،
کار، کتـاب نقـد و معرفـی کـردن: کار منزلـت 17.
امیرمحمـدخـذریوزينـبصالحی،فصلنامـهنقدکتاب
اخـالق،علـومتربیتـیوروانشناسـی،ساول،ش4-3،

پايیـزوزمسـتان1394.
18.وبایشـهرت،سـّیدمحسـناسـالمی،فصلنامهنقد
کتـاباخـالق،علومتربیتـیوروانشناسـی،ساول،ش

.1394 تابستان 2،
6. علوم اجتماعی 

الف( علوم اجتماعی و علوم سیاسی:
1. اسـالممشـعلروشـنفکریدراروپـا،محمدسـمیعی،
فصلنامـةنقـدکتابعلوماجتماعـی،سدوم،ش7و8،

پايیزوزمسـتان1394.
شـکل در اسـالم مدخلیـت داللتهـای و امـکان  .2
گیـریانقـالباجتماعـی )پاسـخبـهنقدهايـیدربـاره
تجربـهمعرفتـی-تاريخـیامـامخمینـیقدسسـرهدر
انقـالباسـالمی(،مهـدیجمشـیدیومجتبـیزارعی،

مطالعـاتانقـالباسـالمی،ش4، پايیـز1394.
3. ايدئولـوژیمآبـیيـکجامعهشـناسيابـیاعتنايی
کتـاب شـناختی جامعـه نقـد نظـری: سـنتهای بـه
خانـوادهايرانـی،امیـدعلیاحمـدی،فصلنامـةنقدکتاب
علـوماجتماعـی،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان

.1394
4. ايرانـیهسـتیمديگـر،معصومـهعلیاکبـری،جهان

کتـاب،سـالبیسـتم،ش9،آذر1394.
5. آراونقـدآرایآرنـت،بورديـووآدورنـو:نقدسـهگانه
علیرضـاشـايانمهـر:هانـاآرنت،پیيـربورديـو،تئودور
آدورنـو،محمـدحسـنخازنـی،فصلنامةنقدکتـابعلوم

اجتماعـی،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
6. آمـوزشچنـدفرهنگـیدربرنامـهیدرسـی،تحلیل
محتـوایکتابهـایدرسـیمطالعاتاجتماعـیدورهی
ابتدايـی،رضـاوفايیوحسـننجفی،رشـدآموزشعلوم

اجتماعـی، دوره18،ش68،پايیـز1394.
راهنمـای و اجتماعـی مطالعـات کتابهـای بررسـی  .7
معلـمپايههفتمسـالتحصیلی93-92،زهـرااحمدزاده
رشـد اخبـاری، عبـداهلل و قـادری محمدرضـا اهـری،
آمـوزشعلوماجتماعـی،دورةهفدهم،ش67،تابسـتان

.1394
8. تحلیـلمحتوایمقايسـهایتصاويرکتابهایدرسـی
ايرانوسـوريهبـاتأکیدبرنابرابرینقشـهایجنسـیتی،
رعنـامحمـدتقـینـژادووحیدقاسـمیورضانـوروزی،
جامعـهشناسـیکاربـردی،ش1،شبیسـتوششـم،

.1394 بهار
ضیاءالديـن سیاسـی انديشـة در نـوآوری و تـداوم  .9
برنـیوکتـابفتـاوایجهانـداری،سـیدحسـنزرهانی،

مطالعـاتشـبهقـاره،ش24،پايیـز1394.
10. تفکـرتوسـعهزيـرذرهبیـناسـتداللوبازانديشـی:
بررسـیونقـدکتـابنظريـهتوسـعه،سـعیدهمحمـدی،
فصلنامـةنقـدکتابعلوماجتماعـی،سدوم،ش7و8،

پايیـزوزمسـتان1394.
11. تکاپـویدشـواردرمسـیرناهمـوار،مجیـدرهبانـی،
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جهـانکتاب،سـالبیسـتم،ش11و12،بهمنواسـفند
.1394

اکبـری،جهـان انقـالب،معصومـهعلـی 12. جـادوی
کتـاب،سـالبیسـتم،ش7،مهـر1394.

بـازار: و دولـت سـلطة برابـر در شناسـی جامعـه  .13
کیمیـا مـدار، مـردم شناسـی جامعـه کتـاب بررسـی
انصـاری،فصلنامـةنقـدکتابعلـوماجتماعـی،سدوم،

.1394 زمسـتان و پايیـز 8، و 7 ش
عدالـت، و ثـروت سـالمت، شناسـی جامعـه  .14
علـوم کتـاب نقـد فصلنامـة مهريـار، امیرهوشـنگ
اجتماعـی،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
15. جامعـهشناسـیمردممـدار،طلیعهخادمیـان،جهان

کتاب،سـالبیسـتم،ش9،آذر1394.
16. جـایخالـیجامعـهشناسـینويـنشـهری:نقـد
کتابجامعهشناسـیشـهری،حسـینايمانـیجاجرمی،
فصلنامـةنقـدکتابعلوماجتماعـی،سدوم،ش7و8،

پايیـزوزمسـتان1394.
کشـورهای بـر آن پیامدهـای و سـازی جهانـی  .17
عربـی،غـزالبیبـکآبـادی،فصلنامةنقدکتـابعلوم
اجتماعـی،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
18. چگونـهامپراتـوریسـقوطمـیکند؟:نقدوبررسـی
کتـابنبـردامپراتوريهـا،محمدبلوريان،سـوره،ش85-

84،خـردادوتیر1394.
19. خشـونت،معصومـهعلیاکبری،جهانکتاب،سـال

بیسـتم،ش11و12،بهمنواسفند1394.
20. داعـش،خشـونتشـرقیونقـدعقـلفاشیسـتی،
عبدالعزيـزمولودی،انديشـهاصالح،ش5،اسـفند1394.
21. درصحبـتسـتاری،الوندبهـاری،نگاهنو،ش106،

شهريور1394.
گفتمـان و مسـئولیتها چالشهـا، رسـانهها،  .22
اخالقـی:نقدوبررسـیکتابفسـاددررسـانهها،مهرداد
علمـداری،فصلنامـةنقـدکتابعلوماجتماعـی،سدوم،

ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.

23. روششناسـیتحقیـقدرعلـوماجتماعـی،مهـدی
علیپـورحافظـی،فصلنامـهنقـدکتـاباطـالعرسـانیو

ارتباطـات،سدوم،ش6،تابسـتان1394.
24. زبـانشناسـیانتقـادیدرقالـبتحلیـلگفتمـان
انتقـادی:معرفـیونقـدکتابتحلیـلگفتمـانانتقادی،
علـوم کتـاب نقـد فصلنامـة پـور، بهـرام شـعبانعلی
اجتماعـی،سدوم،ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
بـه شـناختی جامعـه رويکـردی اجتماعـی: طـرد  .25
محرومیـت،مجیـدکاشـانی،فصلنامـةنقـدکتـابعلوم
اجتماعـی،سدوم،ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
26. علـومانسـانیازتصـورتـاواقعیـت:علـومانسـانی
يـکواقعیـتيـايـکتصـوريـايـکتخیـلجهـان
شـمول،امیـنمسـتقیمی،فصلنامـةنقـدکتـابعلـوم
اجتماعـی،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
27. فراينـدتمـدن،شـاپوربهبـان،جهـانکتـاب،سـال

بیسـتم،ش1و2،فرورديـنوارديبهشـت1394.
سیاسـت: فقـه از معاصـر فقهـای خوانـش فهـم  .28
مطالعـهیمرتضـیانصـاری،میـرزاینائینـیوحضرت
امـامخمینیرحمـهاهلل،عباسحیـدریبهنوئیهومحمد
عبدالـهپـورچنـاری،پژوهشهـایسیاسـتاسـالمی،

ش7،بهـاروتابسـتان1394.
نقـدو فلسـفی: نـزولمعرفـت در فهـمسـازمان  .29
بررسـیکتابفلسـفهونظريهسـازمان،محمـدبلوريان،

سـوره،ش86-87،مهـروآبـان1394. 
لـو، نبـی باياتـیالری«،فاطمـه کتـاب»زنـگان  .30
و پايیـز ش42و43، ايـران، مـردم فرهنـگ فصلنامـه

.1394 زمسـتان
31. کتـاببازيگـرانگفتمـاناسـالمهراسـیدرغـرب
-علـومسیاسـی،مطالعـاتراهبردیجهاناسـالم،ش

64،زمسـتان1394.
32. کتـابتوسـعه،فقـرفرهنـگ،وسیاسـتاجتماعی؛
بريـجموهان،مهـدیابراهیمی،مسـائلاجتماعیايران،

ش1،سششـم،بهاروتابسـتان1394 .
33. کتـابجامعـهعلويـانترکیـه،مطالعـاتراهبـردی
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جهـاناسـالم،ش64،زمسـتان1394.
34. کتـابخیـزشمسـکوت؛تحوالتانقالبـیبحرين،
مطالعـاتراهبـردیجهـاناسـالم،ش64،زمسـتان

.1394
35. کتـابشـکافخبـری؛وقتـیترجیحـاتاطالعاتی
مـردمورسـانههامتفـاوتاسـت،مديريـترسـانه،ش

آذر1394. 15،
36. کتـابعلويـانسـوريه،مطالعـاتراهبـردیجهـان

اسـالم،ش64،زمسـتان1394.
37. کتـابمـروریبـر»جامعهشناسـیشـهر«،حشـام
مناهجی،رشـدآموزشعلـوماجتماعی،دوره18،ش68،

.1394 پايیز
38. کتـاب:جامعـهشناسـیسـالمت،ثـروتوعدالـت؛
دانشـور، شـهاب پیکـت، کیـت و ويلکنسـون ريچـارد
و بهـار ششـم، س 1، ش ايـران، اجتماعـی مسـائل

.  1394 تابسـتان
جامعـه مسـئلههای شناسـی پديـدار در کوششـی  .39
وعلـم:نقـدوبررسـیکتـابتجـددايرانـی،ابوالفضـل
مرشـدی،فصلنامـةنقدکتابعلـوماجتماعـی،سدوم،

ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
40. گزارشـیارزشـمندازمشـارکتزناندرجنبشهای
ملـیگرايانـهجهانسـوم:نقدوبررسـیکتـاببیدارزنی
وملـیگریدرجهانسـوم،مريمنورائینـژاد،فصلنامة
نقـدکتـابعلـوماجتماعـی،سدوم،ش7و8،پايیـزو

.1394 زمستان
افسـردگی شناسـانه، جامعـه مارکسیسـم  .41
پساکمونیسـتی:بررسـیونقـدکتابمارکسیسـمجامعه
شناسـانه،همگرايیآنتونیوگرامشـیوکارلپوالنی،سّید
محمـددادگـران،فصلنامةنقدکتابعلـوماجتماعی،س

دوم،ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
42. مارکسیسـمسـاختارگراروايتیازنـومارکسگرايی،
نقـدنظـریآثـارلويـینیکـوالسپوالنتـزاس،پرويـز
اجاللـی،فصلنامـةنقـدکتابعلـوماجتماعـی،سدوم،

ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.

43. محـرموصفـردرفرهنگمردمايران،سـّیدعلیرضا
هاشـمی،فصلنامـةنقـدکتابعلـوماجتماعـی،سدوم،

ش5و6،بهاروتابسـتان1394.
اکبـری، علـی معصومـه انقـالب، درونـی منطـق  .44
و فرورديـن 1و2، ش بیسـتم، سـال کتـاب، جهـان

.1394 ارديبهشـت
45. مؤلفههـایهويتاسـالمیوانقالبـیدرکتابهای
درسـیتاريـخدورهتحصیلـیمتوسـطهرشـتههایعلوم
ملـی، مطالعـات پروانـه، فرهـاد )1388-1357(، پايـه

ش64،سشـانزدهم،1394.
46. نظـربـهدردديگـران،فـروغخبیـری،فصلنامـةنقد
و پايیـز 8، و 7 دوم،ش اجتماعـی،س علـوم کتـاب

.1394 زمسـتان
47. نقـدکتـابداعـش،خشـونتشـرقیونقـدعقـل
فاشیسـتی،عبدالعزيـزمولـودی،انديشـهاصـالح،ش5،

اسـفند1394.
جديـد، خاورمیانـه جرجیـس، فـواز کتـاب: نقـد  .48
ترابـی، قاسـم عـرب، جهـان در انقـالب و اعتـراض
فصلنامـةتحقیقـاتسیاسـیوبینالمللـی،ش22،بهار

.1394
سـیاوش سـرمايه، دوم جلـد ترجمـة بـر نقـدی  .49
.1394 10، بیسـتم،ش کتـاب،س جهـان فراهانـی،
50. نقـدیبـرکتـابسیاسـتخارجـیترکیه:اسـالم،
ملـیگرايـیوجهانـیشـدن،علـیسـعادتومهـدی

میکائیلـی،پژوهشـنامةانتقـادیمتـون،1394. 
51. نگاهـیکوتـاهبـهفرهنگنامهزنانايـرانوجهان،
معصومـهاکبری،جهانکتاب،سـالبیسـتم،ش7،مهر

.1394
52. نـوروزآيینـیايرانـیوهـمراسـتابـاسـنتهای
کانـون ماهنامـه رفیعـی، رضـا حسـن اسـالمی،
بازنشسـتگاننیـرویانتظامـی،ش17،سسـوم،بهمن

.1394
53. واکاویبنیادهـایانديشـةسیاسـیمـدرندرعصـر
پیرايـی،مهدخـتقربانـی،فصلنامـة رنسـانسوديـن
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نقـدکتـابعلـوماجتماعـی،سدوم،ش5و6،بهـار
تابسـتان1394. و

54. واکاویمسـئلهگفـتوگو:بررسـیونقـدکتابدر
جهـانگفـتوگو،فرهنـگارشـاد،فصلنامةنقـدکتاب
علـوماجتماعـی،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان

.1394
ب( ارتباطات 

1.ازخبرنويسـیتـاخبـرراديويـی:ضـرورتشـناخت
شـنوندگان،امیـدعلـیمسـعودی،فصلنامـهنقـدکتـاب
اطـالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،ش5،بهـار1394.
از آمـوزشاصـولگريـز يـا 2.اصـولروزنامهنـگاری
کتـاب نقـد فصلنامـه اسـدی، عبـاس روزنامهنـگاری،
تابسـتان ارتباطـات،سدوم،ش6، و اطـالعرسـانی

.1394
3.آسـیبشناسـیوسـايلارتباطـینوين،حامـدحاجی
حیـدری،فصلنامـهنقدکتـاباطالعرسـانیوارتباطات،

سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
اطالعـات عصـر در عمومـی روابـط از بازتعريفـی 4.
وارتباطـات:نقـدکتـابروابـطعمومـی2،اسـماعیل
قديمـی،فصلنامـهنقدکتاباطـالعرسـانیوارتباطات،

بهـار1394. سدوم،ش5،
تاثیـراتمتقابـلسـازمانهایاطالعاتـی بازخوانـی 5.
وسیاسـتدرعصـراطالعـات،عبدالرسـولديوسـاالرو
نصـراهللطاهرپـور،فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیو
ارتباطـات،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.

6.تاريـخارتبـاطجمعـی،اسـماعیلافقهـی،فصلنامـة
نقـدکتـاباطـالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،ش6،

.1394 تابسـتان
7.تحلیـلشـبکههایاجتماعـی،همـراهباآمـوزشنرم
افزارهـایتحلیـلشـبکةنودايکسالوگفـی، مصطفی
و رسـانی اطـالع کتـاب نقـد فصلنامـه قاجـار، قوانلـو
ارتباطـات،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.

8.تفسـیرتصويـر،مفاهیـموروشهـا:نقـدوبررسـی
کتـابروشوروششناسـیتحلیـلتصويـر،حمیدرضا

نجفـی،فصلنامـةنقدکتابعلـوماجتماعی،سدوم،ش
7و8،پايیـزوزمسـتان1394.

9.جامعـةشـبکهای:بنیادهـاوکارکردها،معصومهنیک
نیـا،فصلنامـهنقـدکتاباطـالعرسـانیوارتباطات،س

دوم،ش5،بهار1394.
10.جريـانسـازیرسـانهایازنظرتاعمل،اسـماعیل
افقهـی،فصلنامـهنقدکتاباطـالعرسـانیوارتباطات،

ملـی: رسـانه در راهبـردی مديريـت چالشهـای 11.
نقـدیبـرکتـابمديريـترسـانهاثـرحسـنخجسـته،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش5،بهـار1394.
12.خبـرنـرمکتابـیکههمـهبايدبخواننـد،علیمحمد
مزيـدیشـرفآبـادی،فصلنامهنقدکتاباطالعرسـانی

وارتباطات،سدوم،ش6،تابسـتان1394.
13.دگرديسـیذهنهـا:تبديـلذهـِنپردازشگـربـه
داالِناطالعـاِتنامفیـد،جهانکتاب،ش6،سبیسـتم،

شـهريور1394.
و چالشهـا دينـی: رسـانه يـا رسـانهای ديـن 14.
راهکارهـا،حسـنبشـیر،فصلنامـهنقـدکتـاباطـالع
.1394 تابسـتان 6، دوم،ش ارتباطـات،س و رسـانی
15.روزنامـهنـگاری،ازگفتمانسـازیتاپرترهنويسـی:
نـگاریدرجهـانمعاصـر، روزنامـه بـرکتـاب نقـدی
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش5،بهـار1394.
16.زبانشناسـیوتحلیـلگفتمـاناخبـار:رويکـردی
اطـالع کتـاب نقـد فصلنامـه بشـیر، عملیاتـی،حسـن
رسـانیوارتباطـات،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان

.1394
17.سـوادرسـانهایدرتئـوریوعمـل،حسـینامامی،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش5،بهـار1394.
18.شـهرالکترونیـکوخدمـاتالکترونیـک:بررسـی
ونقـدکتـابشـهرالکترونیـکوخدمـاتالکترونیـک،
احسـانطیرانـیراد،فصلنامهنقدکتاباطالعرسـانیو

ي
سال

 ار
ت

اال
 مق

یۀ
ما

ن



گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب /  39

ارتباطـات،سدوم،ش6،تابسـتان1394.
19.ضعـفاخالقیدرترجمه)فسـاددررسـانهها(،سـّید
محسـناسـالمی،فصلنامـهنقـدکتـاباطالعرسـانیو

ارتباطـات،سدوم،ش5،بهـار1394.
20.قـدرتدرجامعـهشـبکهای:کنـدوکاویدرکتـاب
قـدرتارتباطـات،محمـدحسـنخازنـی،فصلنامـةنقـد
و بهـار 6، و 5 دوم،ش اجتماعـی،س علـوم کتـاب

.1394 تابسـتان
21.کمپینديپلماسـیرسانهای،يوسـفخجیر،فصلنامه
نقـدکتـاباطـالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،ش6،

.1394 تابستان
22.مـاپطـروسنیسـتیموطوفـاِنتغییـرمغزهـاقابـل
پیشـگیرینیسـت،جهانکتـاب،سبیسـتم،ش9،آذر

1394.
ريختشناسـی: و مصاحبه؛چیستی،ارکان،شـیوهها 23.
نقـدوبررسـیکتـابکوچـکمصاحبـه،فصلنامـهنقـد
کتـاباطـالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،ش5،بهـار

.1394
همدانـی، مصطفـی شناسـی، ارتبـاط کتـاب نقـد 24.
پژوهـشونـگارشکتـبدانشـگاهی،ش33،تابسـتان

.1393
فضايـی، دو عمومـی روابـط بـه فلسـفی نگاهـی 25.
مهـردادناظـری،فصلنامـهنقـدکتـاباطـالعرسـانیو

.1394 تابسـتان 6، دوم،ش ارتباطـات،س
7. زبان 

1.اتـاقوحکايـتدودنیـا،کتايـونکیايـیوسـکويی،
جهـانکتـاب،ش9،سبیسـتم،آذر1394.

2.اززبـانفارسـیقديـمياجديد،محبوبهشمشـیرگرها،
جهـانکتاب،ش5-3،سبیسـتم،خردادومرداد1394.
3.اشـهراللغات؛فرهنگـیگمنـامازشـبهقـارهیهنـد،

محمـدمحمـدی،فرهنـگنويسـی،ش9،1394.
4.بررسـیاسـطورهپیگمالیـوندرکتـابدهفرزندهرگز
نداشـتةخانـممینـکنوشـتةاريـک-امانوئـلاشـمیت،

دانیـالبسـنجوآزادهحکمـی،فصلنامةپژوهشـهایادب
وزبـانفرانسـه،شـماره4،پايیزوزمسـتان1394.

5.بررسـیترجمـهسـهاثـرازاريـکامانوئـلاشـمیت
بـراسـاسآراینظـریاومبرتواکـو،مرضیـهاطهـاری
نیـکعـزمورعنـاطاهـرزاده،پژوهشهـایادبوزبان

فرانسـه،ش3،سدوم، بهـاروتابسـتان1394.
اناربانـو » کريسـتوا داسـتان شـخصیتهای بررسـی 6.
وپسـرهايش«ازمنظـر»تـنبیگانـهی«کريسـتوا،
ابراهیـمسـلیمیکوچـی،وفاطمهسـکوتجهرمی،ادب

پژوهـی،ش31،بهـار1394.
7.بررسـیمیـزانموفقیـتترجمهیفرانسـویشـازده
مؤلفههـای نظـر از گلشـیری اثـرهوشـنگ احتجـاب،
فرهنگـی،صفـوراتـرکالدانیوآرزوحسـنسـیچانی،
پژوهشهـایادبوزبـانفرانسـه،ش4،سدوم،پايیـز

وزمسـتان1394.
8.بررسـیونقـدکتـابدانشـگاهی؛درآمـدیبـررده
بامشـادی، پارسـا موراوسـیک، اديـت زبـان، شناسـی
پژوهشهـایزبانشناسـیتطبیقـی،ش10،سپنجم،

پايیـزوزمسـتان1394.
9.بررسـیويژگیهـاینگارشـیبخشهايـیازترجمة
قـرآنقـدس،آژيـدهمقـدم،فصلنامـةنقدکتـابادبیات،

ساول،ش1،بهـار1394.
10.بررسـیويژگیهـایبخـشهايـیازترجمـهقـرآن
قدس،آژيـدهمقـدم،فصلنامـهنقـدکتـابادبیـات،ش1،

ساول،بهـار1394.
11.پـاداشخیانـت،نگرشـیديگربـهمسـئلةامانتدر
ترجمـه،حسـنهاشـمیمینابـاد،،فصلنامـهنقـدکتـاب

ادبیـات،ساول،ش1،بهـار1394.
12.تاريـخترجمههـایبـهزبـانفرانسـهدرقرنهـای
نامـه سـاجدی، طهمـورث هجدهـم، و هفدهـم

.1394 پايیـز 57، ش فرهنگسـتان،
13.تحلیـلنشـانهمعناشـناختیرمـانيـکجعبـهپیتزا
بـرایذوزنقـهکبـابشـدهاثـرجمشـیدخانیـان،راضیه
مقالههـای مجموعـه بهزادنـژاد، مريـم و ابوالحسـنی
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ادب و زبـان ترويـج المللـی بیـن همايـش دهمیـن
فارسـی،1394.

14.ترجمـانترجمـه،طلیعـهخادمیـان،جهـانکتـاب،
آبـان1394. ش8،سبیسـتم،

انتخابـی، ايـرانمـدرن،نرگـس ادبـیدر 15.ترجمـه
.1394 آذر بیسـتم، کتـاب،ش9،س جهـان

16.ترجمـهادبـیدرايـراننويـن،مصطفـیحسـینی،
)فرهنگسـتانزبـانوادبفارسـی(ادبیاتتطبیقـی،ش

12،پايیـزوزمسـتان1394.
17.ترجمـةگزينـشگرانـةشـعر:شـروطودربايسـتها،
مجیـدفتاحـیپـوروصالـحطباطبايـی،پژوهشهـای

ادبـیوبالغـی،ش12،سسـوم،پائیـز1394.
کتابهـای مجموعـه دسـتوری نقـد و توصیـف 18.
آمـوزشفارسـیبـهفارسـیجامعـهالمصطفـیالعالمیه،
نفیسـهريیسـیومحسنمحمدیفشـارکی،فنونادبی،

ش2،سهفتـم،پايیـزوزمسـتان1394.
لويـی قسـطی مـرگ شـناختی جامعـه خوانـش 19.
فردينـانسـلین،فرزانـههـادیتقـیو...پژوهشهـای
ادبوزبـانفرانسـه،ش3،سدوم، بهـاروتابسـتان

. 1394
20.دربـارةزبـانمـردمطهـران،رضـاامینـی،فصلنامه

نقـدکتـابادبیـات،ش2،ساول،تابسـتان1394.
فرهنـگ  بررسـی و ]نقـد فرهنگـی بـر درنگـی 21.
دانشـنامةکارا[،فرهـادقربانزاده،نگاهنو،شـماره106،

سبیسـتوپنجـم،تابسـتان1394.
22.دسـتورسـخنمیرزاحبیـباصفهانی،مونـاولیپور،
فصلنامـهنقـدکتـابادبیـات،ش2،ساول،تابسـتان

.1394
23.دسـتورفارسـی-يهـودیمتقـدم،حامـدنـوروزی،
زبانهاوگويشـهایايرانی،ش5،سدوم،شهريور1394.
24.دوبـالادبیاتوزبانشناسـی،رضـاامینی،فصلنامه

نقدکتـابادبیات،ساول،ش1،بهار1394.
در چندصدايـی متفـاوت: کروزوهـای رابینسـون 25.

دوداسـتانازجـانمکسـولکوتسـی،ترانـهبوربـورو
اسـتفانینیوول،پژوهـشادبیاتمعاصـرجهان،ش71،

دورهبیسـتم،بهـاروتابسـتان1394.
26.زبـانشناسـیانتقـادیدرقالـبتحلیـلگفتمـان
انتقـادی:معرفـیونقـدکتابتحلیـلگفتمـانانتقادی،
شـعبانعلیبهرام پـور،فصلنامهنقدکتابعلـوماجتماعی،

ش5و6،سدوم،بهـاروتابسـتان1394.
بهنـاز امـروز، تیپهـای و ديـروز شـخصیتهای 27.
علـیپـورگسـکری،جهـانکتـاب،ش8،سبیسـتم،

.1394 آبـان
28.شـعرفارسـیدرانگلسـتانوامريکا:تاريخدويسـت
ادب و زبـان )فرهنگسـتان حسـینی، سـاله،مصطفی
فارسـی(ادبیاتتطبیقی،ش12،پايیزوزمسـتان1394.
29.صمیمـی،خودمانـیوبـیتکلـف،احمـدسـمیعی
گیالنـی،جهـانکتـاب،ش5-3،سبیسـتم،خـردادو

1394. مـرداد
30.عصـارهداسـتانیاولیـسکاربديعـیوتبییـنآنبـا
گونـهشناسـیونظريـةترجمه،حسـنهاشـمیمیناباد،
فصلنامـهنقـدکتـابادبیـات،ش2،ساول،تابسـتان

.1394
31.فرهنـگعبارتهـایطنـزآمیزشـیرازی،ابوالقاسـم

فقیـری،جهـانکتـاب،ش7،سبیسـتم،مهر1394.
32.کامـوازديـدوزبـانايريـسراديش،احمدسـمیعی
گیالنـی،جهـانکتـاب،ش11و12،سبیسـتم،بهمنو

اسفند1394.
33.گامنخسـتبهسـویچـاپترجمهفارسـیاولیس،
آبتیـنگلـکار،فصلنامهنقدکتابادبیـات،ش1،ساول،

.1394 بهار
فارسـی گونـة فارسـی، متنهـای شناسـی گونـه 34.
فـرارودی)ماوراءالنهـری(بـانگاهـیبـهکتـابارشـاد،
علـیرواقـی،ضمیمـةآينهمیـراث،ش39،بهـار1394.
35.معرفـیونقـدکتـابتاريـخمطالعاتزبانشناسـان
مسـلمان،زهرازنـدیمقدم،دسـتور،ش10،بهار1394.
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36.معرفـیونقـدکتـابسـاختواژه:اصطـالحشناسـی
ومهندسـیدانـش،زهـرازنـدیمقـدم،دسـتور،ش10،

بهـار1394.
37.مقدماتـیدربـارهفرهنـگاويـمايـوک،کهـنترين
فرهنـگ گشتاسـب، فرزانـه ايرانـی، دوزبانـة فرهنـگ

1394. ش10، نويسـی،
38.موگـهرازانـی،مترجـمرمـانزندگـینامـهوهنـر،

جهـانکتـاب،ش10،سبیسـتم،دی1394.
39.ناگفتـههايـیازفارسـیناشـنیده)حاشـیهایبـر
فرهنـگواژههـاواصطالحـاتفارسـیوفارسـیشـدة
نقـد گلپـرنصـری،فصلنامـة افغانسـتان، در کاربـردی
کتـابادبیات،ساول،ش4-3،پايیزوزمسـتان1394.
روايـت نفـس: تبلـور و خـود ارزشـگذاری نظـام 40.
حقیقـی/داسـتانیمؤلـفدررمـانمـردیدرتاريکیاثر
پـلاسـتر،فـروغبارانـیوسـیدمحمدحسـینیمعصوم،

نقـدادبـی،ش30،سهشـتم،تابسـتان1394.
41.نقـدفرهنـگريشـهشـناختیزبانفارسـیفرهنگ
نويسی،سـّیداحمدرضـاقائـممقامـی،فرهنـگنويسـی،

1394. ش10،
42.نقـدکتـابآمـوزشنويـنزبـانفارسـی،محمـود
زبـان آمـوزش مطالعـات ناطـق، محمـد و مهـرآوران

.1394 زمسـتان و پايیـز اول، س فارسـی،ش1،
43.نقـدوبررسـیبخـشريشهشناسـیفرهنـگبزرگ
سـخن،فرهادقربـانزاده،ويـژهنامةنامةفرهنگسـتان،

فرهنگنويسـی،ش9،ارديبهشـت1394.
44.نقـدوبررسـیفرهنـگجامـعزبـانفارسـی،اصغر

ارشـادسـرابی،فرهنـگنويسـی،ش10،1394.
45.نقـدوبررسـیفرهنـگريشـهشناسـیواژههـای
انگلیسـی)توصیفـی تحلیلـی(،لیلـی فارسـیدرزبـان

.1394 ش10، نويسـی، فرهنـگ ورهـرام،
سـخن، فرهنگهـای مجموعـه بررسـی و نقـد 46.
فرهنگسـتان، نامـة نامـة ويـژه زاده، قربـان فرهـاد

.1394 اسـفند ش10، فرهنگنويسـی،

47.نقـدوبررسـی:تاريـخترجمههـایبـهزبانفرانسـه
درقـرننوزدهـم،طهمورثسـاجدی،نامهفرهنگسـتان،

تابستان1394. ش53،
48.نقـدومـروریبـرنظريهعـروضابوالحسـننجفی،
امیـدطبیبزاده،نامهفرهنگسـتان،ش15،پايیز1394.
49.نقـدیبـردرآمـدیبـرجامعهشناسـیزبان،آتوسـا
رسـتمبیـکتفرشـی،فصلنامـهنقـدکتابادبیـات،س

اول،ش2،تابسـتان1394.
الفبـاورسـمالخـطکـردیايالمـی، 50.نگاهـیبـه
هشـتم، س ش26، ژيـوار، ماهنامـه اسـدی، علیرضـا

.1395 ارديبهشـت
51.نگـرشضـدنظاماربـاب-رعیتیدريادداشـتهای
شـکارچیاثـرايوانسـرگیويچتورگنیف،بهـرامزينالیو
روحانگیزقلیـزاده،پژوهـشادبیـاتمعاصـرجهـان،ش

72،دورهبیسـتم،پايیزوزمسـتان1394.
52.واژگانآذری،کاوهبیـات،جهانکتاب،ش5-3،س

بیسـتم،خردادومرداد1394.
53.يکبامودوهوايگیسوسـورگراماتولوژی،حسـین
صافـیپیرلوجـه،فصلنامـهنقـدکتابادبیـات،ش3و4،

ساول،پايیزوزمسـتان1394.
54.يکجورشـادمانیسردوسـاکت،يزدانمنصوريان،

جهانکتاب،ش7،سبیسـتم،مهر1394.
55.يـکقـرنزندگـیدريـکقدمـیمـرگ،يـزدان
منصوريـان،جهـانکتـاب،ش5-3،سبیسـتم،خـرداد

ومـرداد1394.
8. علوم و فنون

1.اخالقمهندسـی:بررسـیچهارکتـابدرحوزةاخالق
مهندسـی،مصطفـیسـاکت،فصلنامـهنقـدکتـابعلوم
محـضوکاربـردی،س2،ش5و6،بهـاروتابسـتان

.1394
2.بـرجرادکان،میـراثعلمیاسـالموايـران،ش1،س

چهـارم،بهاروتابسـتان1394.
الحکمـهدرطـب بررسـیجايـگاهکتـابفـردوس 3.
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اسـالمی،فاطمهعلیانوزهراحسـینهاشـمی،رهیافت
تاريخـی،ش12،سچهـارم،پايیـز1394.

4.بررسـیکتـابتحفـةحکیـممؤمـنازديـدگاهادبـی
وطبـی،نصـراهللامامـیوداوودسـلیمانیمقـدم،طـب
سـنتیاسـالموايـران،ش3،سششـم،پايیـز1394.
5.پزشـکانوحاکمـان،جهانکتاب،مجیـدرهبانی،ش

5-3،سبیسـتم،خردادومرداد1394. 
دانشـنامه بنیـاد در جهانـی دانشـنامههای ترجمـة 6.
نـگاریايرانـی:نگاهـیبـهدانشـنامةپزشـکی،عزيـزه
بابايـی،فصلنامـهنقـدکتـابعلـوممحـضوکاربردی،

تابسـتان1394. س2،ش5و6،بهـارو
7.جمـالبـیمثاللرسـتان،جهانکتـاب،ش5-3،س

بیسـتم،خردادومرداد1394.
8.چراغـیبـرایراهی،فريدقاسـملو،جهـانکتاب،ش

10،سبیسـتم،دی1394.      
9.چندوچـونآثـارتاريـخعلمـیمنتشـرشـدهدردهـة
اخیـر،فصلنامـهنقـدکتـابعلـوممحـضوکاربـردی،
فصلنامـهنقـدکتـابعلـوممحـضوکاربـردی،س2،

ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
10.حقیقـتوفیزيـک-ردتوهـم،سـیدعلـیسـبط،
فصلنامـهنقـدکتـابعلـوممحـضوکاربـردی،س2،

ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
درختـان حلقههـای رشـد سـالیابی روش 11.
درنوکرنولـوژیوروشجديـدسـالیابیدرختـان،حجـت

.1394 8971، ش دانـش، مرجـع نورايـی،
12.سـابقهدوهزارسـالهاسـتفادهايرانیانازنیرویبرق،
حسـنرضـارفیعـی،آيینـه،ش18،سچهـارم،اسـفند

1394.
13.سـفریکیهانـیازسـّیارةمـادرتـامرزهـایفضـا:
نگاهـیبـهکتـاببنیادهـایاختـرفیزيکنويـن،صفورا
تنباکويـی،فصلنامهنقـدکتابعلوممحـضوکاربردی،

س2،ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
14.علـمالحیـلدردورهافـولتمـدناسـالمیتصحیح

وبررسـیبخـشفواره هـایکتـاب الطـرقالسـنیهفـی
اآلالتالروحانیـه،ايـرجنیـکسرشـتوسـعیدنظـری،
تاريخفرهنگوتمدناسـالمی،ش20،سششـم،دوم،

1394. پايیز
15.علـم،ديـنوخرافـهدرتمـدناسـالمی:نقـدیبـر
کتـابمقاالتـیدربـارةمفهـومعلـمدرتمدناسـالمی،
امیرمحمـدگمینـی،فصلنامـهنقـدکتابعلـوممحضو

کاربـردی،س2،ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
در تخصصـی گرايشـی سـازی: چندپـاره کتـاب 16.
فـنکتـابسـازی،نگاهـیبـهترجمـةچندپـارةکتـاب
دانشـنامةمصـورکیهـاندرقالـب5کتـابانتشـارات
سـبزان)بخـشنخسـت(،آرشظريـف،فصلنامـهنقـد
کتـابعلـوممحـضوکاربـردی،س2،ش5و6،بهـار

.1394 تابسـتان و
17.کنجـکاویکارآگاهانـهدرطبیعیـتايـران:نگاهـی
بـهکتـابردپـاوآثـارجانـوران،سـّیدهالهـهشـريعتی،
فصلنامـهنقـدکتـابعلـوممحـضوکاربـردی،س2،

ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
18.گـذرازسـیاهیبـرایرسـیدنبهروشـنايی:نگاهی
بـهمجموعهکتابهایجهـانمرگبار،نصیبـهرحیمیان،
فصلنامـهنقـدکتابعلوممحضوکاربـردی،س2،ش

5و6،بهاروتابسـتان1394.
19.معرفـیکتاب:آمادگیجسـمانیپیشـرفته؛ارزيابیو
تجويـزفعالیـتورزشـی،افسـانهمحمدی،رشـدآموزش

تربیـتبدنـی،دوره16،ش1،پايیز1394.
افسـانه نامـهیورزش، فرهنـگ کتـاب: معرفـی 20.
محمـدی،رشـدآمـوزشتربیـتبدنـی،دوره15،ش4،

تابسـتان1394. 
21.نقـدکتـاب:نظامهایاطالعاتمديريـتدرورزش،
پرويـننـازداروسـعیدحسـنی،مديريـتارتباطـاتدر

رسـانههایورزشـی،س2،ش8،تابسـتان1394.
22.نکاتـیتأثیرگـذارکـهمترجمیـننبايدبداننـد:نقدی
برکتـابنظريههـایتأثیرگـذاردرعلـمنجـومکـهشـما
بايـدبدانیـد،مصطفـیيـاوری،فصلنامهنقدکتـابعلوم

ي
سال

 ار
ت

اال
 مق

یۀ
ما

ن



گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب /  43

محـضوکاربـردی،س2،ش5و6،بهـاروتابسـتان
.1394

23.نگاهـیگـذرابهچهـارکتابدرحوزةفنـاورینانوو
فناوريهـایمرتبـطباآن،مهـدیفیـروزان،فصلنامهنقد
کتـابعلـوممحـضوکاربـردی،س2،ش5و6،بهـار

تابستان1394. و
24.همـایاوجسـعادتبـهدامماافتـد:نگاهیبهکتاب
پرندههـایشـکاریايران،حسـنسـاالری،فصلنامهنقد
کتـابعلـوممحـضوکاربـردی،س2،ش5و6،بهـار

وتابستان1394.
9. هنر

1.ابهـامپیرامـونگرافیـکمحیطـی،کیـاناشـرافی،
فصلنامـهنقـدکتابهنر،ش8،سدوم،زمسـتان1394. 
2.ارزشهـایجديـددرموزههـایجديـد:نگاهـیبـه
کتـابمطالعـاتمـوزه)اصـولومبانـی(،مريـمدشـتی
زادهواصغـرجوانـی،فصلنامـهنقـدکتابهنـر،سدوم،

ش7،پايیـز1394.
3.ازدرکتاريخـیتـازبـانعلمـیهنـرمعاصـرايـران
)کتـابهنـرمعاصـرايـراندرمنظـرچشـممنتقـدان(،
هلنـاشـیندشـتگل،فصلنامهنقـدکتابهنـر،سدوم،

ش7،پايیـز1394.
زيبايـی بـهکتـاب نگاهـی تـاعکاسـی: زيبايـی از 4.
شناسـیعکاسـی،سـعیدهفراهانـی،فصلنامهنقـدکتاب

هنـر،سدوم،ش7،پايیـز1394.
5.اشـاراتکوتـاهبـهتـاالرقندريـزوتأثیرگـذاریآن،
حسـنموريزینـژاد،فصلنامـهنقدکتابهنـر،سدوم،

ش7،پايیـز1394.
6.اعطـایشـأندانشـگاهیبـهمطالعـاتهنـرمعاصـر
چشـم منظـر در ايـران معاصـر هنـر )کتـاب ايـران
منتقـدان(،هلیـادارابـی،فصلنامـهنقـدکتـابهنر،س

.1394 پايیـز 7، دوم،ش
خوشـنويس، میرعمـاد دربـاره ديگـر ای افسـانه 7.
حمیدرضـاقلیـچخانـی،فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،س

.1394 پايیـز 7، ش دوم،

8.اقتصـادناقابـلهنـرايـراندربـارةکوسـةشـکمپـر؛
ناقابـل12میلیـوندالر،اشـکانزهرائـی،فصلنامـهنقد

کتـابهنـر،سدوم،ش5،بهـار1394.
9.انتظـاراتوانتقـادات)کتـابهنـرمعاصـرايـراندر
منظـرچشـممنتقـدان(،کامـرانديبـا،فصلنامـهنقـد

پايیـز1394. کتـابهنـر،سدوم،ش7،
10.ايـنصـدایتماشـايی:مالحظاتـیزيبايیشناسـانه
دربـارةصـدا، سـیناانعـامزاده،فصلنامـهنقدکتـابهنر،

سدوم،ش7،پايیـز1394.
11.آیویویدرتقابـليـاسـنتومدرنیتـه،نسـرين
امیـری،فصلنامهنقدکتابهنر،ش8،سدوم،زمسـتان

.1394
12.آيـاانتقـادضـروریاسـت؟آيامیشـودازدوسـتان
انتقـادکـرد؟)کتـابهنـرمعاصـرايـراندرمنظرچشـم
منتقـدان(،کامـرانديبـا،فصلنامـهنقـدکتـابهنر،س

دوم،ش7،پايیـز1394.
13.بازخوانـیيـکخاطـرةجمعـی؛نوشـتهایدربـارة
کتـابپیـچشـمیران1332،تـوکاملکـی،فصلنامـهنقد

کتـابهنـر،سدوم،ش7،پايیـز1394.
عامیانـه؟! نمايشهـای يـا واره نمايـش بـازی، 14.
نگاهـیبهجلـد7نمايشهـایايرانیصادقعاشـورپور،
امیـرکاوسبـاالزاده،فصلنامـهنقـدکتابهنـر،سدوم،

ش5،بهـار1394.
15.بديـعامـامشـوش:نقـدیبرکتـابتاريخمجسـمه
سـازیدرايـران،علیاصغـرمیرزايیمهـر،فصلنامهنقد

کتـابهنـر،سدوم،ش5،بهار1394.
16.بررسـیعوامـلتأثیرگـذاردرطراحـیايـکاتهنـد،
نامجـو، عبـاس و موسـويانحجـازی السـادات مائـده
مطالعـاتشـبهقـاره،ش24،سهفتـم،پايیـز1394.
17.بـهانـدازهبـودبايـدنمـود:نقـدوبررسـیکتـاب
خوشنويسـیوکتـابآرايـیدرايـران،حمیدرضـاقلیـچ
خانـی،فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش5،بهـار

.1394
18.پازلهـایشـهربـرپـردةسـینما،بهمنايـرانپور،

ي
سال

 ار
ت

اال
 مق

یۀ
ما

ن



44 / گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب

فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش7،پايیـز1394.
بررسـی و نقـد کوفـی: خـط در ديگـر پژوهشـی 19.
کتـابپژوهـشنامةخطکوفی،احسـاناهللشـکراللهی
طالقانـی،فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش5،بهار

.1394
20.تاريـخنـگاریبراسـاسيـکمجموعـه:نگاهیبه
کتـابمقدمـهایبـرتاريخگرافیـکدرايـران،اولريش
مارزلـف،ترجمـةشـهروزمهاجـر،فصلنامـهنقـدکتـاب

هنـر،سدوم،ش7،پايیـز1394.
21.تاريـخنـگاریزيبايـیشناسـیشـهری:نقـدیبـر
لـک، آزاده تهـران، شـهر زيباسـازی پیشـینة کتـاب
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش7،پايیـز1394.
22.تأملـیدرطراحـیحـروف،ايدوئولـوژیکاربـردی
تايپوگرافـی،کامـرانافشـارمهاجـر،فصلنامـهنقدکتاب

هنـر،سدوم،ش5،بهـار1394.
23.تفسـیریبـرعلیـهتفسـیر:نوشـتهایبـرکتـاب
علیهتفسـیراثرسـوزانسـونتاگ،کیوانموسـویاقدم،
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش5،بهـار1394.
24.تکملهایبرنقدسـبکشناسـیخوشنويسـیقاجار،
علیرضـاهاشـمی،فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،ش8،س

1394. زمستان دوم،
مهـدی میرعمـاد، دربـاره سـازی افسـانه توهـم 25.
نورمحمـدی،فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،ش8،سدوم،

1394. زمسـتان
26.جلوههـایسـاختاریومضمونـیتئاتـرابـزورددر
نمايشـنامههایبهمـنفرسـی،سـعیدرمشـکیوجلیـل
شـاکریوسـهیلفغفـوری، پژوهـشادبیـاتمعاصـر

جهـان،ش72،سبیسـتم،پايیـزوزمسـتان1394. 
27.چـاپدسـتیبـهمثابـةهنـر:نگاهیبهکتـابچاپ
الهـهمقدمـی، دسـتی؛تکنیکهـایسـنتیومعاصـر،
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش5،بهـار1394.

28.چنـدنکتـهپیرامـونتاريـخادبیـاتکـودکانايران،
رجبعلـیمختارپـور،جهانکتاب،ش10،سبیسـتم،دی

1394.

29.حديـثسـازلطفـی:پهلـوانتـار، مهـدیفیروزيان،
جهـانکتـاب،ش6،سبیسـتم،شـهريور1394.

30.حیـاتخوشنويسـان؛تذکـرهایمنظومازشـاعری
هنـدی،شـیدارحیمـی،فصلنامهنقـدکتابهنـر،ش8،

سدوم،زمسـتان1394.
31.خطاطـیشـهری؛نقـدوبررسـیکتـابکتیبه هـای
نسـتعلیقتهـران،دالرامکاردارطهـران،فصلنامـهنقـد

کتـابهنـر،سدوم،ش7،پايیـز1394.
32.خوانـشکتـابازراهتصويـر)کتـابهنـرمعاصـر
ايـراندرمنظـرچشـممنتقـدان(،سـعیدرفیعـیمنفـرد،
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش7،پايیـز1394.
خوشنويسـی شناسـی سـبک کتـاب بـر درآمـدی 33.
پورمنـد، فـردوحسـنعلـی قاجـار،محسـنرضـوی
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش7،پايیـز1394.
34.ديـدنچهـرهیمـردمعمـاردرجوانـی:نگاهـیبه
سـهکتـابمنتشـرشـدهدربـارةکامـرانديبا،سـّیدامیر
سـقراطی،فصلنامـهنقدکتابهنـر،سدوم،ش7،پايیز

.1394
35.روشچهـارمدرتاريـخنويسـی؛دربارههنردرعصر
ديجیتـال،علـیاتحـاد،،فصلنامهنقدکتـابهنر،ش8،

سدوم،زمستان1394.
36.روشهـاونظريههـایتاريخهنر:معرفیوبررسـی
کتـابروشهـاونظريههایتاريـخهنـر،آناهیتامقبلی
وسـّیدسـعیدحسـینی،فصلنامهنقدکتابهنر،سدوم،

ش7،پايیز1394.
37.زيبايـیدراسـالم:نقـدیبـرکتـابدرآمـدیبـر
نقـد فصلنامـه گلیارانـی، بهـزاد اسـالمی، زيباشناسـی

.1394 بهـار دوم،ش5، هنـر،س کتـاب
38.سـخنآغازيـن؛گامهـایتـازهوماجراهـایکهنـه
)کتـابهنـرمعاصـرايـراندرمنظـرچشـممنتقـدان(،
کیـوانموسـویاقـدم،فصلنامهنقدکتـابهنر،سدوم،

ش7،پايیـز1394.
تـاخوارزمشـاهیان، ازطاهريـان ايـران 39.سـکههای
عبـداهللناظـری،فصلنامهنقدکتابهنـر،ش8،سدوم،
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زمسـتان1394.
40.شـمهایازخوشنويسـیدورةقاجـار:معرفـیونقـد
کتـابسـبکشناسـیخوشنويسـیقاجـار،امیـرفريـد،
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش7،پايیـز1394.
آزاده مدرسـه، در تئاتـر زنـگ غیرموجـه غیبـت 41.
فخـری،نمايـش،سهفدهم،ش192،شـهريور1394.
42.فیـلهـا،مارهـاوپرندگان،ملک:نقدیبرسـهگانة
هنرهـایهندويـیوبودايـی،مهرانملـک،فصلنامهنقد

کتابهنـر،سدوم،ش5،بهار1394.
علـی و کننـده صلـح مريـم انیمیشـن، فیلمنامـه 43.
شـیخمهـدی،فصلنامـهنقدکتـابهنـر،ش8،سدوم،

 .1394 زمسـتان
44.قضـاوتقاضـیها:بررسـیکتـابناصرالدينشـاه
ونقاشـی،محمدرضـابهـزادی،فصلنامهنقـدکتابهنر،

سدوم،ش7،پايیـز1394.
45.کاتالـوگبـهمثابـهتاريخ)کتـابهنرمعاصـرايران
درمنظـرچشـممنتقـدان(،شـروينطاهـری،فصلنامـه

نقـدکتـابهنـر،سدوم،ش7،پايیـز1394.
در پژوهشـی کتـاب بـه نگاهـی وحـی: کاتبـان 46.
بیـن، نیـک سـارا قـرآن، بـزرگ کاتبـان خوشنويسـی
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش5،بهـار1394.
47.کتـابهنـرمعاصـرايـران،ريشـههـاوديدگاههای
نويـندرگفـتوگـوبادکترحمیدکشـمیرشـکن،جواد
حسـنجانـی،فصلنامـهنقدکتـابهنـر،سدوم،ش7،

.1394 پايیز
48.مبـادیسـیوپنـجسـاله:نقـدیبـرکتـابمبادی
سـوادبصـری،مهنـازاحمـدی،فصلنامهنقدکتـابهنر،

سدوم،ش7،پايیـز1394.
49.مختصـرامـامفیـد:نگاهـیبـهدوکتـابسـیدامیر
سـقراطیازمجموعـهگلسـتانهنـر،عمادالدينقرشـی،
فصلنامـهنقدکتابهنر،ش8،سدوم،زمسـتان1394.
گرافیـک: طراحـی تئـوری مباحـث در ای مداقـه 50.
نگاهـیبـهکتـابطراحـیگرافیـکچیسـت؟،مهـدی

حـقشـناس،فصلنامـهنقدکتـابهنـر،سدوم،ش7،
پايیـز1394.

51.مـدرنبـرایديـروز:نقـدکتـابموسـیقیمـدرن،
منصـورحبیـبدوسـت،فصلنامـهنقدکتابهنـر،ش8،

سدوم،زمسـتان1394.
قاجـار، بـرکتـابصنايـعکهـندردوره 52.مـروری
پرويـزمحبـی،فصلنامهنقـدکتابهنـر،ش8،سدوم،

زمسـتان1394.
53.معاصـربـودنونـامهايـیبـرایفرامـوشکـردن
)کتـابهنـرمعاصـرايـراندرمنظـرچشـممنتقـدان(،
سـّیدامیـرسـقراطی،فصلنامهنقـدکتابهنـر،سدوم،

ش7،پايیـز1394.
54.معرفـیوبررسـیکتـابدرجسـتجویزمـاننو،
شـروينطاهـری،فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،ش8،س

دوم،زمسـتان1394.
بـر يادمـانهـا:نقـدی 55.معمـاریرنـگ؛معمـاری
کتـابمقبرهسـازیهنـرفراموششـده،کاوهمنصوری،
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش5،بهـار1394.
56.نقاشـیقاجـار؛دسـتاوردهاینـويـاادامـهسـنت:
نقـدیبرکتـابهمگامیادبیاتونقاشـیقاجـار،مهناز
احمـدی،فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش5،بهار

.1394
57.نقـدبـهازنسـیهايـنکتـابراازدسـتندهیـد،
1394. ارديبهشـت تنديـس،ش299، نظـری، شـهروز
58.نقـدفمینیسـتینمايشـنامههایبهـرامبیضايی،رضا
صادقـیشـهپر،رضاوفاطمـهطالبـی،پژوهشـهاینقـد

ادبـیوسـبکشناسـی،ش19،بهـار1394.
59.نقـدکتـابعلـف؛داسـتانهایشـگفتوناگفتـهدر
بـابنخسـتینفیلـمبلنـدسـاختهشـدهدرايـران،علی
راغبیـانوعلـیشـیخمهـدی،فصلنامهنقدکتـابهنر،

سدوم،ش5،بهـار1394.
ــی ــردارایارزشــیابیوخصلت ــاهن ــاب:آي ــدکت 60.نق
ــد ــاب»نق ــوردیکت ــهیم ــت؟مطالع ــیاس منطق
هنــر«،مهــدیاحمديــانشــیجانی،تنديــس،ش299،

ي
سال

 ار
ت

اال
 مق

یۀ
ما

ن



46 / گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب

ارديبهشــت1394.
61.نقـدکتـاب:بررسـیفلسـفیهنـرايـراننگاهـیبه
کتـابفلسـفهایبـرایهنـرايرانـی،مهـدیاحمديـان

شـیجانی،تنديـس،ش310،مهـر1394.
62.نقـدکتاب:سـبکوگفتمانهنـریدرايرانمروری
بـرکتـاب»هنربهمثابـهکارجمعی«مهـدیاحمديان

شـیجانی،تنديس،ش306،شهريور1394. 
63.نقـدکتـاب:عکاسـی،عطیـهایاگزوتیـکگريـزی
بـهکتـاب»نظـربـهدردديگـران«مهـدیاحمديـان

تیـر1394. تنديـس،ش303، شـیجانی،
64.نقـدکتـاب:قضـاوتعقالنـیدربـابزيبايـیدر
فضـایفرهنگدموکراتیکچگونهاسـت؟اشـارهایبه
کتـاب»زيبايـی«مهـدیاحمديـانشـیجانی،تنديس،

ش305،مـرداد1394. 
65.نقـدکتـاب:کنـدوکاویدرچگونگـیشـکلگیـری
هنـردرجامعـهبـاتکیـهبـرکتـاب»جامعـهشناسـی
هنرهـا«،مهـدیاحمديانشـیجانی،تنديـس،ش304،

مـرداد1394. 
66.نقـدکتـاب:نـگارشتاريخهنـرواهمیـتپرداختن
بـهآندرجامعـهايرانـیمطالعـهموردیکتـاب »تاريخ
هنـرنـو«ازجاناتـانهريس،مهدیاحمديانشـیجانی،

تنديس،ش307،شـهريور1394.
67.نقـدکتـاب:هنـرمعاصرمتعلقبهکیسـت؟بررسـی
احمديـان مهـدی «، معاصـر هنـر » کتـاب مـوردی

تیـر1394. تنديـس،ش302، شـیجانی،
68.نقـدکتـاب:هنرمنـدهمچـوننقـاشآدابزندگـی
روزانـهبـامطالعـهیمـوردیکتـاب»نقـاشزندگـی
مـدرن«،مهـدیاحمديانشـیجانی،تنديـس،ش297،

 .1394 ارديبهشـت
69.نقـدکتـاب:هنرمنـداناگزيستانسـیالدرپـیخلـق
جهانهـایمجـازیمـروریبرکتـاب»زيبايیشناسـی
اگزيستانسیالیسـتی«،مهدیاحمديانشـیجانی،تنديس،

ش298،ارديبهشـت1394. 
تلـخ 3: کارتـون پرشـین کتـاب بررسـی و نقـد 70.

نگاریهـایشـیرين،سـّیدعمادالديـنقرشـی،تنديس،
.1394 شـهريور 308، ش سـیزدهم، س

71.نقـدوبررسـیکتـابدهکاريکاتوريسـت:کاريکاتور،
فراغـتازفراقـت،سـّیدعمادالدينقرشـی،تنديس،س

سـیزدهم،ش296،فرورديـن1394.
داران گالـری تقلبـی، هنرمنـدان نظـر: و نقـد 72.
تقلبـینگاهـیبـهکتـابفرانچسـکوبونامـی؛بـاوردارد
پیکاسوسـت،شـیرينقادر،تنديـس،ش316،دی1394.
73.نقـدیبـرکتابجامعهشناسـیهنر،احمـدجوالئی
و متـون انتقـادی نامـة پژوهـش حـداد، ابوالفضـل و
دوم، ش پانزدهـم، س انسـانی، علـوم برنامههـای

1394. تابسـتان
آزادی محمـد بريـف، ديزايـن کتـاب بـر نقـدی 74.
احمـدآبـادی،فصلنامـهنقدکتـابهنـر،ش8،سدوم،

1394. زمسـتان
75.نقـدیبـرکتـابسـکههایطبرسـتان،گـرگانو
اسـترآباد،میـرزامحمدحسـنی،فصلنامهنقـدکتابهنر،

سدوم،ش7،پايیـز1394.
76.نقـدیبـرکتابکتـابآرايـیقرآن،علیمشـهدی
رفیـع،فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش7،پايیـز

.1394
77.نقطـه،خط،سـطح:نگاهـیبهکتـابمبانیطراحی
پارچـه،بنفشـهمقدم،فصلنامـهنقدکتابهنـر،سدوم،

ش5،بهار1394.
78.نکاتـیدربـارهیگفتمانهنرانقـالبدرکتابهنر
معاصـرايـران،سـجادباغبانماهـر،فصلنامـهنقدکتاب

هنـر،سدوم،ش7،پايیز1394.
79.نگارسـتانگمشـده،محمدرضـابهـزادی،فصلنامـه

نقـدکتـابهنـر،ش8،سدوم،زمسـتان1394.
80.نـگارشتاريـخهنـرورويکردهـاوروشهـایآنو
وضعیـتآندرجامعـهايـرانبـانگاهـیبهکتـابتاريخ
هنـرنـو،مهدیاحمديـانشـیجانی،فصلنامـهنقدکتاب

هنـر،سدوم،ش5،بهـار1394.
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ــناخته، ــتناش ــتباف،هوي ــرشدس ــهف ــیب 81.نگاه
ــر،ش8،س ــابهن ــدکت ــهنق ــی،فصلنام ــانهقان افس

دوم،زمســتان1394.
82.نگاهـیبـهکتـابکتـابشناسـیسـینمادرايـران
1394-1306،طرفـهابطحـینـژادمقـدم،فصلنامـهنقد

کتـابهنـر،ش8،سدوم،زمسـتان1394.
مدالهـای و نشـانها کتـاب متنـوع: نـه جامـع نـه 83.
قاجاريـهدريـکنگاه،عبـداهللناظر،فصلنامـهنقدکتاب

هنـر،سدوم،ش5،بهـار1394.
84.وهـميـاتوهـم؟نگاهـیبـهترجمـةفارسـیکتاب
هنـرووهـم،مهدیحسـینی،فصلنامـهنقدکتـابهنر،

سدوم،ش5،بهـار1394.
85.هنـرمعاصـرايران،ريشـههاوديدگاههـاینويندر
گفـتوگـوبـادکتـرحمیدکشـمیرشـکن،جوادحسـن
جانـی،فصلنامـهنقدکتابهنر،ش8،سدوم،زمسـتان

1394.
مبانـی کتـاب بـر مـروری خواندنـی: برنـد يـک 86.
برندينـگ،کیـاناشـرافی،فصلنامـهنقدکتـابهنر،س

.1394 پايیـز 7، دوم،ش
10. ادبیات فارسی

1.ادبیـات،نقـدوترويـجکتابخوانـی،ناهیـدمعتمـدی،
خبرگـزاریايبنـاوايسـنا،دی1394.

2.ازگشـودنمتـنتـاگشـودنرمـان،حسـینبیـات،
جهـانکتاب،ش5-3،سبیسـتم،خردادومرداد1394.
3.ازمنـزویتـامنـزوی:نقـدیبـرکتـابازعشـقتـا
عشـق،مهـدیفیـروزان،آينـهپژوهـش،سبیسـتو

ششـم،ش6،بهمـنواسـفند1394.
4.اشـکاالتسـروریدرشـرحبوسـتانسـعدی،جالل
سـالمیوبهـارکمخنفـی،نشـريههشـتمینهمايـش

پژوهشـهایزبـانوادبیـاتفارسـی،بهمـن1394.
5.افتادگـیهـاوافزودههـایچهارعنصربیـدل،عبداهلل
ولـیپـور،رقیههمتـی،فصلنامهنقـدکتـابادبیات،س

اول،ش4-3،پايیزوزمسـتان1394.

6.اگـرهريـکبـهجایخـودرودباز:دربـارةکتابدکتر
احمـدمهـدویدامغانـیومیـراثادبـیوفرهنگـیاو،

الونـدبهاری،شـهرکتـاب،ش7،اسـفند1394.
7.آسـیبشناسـیوتوصیفرهيافتهاینقدیدرتذکرة
تحفـةسـامی،صـادقجقتايـی،کهـننامهادبپارسـی،

ش16،سششـم،تابستان1394.
8.بـاهـرکمـال،اندکـیآشـفتگی،تأملـیبـرواژهنامة
شـعربیـدل،فصلنامهنقـدکتابادبیـات،ساول،ش2،

.1394 تابستان
9.بازانديشـیدرشـاهنامهوديدگاههایفردوسـی،پويه
خوشـخو،جهانکتاب،ش10،سبیسـتم،دی1394.

جمـال شـعر سـبکی ويژگیهـای بازشناسـی 10.
الديـنعبدالـرزاقاصفهانـی،فريبـاقـرهداغـیکرالـه،
س شناسـی،ش20، سـبک و نقدادبـی پژوهشهـای

تابسـتان1394. ششـم،
11.بايسـتهـاونبايسـتهـادربـارهدانشـنامهزبـانو
ادبفارسـی،مهـرانافشـاری،جهـانکتـاب،ش6،س

بیسـتم،شـهريور1394.
12.بحـرعجـم،فرهنگـیناشـناختهدرشـبهقـاره،يلدا
شـکوهی،شـبهقـاره)ويـژهنامـةنامـةفرهنگسـتان(،

.1394
13.بـرخوانسـعدی)نقدوبررسـیشـرحخطیبرهبر
بـرغزلیـاتاو(،فرحنیـازکار،نامهفرهنگسـتان،ش53،

.1394 تابستان
14.بـرمفـرشخاکمـردگانمـیبینـم،معصومهعلی

اکبـری،جهانکتاب،ش8،سبیسـتم،آبـان1394.
علـی تصحیـح خاقانـی ديـوان انتقـادی بررسـی 15.
عبدالرسـولیازنظـراوزانعروضـی،نصـراهللامامـیو
نعیـممراونـه،فنـونادبـی،سهفتـم،ش12،بهـارو

.1394 تابسـتان
16.بررسـیبرخـیمجموعههـایشـعریرودکـیودو
بیـتتـازةمنسـوببهاو،محسـنشـريفیصحـی،آينة

میـراث،ش2،پايیـزوزمسـتان1394.
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17.بررسـیتصحیفاتـیدرديـواناثیر،مجیدخسـروی،
متـنشناسـیادبفارسـی،سهفتم،ش26،تابسـتان

.1394
18.بررسـیتطبیقـیوبینامتنـیمثنویخمـوشخاتون
وهـزارويـکشـب،زهـرامعینـیفـرد،پژوهشهـای
ادبیـاتتطبیقـی،ش5،دورة3،بهـاروتابسـتان1394.
19.بررسـیداسـتانمنظـومسسـیپنـونبـهروايـت
مـردمبلـوچ،عبدالغفـورجهانديده،شـبهقاره)ويـژهنامة

نامـةفرهنگسـتان(،1394.
20.بررسـیسـاختارروايـتدرحکايتهـایبهارسـتان
جامیبراسـاسبوطیقایسـاختارگرایتزوتانتودوروف،
بهرامخشـنودیو...،متنشناسـیادبفارسـی،ش27،

سهفتـم،پايیزوزمسـتان1394.
زاويـةديـددرمنظومـةخسـروو بررسـیعنصـر 21.
شـیريننظامـیبراسـاسالگـویروايـتشناسـیژرار
ژنـت،محمـدحسـینسـرداغیومحمدباغـرشـهرامی،
زمسـتان و پائیـز ادبـی،س4،ش8، نقـد پژوهشـنامه

1394.
22.بررسـیومقايسـةچهـاردورةقهرمانـیشـاهنامه
بـراسـاسنقـدکهـنالگويـی،غالمعلـیفالحونوشـاد
رضايـی،متـنپژوهـیادبـی،ش65،سنوزدهـم،پايیز

1394.
23.بررسـیونقـدگزيـدةمخزناالسـرار،سـّیدمهدی
طباطبايـی،فصلنامـهنقـدکتـابادبیـات،ساول،ش

4-3،پايیـزوزمسـتان1394.
24.بررسـیهويـتملـیودينیدرمحتـوایکتابهای
درسـیادبیـاتفارسـی)دورهمتوسـطهازسـال1320تا
1344(،الیـاسنورايـیولیـداشمشـیری،رشـدآموزش

زبـانوادبفارسـی،ش113،دورة28،بهـار1394.
25.برسـاختهشـاعرانگیايرانیـان:نقـدیبـرکتابپنج
اقلیـمحضـور،ابراهیمافشـارزنجانیفصلنامـةنقدکتاب
علـوماجتماعـی،سدوم،ش5و6،بهـاروتابسـتان

.1394
نديمـیهرنـدیو يـاالقیـس؟،محمـود بلقیـس 26.

تهمینـهعطائـیکچوئـی،ويـژهنامـةفرهنـگنويسـی
اسـفند1394. 10، ش فرهنگسـتان،

27.بوطیقـایادبیـاتوهمنـاک،محمـدمهـدیمقیمی
زاده،جهـانکتـاب،ش7،سبیسـتم،مهـر1394.

28.بـهنـامدانشـجوياننـاکام،فاضـلترکمـن،جهـان
کتـاب،ش7،سبیسـتم،مهـر1394.

29.تاريـخبیهقـی:کتابـیازمیانرفتهياآرزويیشـکل
تاريـخ محتـوای و دربـارهحجـم ای )نظريـه نگرفتـه
بیهقـی(،محمدرضـاحـاجبابايـی،متـنپژوهـیادبـی،

ش63،سنوزدهـم،بهـار1394.
سـعید التیـن، آمريـکای ادبیـات مختصـر تاريـخ 30.
بیسـتم، کتـاب،ش5-3،س جهـان رفیعـیخضـری،

 .1394 مـرداد و خـرداد
31.تأملـیدرمحتـوایاجتماعـیطنـزعبیـد،محمـد
حکیـمآذر،پژوهشهـاینقـدادبـیوسـبکشناسـی،

زمسـتان1394. ششـم، ش22،س
32.تحلیـلآوايـیغزلهایسـنايی؛)مطالعـهیموردی؛
و...، خراسـانی محبوبـه غـزل(، يکصدوهفتـاد بررسـی
پژوهشهـاینقـدادبـیوسـبکشناسـی،ش21،س

ششـم،پايیـز1394.
33.تحلیـلحوزههـایمعنايـیاشـعارباقیمانـدهازرابعه
بنـتکعـبقـزداری،محمـدمهـدیزمانـیونعمتاهلل
ايـرانزاده،زبانوادبیاتفارسـی،ش78،سبیسـتو

سـوم،بهاروتابسـتان1394.
34.تحلیـلسـبکشناسـیعبارتهـایفعلـیکلیلـهو
دمنـهبارويکردکاربردگرا،اشـرفشـیبانیاقـدموزهرا
بیگـممحسـنیپـورکلهـرودی،فصلنامـهپژوهشهـای
نقدادبـیوسـبکشناسـی،سششـم،ش2،پیاپی22،

زمسـتان1394.
35.تحلیـلمحتـوایغنايـینفثهالمصـدور،امیدذاکری
کیـش،پژوهشـنامهادبغنايـی،ش24،سسـیزدهم،

بهاروتابسـتان1394.
36.تحلیـلمؤلفههـایتاريخـی ادبـیمنظومهحماسـی
شـاهنامهنـادری،کمـالرضايـیشـعبانو..،مطالعـات
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شـبهقـاره،ش23،سهفتـم،تابسـتان1394.
37.تصحیـحبیـتهايیازکلیاتشـمس،رضـاخبازها،
فصنامـهنقـدکتـابادبیـات،ساول،ش2،تابسـتان

.1394
38.جامعـهشناسـیادبیـاتورمانياشـوخیکـردنبا
امتنـاع،مهـدیيوسـفی،فصلنامةنقدکتـابادبیات،س

اول،ش1،بهـار1394.
39.چاپـیشـتابزدهازمتنـیمهـم:نقدیبرچـاپمفتوح
نقـدکتـاب افشـینوفايـی،فصلنامـه القلـوب،محمـد

ادبیـات،ساول،ش4-3،پايیـزوزمسـتان1394.
40.چرايـیوچگونگیسـاختارنقیضهپـردازیدرکتاب
عقايدالنسـا،زينـبعـربنـژادو...،فرهنـگوادبیـات

عامـه،ش6،سسـوم،پايیـزوزمسـتان1394.
41.حاصـلعمـر:تأملـیبـردويـادگاراسـتادنجفـی:
دربـارةطبقـهبنـدیوزنهـایشـعرفارسـی،اختیـارات
شـاعریومقالههـایديگـردرعـروضفارسـی،مهدی
شـعبانی،فصلنامـهنقدکتـابادبیـات،ساول،ش4-3،

پايیـزوزمسـتان1394.
42.خـامدسـتیدرنقدنـگاری:نقدیبريـکنقد،صالح

طباطبايی،سـايتنشـرنی،بهار1394.
43.خوانـشمتفـاوتمتـونکالسـیکفارسـیدرپرتـو
تاريـخگرايـینـو،بهنـاممیـرزابابـازادهفومشـیوآدينه
خجسـتهپـور،متـنپژوهیادبـی،سنوزدهـم،ش63،

بهـار1394.
45.خوانـشنامههـایخاموشـان،فاطمـهمهـرابپـور،
آينـهپژوهـش،ش153،سبیسـتوششـم،مـردادو

شـهريور1394.
مسـعود رودکـی، از بیـت يـک معنـی و خوانـش 46.
. تابسـتان1394 56، فرهنگسـتان،ش نامـة قاسـمی،
47.خـونايـنديـوانکـهرابـرگـردناسـت؟کهـن
تريندسـتنويسديـوانمالنظاماسـترآبادی،مورخ907
ق،علـیحیـدریيسـاولی،آينـهپژوهـش،سبیسـتو

ششـم،ش1،فرورديـنوارديبهشـت1394.

48.دانشآموزانازنوشـتنمیهراسـند؛نقدوبررسـی
سـاختارکتـابتـازهتألیفمهارتهاینوشـتاری»انشـا
ونـگارش«پايـه هفتـموهشـتممتوسـطهاول،مريـم
احمدپنـاه،رشـدآمـوزشزبـانوادبفارسـی،ش116،

دورة29،زمسـتان1394.
49.درکـوهوکتلشـرحبیـدل،تأملیدرجلـداولآينه
دارحیرت،شـرحغزلیـاتبیدلدهلوی،مهدیشـعبانی،
فصلنامـهنقـدکتابادبیـات،ساول،ش1،بهار1394.

بدلیسـی، ادريـس از عیـد و روزه مناظـره دربـاره 50.
مهـدیرحیـمپـور،نامـهفرهنگسـتان،ش56،تابسـتان

1394.
51.درسروالنبـارت،محمـدراغـب،فصلنامـهنقـد

ادبیـات،ساول،ش1،بهـار1394. کتـاب
52.ديـوانظهیـرفاريابـیدرسـفینهیتبريـز،حسـین
جـاللپـور،متـنشناسـیادبفارسـی،سهفتـم،ش

25،بهـار1394.
53.رباعیـاتمؤمـنيـزدیدرديـوانصامـتاصفهانی،
سـیدعلـیمیرافضلی،گـزارشمیـراث،ش67-66،س

هشتم،1394.
54.روانشناسـیاسـطورهوداسـتان؛رويکـردینويندر
نقـدادبی،مريمحسـینیونسـرينشـکیبیممتـاز،متن

پژوهـیادبـی،ش64،سنوزدهم،تابسـتان1394.
55.ژاپنیـاتايرانیـان،توموکوياماگیشـی،جهـانکتـاب،

ش5-3،سبیسـتم،خـردادومـرداد1394.
56.سـاختارروايـتخسـرووشـیريننظامـی)برپايـه
...، و ثـواب فاطمـه گريمـاس(، معناشناسـانه نظريـه
پژوهشـنامهادبغنايـی،ش24،سسـیزدهم،بهـارو

.1394 تابسـتان
57.سـاختارقصـهدرقصـصاألنبیـاءکسـايی،کاظـم
دزفولیـانوغالمرضـارفیعی،متنپژوهـیادبی،ش64،

سنوزدهـم،تابسـتان1394.
58.سـبکادبـیريـاضالعارفیـنومنهـاجالسـالکین،
محسـنمؤمـن،پژوهشهایادبـیوبالغی،ش11،س

تابسـتان1394. سوم،
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59.سـبکزبـانزنانهدرخاطـراتتاجالسـلطنه،فاطمه
رضـویومريـمصالحـینیـا،ادبپژوهـی،ش31،بهار

 .1394
60.سـبکشـعرامیرخسـرودهلوی؛)مطالعهیموردی؛
مثنـوینـهسـپهر(،پژوهشهـاینقـدادبـیوسـبک
شناسـی،امیـدوارعالیمحمودیوسـیدمهـدینوريان،

ش21،سششـم،پايیـز1394.
61.سـبکوسـاختارلمعهالّسـراجلحضرهالّتـاج،محمد
حکیـمآذر،فصلنامـهپژوهشهـاینقـدادبـیوسـبک

شناسـی،سپنجـم،ش2،پیاپـی19،بهـار1394.
آينـه فیـروزان، مهـدی شـگفت، علمـی سـرقت 62.
پژوهـش،سبیسـتوششـم،ش4،مهروآبـان1394.
63.سـرقتعلمـیگسـتردهدريادنامـةمنـزوی:ازرنـج
تاشـکنج،مهـدیفیـروزان،فصلنامهنقدکتـابادبیات،

ساول،ش4-3،پايیـزوزمسـتان1394.
64.سـفرنامهایازلونـیديگر،گلنازعّصـاری،فصلنامه
نقـدکتـابادبیـات،ساول،ش4-3،پايیـزوزمسـتان

.1394
65.سـفینهتبريـزوچنـدپیـشنهـادتـازهدرويرايـش
شـاهنامه،سـیاوشجعفری،کهننامةادبفارسـی،س

ششـم،ش16،تابسـتان1394.
66.سیاسـتشـعروتصـوفدرايـرانسـدههایمیانـه
:نگاهـیجديـدبـرسـالمانوآبسـالجامـی،محبوبـه
دی بیسـتم، س ش10، کتـاب، ،جهـان شمشـیرگرها

.1394
بیـدل ماتمکـده ادبـی ارزشـهای و احـوال شـرح 67.
قزوينـی،حمیـدعابديهـا،کهننامهادبپارسـی،ش16،

سششـم،تابسـتان1394.
68.صهبـایخـرد:زندگی،شـعروفلسـفهعمـرخیام،
و پايیـز ش12، تطبیقـی، ادبیـات حسـینی، مصطفـی

.1394 زمسـتان
69.ضـرورتتصحیـحمجـددديـوانابوالفـرجرونـی،
مريـممحمـودی،متـنشناسـیادبفارسـی،سهفتم،

ش25،بهـار1394.

70.طـرزینابهنجاريـدهوتاسـفبـاردرچاپیـدنديوان
س میـراث، آينـه شـفیعیون، سـعید افشـار، طـرزی

زمسـتان1394. پايیـزو 57، ش سـیزدهم،
المصـدور، نفثـه در آن جايـگاه و نقـش عاطفـه، 71.
مهـدیدهرامـیويوسـفاصغـریبايقـوت،فصلنامـه
پژوهشهاینقدادبیوسـبکشناسـی،سششـم،ش

2،پیاپـی22،زمسـتان1394.
72.عـرضخـودمـیبـریوزحمـتمـامـیداری،
محسـنشـريفیصحـی،فصلنامةنقدکتـابمیراث،س

دوم،ش7-6،تابسـتانوپايیـز1394.
73.عرفـانسـوررئالیزه:خوانشسـکوالرسـنتعرفانی
درشـعرادونیـس،ادريسامینی،فصلنامـهتخصصینقد

ادبـی،سهشـتم،ش29،بهار1394.
74.عشـقهایزمینـی:مـروریبـرکتـابداسـتانهای
کتـاب نقـد فصلنامـه شـاکری، عبدالرسـول غنايـی،

.1394 بهـار 1، ش اول، س ادبیـات،
75.علیـهتفسـیر،سـرکوبفرموفوبیـایمحتوا،مهدی
دادخـواهتهرانـی،فصنامهنقدکتـابادبیات،ساول،ش

2،تابستان1394.
نیمـا چمـن، چهـار منظومـة در داسـتان عناصـر 76.
رمضانـی،احمـدغنـیپـورملکشـاهوبهجـتالسـادات
وسـبک ادبـی نقـد پژوهش هـای فصلنامـه تیمـوری،

.1394 بهـار پیاپـی19، 2، پنجـم،ش شناسـی،س
77.عنصـرگفـتوگـودرفرامرزنامـه،معصومهصادقی
ولطیفـهسـالمتباويـل،فصلنامـهپژوهش هـاینقـد
ادبـیوسـبکشناسـی،سپنجـم،ش2،پیاپـی19،

بهـار1394.
78.فردوسـیوشـاهنامه:نقدگونـهایبرکتـابمعمای
شـاهنامه،داوودرفیعـی،مجموعـهمقـاالتهمايشبین
المللـیجسـتارهایادبـی،زبـانوارتباطـاتفرهنگـی،

1394.
بـه راهـی کتـاب نقـد ناتمـام: اسـطورة ققنـوس، 79.
نشـانهمعنـاشناسـیسـیال،فـرزادکريمـی،فصلنامـه
پژوهشهـاینقـدادبیوسـبکشناسـی،سپنجم،ش
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تابسـتان1394. پیاپـی20، 4،
80.کارلهرمـاناتـه،تاريـخنـگارادبفارسـی،کامیار
عابـدی،فصلنامـةنقـدکتـابادبیـات،ساول،ش1،

بهـار1394.
81.کیمیـایتأسـیس:گزارشـیاززبـانشـعردرنثـر
صوفیـه،فـرزادمرّوجـی،فصنامـهنقدکتـابادبیات،س

اول،ش2،تابسـتان1394.
82.گريـزازاعتـراف،افسـانهمنفـرد،نامةفرهنگسـتان،

ش55،بهـار1394.
83.گزيـدةغزلیـاتبیدلدربوتةنقـدگزينشوگزارش
محمدکاظـمکاظمـی،عبدالـهولـیپـور،متـنشناسـی
ادبفارسـی،ش27،سهفتـم،پايیـزوزمسـتان1394.
84.گفـتوگويـیپـسازقـرنهـا:نقدکتـابگفتو
گوبامسـعودسـعدسـلمان،خسـروباقـری،فصنامهنقد

کتـابادبیـات،ساول،ش2،تابسـتان1394.
85.گنـجحسـنبـیپايـاندوسـت،سـهیالصارمـی،

1394. شـهريور بیسـتم، کتـاب،ش6،س جهـان
فارسـی گونـة فارسـی، متنهـای شناسـی گونـه 86.
فـرارودی)ماوراءالنهـری(بـانگاهـیبـهکتـابارشـاد،
علـیرواقـی،ضمیمـةآينهمیـراث،ش39،بهـار1394.
87.لیلـیومجنـوندرادبیـاتفارسـیوعربـی،خلیـل
پروينـی،ادبیـاتتطبیقی،ش11،پايیزوزمسـتان1394.
ادبیـات، تاريـخ و اجتماعـی بافتـار ادبـی متـن 88.
عبدالرسـولشـاکری،جهانکتاب،ش11،12،سبیستم،

بهمـنواسـفند1394. 
فلسـفی سـرودههای پارسـی مرواريدهـای 89.
ناصرخسـرو،محبوبـهشمشـیرگرها،جهانکتـاب،ش6،

 .1394 شـهريور بیسـتم، س
90.مـروریبـرتاريـخعلـوموادبیـاتدرتاريـخجامـع
ايـران،محمـددهقانـی،فصلنامـهنقدکتـابادبیات،س

اول،ش4-3،پايیـزوزمسـتان1394.
در تعلیمـی آموزههـای برخـی تطبیقـی مطالعـة 91.
اندرزنامههـایپهلـویوبرزونامـه)بخـشکهـن(،رضـا

جلیلـیومهـدینـوروز،فصلنامهپژوهش هـاینقدادبی
وسـبکشناسـی،سپنجـم،ش4،پیاپـی20،تابسـتان

.1394
92.معرفـیمتنـیومحتوايیمنشـآتآلبرهان،مهديه
اسـدیوحسـینمسـجدی،متنشناسـیادبفارسـی،

ش27،سسـوم،پايیزوزمسـتان1394.
93.معرفـیوبررسـیدوتصحیحتازهشـاهنامه،سـجاد
آيدنلـو،ضمیمةآينةمیراث،سسـیزدهم،ش40،سـال

1394
94. معرفـیونقـدکتابباغهـایکیوتـو،روزنامةايران،

سبیسـتويکم،ش6041،9مهر1394.
95.مفهـومعرفانـیادبورزیدرآثـارجامیومقايسـة
آنبـامهـمتريـنآثـارعرفانیبهزبـانفارسـی،محمد
جـوادشـمسومجیـدفرحانـیزاده،نامـهفرهنگسـتان،

ش55،بهـار1394.
96.مقاتلـهجنـگبااخالقوانسـانیت،احسـانعابدی،
جهـانکتـاب،ش11.12،سبیسـتم،بهمـنواسـفند

 .1394
و حماسـی ادبیـات مباحـث دربـارة مالحظاتـی 97.
اسـاطیریدرتاريـخجامـعايـران،سـجادآيدنلـو،جهان

.1394 شـهريور 6، بیسـتم،ش کتـاب،س
98.نظـریسـبکشـناختیدررسـالهایعرفانی،سـید
محمـدراسـتگوومحمـدفريـدراسـتگوفر،آينـهمیراث،

ش57،سسـیزدهم،پايیـزوزمسـتان1394.
پیکـر هفـت سـیاه گنبـد شـناختی اسـطوره نقـد 99.
نظامـی،بتـولواعظورقیـهکاردلايلـواری،دوفصلنامه
علـومادبـی،ش6،سپنجـم،بهـاروتابسـتان1394.
100.نقـدبالغـیوسـبکیرباعیاتحافـظ،امیدمجدو
حمیـدهغالمـی،پژوهشـنامهنقدادبـی،س4،ش8،پائیز

وزمستان1394.
101.نقـدتصحیـحديـوانحکیـمسـنايی،بـهکوشـش
محمدرضـابرزگـرخالقی،مسـعودراسـتیپـور،فصلنامه
نقدکتـابادبیـات،ساول،ش4-3،پايیـزوزمسـتان

.1394
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102.نقـدتصحیحشـیرينوخسـروامیرخسـرودهلوی،
آقـاحسـینیومحسـنمحمـدی پـوده،حسـین آزاده

فشـارکی،ادبپژوهـی،ش33،پايیـز1394.
و هومـر اديسـه در رنـگ عنصـر تطبیقـی نقـد 103.
شـاهنامهفردوسی،افسـانهسـراجیو...،مطالعاتادبیات

تطبیقـی،ش33،سنهـم،بهـار1394.
104.نقـدتطبیقـیمنطـقالطیراثـرعطاروداسـتانهای
کانتربـریاثـرچوسـر،شـاهرخحکمـتومريـمپريزاد،
مطالعـاتادبیاتتطبیقـی،ش35،سنهم،پايیز1394.
105.نقـدفرمالیسـتیقصـهیسـمکعیـاربراسـاس
نظريـهیوالديمیـرپـراپ،زينتمشـايخ،رشـدآموزش

زبـانوادبفارسـی،ش113،س28،بهـار1394.
نامـههـا،میرسـاالر نقـدکتـابشـاهنامه،شـاه 106.
رضـوی،فصلنامـهنقدکتابادبیـات،ساول،ش1،بهار

.1394
107.نقـدوبررسـیادبیـاتآيینیدرکتابهایدرسـی
دورهیمتوسـطه،ناصرفرنیا،رشـدآمـوزشزبانوادب

فارسـی،ش113،دورة28،بهار1394.
108.نقـدوبررسـیانتقـادیاحـوالوآثـارعلـیبـن
طیفـوربسـطامی،علـیصباغـی،مطالعـاتشـبهقـاره،

پايیـز1394. هفتـم، س ش24،
109.نقـدوبررسـیآثـارنثـرکهـندرکتـابادبیـات
فارسـی،اشـرفروشـندلپور،رشـدآموزشزبانوادب

فارسـی،ش116،دورة29،زمسـتان1394.
محمـد فارسـی، ادبیـات تاريـخ بررسـی و نقـد 110.
غالمرضايـی،فصلنامـةنقدکتابادبیـات،ساول،ش1،

بهـار1394.
سـفینهشـاعرانقديـم نقـدوبررسـیتصحیـح  111.
)نسـخهسـنا651(،مجیـدخسـروی،آينـهمیـراث،ش

تابسـتان1394. و بهـار 56،سسـیزدهم،
112.نقـدوبررسـیتطبیقـیتزاحـمتصاويـردرشـعر
منوچهـریدامغانـیوابنخفاجهاندلسـی،نوذرعباسـی
پنجـم، تطبیقـی،ش18،س ادبیـات نامـه و...،کاوش

تابسـتان1394.

نشـاط غزلیـات زبانـی سـبک بررسـی و نقـد 113.
اصفهانـی،امیـنرحیمـیوامیـنرضايـی،دوفصلنامـه
علـومادبـی،ش7،سپنجـم،پايیـزوزمسـتان1394.
114.نقـدوبررسـیکنايـاتهنجارگريختـهدرديـوان
ابـنفـارضوکلیـاتشـمسمولـوی،روحاهللصیـادی
نـژادومنصورهطالبیان،پژوهشـنامهنقـدادبی،ش7،س

بهـار1394. چهارم،
115.نقـدوبررسـیمتـنانتقـادیفرامرزنامـةکوچک،
ابوالفضـلخطیبـی،فصلنامـةنقدکتابمیـراث،سدوم،

ش5،بهـار1394.
116.نقـدوبررسـینظريـةوجـودخیالـیابـنعربیدر
غزلیـاتورباعیـاتبیـدلدهلـوی،مسـعودروحانـیو
علـیاکبرشـوبکاليی،پژوهشـنامهنقدادبـی،ش7،س

بهـار1394. چهارم،
117.نقـدوبررسـینمادگشـایبخـاریازقـرندهـم
هجـری،نجیـبمايلهروی،نامهفرهنگسـتان،ش52،

.1394 بهار
118.نقـدوتحلیـلتشـبیهدرنفثهالمصـدور،محمدامیر
مشـهدیو...،پژوهشـنامهنقـدادبـی،ش7،سچهارم،

بهار1394. 
119.نقـدیبـراحاديثوقصصمثنوی،وحیدسـبزيان
پـور،صديقـهرضايـیوسـمیرهخسـروی،آينـهمیراث،

ش56،سسـیزدهم،بهـاروتابسـتان1394.
120.نقـدیبـرتصحیحاشـعارتاريـخذوالقرنیـن،بهرام
زمسـتان 26، هفتـم،ش پژوهـی،س شـعر شـعبانی،

.1394
قاسـمی چـوگان و گـوی تصحیـح بـر نقـدی 121.
گنابـادی،زهـرااختیاری،متنشناسـیادبفارسـی،س

.1394 زمسـتان هفتـم،ش4،
122.نقـدیبـرجلـداولشـاهنامهبـهتصحیـحجـالل
خالقـیمطلـق،مصطفیموسـویومیالدچشـمی،متن
شناسـیادبفارسـی،سهفتـم،ش4،زمسـتان1394.
123.نقدیبرداسـتانرسـتموسـهراب،مسـعودراستی
پـور،فصنامـهنقدکتابادبیات،ساول،ش2،تابسـتان
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.1394
124.نقـدیبـرديـوانشـمسالديـن)جـاللالديـن(
ورکانـی،فـرزادضیائیحبیـبآبادی،آينـهپژوهش،س
بیسـتوششـم،ش1،فرورديـنوارديبهشـت1394.
125.نقـدیبـرشـرحديـوانناصرخسـرو،آرشامرايی،
فصلنامـهمتـنشناسـیادبفارسـی،ش4،پیاپـی28،

زمسـتان1394.
126.نقـدیبـرکتـابآرايههـایادبی،رامیـنمحرمی،
پیـامفروغـیراد،رشـدآمـوزشزبـانوادبفارسـی،

ش116،دورة29،زمسـتان1394.
اثـر دهقـان، گفـت چنیـن کتـاب بـر نقـدی 127.
، نشـر بـه برگسـتوان، اهلل امـان ياحقـی، محمدجعفـر

.1394
128. نقـدیبـرکتـابسـبکادبـیازديـدگاهزبـان
کتـاب نقـد فصنامـه علـی، حسـین محمـد شناسـی،

.1394 تابسـتان 2، ش اول، س ادبیـات،
ابويعقـوب المحجـوب کشـف دربـاره نکاتـی 129.
سجسـتانی،سـلمانسـاکت،آينـهمیـراث،ش57،س

.1394 زمسـتان و پايیـز سـیزدهم،
130.نگاهـیبـهپژوهشـیدرخرقـةدرويشـانودلـق
صوفیـان،جـاللالديـنافضـل،فصلنامـةنقـدکتـاب

بهـار1394. 1، اول،ش ادبیـات،س
131.نگاهـیبـهخوانـشدولتآبـادیازتاريـخبیهقی،
محمـددهقانـی،فصلنامـةنقـدکتـابادبیـات،ساول،

ش1،بهـار1394.
132.نگاهیبهدوتذکرهشـعرازاسـرارعلیشـاهتبريزی
ونقـدوبررسـیتصحیـححديقهالشـعرایاسـرار،احمد
رنجبـرحیدرباغـی،فصلنامـةنقدکتابمیـراث،سدوم،

ش7-6،تابسـتانوپايیز1394.
133.نگاهـیبـهديـوانکبیـر،کلیـاتشـمستبريـزی
بـهکوشـشدکتـرتوفیـقه.سـبحانی،احمدرضـابهرام
پـورعمـران،فصلنامهنقـدکتابادبیـات،ساول،ش1،

بهـار1394.

134.نگاهـیبـهکتابباباطاهر:شـرحاحـوالونگاهی
مهـدی همدانـی، جّصـاص طاهـر ابومحمـد آثـار بـه
کدخـدایطراحـی،فصنامهنقـدکتابادبیـات،ساول،

ش2،تابسـتان1394.
135.نئوگلسـتان،نظـربـهشـوخیتـازهایبـامیـراث
شـیخشـیراز،جويـاجهانبخش،آينهپژوهش،سبیسـت

وششـم،ش6،بهمـنواسـفند1394.
136.ويرايـشدومشـاهنامهبـهاهتمـامجـاللخالقـی
مطلـق،سـجادآيدنلـو،ضمیمـهآينـهمیـراث،ش40،

.1394 تابسـتان
137.ويرايـشنهايـیشـاهنامهیچاپمسـکو،سـجاد
آيدنلـو،ضمیمـهآينـهمیـراث،ش40،تابسـتان1394.

شـاه، نظـام ايلچـی تاريـخ سـبکی ويژگیهـای 138.
عبدالعلـیاويسـیکهخـاومحمدچهارمحالـی،مطالعات

شـبهقـاره،ش24،سهفتـم،پايیـز1394.
139.هـردمازايـنبـاغ،احمدرضـابهـرامپـورعمران،
فصلنامـةنقـدکتـابادبیـات،ساول،ش2،تابسـتان

.1394
140.هرچـه،هرچنـدوهرکـدامونکتـهایدرمعنـای
يکسـانآنهـادرمتـونکهن،محمـودنديمـیهرندیو
تهمینـهعطائـیکچوئی،دسـتورويژهنامةفرهنگسـتان،

ش11،اسـفند1394.
141.هرچـه،هرچنـدوهرکـدامونکتـهایدرمعنـای
يکسـانآنهـادرمتـونکهـن،محمـودنديمـیهرنـدی
،دسـتورويژهنامهنامهفرهنگسـتان،ش11،اسفند1394.
پاينـده علـی مـدار، شـکل نقـد بـر يادداشـتی 142.
.1394 خـرداد 5 مـردم، عصـر روزنامـة جهرمـی،

ادب نـگاری تاريـخ و همکارانـش ريپـکا، يـان 143.
فارسـی،کامیـارعابـدی،فصلنامـهنقدکتـابادبیات،س

.1394 تابسـتان ش2، اول،
11. ادبیات داستانی

1.اتفاقـیتـازهدرداسـتانانقـالبيادداشـتمهـدی
کفـاشبـرجشـنبـاغصـدری،وبـگاهشهرسـتانادب،
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مهـدیکفـاش،21بهمـن1394.
2.ارزيابـیکیفـیترجمـهفارسـیبـهانگلیسـیکتـاب
نونـیصفـراثـرسـیدحسـنشـکریبـراسـاسمـدل
سـرور و چراغـی فاطمـه هـاوس، جولیـان ارزشـیابی

.1394 نسـب، جـوادی
3. ازعشـقدرقلعـهشـورجهتافرارازکاخشـاهی،حسـین

رهنـورد،مـردمسـاالری،ش3636،13آذر1394.
4.ايدئولـوژیونقـشآندرترجمـهآثـارادبـِیپیـش
وپـسازانقـالباسـالمی بـارويکـردتحلیـلانتقـادی
گفتمـان،بررسـیمـوردی:ترجمـهصـدسـالتنهايـی،

سـرورجـوادینسـبو...،1394.
5.ايـنجـادهانـگاربـهجايـیراهـینـدارد)نقـدیبـر
مجموعـهداسـتاِنمثلکسـیکهازيادممیرودنوشـتة
سـیاوشگلشـیری(،نفیسـهمرادی،هفتهنامـهصدا،ش

72،17بهمـن1394. 
6.آدمهـایعوضیدرچشـماندازیپانورامیک،حسـین
صافـی،فصلنامـةنقدکتابادبیـات،ساول،ش1،بهار

.1394
7.آقـاصمـدوماهـیسـیاهکوچولـو،جهانکتـاب،ش

1و2،سبیسـتم،فرورديـنوارديبهشـت1394. 
8.آنجـاکـهروباههاعاشـقمیشـوند،طالنژادحسـن،

کتـابهفتهخبر،1394.
9.بادهـایمخالـفزنهـا،سـعیدبردسـتانی،هفتهنامه

صـدا،ش61،30آبـان1394.
10.بازنمـودهويـتزنانـهدرمجموعـهداسـتانحتـی
وقتـیمیخنديـمفريبـاوفیبـارويکـردتحلیـلانتقادی
زبـان جويبـاری، قربانـی کلثـوم فـرکالف، گفتمـان
وادبیـاتفارسـیش79،سبیسـتوسـوم،پايیـزو

1394. زمسـتان
11.بحثـیدرسـاختاروپژوهـشتاريخادبیاتداسـتانی
ايـران،فـرزامحقیقـی،فصلنامةتخصصینقـدادبی،س

8،ش30،تابسـتان1394.
12.بـرجقحطـی،حسـینمسـّرت،جهـانکتـاب،ش

5-3،سبیسـتم،خـردادومـرداد1394. 
13.برررسـیداسـتانبعضـیازمـادوسـتمانکلبـیرا
تهديـدمـیکرديـماثـردونالدبارتلمـی،روحالهاسـیف،
ماهنامـهادبیـاتداسـتانیچـوک،ش59،تیـر1394.

14.برررسـیداسـتانسـهقديس؛لئـوتولسـتوی؛،روح
الهـتسـیف،ماهنامـهادبیـاتداسـتانیچـوکش61،

شـهريور1394.
15.بررسـیامـکانتحقـقداسـتاندينـیبـانگاهیبه
کتـاب»حـاءسـیننـون«نوشـتهسـیدعلـیشـجاعی،
وجیهـهعلـیاکبـریسـامانی،هنرمنـد،سنهـم،ش

بهمـن1394. 435،
رمـان دو در جادويـی رئالیسـم تطبیقـی بررسـی 16.
سـرزمینگوجههـایسـبزوصـدسـالتنهايـی،مهدی
ممتحـنوايـرانلـک،ادبیـاتتطبیقـی،ش11،پايیزو

زمسـتان1394.
17.بررسـیتطبیقـیمرثیـهایبـرایژالـهوقاتلشاثر
ابوتـرابخسـرویودرونمايـهیخائـنقهرمـاناثـر
بورخـس،ازديـدگاهپسـتمدرنیسـم،فاطمـهحیـدری،
بیتـادارابـیو...،پژوهشهـایادبیـاتتطبیقـی،ش5،

سسـوم،بهـاروتابسـتان1394.
18.بررسـیجامعـهشـناختیرمـانخانـوادهخوشـبخت

اثرسـارتر،امیـرعربلـو،1394.
19.بررسـیداسـتانپـدرمدرتاريکیمینشـیند؛جروم
وايدمـن،روحاهللسـیف،ماهنامهادبیاتداسـتانیچوک،

ش65،دی1394.
20.بررسـیداستانتسـلیمسـوم،گابريلگارسیامارکز،
روحاهللسـیف،ماهنامـهادبیاتداسـتانیچوک،ش57،

ارديبهشت1394.
21.بررسـیداسـتانجنايـتدرکالِدالپرسـکوئیدااثـر
آرماندوپاالسـیووالـدس،روحاهللسـیف،ماهنامهادبیات

داسـتانیچـوک،ش54،بهمن1394.
22.بررسـیداسـتانحادثـهایدرپـلاوئـلکريـک؛
آمبـروسبـیيـرس،روحاهللسـیف،ماهنامـهادبیـات

داسـتانیچـوک،ش62،مهـر1394.
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23.بررسـیداسـتانخانـهارواحاثـرويرجینیـاوولـف،
روحاهللسـیف،ماهنامـهادبیاتداسـتانیچوک،ش58،

خـرداد1394.
24.بررسـیرمانهـایعربـیوفارسـیمعاصـرازمنظـر
نقـدجامعهشـناختی)مطالعـهموردی:الّشـّحاذاثرنجیب
محفوظواشـکسـبالننوشـتهابراهیمدارابـی(،پیمان
صالحـیوپرويـنخلیلـی،کاوشنامـهادبیـاتتطبیقی،

ش18،سپنجـم،پايیـز1394.
25.بررسـیفضـاوزمـاندررمانکرشـمهلیلی،محمد
جانبـازان،روزنامـهتوسـعهجنـوب،ش1071،27دی

.1394
رمـان در مدرنیسـتی پسـت مؤلفههـای بررسـی 26.
باورهـایخیـسيـکمرده،سـیروسشمیسـاوسـکینه
نجاتـیرودپشـتی،نامهفرهنگسـتان،ش15،پايز1394.
27.بررسـیوجـوهروايتـیدررمان»اعتـرافغالمان«،
ادبیـات سـاالری، تهمینـه و سـروری حسـینی نجمـه
پايـداری،ش7،سسـیزدهم،پايیـزوزمسـتان1394.
28.بیـاوحـالاهـلدردبشـنو،آرزوشـهبازی،جهـان

کتـاب،ش5-3،سبیسـتم،خـردادومـرداد1394. 
29.بینامتنیتومعاصرسـازیحماسـهدر»شـبسهراب
کشـان«بیژننجدی،ابراهیمسـلیمیکوچیومحسـن
نوزدهـم، 63،س ادبـی،ش پژوهـی متـن رضائیـان،

بهار1394. 
30.پسامدرنیسـمايدئولوژيـکدررمـاندفـاعمقدسبا
تکیـهبـررمـانسـردسـفید،غالمرضـاپیـروز،مهـدی
خادمـیکواليیوزهرامقدسـی،نشـريهادبیـاتانقالب
اسـالمی،ويـژهنامـهفرهنگسـتان،ش2،سدوم،پايیز

.1394
ری شـهر خانههـای داسـتان از برشـتی تحلیـل 31.
محمدصـادق و کاسـی فاطمـه سـاعدی، غالمحسـین
بصیـری،زبـانوادبیـاتفارسـی،ش78،س23،بهـار

 .1394 تابسـتان و
32.تحلیـلتطبیقی»عروسـکفروشـی«صـادقچوبک
و»جثـهعلـیالرصیـف«سـعداهللونـوس،مجیدصالح

بیـکوفاطمـهبیاتفـر،متنپژوهیادبـی،ش63،س
نوزدهـم،بهار1394. 

33.تحلیـلرابطـهگفتمـاناخالقـیمتـنباشـیوهبیان
دردواثـرغالمحسـینسـاعدی،زهـراحیاتـی،پژوهش

زبـانوادبیـاتفارسـی،ش37،تابسـتان1394. 
34.تحلیـلرمانافغانیکشـیباسـاختارسـفرقهرمان،
فرهیختـگان، روزنامـه کرمانـی، پنـاه حسـینی حامـد

اسـفند1394. ش1893،9
35.تحلیلروانشـناختیشـخصیتهایسـهداستانگدا،
خاکسـترنشـینهاوآشـغالدونیغالمحسـینساعدی
روانشـناختی(، )نقـد هورنـای کارن نظريـه مبنـای بـر
جلیـلشـاکریوبهنازبخشـی،متـنپژوهـیادبی،س

نوزدهـم،ش63،بهـار1394.
36.تحلیـلزيبايـیشـناختیچنـدعنصـرداسـتانیدر
سـهرمـانرضـاامیرخانـی)ارمیا،مـناو،بیوتـن(،گلرخ
سـاداتغنـیو...،پژوهـشزبـانوادبیـاتفارسـی،ش

37،تابسـتان1394.
ناخلـف کوتـاه داسـتان انتقـادی گفتمـان تحلیـل 37.
نوشـتهسـیدمهدیشـجاعی،سـهیالفرهنگی،سـودابه
بانـگآور،ادبیـاتانقالباسـالمی،ش2،سدوم،پايیز

.1394
38.تحلیـلوبررسـیرمـانافسـانههفـترئیـس،علی
پاينـدهجهرمـی،عصرمردم،ش5702،4اسـفند1394.
39.تعارضشـخصیتهایجزيرةسـرگردانیوسـاربان
سـرگردانازمنظـرنشـانهشناسـیاجتماعـی،ابراهیـم
سـلیمیکوچـیوفاطمـهسـکوتجهرمـی،فصلنامـه
پژوهشـهاینقـدادبـیوسـبکشناسـی،سپنجم،ش

4،پیاپـی20،تابسـتان1394.
40.تقديـرازتقديـر،عنايـتسـمیعی،جهـانکتاب،ش

10،سبیسـتم،دی1394. 
بـه سـاختارگرايانه رويکـردی روايـی: تکنیکهـای 41.
صنوبـروزنخفتـةشـهريارمندنـیپـور،پیامعباسـیو
علـیسـعیدی،پژوهـشادبیـاتمعاصرجهـان،ش72،

دوره20،پايیـزوزمسـتان1394.
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42.جنـگبـاجديت،سـعیدبردسـتانی،هفتـهنامهصدا،
ش1785،25مهـر1394.

43.حديـثنفـسدردايـرهایبسـته،امیـنفقیـری، 
مـرداد و بیسـتم،خـرداد کتـاب،ش5-3،س جهـان

 .1394
44.خیالـیبافتـهازتـاروپـودزندگـی:نقـدکتـابتـه
خیـار)سـیداسـتان(هوشـنگمـرادیکرمانـی،يزدان
منصوريـان،جهـانکتاب،سبیسـتم،ش1و2،فررودين

وارديبهشـت1394.
45.داسـتانيکآشـوب،سـعیدبردسـتانی،شهروند،ش

733،22آذر1394.
عبـاس سـنندج کوچههـای پـس داسـتان دربـاره 46.
کمنـدی،يـداهللکريمـی،هفتـهنامـهسـیروان،1394.
بـافخانـه،خبرگـزاری قالـی 47.دردهـایبچههـای
کتابـداریواطـالعرسـانی)لیزنـا(،فـرزادحاجـیزيـن

.1394 13آبـان العابدينـی، 
عنايـت اول، شـخص راوی و شـخص اول راوی 48.
سـمیعی،جهـانکتـاب،ش7،سبیسـتم،مهـر1394. 
رانـةمـرگوشـکافدرنظـم 49.راویبـوفکـور،
نماديـن،مجیدجاللهونـدآلکامـی،ادبپژوهی،ش33،

پايیـز1394.
50.ردپـایرئالیسـمدربـهکـیسـالمکنـم،نجمـه
نقـد پژوهشهـای فصلنامـه محمدلـو، مهنـاز نظـری،
ادبـیوسـبکشناسـی،سششـم،ش1،پیاپـی21،

.1394 پايیـز
51.رمانیسـهبعـدیباصدایدالبـیديجیتال،مرتضی
برزگـر،کتابهفتهخبـر،ش27،ساول،4مهر1394.
52.روايـتدرلکنـت،لکنتدرروايت:تحلیلوبررسـی
روايـتوانـواعوابـزارآندررمـانلکنـت،فرخندهحق
شـنو،فصلنامـهنقـدکتـابادبیـات،ساول،ش4-3،

پايیزوزمسـتان1394.
53.روايتـیفروافتـادهدرمغاکنقالی،مهـدیابراهیمی
المـع،فصلنامـهنقـدکتـابادبیـات،ساول،ش4-3،

پايیزوزمسـتان1394.
54.روايتـیمعاصـراززندگـیفرودسـتانتهـران،حامد
طالبیـان،جهـانکتـاب،ش5-3،سبیسـتم،خـردادو

مـرداد1394. 
55.رويکـردیباختینـی بهسـنگصبورصـادقچوبک،
علـیتسـلیمیوفاطمهادراکـی،پژوهشهـاینقدادبی

وسـبکشناسـی،ش22،زمستان1394.
اسـتبرق، فضلـی مرتضـی نابرابـری، کهنـه زخـم 56.

 .1394 خـرداد صبـح،ش17، سـتاره روزنامـه
57.زيسـتندرمیانـهسـرخوردگیوعصیـان،آفاقدادو،

روزنامـهسـتارهصبـح،ش199،3بهمن1394.
58.سـاعتويرانـی،امیـنفقیری،جهانکتـاب،ش10،

سبیستم،دی1394. 
59.سـبکشناسـیانتقـادیزاويـهیديـددرداسـتان
کوتـاهمـردیکـهبرنگشـت،فاطمـهعلـویو...،ادبو

زبـانفارسـی،ش18،پايیـزوزمسـتان1394.
60.سـبکشناسـیزبانـیرمـانآنماديـانسـرخيال
نوشـتهمحمـوددولـتآبـادی،شـهريارهمتـیو...،متن

پژوهـیادبـی،سنوزدهـم،ش64،تابسـتان1394.
آل اعترافـات در مـرگ دغدغـة برگـوری 61.سـنگی
احمـد،بهنـازعلـیپورگسـکری،نامـةفرهنگسـتان،ش

تابسـتان1394. 56،
ادبـی گونـة چهارچـوب در سـودابه مثـل سـین 62.
کارآگاهـی،محمـدراغـب،فصلنامـهنقـدکتـابادبیات،

.1394 زمسـتان و پايیـز 4-3، اول،ش س
موقعیـت،سـتممضاعـف در 63.شـخصیتسرگشـته
انسـانهابـريکديگر،فرحنـازعلیزاده،فصلنامـهنقدکتاب

ادبیـات،ساول،ش4-3،پايیـزوزمسـتان1394.
64.شـیوهطنـزپـردازیدردواثرازاکبرصحرايی،سـید
ناصـرجابـریاردکانی،اسـماحسـینی،ادبیـاتپايداری،

ش12،سهفتـم،بهاروتابسـتان1394.
65.صـددرسـتیدرشکسـتخضرهسـت؛نیـمنگاهی
بـهکتـابفرماندهـانورودممنـوع،رمضانعلـیابراهیـم
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و شـهريور فرهنگـی،347-345، کیهـان گرجـی، زاده
آبـان1394.

66.عصـارةداسـتانیاولیـس،کاربديعـیوتبییـنآنبا
گونـهشناسـیونظريـةترجمه،حسـنهاشـمیمیناباد،
فصنامـهنقـدکتـابادبیـات،ساول،ش2،تابسـتان

.1394
67.قصـردررويکـرداکسپرسیونیسـم:نگاهـیبـهرمان
قصـراثـرفرانتـسکافـکا،فرخنـدهحـقشـنو،نقـدو

بررسـیکتـابتهـران،ش49،زمسـتان1394.
68.قصـررمانـیکالسـیکيـانـو،فرخنـدهحـقشـنو،
فصلنامـهنقـدوبررسـیکتابتهـران،ش49،زمسـتان

.1394
69.کارکـرداسـطورهدرگفتمـانپسااسـتعماریرمـان
رازهـای سووشـون، رمـان سـه تحلیـل )بـا فارسـی
مريـم و مـرادی نفیسـه غـرق(، اهـل مـن، سـرزمین
37، ش فارسـی، ادبیـات و زبـان پژوهـش حسـینی،

1394. تابسـتان
70.کارکـردعناصـربنیاديـندرداسـتانهایمختلـف،
22 5443، ش مـردم، عصـر جهرمـی، پاينـده علـی

.1394 فرورديـن
71.گاهـیازتاريـخدرسنمـیگیريم:مـروریبررمان
تاريخـیاجتماعـیتگـرگ،بهـارهامیری،صفایسـخن

ارديبهشت1394. ش9،
72.الگوهـایسـاختارگرايیوروایتهـایپسـامدرن،
تعامـليـاتبايـن:تحلیـلرمـانکولـیکنـارآتـشبـا
الگـویکنشـیگريمـاس،پارسـايعقوبـيجنبـهسـرايي
وخديجـهمحمـدی،ادبیـاتپارسـیمعاصـر،ش2،س

پنجـم،
قهرمـان ای اسـطوره نمادهـای تطبیقـی مطالعـه 73.
زندرعـادتمـیکنیـماثـرپیـرزادوسـرخوسـیاه
اثـراسـتاندال،نـگارمـزاری،پژوهشهـایادبوزبـان

زمسـتان1394. و پايیـز فرانسـه،ش4،
74.معرفـیوبررسـیکتـاب:ژنـرالبعثی،تسـلیماراده
قهرمانـانريزنقـشدربنـدمیشـود،رمضانعلـیابراهیم

زادهگرجـی،کیهـانفرهنگـی،ش340و341،فروردين
وارديبهشـت1394.

75.معرفـیوبررسـیکتـاب:سـردارشـهیدسـوداگربـا
کتابـیمتفـاوتدردفاعمقـدس،رمضانعلـیابراهیمزاده
گرجـی،کیهـانفرهنگـی،344-342،خـردادومـرداد

.1394
76.معرفـیوبررسـیکتـاب:فاصلـهایبیـنابرکـوهتا
جبهههایحماسـهنبـود،رمضانعلیابراهیـمزادهگرجی،

کیهـانفرهنگـی،349-348،آذرودی1394.
77.معنـایزندگـی،محمـدرحیـماخوت،جهـانکتاب،

ش11و12،سبیسـتم،بهمنواسـفند1394.
78.مقدمـهوتقريـظ،سـیدحسـنامیـن،کتـابتگرگ،

.1394
79.ناهمخوانـیدورهونوشـتار)بررسـیونقـدرمـان
رزاق سـّید و اسـماعیلی عصمـت کیـد(، و کريسـتین
رضويـان،متـنپژوهـیادبی،سنوزدهـم،ش65،پايیز

.1394
80.نقـدجامعهشـناختیسـرمايههایاجتماعیفرهنگی
زنـاندررمـاندلفـوالداثرمنیـروروانیپوربراسـاس
نظريـهیانواعسـرمايهیپیربورديو،صـدفگلمرادی،

نقـدادبـی،ش29،بهار1394.
81.نقـدکتـابزمانـیکـهيـکاثرهنـریبـودم،مريم

سـدهی،لیزنا،3آبـان1394.
82.نقـدوبررسـیداسـتانروبـاهودوشـیزهبريـلاثـر
کاتريـنمنسـفیلد،علـیپاينـدهجهرمـی،عصـرمـردم،

.1394 مهـر 18 ش5590،
صـدری«: بـاغ »جشـن کتـاب بررسـی و نقـد 83.
پرسـشهایبـیجـوابدرروايتـیازانقـالب،وجیهـه
علـیاکبریسـامانی،سـايتخبرگزاریتسـنیم،28دی

.1394
84.نقـدوتحلیـلرمـانچـراغهـارامـنخامـوشمی
کنـمازمنظـرزبـانوجنسـیت،مالحـتنجفـیعـرب،
دوفصلنامـةعلـومادبـی،سچهـارم،ش6و7،بهـارو

تابسـتان1394.
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85.نقـدونگاهـیبـرمجموعهداسـتانمادربـزرگپیام
مـرده،مهنـازرضايـی،روزنامةخراسـان،12دی1394.
86.نقـدیبـرمجموعهداسـتانمثلکسـیکـهازيادم
مـیرود،نفیسـهمـرادی،هفتـهنامـةخبـریتحلیلـی

صـدا،ش72،بهمـن1394.
87.نقـدیبـرنقـدشـکلمـدار،علـیپاينـدهجهرمـی،

ارديبهشـت1394. 9 ابتـکار،ش3133، روزنامـه
جزيـرة شـخصیتهای تعـارض و سـتیز واکاوی 88.
سـرگردانی وسـاربانسـرگردانازمنظـرنشانهشناسـی
اجتماعـی،ابراهیـمسـلیمیکوچـی،پژوهشهـاینقـد

ادبـیوسـبکشناسـی،ش20،شـهريور1394.
89. يادداشـتیبـرداسـتاناولیـنازجیمـزجويس،علی
پاينـدهجهرمی،عصـرمـردم،ش5648،30آذر1394.
رضـا محمـد اثـر سـايه و سـنگ بـر يادداشـتی 90.
صفـدری،علـیپاينـدهجهرمی،نـگاهپنجشـنبهضمیمه

.1394 بهمـن 29 جنـوب،ش1114، خبـر ی
91.يادداشـتیبـرکتـابمـردالابالـیبادکنـکقرمـزم
راسـوراخمـیکنـدنوشـتهعلیرضـااجلینشـرچشـمه،
علـیپايندهجهرمـی،عصرمردم، ش5558،10شـهريور

1394.
12. شعر

بـر نقـدی نـو: گرايـی تاريـخ و تطبیقـی ادبیـات 1.
سـمیرا ايـران«، »ای و « مـن »هويـت ترانههـای
ساسـانی،ادبیـاتتطبیقی،ش11،بهاروتابسـتان1394.
2.ازجنـوننوشـتاریتاشـعرجنونمند،افسـانهنجومی،

مجلـهدانـوش،ش3،پايیزوزمسـتان1394.
مـدرن شـعر سـیمرغ تـا روش و معیـار فقـدان از 3.
فارسـی:نقـدیبـرگزيـدهشـعرصـدشـعرنـوفارسـی،
مهـدیدادخـواهتهرانـی،فصلنامهنقدکتـابادبیات،س

.1394 بهـار اول،ش1،
بـر مـروری و مکـث روزگار، شـیوه بـه اسـتحاله 4.
مجموعـهشـعرمرثیـهبرایيـکمـوشتنهايـاروزگار
اضافـه،سـرودهپژمـانقانـون،افسـانهنجومـی،مجلـه

بهـار1394.  2، دانـوش،ش
5.آبتنـیدرحوضچـهامـاواگـر،مروریبـرمجموعه
شـعر:ازدرخـتتـوتبـاالمیرفتـموبرایشـانانگور
مـیچیـدم.سـرودهسـیاوشسـبزی،افسـانهنجومـی،
روزنامـهتوسـعهجنـوب،ش989،15شـهريور1394.

ديـوان بـه نگاهـی نیمـا: رباعیـات خوابگـه در آب 6.
رباعیـاتنیمايوشـیج،سـیدعلیمیرافضلـی،بـرگهنـر،

شـمارة2و3،مهـروآبـان1394.
7.بررسـیتطبیقـیانتقـاداجتماعـیدرشـعرمحمـود
سـامیبارودیوملکالّشـعرایبهار،محسـنپیشـوايی
علـویو...،کاوشنامـهادبیـاتتطبیقـی،ش19،س

پنجـم،پايیـز1394.
8.بررسـیتطبیقیرمانتیسـمدرشعرسـهرابسپهریو
ابوالقاسـمالّشـابی،نیلوفـرمحمدی،ادبیـاتتطبیقی،ش

11،پايیزوزمسـتان1394.
اکبـر علـی میـرزا ادبـی سـبک تطبیقـی بررسـی 9.
صابـرطاهـرزادهوسـیداشـرفالديـنگیالنـی،مهـدی
پارسـیمعاصـر،ش2،سپنجـم، ادبیـات بوشـهری،

.1394 تابسـتان
10.بررسـیسـاختاریمحتوايـیعنوانهـایشـعریم.
سرشـکدرآيینـهایبـرایصداهـا،مسـعودروحانـیو
محمدعنايتی،زبانوادبیاتفارسـی،ش78،سبیسـت

وسـوم،بهاروتابسـتان1394.
11.بررسـیشـعر»يادداشـتهایدردجاودانگـی«قیصـر
امیـنپـوربراسـاسنظريـهنقشـگرايیهلیـدی،نعمت
اهللايـرانزادهوکبـریمـرادی،متـنپژوهـیادبی،ش

65،سنوزدهـم،تابسـتان1394.
12.بررسـیوتحلیلسـاختارومحتوایقصايدشـهريار،
محمـدمهدیپـور،محمـدخاکپـوروخديجـهپورزينی،
زبانوادبفارسـیدانشـگاهتبريز،ش231،سشـصت

وهشـتم،بهاروتابسـتان1394.
13.بررسـیوتحلیـلمنظومـهیمانلـینیمايوشـیج
براسـاسالگویسـفرقهرمـانجوزفکمپبـل،نصراهلل
امامـی،منوچهـرتشـکریو...،شـعرپژوهـی،ش26،
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سچهـارم،زمسـتان1394.
جهـان میرزايـی، سـینا بـاران، غزلهـای از بعـد 14.

1394.  دی بیسـتم، س ش10، کتـاب،
15.بوسـهحتـیبـرحـروفاضافه:نقـدیبـرمجموعه
شـعرزمسـتانمناسـتآنچندتـارمویسـفید،فرزاد

کريمـی،آزما،ش115،زمسـتان1394.
16.تـبشـرجیکـوچ،عاطفـهوطنچی،جهـانکتاب،

ش8،سبیسـتم،آبان1394. 
17.تحلیـلروايـتاسـطورهایمنظومـهآرشکمانگیر،
تابسـتان ، فريـدهداودیمقـدم،ادبپژوهـی،ش32

1394.
18.تحلیـلگفتمـانانتقـادیشـعردفـاعمقـدسبرای
کـودکانازمنظـررهیافـتونلیـون)2008م.(،صديقه
سـاداتمقـداری،متنپژوهیادبـی،ش64،سنوزدهم،

تابستان1394.
بـر مـروری و مکـث صیـامصـدا، در تـن تعـدد 19.
مجموعـهشـعربـاپريـانگريختهازشیشـههـایعطر
سـرودهبهمـنسـاکی،افسـانهنجومـی،روزنامهتوسـعه

جنـوب،ش933،19خـرداد1394.
20.چهـرهآشـنادرنقـدشـعرمعاصـر،احمـدسـمیعی
گیالنـی،جهـانکتـاب،ش8،سبیسـتم،آبـان1394. 
21.درجسـتوجـویزيبايـی)نقدنوبرنقـدنو(:نقدی
بـرکتابهمشـاعر،همشـعر،فـرزادمرّوجـی،فصلنامه
پايیـزوزمسـتان اول،ش4-3، ادبیـات،س نقدکتـاب

.1394
22.دگرديسـیمنطـقگفتگويـیدراشـعارقیصـرامین
پـور غنـی احمـد درونگرايـی، تـا ازآرمانگرايـی پـور:
ملکشـاهو..،متـنپژوهـیادبـی،ش64،سنوزدهـم،

تابسـتان1394.
23. دونـوازینـیوکمانچـه،فاضـلترکمـن،جهـان
کتـاب،ش5-3،سبیسـتم،خـردادومـرداد1394.

24.رجز،حماسـهواسـطورهدرشـعرانقالب،اسـماعیل
محمدپور،1394.

25.رودخانـهایزيـرپوسـت:نگاهیبهمجموعهاشـعار
اگـرتنهايـیدنـداندربیـاورداثـرسـتارجانعلـیپـور،

روزنامـهنسـیم،21مهـر1394.
26.سـايهاتازسـطرهازدهبیرون،مروریبرمجموعه
شـعر:هیپنوزدرمطـبدکترکالیگاری،افسـانهنجومی،

مجلـهالکترونیکپیـادهرو،1خرداد1394.
27.سـبکشناسـیاليـهایاشـعارانقالبـیومذهبـی
طاهـرهصفـارزاده،محمدرضـاصرفیومـژگانونارجی،
ادبیـاتپايـداری،ش12،سهفتـم،بهـاروتابسـتان

.1394
28.شـعرانتقـادیدفاعمقـدسونقشفرامتـنتاريخی
بـرشـکلگیـریآن،سـپیدهيگانـهومهیـنپناهـی،
ادبیـاتپايـداری،ش12،سهفتـم،بهـاروتابسـتان

.1394
29.شـعرنـودرتـرازویتأويـل:مـروریبرکتابشـعر
نـودرتـرازویتأويـل،عبدالرسـولشـاکری،فصلنامـه
پايیـزوزمسـتان اول،ش4-3، ادبیـات،س نقدکتـاب

.1394
رهگـذر از معاصـر غـزل ديگـر، غزلـی طـرح 30.
الرسـول، ابـن بیابانکـی،سـّیدمحمدرضـا سـرودههای
فصلنامـهپژوهش هـاینقـدادبیوسـبکشناسـی،س

.1394 زمسـتان 22، پیاپـی 2، ششـم،ش
31.فقـرانديشـه-حرکتدرمسـیرسـانتیمانتالیسـم،
نامـهفرهنگـیاجتماعـی صـادقپنجـهای،دوهفتـه

آبـان1394. دوات،ش7و8،ساول،25
32.کنـارحـروفالفبـامنظـرههـاعمیـقترند،افسـانه
ارديبهشـت 31 3150، ش ابتـکار، روزنامـه نجومـی،

.1394
33.کـوکوقـتبـهزبـانمـادری،مـروریبرشـعرما
برایاتفاقافتاديم،و،فارسـیحدودمناسـت،سـروده
سـعیدمحمدحسـنی،افسـانهنجومی،مجلـهالکترونیک

نورهـان،ويژةادبیـاتايـران،ش20،مهر1394.
34.گاهـیچقـدرکوچـکوآرام،محمـدرحیـماخـوت،
و فرورديـن بیسـتم، س 1و2، ش کتـاب، جهـان
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ارديبهشـت1394.
35.گردگیـریمـرگباتیتردرشـتزنبقهـا-مروری
بـرشـعرهرمزعلیپـور،افسـانهنجومـی،فصلنامهادبی

پـاد،ش6،پايیز1394.
36.مرمـوزاتشـبشـرقیدرفارنهايـت451،مکثو
مـروریبـرمجموعـهشـعردروضعیـتکوانتومسـروده
بهـزادخواجات،افسـانهنجومـی،روزنامهتوسـعهجنوب،

ش971،19مهـر1394.
37.معرفـیحیـدريغماشـاعرمعاصرنیشـابوریوشـرح
و ادبـی پژوهشـهای مجـد، امیـد او، شـعری ظرائـف

تابسـتان1394. بالغـی،ش11،سسـوم،
38.معرفـیونگاهـیبـرمجموعـهشـعر نهنـگهـا
عاشـقمـیشـوند،سـهیالعموشـاهی،دوهفتـهنامـه

خـرداد. 31 ش143، فرصـت،
39.نقـداجتماعـیدرشـعرسـهرابسـپهریوتطبیـق
آنبـاعلـومپايـه،جـوادقربانـی،علیرضـاايرانبخـشو
امیرحسـینماحـوزی،مطالعاتادبیـاتتطبیقی،ش36،

سنهـم،زمسـتان1394. 
40.نقـددگرخوانیهـایخالقانـةاسـاطیردرشـعراحمـد
شـاملوبـراسـاسنظريـةبدخوانیخـالقهارولـدبلوم،
ادبـیو نقـد و...،پژوهشهـای امیراحمـدی ابوالقاسـم

سـبکشناسـی،ش22،زمسـتان1394.
41.نقـدوبررسـیردپـایشـبهایموسـهدرافسـانه
نیمـا،میـرجلیلاکرمـیومسـعوددهقانی،پژوهشـهای
ادبیـاتتطبیقی،ش5،سسـوم،بهاروتابسـتان1394. 
42.نقشـبندیواژههـاباچاپسـلیک،مکـثومروری
بـرمجموعـهشـعر:شـعرماهـیصیدناشـدنی،سـروده
علـیقنبـری،افسـانهنجومـی،روزنامـهتوسـعهجنوب،

ش1029،18آبـان1394.
43.نگاهـیبـهکتـابشـعرازنیـلتـاآفتـاب،سـرودة
محسـنصالحـیراد،مرتضـیخبازيـانزاده،روزنامـه

صبـا،سسـوم،ش233،17فرورديـن1394.
44.نگاهـیبـهکتابشـعرچـهسـرودةعلیرضـابهنام،
مرتضـیخبازيـان،روزنامـهصبـا،سسـوم،ش271،5

خـرداد1394.
45.نگاهـیبـهمجموعهشـعرمحلیجهرمـیعقیلی»با
نسـیمتارونـه«،اثـرسـیدعبدالرسـول،بهـرامشـعبانی،
ادبیـاتوزبانهـایمحلیايـرانزمین،ش9،تابسـتان

1394.
13. ادبیات عربی 

عرصـه در آموزشـی مـواد هدفمنـدی و انسـجام 1.
لَغـه مـوردی بررسـی زبـان مهارتهـای آمـوزش
االعـالم،مسـعودفکـری،پژوهـشنامـةانتقـادیمتون
وبرنامههـایعلـومانسـانی،سـالپانزدهـم،ش1،بهار

.1394
2.آسیبشناسـیادبیـاتتطبیقیدرجهـانعرب:نقدی
بـراالدبالمقـارنمشـکالتوآفـاق،خلیـلپروينـی،
علـوم برنامههـای و متـون انتقـادی نامـة پژوهـش

انسـانی،سـالپانزدهـم،ش1،بهـار1394.
3.بررسـیرمانهـایعربـیوفارسـیمعاصـرازمنظـر
نقـدجامعهشـناختی)مطالعـهموردی:الشـحاذاثرنجیب
محفـوظواشـکسـبالننوشـتهابراهیمدارابـی(پیمان
صالحـیوپرويـنخلیلـی،کاوشنامـهادبیـاتتطبیقـی

ش18،سپنجـم،تابسـتان1394
4.بررسـینقـدروانشـناختیعبدالقاهـرجرجانـی)بـا
تکیـهبـرکتـاباسـرارالبالغه(،محمـدشـايگانمهـر،
پژوهشـنامهنقـدادبـی،سچهـارم،ش7،بهـار1394.
5.بررسـیوترجمـةمردانـیدرآفتـاب،نرگـسقنديـل
زاده،فصلنامـهنقدکتابادبیـات،ساول،ش4-3،پايیز

وزمسـتان1394.
و اجاقـي محمـد الغائـب، النحـو نقـد و بررسـی 6.
سـیدمحمدرضاابنالرسـول،پژوهشـنامةانتقـاديمتون
وبرنامـههـايعلومانسـاني،ش1،سـالپانزدهـم،بهار

.1394
واألسـلوبیات العربیـه البالغـه فـی نقـد و بررسـی 7.
اصفهانـي، خاقانـي محمـد جديـده، آفـاق اللسـانیه؛
پژوهشـنامةانتقـاديمتـونوبرنامههايعلومانسـاني،

.1394 بهـار پانزدهـم، سـال ش1،
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8.پژوهشـیتطبیقیدرادبیاتعربیوفارسـی:بررسـی
ونقـدادبیـاتتطبیقـی،نرگـسقنديـلزاده،پژوهـش
نامـةانتقـادیمتـونوبرنامههـایعلـومانسـانی،سـال

پانزدهـم،ش1،بهـار1394.
9.پژوهشـیدربـارهنظريـهجرجانـیدربابصـورخیال،
علـیعلـیمحمـدی،فصنامـهنقـدکتـابادبیـات،س

اول،ش2،تابسـتان1394.
نخشـبی، نامـة عربـیطوطـی اشـعار در تحقیـق 10.
حمیدرضـافرضـیوحسـینسـلطانیقديـم،مجموعـه
مقـاالتدهمیـنهمايـشبیـنالمللـیانجمـنترويـج

زبـانوادبفارسـی،شـهريور1394.
11.تحقیـقدراشـعارعربـیعبهرالعاشـقینروزبهـان
بقلـی،علـیصّیادانـیوحسـینسـلطانیقديـم،پرنیان

سـخن،ش1،1394.
12.تحلیـلگفتمـانپسـااسـتعماریدررمـان»شـرفه
صاعـدی، احمدرضـا نصـراهلل، ابراهیـم اثـر الهذيـان«
پايیـزوزمسـتان پايـداری،ش13،سهفتـم، ادبیـات

1394.
13.خمريـاترودکـیوابونؤاس؛نقدیگشـوده،تحلیلی
ناتمـام،تـورجزينـیوند،پژوهـشنامةانتقـادیمتونو
برنامههـایعلـومانسـانی،سـالپانزدهـم،ش1،بهـار

.1394
14.خوانـشپسـااسـتعماریرمـانموسـمهجـرتبـه
شـمالاثـرالطیـبصالـح،کمـالباغجـریوشـهريار
نیـازی،ادبعربـی،ش1،سهفتـم،بهـاروتابسـتان

.1394
15.درنگـیدرکتـابجواهـرالبالغه،ابراهیـمعزيزیو
محمـدنـادری،آينهپژوهش،سـالبیسـتوششـم،ش

6،بهمنواسـفند1394.
16.دشـواریترجمهزبانعرفان:بررسـیمـوردپژوهانه
تبريـز،محسـن ديـوانشـمس مـن مختـاره غزلیـات
سـیفیونجمـهفتحعلـیزاده،دوفصلنامـةپژوهشـهای
ترجمـهدرزبـانوادبیـاتعربـی،سپنجـم،ش13،

پايیـزوزمسـتان1394.

بديـل: بـی تبديل هـای دلیـل، بـی داللتهـای 17.
نقدکتـابسـنتوتجـدديـاثابـتومتحـول،نرگـس
قنديـلزاده،فصنامـهنقدکتـابادبیـات،ساول،ش2،

.1394 تابسـتان
18.رسـالههایشـعریفیلسـوفانمسـلمان،امیرمازيار،
فصلنامـهنقدکتـابادبیـات،ساول،ش4-3،پايیـزو

زمسـتان1394.
)مطالعـة عشـر؛ خمـس مناجـات شناسـی سـبک 19.
و وش چراغـی حسـین الخائفیـن(، مناجـات مـوردی؛
افتخـارلطفـی،پژوهشهاینقدادبیوسـبکشناسـی،

ش3،بهـار1394.
20.صـدراألفاضـلخوارزمـیوجايگاهادبـیوتاريخی
کتـابالیمنـیفـیشـرحالیمینـی،عاطفـهزنـدی،آينه

میـراث،ش56،بهـاروتابسـتان1394.
و میمنـدی وصـال نقـد، تـرازوی در 1 الصـرف 21.
نعیمـهخبـازیاشـرف،پژوهـشنامـةانتقـادیمتـونو
برنامههـایعلـومانسـانی،سـالپانزدهـم،ش1،بهـار

.1394
22.ضـرورتبازتحلیلمتـونآموزشـیگروههایعربی
دردانشـگاههایکشـور:رويکـردیانتقـادیبـهالشـعر
العربـیالحديـثمـناحمدشـوقیالیمحمـوددرويش،
علـیسـلیمی،پژوهشنامـةانتقادیمتـونوبرنامههای

علومانسـانی،سـالپانزدهم،ش1،بهـار1394.
23.طنـزپتانسـیلزبـاننقدسیاسـیاملدنقل،حسـین
چراغـیوشورضـاتواضعـی،نشـريهادبیـاتپايـداری،

ش12،سهفتـم،بهـاروتابسـتان1394.
24.عرفـانسـوررئالیزه:خوانشسـکوالرسـنتعرفانی
تحـوالت شـعر» بینامتنـی تحلیـل ادونیـس؛ شـعر در
عاشـق«،ادريـسامینـی،نقـدادبی،ش29،سهشـتم،

بهـار1394.
25.معرفـیوتحلیـلديدگاههـاینقدیادواردسـعیدبر
چالشهـایبنیاديـنادبیـاتتطبیقـی،تـورجزينـیوند،
ش6، پژوهشهـایادبیـاتتطبیقـی،پايیـزوزمسـتان

.1394
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26.نقـداسـطورهشـناختیحکايت»شـیطان«ازجبران
خلیـلجبـران،عبدالرحیـمحقـدادیومصطفـیملـک
پائیـن، نقـدادبمعاصـرعربـی،ش9،پنجـم،پايیـزو

زمسـتان1394.
27.نقـدپژوهشهـایآيرونـیشناسـیفارسـی:ناهـم
خوانـینمونههـایفارسـیبـامفهـوماصلـیآيرونیدر
بالغـتغربـی،سـیمارحمانیفـروروحاهللهـادی،نقد

ادبـی،ش32،سهشـتم،زمسـتان1394.
28.نقدجامعهشـناختیرمان»اوراقعصامعبدالعاطی«
درمجموعـه»نیـرانصديقـه«ازعالءأسـوانی،رضوان
جمشـیديان، نقـدادبمعاصـرعربـی، ش9،سپنجـم،

پايیزوزمسـتان1394.
ابـن الخیـال طیـف » در جامعـه طنزگونـه نقـد 29.
دانیـالموصلـی«،هـادیشـعبانیچافجیـریوسـّیده
اکـرمخشـندهنیـا،زبـانوادبیـاتعربـی،ش12،بهـار

1394. تابسـتان و
30.نقـدفرمالیسـتیخطبـةقاصعـه،علینجفـیايوکی
ونیلوفـرزريونـد،فصلنامـةزبـانپژوهیدانشـگاهالزهرا

)س(،ش15،سهفتـم،تابسـتان1394.
31.نقـدوبررسـیفرهنـگمعاصرعربیفارسـی،بهروز

صفرزاده،فرهنگنويسـی،ش10،1394.
32.نقـدوتمحیصعروضالخلیلبـنأحمدالفراهیدی
فـیاألدبیـنالعربـیوالفارسـی،ابـاذرعباچـی،پژوهش
نامـةانتقـادیمتـونوبرنامههـایعلـومانسـانی،سـال

پانزدهـم،ش1،بهار1394.
33.نقدکهـنالگويانـةقصیـدة»المواکـب«،عنايـتاهلل
شـريفپـوروطیبـهگلسـتانیحتکنـی،فصلنامةلسـان

مبیـن،ش22،سهفتـم،زمسـتان1394.
34.نقـدیبـرترجمـةرمـانشـرقمديترانـه،علیعلی
محمـدی،فصلنامـهنقدکتابادبیـات،ساول،ش4-3،

پايیزوزمسـتان1394.
35.نگرشـیتحلیلـیبـرسـرعتروايـتدررمانهـای
جایخالیسـلوچوموسـمالهجـرهإلیالشـمالباتکیه
بـرنظريـهروايـتشناسـیژرارژنـت،پیمـانصالحـی،

متـنپژوهـیادبـی،ش66،س19،زمسـتان1394.

14. تاریخ و جغرافیا 
1.28مـردادحـزبتـودهونیرویسـوم،مجیـدرهبانی،

جهـانکتاب،ش6،سبیسـتم،شـهريور1394.
2.اردویشـرق،مصطفـینـوری،جهانکتـاب،ش1و

2،سبیسـتم،فرورديـنوارديبهشـت1394.  
3.ارزيابـیونقـدکتـاب»طبقـهمتوسـط«،محمـدامیر
برنامههـای و متـون انتقـادی پژوهشنامـه احمـدزاده،
علـومانسـانی،ش35،سپانزدهـم،تابسـتان1394.

4.ازتبريـزبـهسـنتپترزبـورگ،فاطمهاروجـی،جهان
کتـاب،ش9،سبیسـتم،آذر1394.

5.اسـالمدردورانباسـتانمتاخـر،سـّیدعلـیآقايـی،
آينـهپژوهـش،ش156،سبیسـتوششـم،بهمـنو

اسـفند1394. 
6.اطلـستاريخـیآذربايجـان،کاوهبیـات،جهانکتاب،

ش9،سبیسـتم،آذر1394.
7.ايـرانعصـرصفوی:نوزايـیامپراتوریايـران،محمد
کاظـمرحمتـی،فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،س

دوم،بهـار1394.
زاده، علـی عیالمی،کیومـرث بانـوی دو آرامـگاه 8.
فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،سدوم،بهار1394.
از میالنـی عبـاس روايـت انتقـادی بازخوانـی 9.
شـهیدانی، مقدمـی سـهراب هويـدا، عبـاس زندگـی
فصلنامه15خرداد،ش45،سسـیزدهم،دورهسـوم،پايیز

.1394
10. باسـتانشناسـیوجغرافیایتاريخـیقصصقرآن،
حسـنرضـارفیعـی،آيینـه،ش12،سسـوم،مـرداد

.1394
11.باقـرکاظمـیوتجربهجبههملـی،کاوهبیات،جهان
کتـاب،ش1و2،سبیسـتم،فرورديـنوارديبهشـت

 .1394
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12.برخـوردتواريـخدرجنـوبقفقـاز،مسـعودعرفانیان،
فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش6و7،تابسـتانوپايیـز

.1394
تاريخنـگاری ديدگاههـای تطبیقـی بررسـی 13.
اسـکندربیکمنشـیومالجـاللمنجـميـزدی،شـهین
فارابـیومهریادريسـی،جسـتارهایتاريخـی،ش11،

تابسـتان1394. و بهـار
14.بررسـینـگارشنامههـایديـوانرسـالتدرعصـر
غزنوی،بـاتکیهبرتاريخبیهقی،پیمانـهصالحی،گنجینه

اسـناد،ش98،سبیسـتوپنجم،تابسـتان1394.
15.بررسـیونقـدکتـاب»تمـدناسـالمیدرعصـر
انتقـادی پژوهشنامـه بختیـاری، شـهال عباسـیان«،
متـونوبرنامههایعلـومانسـانی،ش35،سپانزدهم،

1394.   تابسـتان
16.بنیـاننظـریالگـویپیشـرفتايرانیـان)تأملـیبر
تاريـخنوشـتههایقرنسـومتاششـمهجـری(،پروين
ترکمنـیآذر،سیاسـتمتعالیـه،ش8،سسـوم،بهـار

.1394
17.بـههـمپیوسـتگیفرهنگـیعربـیفارسـی،علـی
علیمحمـدی،فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،س

بهـار1394. دوم،
18.پديـدهسـیروسنهاونـدی،مجیـدرهبانـی،جهـان

کتـاب،ش7،سبیسـتم،مهـر1394.
19.پـژواکآزادی1400سـالبعـد:نگاهـیبـهکتـاب
عاشـورانوشـتهاحمـداسـالمی،جابـرتواضعـی،آرمـان،

سهجدهـم،ش545،دی1394.
سـیامیان زهیـر اسـالم، در دولـت تحـول تاريـخ 20.
گرجـی،فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش6و7،تابسـتان

پايیـز1394. و
کريمیـان، جـداری عبـاس فـارس، خلیـج تاريـخ 21.
فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،سدوم،بهار1394.
22.تاريـخمکتـوم:فتـحبابیدرتاريخمشـروطه؟!،جعفر
ربانـی،آينهپژوهش،ش154،سبیسـتوششـم،مهر

وآبان1394.

انتقـالازعصـر ايـراندردوره 23.تاريـخوفرهنـگ
ساسـانیبـهعصراسـالمی،حسـنرضـارفیعـی،آيینه،

ش8،سسـوم،اسـفندوفروديـن1394.
سـیره مـن »الصحیـح تاريخنـگاری 24.
پژوهشنامـه سـپهری، محمـد النبیاالعظـم)ص(«،
انتقـادیمتـونوبرنامههـایعلومانسـانی،ش35،س

1394.   تابسـتان پانزدهـم،
عبدالهـی،، جـواد محمـد تاريـخ، خـود در تامـل 25.
فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش6و7،تابسـتانوپايیـز

.1394
26.تامالتـیدرتاريـخانديشـهوروشـنفکریدرايـران
دورهقاجـار،امیـنآريـانراد،فصلنامهنقدکتـابتاريخ،

ش5،سدوم،بهـار1394.
در مشـروطه جنبـش روايـت گفتمـان تحلیـل 27.
کتابهـایدرسـیتاريـخ)دورهپهلویوپـسازانقالب
پژوهشهـای آزاد، حمیـد و تريـان امیـن اسـالمی(،

بهـار1394.   هفتـم، س ش1، تاريخـی،
28.تحلیـلمحتـوایکتـابتاريخمعاصـروتاريخايران
وجهـان2بـاتأکیـدبـرسـطحخوانايـی،رزامعمـاری،

رشـدآمـوزشتاريـخ،ش59،تابسـتان1394.
29.تحلیـلونقدکتاب»الفتنه«،محمدحسـنالهیزاده،
پژوهشنامـهانتقـادیمتـونوبرنامههایعلومانسـانی،

ش35،سپانزدهم،تابسـتان1394.
30.تمـاسهـاومجـادالتمیـانمسـلمانان،يهوديـان
ومسـیحیاندرامپراتـوریعثمانـیوايـرانپیشـامدرن،
مريـمشـیرازی،فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،س

دوم،بهـار1394.
31.جامعـهشناسـیدربوتـهتاريـخ،طلیعـهخادمیـان،

جهـانکتـاب،ش7،سبیسـتم،مهـر1394.
32.جزايـربحريـن،عبدالرضـاکلمـرزی،فصلنامـهنقـد

کتـابتاريـخ،ش5،سدوم،بهـار1394.  
33.جغرافیـایتاريخـیهجـرتامـامرضـا)ع(ازمدينه
تـامـرو،حسـنرضـارفیعـی،آيینـه،ش11،سسـوم،

تیـر1394.
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پرويزحسـین روم، و ايـران جنگهـای جغرافیـای 34.
طاليـی،فصلنامـهنقدکتابتاريـخ،ش5،سدوم،بهار

1394. 
35.جنبشهـایاجتماعـیموعـودیدرايـراندوقـرن
کتـاب نقـد فصلنامـه کريمیـان، عبـاس اولهجـری،

تاريـخ،ش6و7،تابسـتانوپايیـز1394.
36.حقیقـتوتاريـخدراسـالم،رحیـمشـبانه،فصلنامه

نقـدکتـابتاريـخ،ش5،سدوم،بهـار1394.  
37.خاطـراتارسـالنخلعـتبـری،کاوهبیـات،جهان

کتـاب،ش6،سبیسـتم،شـهريور1394.  
38.خوشـههایخشـموعاطفـه،فرخامیرفريـار،جهان
کتاب،ش11و12،سبیسـتم،بهمنواسـفند1394.

39.درضـرورتنقـدوبازخوانـیتاريخشـفاهی،مهدی
محبـیکرمانـی،فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش6و7،

تابسـتانوپايیـز1394.
40.دولتمـداریايـراندرعصـرافشـاربراسـاستاريخ
عالـماراوجهانگشـا،سـاالرسـیفالدينی،فصلنامـهنقـد

کتـابتاريـخ،ش6و7،تابسـتانوپايیـز1394.
41.رسـالهدوم:سـرورالسـامعین؛سـفرنامهمکـهسـال

127،میقـاتحـج،ش91،فرورديـن1394.
42.سـفالینهایبـیارزش،محمدرضـاتوکلـیصابری،

کتابسـفرديـدار،1394.
روحانـی حسـین بیپاسـخ، انتظـارات و سـواالت 43.
صـدر،فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،سدوم،بهار

 .1394
44.سـهمدانشـمندانروسـیدرمطالعـاتاسـماعیلی،
س ، ش6 کتـاب، جهـان مذهـب، جعفـری محسـن

 .1394 شـهريور بیسـتم،
45.سیاسـتخارجـیآمريـکادرخلیـجفـارس،عبـاس
جـداریکريمیـان،فصلنامـهنقـدکتابتاريـخ،ش6و7،

تابسـتانوپايیـز1394.
46. سـیرهنبـویدرپرتـونقـدنـو:خوانشآثـارمعروف
الرصافی،علیدشـتی،هشـامجعیط،حبیباهللعباسـی،

آينـهپژوهـش،ش154،سبیسـتوششـم،مهـرو
آبـان1394.

47.شـهرفرنـگديـدندارد؟،معصومـهعلـیاکبـری،
جهـانکتـاب،ش5-3،سبیسـتم،خردادومرداد1394. 
48.علـیجواهـروتاريـخمصـراو،کاوهبیـات،جهـان

کتـاب،ش7،سبیسـتم،مهـر1394.
تاريـخ در کهـن کتابـی مدائنـی خراسـان فتـوح 49.
خراسـان،عبدالرحیـمقنـوات،تاريـخفرهنـگوتمـدن

.1394 تابسـتان ششـم، س 19، ش اسـالمی،
50.فقـرتوهمنـگاریدربازنمايـیتاريـخمعاصـرايران،
امیـنآريـانراد،فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش6و7،

تابسـتانوپايیـز1394.
حسـینی علـی سـید گرايـی، تاريـخ مکتـب فقـر 51.
قمصـری،فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،سدوم،

1394.  بهـار
52.فلسـفهنظـریتاريـخسـیدعلـیحسـینیقمصری،
فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش6و7،تابسـتانوپايیـز

.1394
53.کشـفهايیکـهديگـرنـونیسـتند،محمـدغفوری،
فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،سدوم،بهار1394.
54.کلنلپسـیانوناسیونالیسـمانقالبـیدرايران،جعفر
مرادحاصلـی،فصلنامـهنقدکتابتاريـخ،ش5،سدوم،

1394. بهار
55.گـزارشکتـاب،فرهنـگ،تمدنوبشـريت،مجتبی
پاشـا،آينهپژوهش،ش152،سبیسـتوششـم،خرداد

وتیر1394.
56.گـزارشيـکتصويـر،گزارشـیتصويـریازايران،
فـرخامیـرفريـار،جهـانکتـاب،ش9،سبیسـتم،آذر

1394.
57.محافظـانايمـاندرعصـرجديـد،محمـدحسـین
رفیعـی،فصلنامـهنقدکتـابتاريـخ،ش5،سدوم،بهار

1394. 
58.مـروریبـردرسنامهنويسـیدانشـگاهیدررشـته
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تاريخ:مطالعهموردیدورهسـلجوقیان،محسـنرحمتی،
فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،سدوم،بهار1394.
59.مطالعـهتطبیقـیدوکتـابدرسـیتاريـخشناسـی
پیـشدانشـگاهیوتاريخپايـهیدوازدهمهندوسـتان،
مجتبـیمقصودی،رشـدآموزشتاريخ،ش59،تابسـتان

.1394
60.معرفـیکتـاب:زمینـههاوعللقیامبـردگانزنگی،
اکـرمعلیخانـی،رشـدآمـوزشتاريـخ،ش61،زمسـتان

1394. 
سـّیدحسـن تاريـخ، علـم مبانـی کتـاب: معرفـی 61.
رضویخراسـانی،رشـدآمـوزشتاريخ،ش59،تابسـتان

1394. 
62.معرفـیکتـاب:نادرشـاهازظهـورتـاسـقوط،اکـرم
علیخانـی،رشـدآمـوزشتاريـخ،ش60،پايیـز1394.  
63.معرفـیوبررسـیکتـاب:رهبـرانقالباسـالمیدر
خانـهشـهیدانمسـیحی؛خوانشکتابمسـیحدرشـب
قـدر،رمضانعلیابراهیـمزادهگرجی،کیهانفرهنگی،ش
345-346-347،شـهريور،مهـروآبـان13941394.

اردشـیر اندرزنامـه مختلـف جنبههـای مقايسـه 64.
ساسـانیووصیـتنامـهمنصـورعباسـی،بهـرامامانـی
چاکلـیورقیـهمنافـی،سـخنتاريـخ،ش21،سنهم،

بهـاروتابسـتان1394.
65.مینورسـکیديپلمـات،کاوهبیـات،جهـانکتاب،ش

9،سبیسـتم،آذر1394.
66.نامـهناسـازوار،محسـنرحمتی،فصلنامـهنقدکتاب

تاريـخ،ش6و7،تابسـتانوپايیز1394.
67. نامههـایقزوينـی،کاوهبیـات،جهانکتـاب،ش8،

سبیسـتم،آبان1394.
68.نامـهيـکهمـکار:ازنقـدگريزیتانقـادیعالمانه،
سـهیالنعیمـی،رشـدآمـوزشتاريـخ،ش61،زمسـتان

1394. 
69.نظـریاجمالیبـهادعاهایبدوندلیـلدرخاطرات
هاشـمیرفسـنجانی،داوودامیریگیالنـی،فصلنامه15

خرداد،ش45،سسـیزدهم،دورهسـوم،پايیز1394.
تاريخنويسـیصیـادلحظههـا،رحیـمشـبانه،  نقـد 70.
فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش6و7،تابسـتانوپايیـز

.1394
میـالد بابیـه، شـورشهای اجتماعـی مبانـی نقـد 71.
سـراج،فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،سدوم،بهار

 .1394
72.نقـدوبررسـیکتابتاريـخجامعدولتهایشـیعه،
سـیدحسـیناظهـریلمراسـکی،فصلنامـهنقـدکتـاب

تاريـخ،ش6و7،تابسـتانوپايیـز1394.
73.نقـدوبررسـیکتـابطبقـاتاجتماعـیدولـتو
انقـالبدرايـران،مظفـرشـاهدی،فصلنامـهنقـدکتاب

تاريـخ،ش6و7،تابسـتانوپايیـز1394.
74.نقـدوبررسـیکتـابعالـمآرایعباسـی،کـورش
صالحـی،فصلنامـهنقـدکتابتاريـخ،ش6و7،تابسـتان

وپايیـز1394.
75.نقـدوبررسـیکتـابواقعـاتعالمگیـری،رحیمـه
اکبـریبنگـر،فصلنامهنقدکتابتاريـخ،ش5،سدوم،

1394. بهار
76.نقـدیبـرکتابجسـتارهايیدربارهمناسـباتشـهر
وشهرنشـینیدردورهسلجوقیان،سـیدابوالفضلرضوی،
پژوهشنامـهانتقـادیمتـونوبرنامههایعلومانسـانی،

ش35،سپانزدهم،تابسـتان1394.  
ابوالحسـن ايرانـی«، 77.نقـدیبـرکتـاب»رنسـانس
فّیـاضانـوش،پژوهشنامـهانتقادیمتـونوبرنامههای
علـومانسـانی،ش35،سپانزدهـم،تابسـتان1394.

کاظـم محمـد عامـل، جبـل کتـاب بـه نگاهـی 78.
رحمتـی،فصلنامـهنقـدکتابتاريـخ،ش6و7،تابسـتان

.1394 پايیـز و
79.نگاهـیبـهکتـابگـزارشدرمـانامـامخمینـی،
کیهـانفرهنگـی،ش341-340،فروردينوارديبهشـت

.1394
80.نگاهـیتطبیقـیبـهکتـباالوائـلوکتـابگینس؛
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نخسـتینهـاوترينهـا،زهراروحاللهـیامیریوناهید
طیبـی،سـخنتاريـخ،ش21،سنهـم،بهاروتابسـتان

.1394
81.نگیـنايـران:پژوهشـهايیدربـارهامـامعلـیبـن
موسـیالرضـا)ع(،محمـدفـرحزاد،نقدوبررسـیکتاب

تهـران،ش47،تابسـتان1394.
82.نوزايـیامپراتـوریايـران،محمـدکريمـی،جهـان

بیسـتم،دی1394. کتـاب،ش10،س
83.هدفیابـیازنـگارشجوامـعالعلومابـنفريغون:نقد
ديـدگاههـا،طاهربابايـیواحمـدبادکوبههـزاوه،تاريخ
وتمـدناسـالمی،ش21،سيازدهـم،بهاروتابسـتان

 .1394
84.يادداشـتسـردبیر:نقـدکتـابدرسـی؛آریيـانه؟،
مسـعودجواديـان،رشـدآمـوزشتاريـخ،ش60،پايیـز

1394.
85.يادداشـتهایفروغـیازکنفرانـسصلـحپاريـس،
محمـودلشـکری،جهـانکتـاب،ش5-3،سبیسـتم،

خـردادومـرداد1394.
86.يادداشـتهایدربـارهترجمهکتابزردشـتدرتاريخ،
عسـکربهرامـی،فصلنامـهنقدکتـابتاريـخ،ش5،س

.1394 بهار دوم،
15. کودک و نوجوان

1.ازآبـادانتـامادريـد؛نگاهـیبـهرمـانرئـالمادريد،
آزادهنجفیـان،فصلنامـهنقـدکتـابکـودکونوجـوان،

ش5،بهـار1394.
2.ازموسـیقیتـاشـعر،ناهیـدمعتمـدی،پژوهشـنامة
ادبیـاتکـودکونوجـوان،سهفدهـم،ش14،بهـار

.1394
3.افسـانههاینـوبـرایهمـه:نگاهـیبـهکتـابسـه
قصـهنوشـتةاومبرتواکـو،روحاهللمهـدیپـورعمرانی،
فصلنامـهنقـدکتـابکـودکونوجـوان،سدوم،ش6،

تابسـتان1394.
4.امـکانبومیسـازیشـخصیتهایدلهـرهآور:نقدی

بـرکتابشـبشـکار،مهـدیابراهیمیالمـع،فصلنامه
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،سدوم،ش6،تابسـتان

.1394
5.ايـندنیامعجزهاسـت:بررسـیداسـتانگلاثرديويد
آلمونـد،ناهیـدمعتمـدی،فصلنامـهنقـدکتـابکودکو

نوجـوان،سدوم،ش6،تابسـتان1394.
اللـه داسـتانهای در زندگـی مهارتهـای بازتـاب 6.
جعفری،انسـیهموسـويان،پژوهشـنامةادبیـاتکودکو

نوجـوان،سهفدهـم،ش16،پايیـز1394.
7.بازنويسـیافسـانه،بینامتنیـتوفراروايـت:بـانگاهی
بـهيـکبازنويسـیازاللـهجعفـری،روشـنکپاشـايی،
س ش14، نوجـوان، و کـودک ادبیـات پژوهشـنامه

.1394 هفدهـم،
8.بررسـیشـخصیتهایزندرداسـتانکـودک،مطالعة
مـوردی:قّصههـایقـدونیمقـدبـرایکـودکاننوشـتة
بّچههـای بـرای کوچـک قّصههـای و کلهـر فريبـا
کوچکنوشـتةشـکوهقاسـمنیاومژگانشـیخی،مائده
اسـداللهی،پژوهشـنامهادبیاتکـودکونوجوان،ش15،

سهفدهـم،1394.
9.بررسـيوتحلیـلتعـداديازکتابهـايتصويـرياهلل
جعفـري:کتـابتصويريکـودک،کتابسـهلوممتنع،
مهـدیرجبـی،پژوهشـنامهادبیـاتکـودکونوجـوان،

ش14،سهفدهـم،1394.
10.پـایچوبیـن،سـختبـیتمکیـنبـَود:تأملـیبـر
گريسـتینه بازنويسـی بـر تکیـه بـا پینوکیـو داسـتان
نوسـتلینگر،مهـدیشـعبانی،فصلنامهنقـدکتابکودک

تابسـتان1394. 6، دوم،ش نوجـوان،س و
11.تحلیـلقصـه»برادرعاقـلوبرادرديوانـه«ازمنظر
اسـطورهیديوسـکوريک)دوقلوهـایمقـدس(،علـی
ادبیـاتکـودک،ش2،سششـم، حیـدری،مطالعـات

پايیـزوزمسـتان1394.
بـرد: بـاخـودخواهنـد را 12.تصاويـریکـهقصههـا
بررسـیاجمالـیتصاويـرکتـابگرگـیکـهگريـهکرد،
رضـاسـتايشجمالـی،فصلنامـهنقـدکتـابکـودکو
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بهـار1394. دوم،ش5، س نوجـوان،
وشـیطنتهای وحـال هنرمندانـهحـس تصويـر 13.
کودکانـه:نگاهـیبـرمجموعـهشـعردمگربـهرابکش،
مريـمعاليـی،فصلنامهنقدکتابکـودکونوجوان،س

دوم،ش6،تابسـتان1394.
بـر کوتـاه يادداشـتی تصويرسـازی: از تصويـری 14.
کتـابتصويرسـازی،محمدعلـیبنـیاسـدی،فصلنامـه
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،سدوم،ش7-8،پايیـز

.1394 زمسـتان و
15.خالـهسوسـکهایتـازه:نگاهـیبرماجراهـایخاله
سوسـکهوآقاموشـه،مصطفـیرحماندوسـت،فصلنامـه
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،سدوم،ش6،تابسـتان

.1394
16.خوانـدنداسـتانبـهمثابـةبازتولیـدروايـت:نگاهی
بـهرمـانبردياوملکةسـرزمینعاج،عالمهمیرشـفیعی،
فصلنامـهنقـدکتـابکـودکونوجـوان،سدوم،ش

7-8،پايیـزوزمسـتان1394.
17.درجسـتوجـویحقیقـت:نگاهـیبـهداسـتان
مگـهمنچنـدنفـرم،آزادهنجفیـان،فصلنامـهنقدکتاب

کـودکونوجـوان،سدوم،ش6،تابسـتان1394.
بـه نگاهـی رفتـه: ازدسـت رمـان 18.درجسـتجوی
بازنمايـیزمـان،عاملیتومعنادرامیرکوچولویهشـتم،
حسـینشـیخاسـالمی،پژوهشـنامهادبیـاتکـودکو

نوجـوان،ش15،سهفدهـم،1394.
فـرزادحاجـی خانـه، قالیبـاف بچههـای دردهـای 19.
زيـنالعابدينـی،خبرگـزاریکتابـداریواطـالعرسـانی

ايـران،13آبـان1394.
20.راهپرپیـچوخـمخانـه:بررسـیبینامتنـیداسـتان
کورالیـن،سـارانظـری،فصلنامـهنقـدکتـابکـودکو

بهـار1394. نوجـوان،سدوم،ش5،
21.زنـانکجـاوهنشـین،مـردانتفنگچـی:نگاهـیبـه
وضعیـتزنـاندرسـهکتـابحسـینفتاحـی،معصومـه
انصاريان،پژوهشـنامهادبیاتکـودکونوجوان،ش15،

سهفدهـم،1394.

22.سـاندويچقهرمـانراگازبـزن:نگاهـیبـهداسـتان
مهـدوی، مهتـاب بچههاسـت، بقیـة مثـل هـم دنـی
فصلنامـهنقـدکتابکودکونوجـوان،سدوم،ش7-8،

پايیـزوزمسـتان1394.
23.سـودایبـازیوبرانـدازی:نگاهـیبـهبرهـمکنش
پاروديـکتصويـروواژهدرکتـابتصويـریداسـتانی
منـمموشگرسـنهمـیخورمتدرسـته،عطیـهبرومند،
و بهـار ششـم، س ش1، کـودک، ادبیـات مطالعـات

.1394 تابسـتان
24.سـهنـگاهبـرسـهکتـاب:مروریبـرمجموعةسـه
جلدیماجراهایغولسـیصدسـالهومیـزجادويیاش،
نسـترنحاتمـی،فصلنامـهنقدکتـابکـودکونوجوان،

سدوم،ش7-8،پايیـزوزمسـتان1394.
25.سـیمرغ،کودکانـهوفرنگـی:نگاهـیبهشـگردهای
تصويرگریپیترسـیسدرکتابمجمعپرندگان)اقتباسـی
ازمنطقالطیـرعطـارنیشـابوریبـراینوجوانان(،شـیدا
آرامـشفـرد،فصلنامهنقدکتـابکـودکونوجوان،س

دوم،ش7-8،پايیزوزمسـتان1394.
26.فانتـزیناتمـام:نقـدیبـررمـانبازجويـیخانـوادة
قلنـدری،حسـیناسـدیجوزانـی،فصلنامـهنقـدکتـاب
کـودکونوجـوان،سدوم،ش7-8،پايیـزوزمسـتان

.1394
27.کتابتـیتـازهازروايتـیکهنـه،توجهـیبـربچـه
خوانـی،بـاتکیـهبـرتصحیـححکايـتمـردلـر،مهدی
شـعبانی،فصلنامـهنقدکتابکودکونوجـوان،سدوم،

ش5،بهـار1394.
28.مولفـههـاومهارتهـایتفکرخـالقدرکتابهای
کتابهـای مجموعـه بـر تحلیلـی تصويـری: داسـتانی
کـودک، ادبیـات مطالعـات البـرزی، محبوبـه مرغـک،

ش1،سششـم،بهـاروتابسـتان1394.
بـه نگاهـی مثنـوی: کودکانـة گزيـدة نخسـتین 29.
تصحیـحوبازنشـریازمثنـویاالطفـال،نرگـسپدرام
وسـّیدعلـیکاشـفیخوانسـاری،فصلنامـهنقـدکتـاب
تابسـتان1394. 6، دوم،ش نوجـوان،س و کـودک
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30.نقدوبررسـیدوداسـتان»خاطراتيکخونآشـام
عاشـق«و»جودیانجمنمخفیتشـکیلمـیدهد«از
منظـربرنامةفلسـفهبرایکـودکان،مريـمعفتیکالته،

فلسـفهوکودک،سسـوم،ش9،بهار1394.
31.نقـشجنـسمؤنـثدرآثـارعلـیاصغرسـیدآبادی،
محمـدهمايونسـپهرومهنازکشـتکارباقـری،فصلنامه
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،سدوم،ش6،تابسـتان

.1394
روايـت ابعـاد بررسـی دگرگونـی: راه آغـاز نقطـه 32.
منـدیونقـدوتحلیـلجامعـهشـناختیداسـتاننقطه،
هالـهسـینايینوبندگانـی،فصلنامـهنقدکتـابکودکو

نوجـوان،سدوم،ش5،بهـار1394.
33.نگارههايـیبیگانـهبـاتصويرگـری،نقـدیکلـیبر
تصويرگـریمجموعة12قصهازامـامعلی)ع(ويارانش
بـانگاهیبـهنهـجالبالغـه،شـهنازآزادی،فصلنامهنقد

کتـابکـودکونوجـوان،سدوم،ش5،بهار1394.
34.نگاهـیبـهتصويرگـریدوکتـاب:اينيـکحلزون
اسـت؟وايـنيـکبچهگربـهاسـت؟،محمدعلـیبنی
اسـدی،فصلنامـهنقدکتـابکودکونوجـوان،سدوم،

ش6،تابسـتان1394.
زندگـی مهارتهـای جلوههـای بـه نگاهـی 35.
درداسـتانهایاللهجعفـری،پژوهشـنامهادبیاتکودک

.1394 هفدهـم، س ش15، نوجـوان، و
36.نگاهـیبـهويژگیهـایزبانـیرمـاندلقک،شـیدا
آرامـشفـرد،پژوهشـنامةادبیـاتکـودکونوجوان،س

شـانزدهم،ش12،فرورديـن1394.
37.نیـرویبرتـر،رمانبرتـر:معرفیونقـدرماننیروی
برتـرالکـی،میتـرابیـات،فصلنامـهنقدکتـابکودکو

نوجـوان،سدوم،ش5،بهار1394.
38.وقتـیروحدويسـتسـالهانتقاممیگیـرد:نگاهیبه
داسـتاندکترپارکینـگ،مرضیهبابـازادهخامنه،فصلنامه
نقـدکتـابکـودکونوجـوان،سدوم،ش7-8،پايیـز

وزمستان1394.
کتـاب بـر مـروری میشـويم: روشـن وقتـی 39.

نقـد فصلنامـه مؤمنـی، سـندی خیاطـی، فرشـتههای
کتـابکـودکونوجـوان،سدوم،ش5،بهـار1394.
40.هفـتسلحشـورومـن:نگاهیبهسلحشـورانپارله
آن،شـهروزبیدآبـادیمقـدم،فصلنامهنقـدکتابکودک

ونوجـوان،سدوم،ش5،بهار1394.
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نمايه مقاالت راه يافته 
به مرحلۀ دوم داوری
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1. کلیات و اطالع رسانی
1.ابهـامزدايیازاف.آر.بی.آر.بهشـیوهماکسـول،ملیحه
درخـوش،فصلنامهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطات،

سدوم،ش5،بهار1394.
و اطالعـات علـم در نـگارش و نشـر آمـوزش 2.
دانششناسـی)همـراهبـانقـداثـرآشـنايیبـانشـرو
ويراسـتاری(،حمیدمحسـنی،فصلنامهنقـدکتاباطالع

.1394 بهـار 5، دوم،ش ارتباطـات،س و رسـانی
3.پـر،امـاناپرداختـه!نقـدیبـرکتـابروشتحقیـق
افشـار، ابراهیـم درعلـماطالعـاتودانـششناسـی،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

.1394 تابسـتان ش6،
انتهـا(،حمیـدمحسـنی، تـا ابتـدا )از کتـاب تولیـد 4.
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
5.دانشـنامهایبـرایکتـابونشـر،مجیـدرهبانـی،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش5،بهـار1394.
6.رفتاراطالعاتی:يکغريزهتکاملی،شـعلهارسـطوپور،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش5،بهار1394.
7.روشتحقیـق:روشسـرقتعلمـیوانحطاطوانزوال
تحقیـق،علیرضـانـور87وزی،فصلنامهنقدکتـاباطالع

رسـانیوارتباطات،سدوم،ش6،تابسـتان1394.
8.روشهـایکیفـیدرپژوهشعلماطالعـاتودانش
شناسـی،معصومـهنیـکنیـا،جهـانکتاب،سبیسـتم،

ش5-3.
9.سـنجشومصورسـازیپراکندگـیجغرافیايـیثروت
فرهادپـور، محمدرضـا کاربردهـا، و مفاهیـم : علمـی
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش5،بهـار1394.
مراکـز و کتابخانههـا وبـگاه مديريـت و طراحـی 10.
اطالعرسـانی،شـیمامـرادی،فصلنامهنقدکتـاباطالع

رسـانیوارتباطـات،سدوم،ش5،بهـار1394.

نجـال کیفـی، پژوهـش بهمثابـه گـروه فوکـوس 11.
حريـری،فصلنامـهنقدکتـاباطالعرسـانیوارتباطات،

سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
12.کالبدشناسـیواعتبارسـنجیکتابهایدانشـگاهی،
مظفرچشـمهسـهرابی،فصلنامهنقدکتاباطالعرسـانی
وارتباطـات،سدوم،ش7و8،پايیزوزمسـتان1394.

13.کهنـهامـاهنـوزخواندنـی:نقـدکتـابکتابـداریو
کتـابپژوهـیدرنوشـتههاینـوشآفريـنانصـاری،
آزادمهـردانـشفاطمیـه،فصلنامـةنقـدکتابکـودکو

نوجـوان،س2،ش8-7،پايیـزوزمسـتان1394.
و تحـوالت بـر ای آئینـه نظـری و گـذری 14.
پیشـرفتهایکتابـداریواطـالعرسـانیايـران،مهدی
محمـدی،فصلنامـهنقدکتاباطالعرسـانیوارتباطات،

زمسـتان1394. و پايیـز 7و8، دوم،ش س
15.مرجـعشناسـیونیـازبـهشـناختمنابـعمرجـع
التیـن:نقـدوبررسـیکتـابمرجـعشناسـیالتیـن،
سـولماززرداری،فصلنامـهنقـدکتـاباطـالعرسـانیو

.1394 بهـار 5، دوم،ش ارتباطـات،س
16.نقـشنظـامحقوقمالکیتفکریدرتوسـعهاقتصاد
دانشمحـور،ابوالفضـلاحمـدزاده،فصلنامـهنقـدکتـاب
اطـالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،ش5،بهار1394.

2. میراث پژوهی 
1.بررسـیالتوسـلالـیالترسـلبهاءالديـنبغـدادیو
معرفـینسـخنويافته،سـهیاليوسـفی،آينهمیـراث،س

سـیزدهم،ش57،پايیـزوزمسـتان1394.
اخبـار و احـوال کتـاب  تصحیـح انتقـادی بررسـی 2.
برمکیان،سـاراسـعیدی،آينـهمیراث،سسـیزدهم،ش

56،بهـاروتابسـتان1394.
3.بررسـینارسـايیهـاوکاسـتیهایتصحیـحرسـاله
لـزومتصحیـح و المنتهـی تذکـره و المبتـدی تبصـره
مجـددآن،حمزهکفـاش،آينهمیراث،سسـیزدهم،ش

57،پايیـزوزمسـتان1394.
4.تزلزلـیپـرگزنـددربنکاخیبلند:نقدیبرويراسـت
رسـالةاثبـاتالعقلالمجـردنصیرالدينطوسـیوبرخی
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ازشـروحآن،حمیـدعطائینظـری،فصلنامـةنقدکتاب
میـراث،سدوم،ش5،بهار1394.

5.دوتحريـرمتفـاوتازجامـعالتمثیـل،شـهرامآزاديان
ومحمدعلـیاجتهاديـان،ادبفارسـی،سپنجـم،ش2،

پايیزوزمسـتان1394.
6.ريشـهيابـیبرخـیازحکايـاتکتـاباحـوالواخبار
برمکیـانورفـعپـارهایازکاسـتیهایآنبـاتکیـهبـر
منابعجنبی،سـاراسـعیدی،سسـیزدهم،ش57،پايیزو

زمستان1394.
7.سـیاهیبـرسـپیدی:نقـدکتابشناسـیازسـوادتـا
کتـاب نقـد فصلنامـة کاشـانی، مطلبـی نـادر بیـاض،

.1394 بهـار 5، ش دوم، س میـراث،
8.ضـرورتتصحیـحمجـددمجموعـهرسـائلعزيزبـن
س میـراث، آينـه رئیسـی، احسـان نسـفی، محمـد

زمسـتان1394. پايیـزو 57، ش سـیزدهم،
9.فهرسـتکتابهـایسـنگیچـاپشـبهقـارهدرمرکز
احیـایمیـراثاسـالمیقـم،منوچهـرآراسـته،فصلنامة
نقـدکتـابمیـراث،سدوم،ش7-6،تابسـتانوپايیـز

.1394
10.فهرسـتنسـخههایخطـیکتابخانـهمرکـزیملی
تبريـز،علـیصـادقزادهوايقـان،فصلنامـةنقـدکتـاب

میـراث،سدوم،ش7-6،تابسـتانوپايیـز1394.
11.کتابهـایتـازهدرزمینـهايـرانشناسـیبـهزبـان
روسـی،گودرزرشـتیانی،فصلنامةنقدکتـابمیراث،س

دوم،ش5،بهـار1394.
12.1394.

در متـون خانوادگـی نقـشهـم بـه توجـه لـزوم 13.
تصحیـحآثـارکالمـی)2(:ارزيابـیتصحیحـیشـتابزده
ازالمخلـصفـیاصـولالديـنشـريفمرتضـی،حمید
عطائـینظـری،فصلنامةنقدکتابمیـراث،سدوم،ش

6و7،تابسـتانوپايیـز1394.
14.معرفـیونقـدکتـابنقدمتـنپژوهیمـدرن،آزاده
شـريفی،فصلنامـةنقـدکتـابمیـراث،سدوم،ش8،

زمسـتان1394.

15.مکتـبهنـریشـیرازدرنسـخخطـیايـران،علـی
صـادقزادهوايقـان،فصلنامةنقدکتـابمیراث،سدوم،

ش5،بهـار1394.
16.نقـدتصحیـحالتدويـنفـیاخبـارقزويـن،هـادی
درزیرامنـدیومحمـدمنصورطباطبايی،متنشناسـی

ادبفارسـی،سهفتـم،ش27،پايیـز1394.
17.نقدوبررسـیفهرسـتنسـخههایخطـیکتابخانه
آقـاسـیدکاظممیريحیـی،سوسـناصیلـی،فصلنامةنقد

کتـابمیـراث،سدوم،ش5،بهـار1394.
نصیـری،حسـین فرهنـگ کتـاب بررسـی و نقـد 18.
پايیـزو آينـهمیـراث،سسـیزدهم،ش57، بخشـی،

زمسـتان1394.
19.نیـمنگاهیبهفهرسـتنسـخههایخطـیکتابخانه
ملـیايـران)ج54(،حسـینمتقـی،فصلنامـةنقـدکتـاب

میـراث،سدوم،ش5،بهـار1394.
3.فلسفه، کالم و عرفان

1.انتحـالوابتـذالدراخـالقپژوهـیعرفانـی،جويـا
جهانبخـش،آينـهپژوهـش،سبیسـتوششـم،ش1،

ارديبهشـت1394. فرورديـنو
جسـتارهای بهنیافـر، مهـدی شـهر، آرمـان آرمـان 2.
فلسـفهدين،ش10،سچهارم،پائیزوزمسـتان1394. 
3.پاسـخبـهنقـدکتـابفلسـفهتحـولتاريخدرشـرق
علیرضـا و نجفـی موسـی اسـالمی، تمـدن غـرب و
جـوادزاده،فصلنامـةنقدکتابکالم،فلسـفهوعرفان،س

پايیـزوزمسـتان1394. دوم،ش7-8،
4.تعلیقاتـیبـرکتـابپديدارشـناختتاريـخاسـتعاليی
فصلنامـة اشـکوری، فنائـی محمـد اسـالمی، فالسـفة
نقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش5-6،بهار

وتابسـتان1394.
5.دشـواریهایفرهنـگنـگاریمنطـق:نقدوبررسـی
کتـابفرهنـگنامـهمنطـق،اسـداهللفالحـی،فصلنامة
نقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش5-6،بهار

وتابسـتان1394.
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6.روششناسـیعلـمکالمدربوتةنقـد،محمودهدايت
افـزا،فصلنامـةنقدکتابکالم،فلسـفهوعرفان،سدوم،

ش5-6،بهاروتابسـتان1394.
7.روشنادرسـتوپیـشفرضهـایکاذبدرلعنهای
نامقـدس:بررسـیکتابپژوهـشهايیدرآثـارعلمیو
فلسـفیبوعلیسـینا،محمدامیـنهدايتافـزا،فصلنامة
نقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش5-6،بهار

وتابستان1394.
8.شـروطامـکانتألیـفدربـارةکانـت،سـّیدمحسـن
اسـالمی،فصلنامـةنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتـیو

روانشناسـی،ساول،ش1،بهـار1394.
9.صوفیانوبودايیان،درجسـتوجویمفاهیممشـابهدو
سـّنترهبانی،مصطفیشـاکری،فصلنامةنقدکتابکالم،
فلسـفهوعرفان،سدوم،ش5-6،بهاروتابسـتان1394.

10.فضولـیدرکالمشـیعه،نقـديـکابتـذال،نقديک
انتحـال،حمیـدعطائینظـری،آينهپژوهش،سبیسـت

وششـم،ش6،بهمنواسـفند1394.
11.مـابـهکجايیـموامانـتکجاسـت:نقـدترجمـهی
فارسـیاللمـعفـیالتصوف،سـعیدکريمی،آينـهمیراث،

ش56،سسـیزدهم،بهـاروتابسـتان1394.
12.معرفـیونقـدفلسـفةتحولتاريخدرشـرقوغرب
نقدکتـاب لهراسـبی،فصلنامـة احمـد اسـالمی، تمـدن
و پايیـز ش7-8،  دوم، س عرفـان، و فلسـفه کالم،

.1394 زمسـتان
ايـران اديـانومذاهـبدر 13.معرفـیونقـدکتـاب
باسـتان،ابوالفضـلسـپهری،فصلنامـةنقدکتـابکالم،
پايیـزوزمسـتان فلسـفهوعرفـان،سدوم،ش7-8،

.1394
14.مالحظاتـیدربـارةبرخـی»مباحثمعرفتشناسـی
درفلسـفةاسـالمی«،مجیدمـرادی،فصلنامـةنقدکتاب
کالم،فلسـفهوعرفان،سدوم،ش5-6،بهاروتابسـتان

.1394
متافیزيـک، دربـارة فرهنگـی 15.مالحظاتـیعلمـی-
سـّیدمحسـناسـالمی،فصلنامةنقدکتابکالم،فلسـفه

وعرفـان،سدوم،ش5-6،بهـاروتابسـتان1394.
در پـاولهـک پروفسـور ديـدگاه بررسـی و نقـد 16.
کتـابزمینـهمشـترک،جعفرمرواريدوحسـنتوسـلی،
پژوهشـنامهکالم،ش2،سدوم،بهاروتابسـتان1394.
17.نقـدوبررسـیکتـابتاريـختصـوف1،حجـتاهلل
جوانـی،فصلنامـةنقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،س

دوم،ش5-6،بهـاروتابسـتان1394.
18.نقـدوبررسـینظريهنقدعقلعربی،سـّیدمحسـن
میـریوقاسـم ابراهیمـیپـور،مطالعاتانديشـهمعاصر

مسـلمین،ش2،پايیزوزمسـتان1394.
19.نقـدیبـربـناليههایشـناخت،علیاصغـرمرّوت
،فصلنامـةنقدکتـابکالم،فلسـفهوعرفـان،سدوم،

ش8-7، پايیـزوزمسـتان1394.
20.نگاهـینقادانـهبـهکتابنقدمبانیفلسـفیفلسـفه
بـرایکـودکان،سـمانهعسـکری،فصلنامـةنقدکتـاب
و پايیـز ش7-8،  دوم، س عرفـان، و فلسـفه کالم،

.1394 زمسـتان
4. علوم تربیتی و روانشناسی

1.شـرايطعشـق:فلسـفهيـاروانشناسـیگـری؟،آرش
حیـدری،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتـیو

روانشناسـی،ش2،س اول،تابسـتان1394.
2.کتـابدرسـی:شايسـتهـاوناشايسـتهـا،محمـد
هدايـی،فصلنامـهنقـدکتاباطـالعرسـانیوارتباطات،

سدوم،ش6،تابسـتان1394.
3.نقـدیبـرکتـابنگرشـیکاربـردیبـر:روشـهای
تدريـسوهنـرمعلمی،حسـینعبداللهـی،پژوهشنامه
انتقـادیمتـونوبرنامههـایعلومانسـانی،ش37،س

پانزدهـم،زمسـتان1394.
5. دین

الف( قرآن وحدیث 
بـر تکیـه بـا فوالدونـد ترجمـه شناسـی آسـیب 1.
کارکردهـایصرفـی،نحـوی،واژگانـیوبالغـیدانش
معناشناسـی،مالـکعبـدی،مطالعـاتترجمـهقـرآنو
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1394. تابسـتان و بهـار دوم، 3،س حديـث،ش
2.بررسـیمحتوایکتابمقطعسـومابتدايی»هديههای
انتخـاب اصـول منظـر از ( 1392 )تألیـف آسـمان«
محتـوایآموزشـیدرقرآنکريـم، مژدهعلیزادهوسـید
حمیدرضـاعلـوی،اسـالموپژوهشهـایتربیتـی،ش

13،بهـاروتابسـتان1394. 
3.بررسـیونقـدمنهـجقفـاریدرکتاباصـولمذهب
الشـیعه،ابوالفضلقاسـمیو فتحاهللنجارزادگان،سـلفی

پژوهـی،ش2،ساول،پايیزوزمسـتان1394. 
4.بررسـیونقدکتـابشـفاهیومکتـوبدرسـدههای
اسـالمی،خاتـونجويبـاری،فصلنامـةنقدکتـابقرآنو

حديـث،ساول،ش1،بهـار1394.
در طباطبايـی مدرسـی ديـدگاه انتقـادی تحلیـل 5.
احاديـث مـورد در فراينـد در تکامـل مکتـب کتـاب
شـیعی،عبدالهـادیفقهـیزادهومحمـدمقـدادامیری،
پژوهشـهایقـرآنوحديث،ش12،سچهلوهشـتم،

تابسـتان1394.  بهـارو
6.ترجمـهطاهـرهصفارزاده،ترجمـهایارتباطیازقرآن
کريـم،حسـینتـکتبارفیـروزجانـی،مطالعـاتترجمه
قـرآنوحديـث،ش3،سدوم، بهاروتابسـتان1394.

7.تقطیـعحديـث:ارزيابـیتقطیـعدرالجامـعالصغیـر، 
مصطفـیهمدانـی،پژوهشهـایقـرآنوحديـث،دوره

48،ش1،بهـار1394.
8.دانـشصـرفونقـشآندردسـتیابیبـهقرائـت
ادبـیدر نقـددرسدومکتـابنقـشعلـوم صحیـح:
تفسـیرقـرآن،جـوادآسـه،فصلنامـةنقـدکتابقـرآنو
پايیـز1394. و تابسـتان 2و3، اول،ش حديـث،س

9.ردیبـرکتـابمتـیيشـرقنـورکايهـاالمنتظـر،
مرتضـیترابـی،سـلفیپژوهـی،ش2،ساول،پايیـز

1394. زمسـتان و
10.نقـدکتـابازدريـابـهآسـمان:اصولتفسـیرقرآن
کريـمبرگرفتـهازروايـاتاهلبیـت)ع(،سـّیدهدايـت
جلیلـی،فصلنامـةنقدکتابقرآنوحديـث،ساول،ش

2و3،تابسـتانوپايیـز1394.

11.نقـدمصاديـقاعجـازعلمـیقـرآندرآثـارهـارون
يحیی، سـیدمفیدحسـینیکوهسـاریوزهراعلیمرادی

،قـرآنوعلـم،ش17،پائیـزوزمسـتان1394.
البالغـه ازنهـج بررسـیترجمـهشـهیدی نقـدو 12.
بـراسـاسنظريـهگرايشهـایريخـتشـکنانهآنتـوان
و قـرآن ترجمـه و...،مطالعـات دلشـاد برمـن،شـهرام

زمسـتان1394.  و پايیـز دوم، حديـث،ش4،س
13.نقـدوبررسـیرويکـردتحقیـقموضوعـیدرقرآن
کريـم،مصطفـیحسـینیگلـکار،دوفصلنامـهتخصصی
پژوهشهـایمیانرشـتهایقرآنکريـم،ش22،سـال

ششـم،بهاروتابسـتان.
14.نقـدوبررسـیکتاب انکارقـرآن،هاجرخاتونقدمی
جويبـاری،فصلنامـةنقدکتـابقرآنوحديـث،ساول،

ش2و3،تابسـتانوپايیز1394.
15.نقـدیبـرترجمهفارسـیقـرآنکريـمحدادعادلاز
منظـرترجمـهمفهومـی،محمـدحسـنامرايـیويحیی
معـروف،مطالعـاتترجمـهقـرآنوحديـث،ش4،س

دوم،پايیـزوزمسـتان1394.
16.نقـدیبرکتابآشـنايیباتاريختفسـیرومفسـران،
علـینجفـینژاد،آينهپژوهش،سبیسـتوششـم،ش

3،مردادوشـهريور1394.
نادعلـی عـادل، حـداد قـرآن ترجمـه بـه نگاهـی 17.
عاشـوریتلوکیواحمدرضـاتوکلـی،پژوهشهایزبان
شـناختیقـرآن،ش7،س4،بهـاروتابسـتان1394. 
18.نگريسـتندرتأللـؤنور)مـروریبـرزندگـیوآثـار
محـدثنـوری(،عبدالحسـینطالعی،آينـهپژوهش،س

بیسـتوششـم،ش4،مهـروآبـان1394.
ب( فقه و حقوق

1.ادبیـاتحقوقـیفارسـیبـهکجامـیرود؟،بـهبهانة
نقـدکتـاباجـارهرحـم،ابراهیـمعبدیپـور،فصلنامـة
و پايیـز و4، ش3 اول، س حقـوق، و فقـه نقدکتـاب

.1394 زمسـتان
2.ازتوسـعهپايـدارتـاتوسـعهپـایدار:تأملیبـرکتاب
حقـوقمحیـطزيسـتوتوسـعهپايـدار،علیمشـهدی،
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فصلنامـةنقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهار
.1394

3.ازمصونیـتتـامسـئولیت:تأملـیبرکتابمسـئولیت
حمايـت:مصطفـیفضائلـی،فصلنامـةنقدکتـابفقـهو

حقـوق،ساول،ش2،تابسـتان1394.
4.بیـعفرانسـویپشـتصورتـکايرانـی:نگاهـیبـه
کتـاببررسـیتطبیقیعقدبیـعدرقانونمدنیفرانسـه
وحقـوقايـران،مسـعودحبیبـیمظاهـری،فصلنامةنقد

کتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
5.تألیـففلسـفةفقـه،ضرورتـیکـههمچنـانباقـی
اسـت،ناصـرقربـاننیـا،فصلنامـةنقـدکتـابفقـهو

.1394 بهـار 1، ش اول، س حقـوق،
6.تجـاربپیشـگیریازجرمدرمناطقدرحالتوسـعه:
نقـدیبـرپیشـگیریازجـرمبـاتأکیـدبـرراهبردهـای
اجتماعـی،غالمرضـامحمدنسـل،فصلنامـةنقـدکتـاب
فقـهوحقـوق،ساول،ش3و4،پايیزوزمسـتان1394.
7.تالشـیقابـلتحسـینوکاشدقـتافـزون،تأملـی
درکتـابقـراردادسـفارشخلقاثـرنوشـتاری،علیرضا،
محمـدزادهوادقانـی،فصلنامةنقدکتـابفقهوحقوق،س

اول،ش3و4،پايیـزوزمسـتان1394.
نقـدی حکومـت: و شـريعت در تعزيـرات و حـدود 8.
بـرحـدوداختیـاراتحاکـمدرحقـوقکیفـریاسـالم،
سـّیدجوادورعـی،فصلنامـةنقـدکتابفقـهوحقوق،س

پايیـزوزمسـتان1394. اول،ش3و4،
9.حقـوقمعامـالتبـورسدرچنبـرهنـرمافزارهـا:نقد
کتـابمبانـیحقوقـیبیـعسـهامدربـورس،کـورش
کاويانـی،فصلنامـةنقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،

ش1،بهـار1394.
10.درجسـتجویبنیادهـایبـرایصلـحوهمزيسـتی
رحیـم جهانـی، جامعـه در مسـلمانان آمیـز مسـالمت
نوبهـار،فصلنامـةنقـدکتابفقـهوحقـوق،ساول،ش

1،بهـار1394.
فقـه و صـدر شـهید دينـی: نظامسـازی دغدغـه 11.
اهـداف،محمـودحکمتنیـا،فصلنامـهنقـدکتـابفقهو

تابسـتان1394. اول،ش2، حقـوق،س
12.راهکارهـایمبـارزهبـاپولشـويیيـاگزارشهـای
ژورنالیسـتی،محمـدابراهیـمشـمسناتـری،فصلنامـة
نقـدکتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
13.شـرحقانـونيـاشـرحپیـشنويـسقانـون؟نقـد
مجـازات قانـون بايسـتههای شـرح کتـاب بررسـی و
و فقـه نقدکتـاب فصلنامـة امامـی، مسـعود اسـالمی،

.1394 تابسـتان 2، ش اول، س حقـوق،
14.شـناختراههایمحرمیت:نیازمنـددقتیدوچندان:
نقـدیبـرکتـاببررسـیراههـایمحرمیـتازديـدگاه
فقـهامامیـه،سـّیدضیـامرتضـوی،فصلنامـةنقـدکتاب
فقـهوحقـوق،ساول،ش3و4،پايیزوزمسـتان1394.
15.فقـهاجتماعـیوکاسـتیهایجـدیروشتفقـهبـا
نگاهـیبـرکتـابفقـهاجتماعـی،سـّیدپیمـانغنائـی،
2، ش اول، س حقـوق، و فقـه نقدکتـاب فصلنامـة

.1394 تابسـتان
16.قطـرهایدرهامـونتشـنهحقـوقبیگانـگان:نقـد
کتـابحقـوقبیگانـگان:يـداهللعسـگری،فصلنامةنقد

کتـابفقـهوحقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
17.مطالعـهتطبیقـیقـراردادسـفارشسـاختدرفقهو
حقـوق،سـّیدحسـینصفائـی،فصلنامةنقدکتـابفقهو

حقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
18.مقصـودیکـهناخوانـدهمانـد:نگاهـیبـهکتـاب
مرجعیـتشـیعهازآغـازتاکنـون،محمدکاظـمحقانـی
فضـل،فصلنامـةنقدکتـابفقهوحقـوق،ساول،ش2،

.1394 تابسـتان
19.نسـبوتغییرجنسـیتدرگذرگاهحقـوق:مروریبر
کتـابمطالعـهتطبیقـینسـبوتغییرجنسـیتدرحقوق
ايـرانوفرانسـه،محمدمهـدیکريمینیـا،فصلنامهنقد

کتابفقـهوحقوق،ساول،ش2،تابسـتان1394.
20.نقـشعوامگرايـیسیاسـتمدارانغربـیدرظهـور
سیاسـت کتـاب بـر تأملـی خشـن: کیفـری سیاسـت
کیفـریسـختگیرانه،عـادلسـاريخانی،فصلنامـهنقـد
تابسـتان1394. اول،ش2، حقـوق،س و فقـه کتـاب
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21.نگاهـیبـهکتـاباصـولومفاهیـمبنیاديـنحقوق
عمومـی،عبـاسايمانـی،فصلنامـةنقـدکتـابفقـهو

حقـوق،ساول،ش1،بهـار1394.
ج( اخالق 

1.بايسـتههایترسـیموتحلیـلمنطقـینظـامفضايـل
ورذايـلاخالقـی)نقـدوتحلیـلکتاباخالقاسـالمی؛
مبانـیومفاهیم(، سـّیدحسـینحسـینی،پژوهـشنامة
انتقـادیمتـونوبرنامههـایعلومانسـانی،سپانزدهم،

ش4،زمسـتان1394.
2.بررسـیآمیـغنوشـتهاخـالقمصور،مهدیفردوسـی
مشـهدی،فصلنامـةنقدکتـاباخالقوروانشناسـی،س

اول،ش3و4،پايیـزوزمسـتان1394.
خـود، بـا انسـان اخالقـی رفتـار کتـاب بررسـی 3.
محمـدعالـمزادهنـوری، فصلنامـةنقـدکتـاباخالقو
روانشناسـی،ساول،ش3و4،پايیـزوزمسـتان1394.
4.تأملـیدربـابترجمـهبرابـریوجانبـداری،علیرضـا
صیـادمنصـور،فصلنامةنقـدکتاباخالقوروانشناسـی،

ساول،ش3و4،پايیـزوزمسـتان1394.
کاوه پروکراستیسـی، تخـت بـر ياوهگويـی بـاب در 5.
بهبهانـی، فصلنامـةنقدکتـاباخالقوروانشناسـی،س

اول،ش2،تابسـتان1394.
امیرحسـین فکـری، فضیلـت بـه دوبـاره دعـوت 6.
خداپرسـت،فصلنامـةنقـدکتـاباخـالقوروانشناسـی،

.1394 زمسـتان و پايیـز 3و4، ش اول، س
7.سـهگانـه»قـرآن،کتابزندگی«:بررسـیسـهکتاب
درحـوزةانسـانوقـرآن،سـّیدمحمـدعلـیطباطبايـی،
فصلنامـةنقدکتاباخالقوروانشناسـی،ساول،ش1،

.1394 بهار
8.فرسـايشهويتاخالقـی،علیمهجـور،فصلنامةنقد
کتـاباخالقوروانشناسـی،ساول،ش1،بهار1394.

9.کـداماللـهدررهگـذاربـاداسـت:نقدیبـرکتابدر
رهگـذاربـادونگهبـاناللـهنوشـتهمصطفـیملکیـان،
امیـرصائمـی،فصلنامةنقدکتـاباخالقوروانشناسـی،

ساول،ش2،تابسـتان1394.

10.کـدامهیـوم،کـداماخـالق:بررسـیسـهترجمـه
ازتحقیقـیدربـابمبانـیاخـالق:سـّیدمحمـدحسـین
صالحـی،فصلنامـةنقدکتـاباخالقوروانشناسـی،س

تابسـتان1394. اول،ش2،
11.معرفـیونقـديـککتـابودوترجمـهآنکلیـات
فلسـفهاخـالقجیمـزريلچـز،سـّیدعلیرضـاصالحـی،
فصلنامـةنقـدکتاباخـالقوروانشناسـی،ساول،ش

1،بهـار1394.
6. علوم اجتماعی 

الف( علوم اجتماعی و علوم سیاسی
1.ايدئولـوژیمآبـیيـکجامعـهشـناسيابـیاعتنايی
کتـاب شـناختی جامعـه نقـد نظـری: سـنتهای بـه
خانـوادهايرانـی،امیـدعلیاحمـدی،فصلنامـةنقدکتاب
علـوماجتماعـی،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان

.1394
2.بررسـیکتابهـایمطالعاتاجتماعـیوراهنمایمعلم
احمـدزاده زهـرا تحصیلـی93-92، سـال هفتـم پايـه
رشـد اخبـاری، عبـداهلل و قـادری محمدرضـا اهـری،
آمـوزشعلوماجتماعـی،دورةهفدهم،ش67،تابسـتان

.1394
3.جامعـهشناسـیدربرابـرسـلطةدولتوبازار:بررسـی
انصـاری، کیمیـا مـدار، مـردم شناسـی جامعـه کتـاب
فصلنامـةنقـدکتـابعلـوماجتماعـی،سدوم،ش7و

8،پايیـزوزمسـتان1394.
نقـد شـهری: نويـن شناسـی جامعـه خالـی جـای 4.
کتابجامعهشناسـیشـهری،حسـینايمانـیجاجرمی،
فصلنامـةنقـدکتابعلوماجتماعـی،سدوم،ش7و8،

پايیـزوزمسـتان1394.
5.درصحبـتسـتاری،الونـدبهاری،نگاهنـو،ش106،

.1394 شهريور
گفتمـان و هـا مسـئولیت هـا، چالـش هـا، رسـانه 6.
هـا، رسـانه در فسـاد کتـاب بررسـی و نقـد اخالقـی:
مهـردادعلمـداری،فصلنامـةنقـدکتابعلـوماجتماعی،

تابسـتان1394. و بهـار 6، و 5 دوم،ش س
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7.روششناسـیتحقیـقدرعلـوماجتماعـی،مهـدی
علیپـورحافظـی،فصلنامـهنقـدکتـاباطـالعرسـانیو

تابسـتان1394. 6، ارتباطـات،سدوم،ش
گفتمـان تحلیـل قالـب در انتقـادی شناسـی زبـان 8.
انتقـادی:معرفـیونقـدکتابتحلیـلگفتمـانانتقادی،
علـوم کتـاب نقـد فصلنامـة پـور، بهـرام شـعبانعلی
اجتماعـی،سدوم،ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
بـه شـناختی جامعـه رويکـردی اجتماعـی: طـرد 9.
محرومیـت،مجیـدکاشـانی،فصلنامـةنقـدکتـابعلوم
اجتماعـی،سدوم،ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
10.علـومانسـانیازتصـورتـاواقعیـت:علـومانسـانی
يـکواقعیـتيـايـکتصـوريـايـکتخیـلجهـان
شـمول،امیـنمسـتقیمی،فصلنامـةنقـدکتـابعلـوم
اجتماعـی،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
جامعـه مسـئلههای شناسـی پديـدار در کوششـی 11.
وعلـم:نقـدوبررسـیکتـابتجـددايرانـی،ابوالفضـل
مرشـدی،فصلنامـةنقدکتابعلـوماجتماعـی،سدوم،

ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
پسـا افسـردگی شناسـانه، جامعـه مارکسیسـم 12.
کمونیسـتی:بررسـیونقـدکتـابمارکسیسـمجامعـه
شناسـانه،همگرايیآنتونیوگرامشـیوکارلپوالنی،سّید
محمـددادگـران،فصلنامةنقدکتابعلـوماجتماعی،س

دوم،ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
13.نقـدکتـابداعـش،خشـونتشـرقیونقـدعقـل
فاشیسـتی،عبدالعزيـزمولـودی،انديشـهاصـالح،ش5،

اسـفند1394.
جديـد، خاورمیانـه جرجیـس، فـواز کتـاب: نقـد 14.
ترابـی، قاسـم عـرب، جهـان در انقـالب و اعتـراض
فصلنامـةتحقیقـاتسیاسـیوبینالمللـی،ش22،بهار

.1394
سـیاوش سـرمايه، دوم جلـد ترجمـة بـر نقـدی 15.
.1394 10، ش بیسـتم، س کتـاب، جهـان فراهانـی،
16.نقـدیبـرکتـابسیاسـتخارجـیترکیـه:اسـالم،
ملـیگرايـیوجهانـیشـدن،علـیسـعادتومهـدی

میکائیلـی،پژوهشـنامةانتقـادیمتـون،1394.
17.واکاویبنیادهـایانديشـةسیاسـیمـدرندرعصـر
پیرايـی،مهدخـتقربانـی،فصلنامـة رنسـانسوديـن
نقـدکتـابعلـوماجتماعـی،سدوم،ش5و6،بهـار

تابسـتان1394. و
18.واکاویمسـئلهگفـتوگو:بررسـیونقـدکتابدر
جهـانگفـتوگو،فرهنـگارشـاد،فصلنامةنقـدکتاب
علـوماجتماعـی،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان

.1394
ب( ارتباطات

1.ازخبرنويسـیتـاخبـرراديويـی:ضـرورتشـناخت
شـنوندگان،امیـدعلـیمسـعودی،فصلنامـةنقـدکتـاب
اطـالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،ش5،بهـار1394.
ــزاز ــوزشاصــولگري ــاآم ــگاریي 2.اصــولروزنامهن
ــاب ــدکت ــةنق ــاساســدی،فصلنام ــگاری،عب روزنامهن
ــتان ــات،سدوم،ش6،تابس ــانیوارتباط ــالعرس اط

.1394
3.آسـیبشناسـیوسـايلارتباطـینوين،حامـدحاجی
حیـدری،فصلنامـةنقدکتـاباطالعرسـانیوارتباطات،

سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
4.بازتعريفـیازروابـطعمومـیدرعصـراطالعـاتو
اسـماعیل 2: عمومـی روابـط کتـاب نقـد : ارتباطـات
قديمـی،فصلنامـةنقدکتاباطـالعرسـانیوارتباطات،

بهـار1394. سدوم،ش5،
5.تاريـخارتبـاطجمعـی،اسـماعیلافقهـی،فصلنامـة
نقـدکتـاباطـالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،ش6،

.1394 تابسـتان
6.تحلیـلشـبکههایاجتماعـیهمـراهبـاآمـوزشنرم
افزارهـایتحلیـلشـبکةنودايکسالوگفـی،مصطفی
و رسـانی اطـالع کتـاب نقـد فصلنامـة قاجـار، قوانلـو
ارتباطـات،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
7.تفسـیرتصويـر،مفاهیـموروشهـا:نقـدوبررسـی
کتـابروشوروششناسـیتحلیـلتصويـر،حمیدرضا
نجفـی،فصلنامـةنقدکتابعلـوماجتماعی،سدوم،ش
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7و8،پايیـزوزمسـتان1394.
8.چالشهـایمديريـتراهبـردیدررسـانهملی:نقدی
بـرکتـابمديريـترسـانهاثـرحسـنخجسـته،جـالل
خـوشچهـره،فصلنامـةنقـدکتـاباطـالعرسـانیو

ارتباطـات،سدوم،ش5،بهـار1394.
9.»خبـرنـرم«کتابـیکـههمـهبايـدبخواننـد،علـی
محمـدمزيدیشـرفآبـادی،فصلنامةنقـدکتاباطالع

رسـانیوارتباطـات،سدوم،ش6،تابسـتان1394.
10.روزنامـهنـگاری،ازگفتمانسـازیتاپرترهنويسـی:
نـگاریدرجهـانمعاصـر، روزنامـه بـرکتـاب نقـدی
يوسـفخجیـر،فصلنامـةنقـدکتـاباطـالعرسـانیو

ارتباطـات،سدوم،ش5،بهـار1394.
رويکـردی اخبـار: گفتمـان تحلیـل و زبانشناسـی 11.
اطـالع کتـاب نقـد فصلنامـة بشـیر، عملیاتـی،حسـن
رسـانیوارتباطـات،سدوم،ش7و8،پايیـزوزمسـتان

.1394
12.شـهرالکترونیـکوخدمـاتالکترونیـک:بررسـیو
نقـدکتـاب»شـهرالکترونیـکوخدمـاتالکترونیـک«،
احسـانطیرانـیراد،فصلنامةنقدکتاباطالعرسـانیو

ارتباطـات،سدوم،ش6،تابسـتان1394.
13.ضعـفاخالقیدرترجمه)فسـاددررسـانهها(،سـید
محسـناسـالمی،فصلنامـةنقـدکتـاباطالعرسـانیو

ارتباطـات،سدوم،ش5،بهـار1394.
14.کمپینديپلماسـیرسانهای،يوسـفخجیر،فصلنامة
نقـدکتـاباطـالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،ش6،

.1394 تابستان
15.مصاحبـهچیسـتی،ارکان،شـیوههاوريختشناسـی:
نقـدوبررسـیکتـابکوچـکمصاحبـه،عباساسـدی،
فصلنامـةنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

ش5،بهـار1394.
همدانـی، مصطفـی شناسـی، ارتبـاط کتـاب نقـد 16.
پژوهـشونـگارشکتـبدانشـگاهی،ش33،تابسـتان

.1393
فضايـی: دو عمومـی روابـط بـه فلسـفی نگاهـی 17.

مهـردادناظـری،فصلنامـةنقـدکتـاباطـالعرسـانیو
.1394 تابسـتان 6، دوم،ش ارتباطـات،س

7. زبان 
1.اشـهراللغاتفرهنگـیگمنـامازشـبهقـارهیهنـد،

محمـدمحمـدی،فرهنـگنويسـی،ش9،1394.
2.بررسـیاسـطورهپیگمالیـوندرکتـابدهفرزندهرگز
نداشـتةخانـممینـکنوشـتةاريـک-امانوئـلاشـمیت،
دانیـالبسـنجوآزادهحکمـی،فصلنامةپژوهشـهایادب

وزبـانفرانسـه،شـماره4،پايیزوزمسـتان1394.
3.بررسـیترجمـهسـهاثـرازاريـکامانوئـلاشـمیت
بـراسـاسآراینظـریاومبرتواکـو،مرضیـهاطهـاری
نیـکعـزمورعنـاطاهـرزاده،پژوهشهـایادبوزبان

فرانسـه،ش3،سدوم، بهـاروتابسـتان1394.
فرانسـویشـازده ترجمـه میـزانموفقیـت بررسـی 4.
مؤلفههـای نظـر از گلشـیری اثـرهوشـنگ احتجـاب،
فرهنگـی،صفـوراتـرکالدانیوآرزوحسـنسـیچانی،
پژوهشهـایادبوزبـانفرانسـه،ش4،سدوم،پايیـز

وزمسـتان1394.
5.بررسـیونقـدکتـابدانشـگاهی:درآمـدیبـررده
بامشـادی، پارسـا موراوسـیک، اديـت زبـان، شناسـی
پژوهشهـایزبانشناسـیتطبیقـی،ش10،سپنجم،

پايیـزوزمسـتان1394.
6.توصیـفونقددسـتوریمجموعـهکتابهایآموزش
فارسـیبـهفارسـیجامعـهالمصطفـیالعالمیـه،نفیسـه
ريیسـیومحسـنمحمدیفشـارکی،فنونادبی،ش2،

سهفتـم،پايیزوزمسـتان1394.
7.دربـارةزبـانمردمطهـران،رضاامینـی،فصلنامهنقد

کتـابادبیات،ش2،ساول،تابسـتان1394.
8.درنگـیبـرفرهنگی]نقدوبررسـیفرهنگ دانشـنامة
نـو،شـماره106،س نـگاه زاده، قربـان فرهـاد کارا[،

بیسـتوپنجـم،تابسـتان1394.
9.دسـتورسـخنمیرزاحبیـباصفهانـی،مونـاولـیپور،
فصلنامـهنقـدکتـابادبیـات،ش2،ساول،تابسـتان

.1394
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10.زبـانشناسـیانتقـادیدرقالـبتحلیـلگفتمـان
انتقـادی:معرفـیونقـدکتابتحلیـلگفتمـانانتقادی،
شـعبانعلیبهرامپـور،فصلنامهنقدکتابعلـوماجتماعی،

ش5و6،سدوم،بهـاروتابسـتان1394.
11.معرفـیونقـدکتـابتاريـخمطالعاتزبانشناسـان
مسـلمان، زهرازنـدیمقدم،دسـتور،ش10،بهار1394.
12.معرفـیونقـدکتـابسـاختواژه:اصطـالحشناسـی
ومهندسـیدانـش،زهـرازنـدیمقـدم،دسـتور،ش10،

بهـار1394.
13.ناگفتـههايـیازفارسـیناشـنیده)حاشـیهایبـر
فرهنـگواژههـاواصطالحـاتفارسـیوفارسـیشـدة
نقـد گلپـرنصـری،فصلنامـة افغانسـتان، در کاربـردی
کتـابادبیات،ساول،ش4-3،پايیزوزمسـتان1394.
14.نقـدفرهنـگريشـهشـناختیزبانفارسـیفرهنگ
نويسی،سـّیداحمدرضـاقائـممقامـی،فرهنـگنويسـی،

1394. ش10،
15.نقـدکتـابآمـوزشنويـنزبـانفارسـی،محمـود
زبـان آمـوزش مطالعـات ناطـق، محمـد و مهـرآوران

.1394 زمسـتان و پايیـز اول، س فارسـی،ش1،
16.نقـدوبررسـیفرهنـگريشـهشناسـیواژههـای
انگلیسـی)توصیفـی تحلیلـی(،لیلـی فارسـیدرزبـان

.1394 ش10، نويسـی، فرهنـگ ورهـرام،
سـخن، فرهنگهـای مجموعـه بررسـی و نقـد 17.
فرهنگسـتان، نامـة نامـة ويـژه زاده، قربـان فرهـاد

.1394 اسـفند ش10، فرهنگنويسـی،
18.نقـدیبـردرآمـدیبـرجامعهشناسـیزبان،آتوسـا
رسـتمبیـکتفرشـی،فصلنامـهنقـدکتابادبیـات،س

اول،ش2،تابسـتان1394.
8. علوم و فنون

1.ترجمـةدانشـنامههایجهانیدربنیاددانشـنامهنگاری
ايرانی:نگاهیبهدانشـنامةپزشـکیبنیاددانشنامهنگاری
ايـران،عزيـزهبابايـی،فصلنامـةنقدکتابعلـوممحض

وکاربردی،سدوم،ش5و6،بهاروتابسـتان1394.

2.علـم،ديـنوخرافـهدرتمـدناسـالمی:نقـدیبـر
کتـابمقاالتـیدربـارةمفهـومعلـمدرتمدناسـالمی،
امیـرمحمـدگمینـی،فصلنامـةنقـدکتابعلـوممحض
وکاربـردی،سدوم،ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
فـن در تخصصـی گرايشـی کتابچندپارهسـازی؛ 3.
کتابسـازی:نگاهـیبهترجمـةچندپارةکتابدانشـنامة
مصـورکیهاندرقالب5کتابانتشـاراتسـبزان)بخش
نخسـت(،آرشظريـف،فصلنامةنقدکتـابعلوممحض
وکاربـردی،سدوم،ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.

نگاهـی ايـران: طبیعـت در کارآگاهانـه کنجـکاوی 4.
بـهکتـابردپـاوآثـارجانـوران،سـّیدهالهـهشـريعتی،
فصلنامـةنقـدکتـابعلوممحـضوکاربـردی،سدوم،

ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.
5.نکاتـیتأثیرگـذارکـهمترجمیـننبايـدبداننـد:نقدی
بـرکتـابنظريههـایتأثیرگـذاردرعلـمنجومکهشـما
بايـدبدانیـد،مصطفـیيـاوری،فصلنامةنقدکتـابعلوم
محـضوکاربـردی،سدوم،ش5و6،بهـاروتابسـتان

.1394
6.نگاهـیگـذرابـهچهارکتـابدرحوزةفنـاورینانوو
فناوریهـایمرتبـطبـاآن،داريـوشکرامتـی،فصلنامة
نقـدکتـابعلوممحـضوکاربـردی،سدوم،ش5و6،

بهاروتابسـتان1394.
7.همـایاوجسـعادتبـهداممـاافتد:نگاهـیبهکتاب
پرندههـایشـکاریايران،حسـنسـاالری،فصلنامهنقد
کتـابعلـوممحـضوکاربـردی،س2،ش5و6،بهـار

تابستان1394. و
9. هنر

خوشـنويس، میرعمـاد دربـاره ديگـر ای افسـانه 1.
حمیدرضـاقلیـچخانـی،فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،س

.1394 پايیـز 7، ش دوم،
2.بـازی،نمايـشوارهيـانمايشهـایعامیانـه؟!نگاهی
عاشـورپور، صـادق ايرانـی نمايشهـای 7 جلـد بـه
امیـرکاوسبـاالزاده،فصلنامـهنقـدکتابهنـر،سدوم،

بهـار1394. ش5،
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3.بديـعامـامشـوش:نقـدیبـرکتـابتاريخمجسـمه
سـازیدرايـران،علیاصغـرمیرزايیمهـر،فصلنامهنقد

کتـابهنـر،سدوم،ش5،بهـار1394.
4.تاريـخنـگاریبـراسـاسيـکمجموعـه:نگاهـیبه
کتـابمقدمـهایبـرتاريخگرافیـکدرايـران،اولريش
مارزلـف،ترجمـةشـهروزمهاجـر،فصلنامـهنقـدکتـاب

هنـر،سدوم،ش7،پايیـز1394.
5.تاريـخنگاریزيبايیشناسـیشـهری:نقدیبرکتاب
پیشـینةزيباسـازیشـهرتهران،آزادهلـک،فصلنامهنقد

کتـابهنـر،سدوم،ش7،پايیز1394.
مهـدی میرعمـاد، دربـاره سـازی افسـانه توهـم 6.
نورمحمـدی،فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،ش8،سدوم،

1394. زمسـتان
7.فیـلهـا،مارهـاوپرنـدگان،ملک:نقدیبرسـهگانة
هنرهـایهندويـیوبودايـی،مهرانملـک،فصلنامهنقد

کتـابهنـر،سدوم،ش5،بهار1394.
8.مبـادیسـیوپنـجسـاله:نقـدیبـرکتـابمبـادی
سـوادبصـری،مهنـازاحمـدی،فصلنامهنقدکتـابهنر،

سدوم،ش7،پايیـز1394.
گرافیـک: طراحـی تئـوری مباحـث در ای مداقـه 9.
نگاهـیبـهکتـابطراحـیگرافیـکچیسـت؟،مهـدی
حـقشـناس،فصلنامـهنقدکتـابهنـر،سدوم،ش7،

.1394 پايیـز
10.مـدرنبـرایديـروز:نقـدکتـابموسـیقیمـدرن،
منصـورحبیـبدوسـت،فصلنامـهنقدکتابهنـر،ش8،

سدوم،زمسـتان1394.
يادمـانهـا:نقـدیبـر 11.معمـاریرنـگ؛معمـاری
کتـابمقبرهسـازیهنـرفراموششـده،کاوهمنصوری،
فصلنامـهنقـدکتـابهنـر،سدوم،ش5،بهـار1394.
12.نقـدکتـابعلـف؛داسـتانهایشـگفتوناگفتـهدر
بـابنخسـتینفیلـمبلنـدسـاختهشـدهدرايـران،علی
راغبیـانوعلـیشـیخمهـدی،فصلنامهنقدکتـابهنر،

سدوم،ش5،بهـار1394.
13.نقـدیبـرکتـابسـکههایطبرسـتان،گـرگانو

اسـترآباد،میـرزامحمدحسـنی،فصلنامهنقـدکتابهنر،
سدوم،ش7،پايیـز1394.

14.نگارسـتانگمشـده،محمدرضـابهـزادی،فصلنامـه
نقـدکتـابهنـر،ش8،سدوم،زمسـتان1394.

15.وهـميـاتوهـم؟نگاهـیبـهترجمـهفارسـیکتاب
هنـرووهـم،مهدیحسـینی،فصلنامـهنقدکتـابهنر،

سدوم،ش5،بهـار1394.
10. ادبیات فارسی

الف( نقد ادبی
1.افتادگـیهـاوافزودههـایچهارعنصربیـدل،عبداهلل
ولـیپـور،رقیههمتـی،فصلنامهنقـدکتـابادبیات،س

اول،ش4-3،پايیزوزمسـتان1394.
2.بررسـیونقـدگزيـدةمخـزناالسـرار،سـّیدمهـدی
طباطبايـی،فصلنامـهنقـدکتـابادبیـات،ساول،ش

4-3،پايیـزوزمسـتان1394.
3.جامعـهشناسـیادبیـاتورمـانيـاشـوخیکـردنبا
امتنـاع،مهـدیيوسـفی،فصلنامةنقدکتـابادبیات،س

اول،ش1،بهـار1394.
بـه راهـی کتـاب نقـد ناتمـام: اسـطورة ققنـوس، 4.
نشـانهمعنـاشناسـیسـیال،فـرزادکريمـی،فصلنامـه
پژوهشهـاینقـدادبیوسـبکشناسـی،سپنجم،ش

.1394 تابسـتان پیاپـی20، 4،
5.مـروریبـرتاريـخعلـوموادبیـاتدرتاريـخجامـع
ايـران،محمـددهقانـی،فصلنامـهنقدکتـابادبیات،س

پايیـزوزمسـتان1394. اول،ش4-3،
6.مالحظاتیدربارةمباحثادبیاتحماسـیواسـاطیری
درتاريـخجامـعايـران،سـجادآيدنلو،جهـانکتاب،س

بیسـتم،ش6،شهريور1394.
7.نقـدیبرداسـتانرسـتموسـهراب،مسـعودراسـتی
پـور،فصنامـهنقدکتابادبیات،ساول،ش2،تابسـتان

.1394
8.نقـدیبـرشـرحديـوانناصرخسـرو،آرشامرايـی،
فصلنامـهمتـنشناسـیادبفارسـی،ش4،پیاپـی28،
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.1394 زمسـتان
9.نگاهـیبـهديـوانکبیـر،کلیـاتشـمستبريـزیبه
کوشـشدکتـرتوفیـقه.سـبحانی،احمدرضابهـرامپور
عمـران،فصلنامهنقـدکتابادبیـات،ساول،ش1،بهار

.1394
ب ( متون کهن

علـی تصحیـح خاقانـی ديـوان انتقـادی بررسـی 1.
عبدالرسـولیازنظـراوزانعروضـی،نصـراهللامامـیو
نعیـممراونـه،فنـونادبـی،سهفتـم،ش12،بهـارو

.1394 تابسـتان
2.بررسـیتصحیفاتـیدرديـواناثیـر،مجیدخسـروی،
متـنشناسـیادبفارسـی،سهفتم،ش26،تابسـتان

.1394
3.تصحیـحبیـتهايـیازکلیـاتشـمس،رضـاخبازها،
فصنامـهنقـدکتـابادبیـات،ساول،ش2،تابسـتان

.1394
4.ضـرورتتصحیـحمجددديـوانابوالفـرجرونی،مريم
محمـودی،متـنشناسـیادبفارسـی،سهفتـم،ش

25،بهـار1394.
5.طـرزینابهنجاريـدهوتاسـفبـاردرچاپیـدنديـوان
س میـراث، آينـه شـفیعیون، سـعید افشـار، طـرزی

زمسـتان1394. پايیـزو 57، ش سـیزدهم،
6.عـرضخـودمیبـریوزحمتمامیداری،محسـن
شـريفیصحـی،فصلنامةنقدکتابمیـراث،سدوم،ش

7-6،تابستانوپايیز1394.
7.معرفـیوبررسـیدوتصحیـحتـازهشـاهنامه،سـجاد
آيدنلـو،ضمیمةآينةمیراث،سسـیزدهم،ش40،سـال

1394
بـهکوشـش ديـوانحکیـمسـنايی، نقـدتصحیـح 8.
محمدرضـابرزگـرخالقی،مسـعودراسـتیپـور،فصلنامه
نقدکتـابادبیـات،ساول،ش4-3،پايیـزوزمسـتان

.1394
9.نقـدتصحیـحشـیرينوخسـروامیرخسـرودهلـوی،

آقـاحسـینیومحسـنمحمـدی پـوده،حسـین آزاده
.1394 پايیـز 33، پژوهـی،ش ادب فشـارکی،

قديـم شـاعران سـفینه تصحیـح  بررسـی و نقـد 10.
)نسـخهسـنا651(،مجیـدخسـروی،آينـهمیـراث،ش

.1394 تابسـتان و بهـار سـیزدهم، 56،س
11.نقـدوبررسـیمتـنانتقـادیفرامرزنامـةکوچـک،
ابوالفضـلخطیبـی،فصلنامـةنقدکتابمیـراث،سدوم،

ش5،بهـار1394.
12.نقـدیبـرتصحیـحاشـعارتاريـخذوالقرنیـن،بهـرام
زمسـتان 26، هفتـم،ش پژوهـی،س شـعر شـعبانی،

.1394
13.نقـدیبـرتصحیحگـویوچوگانقاسـمیگنابادی،
زهـرااختیـاری،متـنشناسـیادبفارسـی،سهفتـم،

ش4،زمسـتان1394.
14.نقـدیبـرجلـداولشـاهنامهبـهتصحیـحجـالل
خالقـیمطلـق،مصطفیموسـویومیالدچشـمی،متن
شناسـیادبفارسـی،سهفتـم،ش4،زمسـتان1394.
الديـن( الديـن)جـالل ديـوانشـمس بـر نقـدی 15.
ورکانـی،فـرزادضیائیحبیـبآبادی،آينـهپژوهش،س
بیسـتوششـم،ش1،فرورديـنوارديبهشـت1394.
16.نگاهـیبـهدوتذکرهشـعرازاسـرارعلیشـاهتبريزی
ونقـدوبررسـیتصحیـححديقهالشـعرایاسـرار،احمد
رنجبـرحیدرباغـی،فصلنامـةنقدکتابمیـراث،سدوم،

ش7-6،تابسـتانوپايیـز1394.
17.ويرايـشدومشـاهنامهبـهاهتمـامجـاللخالقـی
مطلـق،سـجادآيدنلـو،ضمیمـهآينـهمیـراث،ش40،

.1394 تابسـتان
18.ويرايـشنهايـیشـاهنامهیچـاپمسـکو،سـجاد
آيدنلـو،ضمیمـهآينـهمیـراث،ش40،تابسـتان1394.

11. ادبیات داستانی
1. بحثـیدرسـاختاروپژوهـشتاريـخادبیاتداسـتانی
ايـران،فـرزامحقیقـی،فصلنامةتخصصینقـدادبی،س

8،ش30،تابسـتان1394.
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ادبـی گونـة چهارچـوب در سـودابه مثـل سـین  .2
کارآگاهـی،محمـدراغـب،فصلنامـةنقـدکتـابادبیات،

.1394 زمسـتان و پايیـز 4، 3و اول،ش س
3. نقـدوتحلیـلرمـانچـراغهـارامـنخامـوشمـی
کنـمازمنظـرزبـانوجنسـیت،مالحـتنجفـیعـرب،
دوفصلنامـةعلـومادبـی،سچهـارم،ش6و7،بهـارو

تابسـتان1394.
رمـان نقـد و )بررسـی نوشـتار و دوره ناهمخوانـی  .4
رزاق اسـماعیلیوسـّید ،عصمـت کريسـتینوکیـد(
رضويـان،متـنپژوهـیادبی،سنوزدهـم،ش65،پايیز

.1394
12. شعر

ازفقـدانمعیـاروروشتـاسـیمرغشـعرمـدرن  1.
فارسـی:نقـدیبـرگزيـدهشـعرصـدشـعرنـوفارسـی
،مهـدیدادخـواهتهرانـی،فصلنامـةنقـدکتـابادبیات،

1394 بهـار 1، اول،ش س
2.شـعرنودرتـرازو:مروریبرکتابشـعرنودرترازوی
تأويل،عبدالرسـولشـاکری،فصلنامةنقدکتـابادبیات،

ساول،ش3و4،پايیزوزمستان1394.
3. درجسـتوجویزيبايـی:نقـدنـوبـرنقـدنـو،فـرزاد
مرّوجـی،فصلنامـةنقدکتابادبیـات،ساول،ش3و4،

پايیزوزمسـتان1394.
13. ادبیات عربی 

عرصـه در آموزشـی مـواد هدفمنـدی و انسـجام 1.
لَغـه مـوردی  بررسـی زبـان مهارتهـای آمـوزش
االعـالم،مسـعودفکـری،پژوهـشنامـةانتقـادیمتون
وبرنامههـایعلـومانسـانی،سـالپانزدهـم،ش1،بهار

.1394
2.آسیبشناسـیادبیـاتتطبیقیدرجهـانعرب:نقدی
بـراالدبالمقـارنمشـکالتوآفـاق،خلیـلپروينـی،
علـوم برنامههـای و متـون انتقـادی نامـة پژوهـش

انسـانی،سـالپانزدهـم،ش1،بهـار1394.
)بـا جرجانـی عبدالقاهـر روانشـناختی نقـد بررسـی 3.
تکیـهبـرکتـاباسـرارالبالغه(،محمـدشـايگانمهـر،

پژوهشـنامهنقـدادبـی،سچهـارم،ش7،بهـار1394.
4.بررسـیوترجمـةمردانـیدرآفتـاب،نرگـسقنديـل
زاده،فصلنامـهنقدکتابادبیـات،ساول،ش4-3،پايیز

وزمسـتان1394.
5.پژوهشـیتطبیقیدرادبیاتعربیوفارسـی:بررسـی
ونقـدادبیـاتتطبیقـی،نرگـسقنديـلزاده،پژوهـش
نامـةانتقـادیمتـونوبرنامههـایعلـومانسـانی،سـال

پانزدهـم،ش1،بهـار1394.
6.پژوهشـیدربـارهنظريـهجرجانـیدربابصـورخیال،
علـیعلـیمحمـدی،فصنامـهنقـدکتـابادبیـات،س

اول،ش2،تابسـتان1394.
7.خمريـاترودکـیوابونـؤاس؛نقدیگشـوده،تحلیلی
ناتمـام،تـورجزينـیوند،پژوهـشنامةانتقـادیمتونو
برنامههـایعلـومانسـانی،سـالپانزدهـم،ش1،بهـار

.1394
8.درنگـیدرکتـابجواهـرالبالغـه،ابراهیـمعزيزیو
محمـدنـادری،آينهپژوهش،سـالبیسـتوششـم،ش

6،بهمـنواسـفند1394.
9.دشـواریترجمـهزبانعرفان:بررسـیمـوردپژوهانه
غزلیاتمختارهمنديوانشـمستبريز،محسـنسـیفی
ونجمـهفتحعلـیزاده،دوفصلنامـةپژوهشـهایترجمـه
درزبـانوادبیـاتعربـی،سپنجـم،ش13،پايیـزو

زمسـتان1394.
بديـل: بـی تبديلهـای دلیـل، بـی داللتهـای 10.
نقدکتـابسـنتوتجـدديـاثابـتومتحـول،نرگـس
قنديـلزاده،فصنامـهنقدکتـابادبیـات،ساول،ش2،

.1394 تابسـتان
11.رسـالههایشـعریفیلسـوفانمسـلمان،امیرمازيار،
فصلنامـهنقدکتـابادبیـات،ساول،ش4-3،پايیـزو

زمسـتان1394.
و میمنـدی وصـال نقـد، تـرازوی در 1 الصـرف 12.
نعیمـهخبـازیاشـرف،پژوهـشنامـةانتقـادیمتـونو
برنامههـایعلـومانسـانی،سـالپانزدهـم،ش1،بهـار

.1394
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13.ضـرورتبازتحلیلمتـونآموزشـیگروههایعربی
دردانشـگاههایکشـور:رويکـردیانتقـادیبـهالشـعر
العربـیالحديـثمـناحمدشـوقیالیمحمـوددرويش،
علـیسـلیمی،پژوهشنامـةانتقادیمتـونوبرنامههای

علومانسـانی،سـالپانزدهم،ش1،بهـار1394.
14.نقـدوبررسـیفرهنـگمعاصرعربیفارسـی،بهروز

صفرزاده،فرهنگنويسـی،ش10،1394.
15.نقـدوتمحیصعروضالخلیلبـنأحمدالفراهیدی
فـیاألدبیـنالعربـیوالفارسـی،ابـاذرعباچـی،پژوهش
نامـةانتقـادیمتـونوبرنامههـایعلـومانسـانی،سـال

پانزدهـم،ش1،بهار1394.
16.نقـدیبـرترجمـةرمـانشـرقمديترانـه،علیعلی
محمـدی،فصلنامـهنقدکتابادبیـات،ساول،ش4-3،

پايیزوزمسـتان1394.
14. تاریخ و جغرافیا 

1.ارزيابـیونقـدکتـاب»طبقـهمتوسـط«،محمـدامیر
برنامههـای و متـون انتقـادی پژوهشنامـه احمـدزاده،
علـومانسـانی،ش35،سپانزدهـم،تابسـتان1394.

2.ايـرانعصـرصفوی:نوزايـیامپراتوریايـران،محمد
کاظـمرحمتـی،فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،س

دوم،بهـار1394.
3.تاريـخمکتـوم:فتـحبابـیدرتاريخمشـروطه؟!، جعفر
ربانـی،آينهپژوهش،ش154،سبیسـتوششـم،مهر

آبان1394. و
4.تامالتیدرتاريخانديشـهوروشـنفکریدرايراندوره
قاجـار،امینآريـانراد،فصلنامهنقدکتـابتاريخ،ش5،

سدوم،بهار1394.
5.تحلیـلونقـدکتـابالفتنـه،محمدحسـنالهـیزاده،
پژوهشنامـهانتقـادیمتـونوبرنامههایعلومانسـانی،

ش35،سپانزدهـم،تابسـتان1394.
6.سـفالینهایبـیارزش،محمدرضـاتوکلـیصابـری،

کتـابسـفرديـدار،1394.
7.فقـرتوهمنـگاریدربازنمايـیتاريـخمعاصـرايـران،

امیـنآريـانراد،فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش6و7،
تابسـتانوپايیـز1394.

8.کشـفهايیکـهديگـرنـونیسـتند،محمـدغفـوری،
فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،سدوم،بهار1394.
9.مـروریبـردرسنامـهنويسـیدانشـگاهیدررشـته
تاريـخ؛مطالعهموردیدورهسـلجوقیان،محسـنرحمتی، 
فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،سدوم،بهـار1394. 
10.نامـهناسـازوار،محسـنرحمتی،فصلنامـهنقدکتاب

تاريـخ،ش6و7،تابسـتانوپايیز1394.
11.نقـدیبـرکتـابرنسـانسايرانی،ابوالحسـنفّیاض
انـوش،پژوهشنامـهانتقـادیمتـونوبرنامههـایعلوم

انسـانی،ش35،سپانزدهم،تابسـتان1394.  
12.يادداشـتهایدربـارهترجمهکتابزردشـتدرتاريخ،
عسـکربهرامـی،فصلنامـهنقدکتـابتاريـخ،ش5،س

.1394 بهار دوم،
15. کودک و نوجوان

1. کتابتـیتـازهازروايتـیکهنه:توجهیبربچـهخوانی،با
تکیـهبـرتصحیححکايتمردلر،مهدیشـعبانی،فصلنامه

نقـدکتابکودکونوجـوان،سدوم،ش5،بهار1394.
2.نقـدوبررسـیدوداسـتانخاطـراتيـکخونآشـام
عاشـقوجـودیانجمـنمخفـیتشـکیلمـیدهـد،از
منظـربرنامةفلسـفهبرایکـودکان،مريـمعفتیکالته،

فلسـفهوکـودک،سسـوم،ش9،بهـار1394.
3.نخسـتینگزيـدةکودکانـةمثنوی:نگاهـیبهتصحیح
وبازنشـریازمنثـویاالطفال،نرگسپدراموسـیدعلی
کاشـفیخوانسـاری،،فصلنامـهنقـدکتـابکـودکو

نوجـوان،سدوم،ش6،تابسـتان1394.
4. نگارههايـیبیگانـهبـاتصويرگـری،نقـدیکلـیبـر
و )ع( علـی امـام از قصـه 12 مجموعـة تصويرگـری
يارانـش،شـهنازآزادی،فصلنامـهنقـدکتـابکـودکو

بهـار1394. 5، دوم،ش نوجـوان،س
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گروه ردیف 
آمار مقاالت ارسال 

شده به دبیرخانه 
آمار مقاالت راه یافته به 

مرحلة دوم داوری 

3316کلیات و اطالع رسانی1
6819میراث پژوهی2
6320فسلفه، کالم و عرفان3
103علوم تربیتی و روانشناسی4
5921فقه و حقوق 5
1811اخالق6
7118قرآن و حدیث7
5418علوم اجتماعی8
2517ارتباطات9

5518زبان 10
247علوم و فنون11
8615هنر 12
14327ادبیات فارسی 13
914ادبیات داستانی14
453شعر 15
3516ادبیات عربی16
8612تاریخ و جغرافیا 17
404کودک و نوجوان 18

1006249  مجموع آثار 

جدول آماری مقاالت ارسالی و راه یافته به مرحله دوم داوری
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نمايۀ آثار برگزيده 
و شايستۀ قدردانی
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1. کلیات و اطالع رسانی
دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:

تحقیـق کتـابروش بـر نقـدی ناپرداختـه! امـا »پـر،
درعلـماطالعـاتودانـششناسـی«،ابراهیـمافشـار،
فصلنامـهنقـدکتاباطالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،

تابسـتان1394. ش6،

2. میراث پژوهی
درايـنحـوزهدواثربـهطورمشـترکبرگزيدهشـناخته

: شد
1. »ضـرورتتصحیـحمجـددمجموعـهرسـائلعزيـز
بـنمحمـدنسـفی«،احسـانرئیسـی،آينـهمیـراث،س

سـیزدهم،ش57،پايیـزوزمسـتان1394.
2. »نقـدتصحیـحالتدويـنفـیاخبـارقزويـن«،هـادی
درزیرامنـدیومحمـدمنصورطباطبايی،متنشناسـی

ادبفارسـی،سهفتـم،ش27،پايیـز1394.

3. فلسفه، کالم و عرفان
الف( فلسفة اسالمی

درايـنحـوزهدواثـربـهطـورمشـترکشايسـتةتقدير
شد: شـناخته

1. »مالحظاتـیدربـارةبرخـیمباحـثمعرفتشناسـی
درفلسـفةاسـالمی«،مجیدمـرادی،فصلنامـةنقدکتاب
کالم،فلسـفهوعرفان،سدوم،ش5-6،بهاروتابسـتان

.1394
2. »نقـدوبررسـینظريهنقدعقلعربی«،سّیدمحسـن
میـریوقاسـمابراهیمـیپـور،مطالعاتانديشـهمعاصر

مسـلمین،ش2،پايیزوزمسـتان1394.

ب( فلسفة غرب
دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:

»شـروطامـکانتألیـفدربـارةکانـت«،سـّیدمحسـن
اسـالمی،فصلنامـةنقدکتـاباخـالق،علـومتربیتـیو

.1394 بهـار اول،ش1، شناسـی،س روان

ب( عرفان
دراينحوزهيکاثرشايستةتقدير شناختهشد:

»مـابـهکجايیـموامانـتکجاسـت؛نقدترجمهفارسـی

اللمـعفـیالتصـوف«،سـعیدکريمـی،آينهمیـراث،ش
56،سسـیزدهم،بهـاروتابسـتان1394.

ج( کالم
دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:

»نقـدوبررسـیديـدگاهپروفسـورپـاولهـکدرکتاب
توسـلی، حسـن و مرواريـد جعفـر مشـترک«، زمینـه
پژوهشـنامهکالم،ش2،سدوم،بهاروتابسـتان1394.

4. دین

الف( فقه و حقوق
دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:

باقـی همچنـان کـه ضرورتـی فقـه، فلسـفة »تألیـف
نقـدکتـابفقـهو ناصـرقرباننیـا،فصلنامـة اسـت«،

.1394 بهـار 1، ش اول، س حقـوق،

ب( اخالق 
درايـنحـوزهدواثربـهطورمشـترکبرگزيدهشـناخته

: شد
1.»دعـوتدوبـارهبـهفضیلـتفکـری«،امیرحسـین
خداپرسـت،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتی
وروانشناسـی،ساول،ش4-3،پايیزوزمسـتان1394.
2.»معرفـیونقـديـککتـابودوترجمـهآن:کلیـات
فلسـفهاخـالقنوشـتهجیمـزريچلـز«،سـیدعلیرضـا
صالحـی،فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتـیو

بهـار1394. اول،ش1، روانشناسـی،س

5. علوم اجتماعی 
الف( علوم اجتماعی

دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:
»واکاویمسـئلهگفتوگو:بررسـیونقدکتابدرجهان
گفـتوگـو«،فرهنـگارشـاد،فصلنامـةنقدکتـابعلوم

اجتماعـی،سدوم،ش7و8،پايیزوزمسـتان1394.

ب( ارتباطات
دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:

»نقـدکتابارتباطشناسـی«،مصطفـیهمدانی،پژوهش
ونگارشکتبدانشـگاهی،ش33،تابسـتان1393.
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6. زبان 
الف( زبان های دیگر

دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:
»بررسـیترجمـهسـهاثـرازاريـکامانوئـلاشـمیتبر
اسـاسآراینظـریاومبرتواکـو«،مرضیـهاطهارینیک
عـزمورعنـاطاهرزاده،پژوهشـهایادبوزبانفرانسـه،

ش3،سدوم، بهـاروتابسـتان1394.

ب( زبان شناسی
دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:

»نقـدوبررسـیمجموعـهفرهنگهـایسـخن«،فرهاد
قربـانزاده،ويژهنامةنامةفرهنگسـتان،فرهنگنويسـی،

اسفند1394. ش10،

7. علوم و فنون
دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:

»علـم،ديـنوخرافـهدرتمـدناسـالمی:نقـدیبـر
کتـابمقاالتیدربـارةمفهـومعلمدرتمدناسـالمی«،
امیرمحمـدگمینـی،فصلنامـهنقـدکتابعلـوممحضو

کاربـردی،س2،ش5و6،بهـاروتابسـتان1394.

8. هنر
دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:

»مداقـهایدرمباحـثتئوریطراحـیگرافیک:نگاهیبه
کتـابطراحـیگرافیـکچیسـت؟«،مهدیحقشـناس،

فصلنامـهنقدکتـابهنـر،سدوم،ش7،پايیز1394.

9. ادبیات فارسی
الف( نقد ادبی 

دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:
»جامعـهشناسـیادبیـاتورمـانيـاشـوخیکـردنبـا
امتنـاع«،مهـدیيوسـفی،فصلنامـةنقـدکتـابادبیات،

ساول،ش1،بهـار1394.

ب( متون کهن
دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:

»معرفـیوبررسـیدوتصحیـحتازةشـاهنامه«،سـجاد

آيدنلـو،ضمیمـةآينـةمیـراث،ش40،1394.

10. ادبیات داستانی
دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:

»نقـدوتحلیـلرمـانچـراغهـارامنخامـوشمیکنم
زبـانوجنسـیت«،مالحـتنجفیعـرب،دو ازمنظـر
و بهـار و7، ادبـی،سچهـارم،ش6 علـوم فصلنامـة

.1394 تابسـتان

11. شعر
دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:

»شـعرنـودرتـرازویتأويـل:مـروریبـرکتـابشـعر
نـودرتـرازویتأويـل«،عبدالرسـولشـاکری،فصلنامـه
پايیـزوزمسـتان اول،ش4-3، ادبیـات،س نقدکتـاب

.1394

12. تاریخ و جغرافیا
دراينحوزهدواثريکاثربرگزيدهشناختهشد:

»ايـرانعصـرصفوی:نوزايـیامپراتوریايـران«،محمد
کاظـمرحمتـی،فصلنامـهنقـدکتـابتاريـخ،ش5،س

دوم،بهـار1394.

13. کودک و نوجوان
دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:

»نقـدوبررسـیدوداسـتانخاطـراتيـکخـونآشـام
عاشـقوجـودیانجمـنمخفـیتشـکیلمـیدهـداز
عفتـی مريـم کـودکان«، بـرای فلسـفه برنامـة منظـر
کالتـه،فلسـفهوکـودک،سسـوم،ش9،بهـار1394.

بخش جنبی
درايـنبخـش»فصلنامـةنقدوبررسـیکتـابتهران«

نشـريةشايسـتةتقديرشـناختهشد.
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■ پر، اما ناپرداخته! 
نقدی برکتاب روش تحقیق در علم اطالعات و دانش شناسی

دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:
»پـر،امـاناپرداختـه!نقـدیبـرکتـابروشتحقیـقدرعلـماطالعـاتودانـششناسـی«،ابراهیـمافشـار،

فصلنامـهنقـدکتـاباطـالعرسـانیوارتباطـات،سدوم،ش6،تابسـتان1394.

چکیده
ــه زبانهــایفارســی و  ــاگــزارش فشــردهای از پیشــینة انتشــار کتابهــایروش تحقیــق ب ــهب ــنمقال اي
انگلیســی بــرایعلــم کتابــداری و اطالعــات آغــازو ســپس محتــوای کتــاب حاضــر،بــه اختصــارمعرفــی 
ــه ــااز ناشــرب ــیشــده؛ام ــاب مناســبارزياب ــان کت ــوا و زب ــوت آن تشــريح شــده اســت. محت ــاط ق و نق
خاطــرويراســتاری وتولیــد فنــی ضعیــفکتــاب بــهعنــوان دســتنامه آموزشــیانتقــاد شــده اســت. ضعــف 
ويراســتاری در اصــالح نشــدنســاختار کتــاب، کوتــاه نشــدن پاراگرافهــایبســیار بلنــد، پیراســته نشــدن 
جملههــااز واژههــاو ترکیبهــاینــاالزم، نداشــتن نمايــه و نداشــتن واژه نامــةدوزبانــه ازآنجملــه اســت. 
ضعــفتولیــددرمناســب نبــودن حــروف تیترهــا، صفحــه آرايــی و راســتهچینی متــناعــالمشــدهاســت. 
ناقــدکارنامــة انتشــارات ســمت را در ويرايــش و تولیــد فنــیکتابهــایدرســی دانشــگاهیدرمقايســهبــا

ناشــرانهمتــابــهنحــوجــدی پايینتــرارزيابــیمــیکنــد.
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کارنامك 
کتابداربنیادشاهنامهفردوسی،تهران،)1362-1356(،

کتابدارومسئولفهرستنويسیکتابهایفارسیوعربی،کتابخانهپژوهشگاهعلومانسانی،)1362-1372(،
کتابدارمرجع،کتابخانهعمومیبنکستاون،سیدنی،)1381-1379(،
عضوهیئتعلميگروهکتابداریدانشگاهاصفهان،)1390-1382(،
نايبرئیسانجمنکتابداریواطالعرسانیايران،)1395-1392(.

گزیده  آثار 
مهارتهایارتباطیبرایکتابداران،تهران:نهادکتابخانههایعمومی،)زيرچاپ(،

»روشوبیروشـیدرنقـدنويسـی، گنجینـهاسـناد؛فصلنامـهتحقیقـاتتاريخـیومطالعـاتآرشـیوی«،ش
18)4(،1387،

»ظهـوروسـقوطنخسـتینانجمـنکتابـدارانايران«،]نويسـندهاول:فاطمـهزارع[فصلنامـهمطالعـاتملـی
کتابـداریوسـازماندهیاطالعـاتتابسـتان.ش88،1390،

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

مديريتمجموعهدائرهالمعارفکتابداریواطالعرسانیج2،تهران:کتابخانهملیايران،1385،
»آثاروابستهوفهرستنويسیآنها«، آئینةپژوهشدوره3،ش12،1371،

»تنظیمصفحهعنوانوصفحهحقوقکتابها:توصیههايیبهويراستاران«، نشردانش، ش68،1370،
دائـرهالمعـارفکتابـداریواطالعرسـانی،تهـران:کتابخانهملـیايـران،1385.ج2)همراهبانخسـتینجلد،

برنـدهجايـزهکتابسـالدرسـال1385(، )ويرايش(،
اَِونـز،ادوارد.مبانـیمديريـتبـرایمتخصصـاناطالعرسـانی.ترجمهمینوواعـظرزادهمرجانـی]وديگران[،

تهـران:کتابخانـهملیايـران،1388،)برنـدهجايزهکتابفصـلدرسـال1388(،)ويرايش(،
مارچ،جیمزدرآمدبرعلمتصمیم:تصمیمگیریچگونهرخمیدهد؟.تهراننشرنی،)زيرچاپ(،)ترجمه(،

استراوس،انسلم؛کربین،جولیت،مبانیپژوهشکیفی:فنونومراحلتولیدنظريهزمینهای،تهران:نشرنی،)1395(،
»برسـاختهشـاعرانگیايرانیـان؛نقـدیبـرکتـابپنـجاقلیـمحضـور«،فصلنامـهنقدکتـابعلـوماجتماعی،

،1394 س2،ش6-5،
»تاريخنويسیازنسلبیهقی:مروریبرکتابخوابآشفتهنفتنوشته«،نقدوبررسیکتاب،ش24،1387.

ده
زی

رگ
ب

■ افشار، ابراهیم )1331 (
●دانشآموختةدکتريکتابداری،دانشگاهدولتینیوساوثويلزسیدنی.
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■ ضرورت تصحیح مجدد مجموعه 
رسائل عزیزبن محمد نسفی

دراينحوزهدواثربهطورمشترکبرگزيدهشناختهشد:
1. »ضـرورتتصحیـحمجـددمجموعـهرسـائلعزيـزبنمحمدنسـفی«،احسـانرئیسـی،آينـهمیراث،سسـیزدهم،

ش57،پايیزوزمسـتان1394.

چکیده
مجموعــهرســائلعزيــزبــننســفیازمهمتريــنآثــارنســفیاســتومشــتملبــربیســتودورســالهدر
موضوعــاتمختلــفعرفانــیاســت.بــدانجهــتکــهايــناثــردرمیــانآثــارویازحیــثســادگی،روانــی
وتوانايــیانتقــالموضوعــاتعرفانــیجايگاهــیويــژهدارد،وجــودمتنــیخالــیازاشــکال ومنقــحازآن

بســیارمهــموضــروریاســت.
مجموعــهرســائلپیــشازايــنيــکبــاربــاعنــواناالنســانالکامــلبــهچــاپرســیده؛امــابــاتوجــهبــدان
کــهدرمراحــلدوگانــةتصحیــحآنيعنــی»تحقیــقدراثــر«و»تصحیــحمتــن«کاســتیهايــیدرروش
ــیدر ــاینادرســتوکاســتیهاي ــاوگزارشه ــشه ــا،گزين ــیه ــاتناصــواب،بدخوان وجــوددارد،نظري
متــنارائــهشــدهراهيافتــهاســت.ايــنمقالــهدرپــیآناســتکــهمتــنموجــودازمجموعــهرســائلرابــر
اســاسدومرحلــةتصحیــحازجهــاتگوناگــوننقــد،وضــرورتارائــةمتنــیمنقــحازآنراپیشــنهادکنــد.
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کارنامك 
استاديارگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهاصفهان،

مديراجرايی»قطبعلمیتحقیقدرمتونحکمیوعرفانی«دانشگاهاصفهان،
عضـوگـروهپژوهشـی»مطالعاتبنیادینسـخهپژوهی«در»مرکزپژوهشـینسـخهپژوهـیوتصحیحمتن«

اصفهان، دانشگاه
مـدرسکارگاههـایمتعـددملـیوبینالمللـیدرزمینههـای»متـنکاوی)textmining(وتحقیقـاتزبانو

ادبیـاتفارسـی«و»روشتحقیـقدرزبانوادبیاتفارسـی«.

گزیده  آثار 
خواناخوانناصرخسروقباديانی،بهمناسبتهزارةناصرخسرو،تهران:دانشگاهشهیدبهشتی،1394،

ساقینامةمیرزاابوطالبفندرسکی،تهران:انجمنحکمتوفلسفهايرانیان،1391،
مقصداقصیوزبدةالحقايقعزيزنسفی،قطبعلمیتحقیقدرمتونحکمیوعرفانی،)زيرچاپ(،

تصحیحديوانحامدیاصفهانی،مرکزپژوهشینسخهپژوهیوتصحیحمتن،)زيرچاپ(،
»تأملـیدرمعنـیواژة»دولـت«وبررسـیبیتیازحافظ«،باهمکاریحسـینآقاحسـینی،نشـريةادبوزبان

فارسـیدانشـگاهکرمان،ش38،پايیزوزمسـتان1394،
»حکمپادشاهانگیز)تأملیدربیتیازحافظ(«،فصلنامةدّردری،دوره5،ش17،1394،

»نقـشقرائـتواسـتماعقرآندرسـیروسـلوک«،باهمـکاریتقیاژهای،نشـريةپژوهشهـایادبعرفانی
)گوهـرگويـا(،ش24،بهاروتابسـتان1392،

»هسـتیومراتـبآنازديـدگاهعزيـزنسـفی«،نشـريةادبیـاتعرفانـی،باهمکاریديگـران،شـمارة8،بهار
وتابسـتان1392،

»بررسـیوتحلیـليقیـندرمتونمنظـومعرفانی«،باهمکاریسـیدعلیاصغـرمیرباقری،پژوهشـنامةزبان
وادبیاتفارسـی،ش6،1389.

ده
زی

رگ
ب

■ رئیسي، احسان )1364-(
●دانشآموختةدکتريزبانوادبفارسي،دانشگاهاصفهان.
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■ نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین

2.»نقـدتصحیـحالتدويـنفـیاخبارقزوين«،هـادیدرزیرامندیومحمـدمنصورطباطبايی،متنشناسـی
ادبفارسـی،سهفتم،ش27،پايیز1394.

چکیده:
التدويــنفــیذکــراهــلالعلــمبقزويــنتألیــفارزشــمندونفیــسامــامالديــنعبدالکريــمبــنمحمدبــن
ــح ــهاهتمــاموتصحی ــابب ــنکت ــیاي ــحوچاپ ــیاســت.تنهــانســخهمصحَّ ــیالقزوين ــمالرافع عبدالکري
ــعآراســتهشــدهاســت. ــورطب ــهزي ــادهندوســتانب ــزاهللعطــاردیدرســال1362درحیدرآب مرحــومعزي
جديدتريــنچــاپآننیــزدرســال1391توســطانتشــاراتعطــاردمنتشرشــدهاســت.علیرغــمتیراژهــای
متوالــی،متأســفانهاغــالطگســتردهایازقبیــلبدخوانــی،اســقاطکلمــهيــابخــشهايــیازجملــه،اغــالط
نگارشــی،ســهومطبعــهو...درايــنکتــابراهيافتــهاســت.ازســویديگرچــاپجديــدآندربســیاریموارد
نــهتنهــاازمشــکالتچاپهــایگذشــتهنکاســتهبلکــهبــهمراتــببــیاعتبارتــرومغلــوطتــراســت.ايــن
مقالــهدرپــیآناســتکــهبــااســتمدادازنســخخطــیاصیــلوموجــودالتدويــن،پــارهایازمشــکالت
ــد. ــهمخاطــببنمايان ــدب ــحان ــلتوضی ــددنســخخطــیآنقاب ــهم ــاب ــهتنه ــنراک ــنمت ــاتاي وابهام
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کارنامك
مصّحح،کتابشناسوفهرستنگار،
استاديارگروهادبیاتدانشگاهتهران،

معاونـتپژوهشـیکتابخانـةمرکـزیدانشـگاه
ن، ا تهر

تألیفدههامقالةعلمیپژوهشی،
فهرسـتنـگارشايسـتهتقديرشـانزدهمیندورة

نشـر، خادمان
داورکتابسالجمهوراسالمیايران.

گزیده آثار
مرکـزی کتابخانـه خطـی نسـخههای نشـريه
دانشـگاهتهـران)جسـیزدهم(،کتابخانهمرکزی

دانشـگاهتهـران،1387،
فهرسـتمختصرنسـخخطـیکتابخانهمجلس،

مجلس،1386، کتابخانه
الشـريعهالیاسـتدراکالذريعـه)ج1و2(،1384

و1385،
فهرسـتنسـخههایخطـیکتابخانـهمجلـس
شـورایاسـالمیج1/24)مجموعةسـیدمحمد

صـادقطباطبايـی(،کتابخانهمجلـس،1381،
»نقـدمنابـعسـهلشناسـیتسـتری«،مجلـه

،1385 تهـران، دانشـگاه ادبیـات دانشـکده
»سـندیکهنـهازخانقاهشـاهباباولـیبهبهان«،
مجلهدانشـکدهادبیاتدانشـگاهتهـران،1387.

ده
زی

رگ
ب

■ طباطبائی بهبهانی،
 سّید منصور )1352- (
●دانشآموختةحوزهودکتریزبانو
ادبیاتفارسی،دانشگاهتهران.

■ درزی رامندی،
 هادی )1365- ( 
●دانشآموختةدکتریزبانو
ادبیاتفارسی،دانشگاهتهران.

کارنامك
دانشگاه درخشان استعدادهای دفتر در عضويت

قمدرمقطعلیسانس،)1385 1387(،
عضويتدرباشگاهپژوهشگرانجوانونخبگان

دانشگاهآزادواحدبوئینزهرا،)1393 1395(،
عضويتدرانجمنترويجزبانوادبیاتفارسی،

،)1393(
تدريسدردانشگاههایپیامنور،علمیکاربردی

ودانشگاهتهران،)1389 1395(،
ويراستاریدرنشرياتومطبوعات،)1385 1388(،

خبرنگاریحرفهای،)1394 1395(.

گزیده آثار
معاصر«، پايداری ادبیات و فرشیدورد »خسرو
باهمکاریامیدمجد،نشريةادبفارسی،شمارة

15،بهاروتابستان1394،
بغداديه قصیده از ابیاتي تصحیح و »بازخواني
ناصر باهمکاری چاپي(«، نسخ مدار )بر خاقاني
نثر و نظم نژاديان، فصلنامةسبکشناسي چک
فارسيبهارادب،دوره7،ش2،تابستان1393،

نشرية طبرستان«، تاريخ چاپی متن بر »نقدی
متنشناسیادبفارسی،ش23،پائیز1393،

»معرفیزندگانی،افکارواشعاردکترنعمتاهلل
فصلنامة سعادتي، مسعود همکاری تابنده«، با
سبکشناسينظمونثرفارسيبهارادب،دوره6،

ش4،زمستان1392.
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■ مالحظاتی دربارۀ برخی
»مباحث معرفت شناختی در فلسفۀ اسالمی«

دراينحوزهدواثرشايستةتقديربهطورمشترک شناختهشد:
1. »مالحظاتـیدربـارةبرخـیمباحثمعرفتشناسـیدرفلسـفةاسـالمی«،مجیدمـرادی،فصلنامةنقدکتاب

کالم،فلسـفهوعرفان،سدوم،ش5-6،بهاروتابسـتان1394.

چکیده:
اهتمــاِممنتقــددرايــننوشــتار،البتــههــمراســتابــابررســِیگامبــهگاِمکتــابمباحــِثمعرفتشــناختیدر
فلســفةاســالمی،آناســتکــهنشــاندهــدچگونــهمیتــوان»علــمحضــوری«را،پیــشازهــرچیــز،بــه
ــه،چــهبســا ــهپاســخیهمیشــهدردســترسپیــشگذاشــت.اينگون ــهمثاب ــهب ــهنوعــیمســئلهون مثاب
ــهبررســی ــوب شــماریاز»گسســت«هاو»تقابل«هايــیاغلــبمفــروضودســتناخورده،دســتکم،ازن
ــه ــالمی،ون ــفةاس ــِیفلس ــّنِتَمدرس ــدةس ــهباقیمان ــیک ــت«هاو»تقابل«هاي ــوند؛»گسس ــتهش گذاش
لزومــًاســّنتفلســفةاســالمیبــهمثابــهمابعدالطبیعــهایحــذفناپذيــر،مــدامبدانهــامتمّســکمیشــود.
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کارنامك 
پژوهشگرومنتقدحوزةفلسفةغرب،
مترجمزبانانگلیسیدرحوزةفلسفه،

مدرسجهاددانشگاهیدانشگاهتهران،
تألیفمقاالتمتعددفلسفی.

گزیده  آثار 
واساخِتتاريخ،آلنمانسلو،تهران:پژوهشکدةتاريِخاسالم،1394،)ترجمه(،

»مالحظاتـیدربـارةبرخـیمباحـثمعرفتشـناختیدرفلسـفةاسـالمی«،فصلنامـةنقـدکتابکالمفلسـفه
عرفـان،ش5و6،1394،

»ترکیبتاريخوفسلفهنزدمکاينتاير،گوردونگراهام«،کتابماهفلسفه،ش73،1392،
»کانتومابعدالطبیعةزمان«،فصلنامةنقدکتابکالمفلسفهعرفان، ش3و4،1393.
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شای

■ مرادي، مجید )1361-(
●دانشجویدکتريفلسفةغرب،دانشگاهتهران.
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■ نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی

2.»نقـدوبررسـینظريـهنقـدعقـلعربـی«،سّیدمحسـنمیـریوقاسـمابراهیمـیپـور،مطالعاتانديشـه
معاصـرمسـلمین،ش2،پايیـزوزمسـتان1394

چکیده
نظريــهنقــدعقــلعربــیدرپــیتبییــنمســئلهعقبماندگــیدرجهــاناســالمبــارويکــردمعرفتشــناختی
اســت.جابــريدردوکتــابتکويــنعقــلعربــيوســاختارعقــلعربــی،نحــوهشــکلگیریيــاحضــور،
رويکــردوروش،توزيــعجغرافیايــيوسیاســينظامهــایمعرفتــِیبیانــی،عرفانــیوبرهانــیوشــیوههای
تعامــلايــننظامهــابــايکديگــررا بیــانمیکنــدونتیجــهمیگیــردکــهناســازگاریذاتــیايــننظامهــا
ومغلــوبشــدننظــاممعرفتــیبرهانــیدرايــنتعامــالت،موجــبتکويــنعقــلعربــيشــدهاســت،عقلــی
مقلــدکــهقــادربــهتولیــدنیســت.جابــریراهرهايــیرادربازســازیفلســفهابــنرشــد،اصــولشــاطبی،فقه
ــندرعرصــه ــهســکوتدي ــادب ــد.اتخــاذرويکــردســکوالر،اعتق ــدونمیدان ــنخل ــخاب مقاصــدیوتاري
ــی ــازگاریذات ــهناس ــاورب ــتوب ــعمعرف ــیازمناب ــوانيک ــهعن ــهودب ــهش ــیب ــی،بیتوجه ــوردنیاي ام
ــیعلمــی،ســوگیریروشــی،اتخــاذنتیجــهمعرفتشــناختیاز ــتبیطرف ــی،عــدمرعاي نظامهــایمعرفت
شــواهدتاريخــی،وارداتــیودنیاگريــزخوانــدنعرفــاناســالمیوايدئولوژيــکخوانــدنفلســفهازجملــه

مهمتريــننقدهــايواردبــرنظريــهجابــرياســت.
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کارنامك 
ــۀ ــیارجامع ــیودانش ــتعلم ــوهیئ ــس،عض رئی

العالمیــه، المصطفــی
عضوهیئتعلميدانشگاهعلومپزشکيشهیدبهشتي،
رئیسوعضوهیئتعلميکالجاسالمياندونزي،

مدرسحوزهودانشگاههایمختلف،
رئیسموسسهپژوهشیامیندرمالزی،

سردبیرنشريات:Al-Mustafa)بهزبانانگلیسی(،اسراء،
ذهن،کتابماهدينومطالعاتمنطقهایجامعهالمصطفی،
عضوکمیسیونحوزویشورایعالیانقالبفرهنگی.

گزیده  آثار 
علـم اسـالمی: فلسـفه در معرفتشناسـی اصـول
حضـوری،مهـدیحائریيزدی،پژوهشـگاهفرهنگ

وانديشـهاسـالمی،1391،)ترجمـه(
مصـارعالمصـارع،خواجهنصیرالدينطوسـي،تهران:

)ترجمه(، 1381، حکمت،
فهرستموضوعیکتابالحکمهالمتعالیهفیاالسفار

االربعهصدرالمتالهین،تهران:حکمت،1375،
نگاهيتطبیقيبهانسانکامل،بهزباناندونزيايي،

معرفتشناسیتطبیقی،پژوهشگاهعلومانسانی،
و انسانشناسـانه ظرفیتهـای و »داللتهـا
هستیشناسـانهبـاتکیـهبـرآيـاتقـرآنکريـم«،
نشـريةسراجمنیر،سـالدوم،ش9،زمستان1391،
از انسانی علوم سازی اسالمی انتقادی »بازخوانی
منظر اسماعیلراجیفاروقی«،حکمتاسراء،ش10،

زمستان1390
»امکانمعرفتدرقرآنکريم«،حکمتاسراء،شمارة

5،پايیز1389.

یر
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شای

■ میری، سّیدمحسن 
)-1339(
●دانشآموختةحوزهعلمیهو
دکتریفلسفةتطبیقی

■ ابراهیمی پور، قاسم 
 )-1352(
●دانشآموختةحوزهعلمیهقم
وکارشناسیارشدجامعهشناسی،موسسه
آموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره(.

کارنامك
و آموزشی مؤسسه جامعهشناسی گروه آموزش دبیر

پژوهشیامامخمینی،
انسـانیدرپژوهشـگاه جانشـینپژوهشـکدهعلـوم

المصطفـی، بینالمللـی
عضـوکارگـروههمسـرآزاريدرهمايـشاسـالمو

کشـور، وزارت اجتماعـي آسـیبهاي
موسسه در اجتماعي علوم فلسفه کارگروه عضو

آموزشيپژوهشيامامخمیني،
استراتژيک عضوکارگروهخانوادهدرمرکزمطالعات

رياستجمهوري،
عضـوشـورايعلمـيگـروهمطالعـاتاجتماعـيدر

المصطفـي، پژوهشـگاه
مديرکارگروهخانوادهدرمؤسسهقدر،

ارزيابمقـاالتفصلنامهمعرفـتفرهنگياجتماعي،
معرفـتکالمیوکتابسـالحوزه،

دبیـراجرايـیهمايشُملیعلـماجتماعیمسـلمین،
خمینی. امام مؤسسـه

گزیده آثار 
نظريهومشاهدهدرعلوماجتماعیازديدگاهعالمه

طباطبايیو...،قم:مؤسسهامامخمینی،1395،
راهبردهایتحکیمخانوادهازمنظرمتوندينی،قم:

مؤسسهامامخمینی،1395،
روشدرعلوماجتماعي،پژوهشيتطبیقيبراساس
قم: طباطبايي، عالمه و وينچ دورکیم، انديشههاي

جامعهالمصطفیالعالمیه،1394،
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■ شروط امکان تألیف درباره کانت

دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:
»شـروطامـکانتألیفدربارةکانت«،سـّیدمحسـناسـالمی،فصلنامةنقدکتـاباخالق،علـومتربیتیوروان

شناسـی،ساول،ش1،بهار1394.

چکیده 
کتــابوظیفهگرايــیاخالقــیکانــت درپنــجفصــلبــهبررســیتفصیلــینظريــهاخالقــیکانــتوبعضــی
لــوازمآندراخــالقکاربــردیمــیپــردازد.ازايــنجهــت،بــهدشــواریمیتــواندرزبــانفارســیبــرای
ــرمعتقــداســتبرخــی ــاتصديــقســعینويســندهودشــواریاث ــاايــنحــالمنتقــدب آنبديــليافــت.ب
ــع، ــه:گاهدراســتفادهازمناب ــرآوردهنشــود.ازجمل ــابب ــهانتظــاراتازکت کاســتیهایآنســببشــدهک
ــرمســائل ــتنشــدهاســت؛گاهتقري ــرمهــم(رعاي ــروکمت ــامهمت ــعدســتاولودومي ــا)مناب اولويته
ــدفوســطحبحــث ــاب،ه ــدیکت ــاختاروفصلبن ــراهاســت؛درس ــکاالتیهم ــااش ــاب ــاموضعگیریه ي
ــکات ــاین ــهج ــدب ــهمیکوش ــنمقال ــتناداتروشــننیســت.اي ــیاس ــودداردوگاه ــیوج ــزابهامهاي نی
کلــی،بــاتمرکــزبــرچنــدبخــشازکتــاب،کاســتیهایمذکــوررابســطدهــد.گفتنــیاســتکــهعمــده

محورهــاینقــد،وجــهروشــیدارنــد.
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کارنامك 
رتبه1کنکورکارشناسیارشدفلسفهدرسال1391،

دانشجویبرگزيدةکارشناسیفلسفه،پرديسفارابیدانشگاهتهراندرسال1391،
پژوهشگربرتردانشکدهالهیاتدانشگاهقم،مقطعکارشناسیارشددرسال1391،

عضودانشجوياناستعداددرخشاندانشگاهتهراندردورةکارشناسی،
جايزهتحصیلیبنیانملینخبگاندرمقطعدکتری،دانشگاهتربیتمدرس،

مدرسمدعودانشگاهشهیدمطهریتهران،
دبیرانجمنعلمیفلسفهدانشگاهتربیتمدرس،

سردبیردوفصلنامه»مجلهفلسفه«درسالهای96-94.

گزیده  آثار
چیستيسرشتانسان،باهمکاريعليشهبازي،1391،

فرهنگتاريخيفلسفهاخالق،باهمکاريمهدياخوان،)دردستانجام(،
»مالحظـاتعلمـی فرهنگـیدربـارةمتافیزيـک«،فصلنامـةنقـدکتـابفلسـفه،کالموعرفـان،س2،بهارو

تابسـتان1394،1394،
»ضعفاخالقیدرفساددررسانهها«،فصلنامةنقدکتابعلومارتباطات،ش5،بهار1394،

»ريشههایناپیدایبومشناسی؛علمعصیانگر«،فصلنامةنقدکتابعلوممحضوکاربردی،1394،
»بستنراهنقد«،فصلنامةنقدکتابفلسفه،کالموعرفان،ساول،بهاروتابستان1393،

»ازظرايــفمحــذوف:بررســيترجمههــايدوکتــابدربــارهفبــک«،نشــريةاطالعــاتحکمــتومعرفــت،
،1393 بهمن

»يکقرنتقدم:ترجمهطالبوفازتأمالتاورلیوس«،نشريةکتابماهفلسفه،ش77،بهمن1392،
»نکاتیدربارهفرهنگنگارش«،نشريةآينهپژوهش،ش143،سبیستوچهارم، آذرواسفند1392،

»نقدیبرآيیننقدکتاب«،نشريةکتابماهکلیات،ش177،شهريور1391.

■ اسالمي، سیدمحسن )1369-(
●دانشجویدکتریفلسفه،دانشگاهتربیتمدرس.
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■ ما به کجاییم و امانت کجاست؛
نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف

دراينحوزهيکاثرشايستةتقدير شناختهشد:
»مـابـهکجايیـموامانـتکجاسـت؛نقدترجمهفارسـیاللمعفـیالتصوف«،سـعیدکريمی،آينـهمیراث،ش

56،سسـیزدهم،بهاروتابسـتان1394.

چکیده
ابونصــرســراجطوســیملّقــببــهطــاوسالفقــراءکــهازفقهــایصوفیــهاســت، درنیمــةدومقــرنچهــارم
ــاندادن ــوفونش ــادیتص ــتمب ــتیزانوتثبی ــیس ــبهاتصوف ــوفرادرردش ــیالتص ــعف ــاب اللم کت
ــاآنکــه ــردرآورد. قــرنهــاگذشــتت ــهرشــتةتحري ــیب ــانعرب ــهزب ــابوســنت، ب ــاکت مطابقــتآنب
ــز ــینی ــهفارس ــرب ــاتأخی ــسازآنب ــدوپ ــرش ــیمنتش ــایاروپاي ــهزبانه ــنآنب ــتممت ــرنبیس درق
برگردانــدهشــد. اللمــعراکــهرينولــدآلــننیکلســونتصحیــحوشــرحکــردهاســتدوترجمــةفارســیدارد.
نخســتینترجمــهکــهناقــصاســتوتنهــاشــشکتــاباولاللمــعرادربرمیگیــرد،در1380منتشــرشــد
وترجمــةدوم،کــهکامــلاســتدرســال1382بــهقلــمدکتــرمهــدیمحبتــیترجمــهوازســویانتشــارات

اســاطیربــهطبــعرســید.مقالــةحاضــرنقــدیاســتبــرترجمــةدومازايــناثــر. ان
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کارنامك 
عضوهیأتعلمیدانشنامهجهاناسالمدربنیاددايرةالمعارفاسالمی،

تدريسدردانشگاهاديانومذاهبقمدررشتهعرفاناسالمیدرمقطعکارشناسیارشد،
مشاورةدوپاياننامهکارشناسیارشددردانشگاهاديانومذاهبقم،

شرکتدرهمايش»چهرةتبريزدرسفینةتبريز«وارائةمقاله)1385(،
پژوهشگرحوزةعرفانوفلسفةاسالمی.

گزیده  آثار 
ديوانعتیقی،جاللالدينمحمدعتیقیتبريزی،چاپعکسیبهاهتمامنصراهللپورجوادیوسعیدکريمی،

تهران:فرهنگستانزبانوادبفارسی،1388،
مجالس،جاللالدينمحمدعتیقیتبريزی،تصحیحوتوضیحسعیدکريمی،تهران:نشرمیراثمکتوب،1392،
نگاهیعرفانیبهوجود،بررسیتفسیرعرفانیسهلتستری،گرهاردباورينگ،ترجمهسعیدکريمی،تهران:

نشرعلم،1393،
»صوفیسخنآرایسفینةتبريز«،اشراق،سالدوم،ش4و5،بهاروتابستان1386،

»بادهعشقازمنظرحکمتذوقی«)نقدوبررسیکتاببادهعشق،نوشتهنصراهللپورجوادی(،کتابماهفلسفه،
ش21،خرداد1388،

بزرگ المعارف دايره و اسالم جهان دانشنامة در پیر مقالة مقايسة المعارف، دايره دو در مقاله دو »بررسی
اسالمی«،کتابماهدين،ش132،مهرماه1387،

»بايزيدبسطامیدرشبهقارةهند«،فصلنامةمطالعاتشبهقاره،دورة5،ش17،زمستان1392،
»ابنسینادرسفینةتبريز«،درابنسیناپژوهی،مجموعهمقاالتابنسینا،بهکوششفاطمهفنا،تهران:خانة

کتاب1392،
»مقايسةدوترجمةکتاباقتدابهمحمد)ص(نوشتةکارلارنست«،آينةپژوهش،سال25،شمارة1،فروردين

وارديبهشت1393،
تألیفمقالههایمتعددبرایدانشنامهجهاناسالمازجمله:حاجبُلَه)ج12(،ختالنیخواجهابواسحاق)ج15(،

ديلمیشمسالدين)ج18(،دهبیديه)ج18(،رجالغیب)ج19(،رکنالدينسجاسی)ج20(،
»An Introduction to Concept of Justice in Christianity« ,in Dialogue , vol. 
1, No. 2, winter 2005. 
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■ کریمی، سعید )1358ـ (
●دانشجویدکتریتصوفوعرفاناسالمی،دانشگاهاديانومذاهبقم.
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■ نقد و بررسی دیدگاه پروفسور »پاول هک«
در کتاب زمینه مشترک، اسالم، مسیحیت و تکثرگرایی دینی

دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:
»نقـدوبررسـیديـدگاهپروفسـورپـاولهـکدرکتـابزمینـهمشـترک«،جعفـرمرواريـدوحسـنتوسـلی،

پژوهشـنامهکالم،ش2،سدوم،بهـاروتابسـتان1394.

چکیده:
ايــنمقالــهنقــدوبررســیديــدگاهپروفســورپــاولالهــک،يکــیازاســالمشناســانبرجســتهآمريکايــی،
ــهمشــترک،اســالم، ــابزمین ــهدموکراســیاســتکــهدرکت ــامقول ــارةرابطــهاســالمومســیحیتب درب
مســیحیتوتکثرگرايــیدينــیآمــدهاســت.پــاولهــکبــاتوجــهبــهضــرورتگفتگــویاديــاندرعصــر
حاضــر،بهتريــنمــدلفلســفیبــرایتبییــنايــنامــررا،تکثرگرايــیدينــیمیدانــدومــوردتطبیقــیوی،
ــهلحــاظچهــرهفرهنگــی، ــعب ــنروزگارکــهجوام ــاوراودراي ــهب ــناســالمومســیحیتاســت.ب دودي
متکثــرشــدهاند،التــزامبــهتکثرگرايــیدينــیمــیتوانــدزيســتیمؤمنانــهدردوديــناســالمومســیحیت
فراهــمآوردکــهتــؤامبــاســازگاریبــامقتضیــاتزندگــیدرفضــایمدرنیتــهباشــد.درايــننوشــتار،ابتــدا
مبانــیمعرفــتشــناختی،فلســفِیتکثرگرايــیدينــِیمــوردپذيــرشپــاولهــکمــوردنقــدوبررســیقــرار
ــن ــالزمبی ــدمت ــناســالموع ــارةدي ــدگاهویدرب ــًافلســفیاســت.ســپسدي ــیصرف ــهبحث ــهک گرفت
امــورسیاســیودينــیبــاتوجــهبــهمنابعــیکــهبــهآنهــااســتنادمیکنــد)آيــاتقرآنــی،روايــاتوســیره
علمــایديــن(مــوردنقــدقرارگرفتــهاســتودرنهايــتمــدلدولــتدينــیبــراســاس)قرائــتشــیعی(و
جايــگاهوظرفیــتآندربــارةزيســتمســالمتآمیــزپیــرواناديــانومذاهــببــاتوجــهبــهآيــات،روايــات

وســیرهمعصومیــن)ع(تبییــنمــیشــود.
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کارنامك
عضوهیئتعلميومديرگروهIslamic Studies

دردانشگاهفردوسیمشهد،
در اديان گفتگوی پژوهشی گروه مدير و مدعو استاد

دانشگاهجامعهالمصطفیالعالمیةمشهد،
بین مدت کوتاه آموزشهای حکمت مؤسسه رئیس

المللی،دانشگاهبینالمللیالمصطفیمشهد،
دبیرکارگروه»مشهد،پايتختفرهنگیجهاناسالم«

دردانشگاهبینالمللیالمصطفیمشهد،
دبیرعلمیهمايش»عدالتواخالق،درمکتباهل
دانشگاه )ع(«، رضا امام سیرة بر تاکید با )ع( بیت

فردوسیمشهد،
رئیـسمرکـزپژوهشـیجامعـهالمصطفیدرمشـهد،

1390تـا1394.
مطالعات جديد، کالم فلسفه، حوزههای پژوهشگر

اسالمی،گفتگویاديان.
شرکتدرفرصتمطالعاتیدردانشکدهفلسفه،دانشگاه

وين،اتريش،آبانماهوآذر1389،
ارائــةدههــامقالــةعلمــیوپژوهشــیدرهمايشهای

ــی. بینالملل

گزیده آثار
بـر مبتنـی دينـی علـم مدلهـای بررسـی و »نقـد
الگوهـایعلـمشـناختیپساپوزيتیويسـتی«،فصلنامـه

،1395 قبسـات،
»مسـئلهاختیـار:چیسـتیوامکانآنازمنظرفلسـفه
تحلیلـیمعاصـر«،فصلنامـهفلسـفهوکالم،دانشـگاه

فردوسیمشـهد،1395،
کريپکی«، شکاکانه استدالل در معنا »هنجارمندی

فصلنامهنقدونظر،1394،
»تأمالتصدرايیوبالقوهگیهایهايدگر«،فصلنامه

پژوهشهایفلسفی–کالمی،دانشگاهقم،1394،
در توجیه در گرايی برون گرايی/ درون يابی »ريشه

دانشاصولفقه«،فصلنامهذهن،1394.

■ جعفر مروارید )1359-(
●دانشآموختةدکتریفلسفه،مؤسسه
پژوهشیحکمتوفلسفهايران.

■ توسلی، حسن )1360-( 
●دانشجویدکتریانديشهمعاصر
مسلمین،جامعةالمصطفیالعالمیه،تهران.
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کارنامك
سردبیرفصلنامة»رسالت«،

عضوهیئتتحريريهمجلةعلمی،فرهنگی»بصیر«،
پژوهشگرهمکارمرکزپژوهشیالمصطفی،

المصطفی پژوهشی سايت نويسندگان هیئت ثابت عضو
مشهد،

عضوهیئتتحريريهدوفصلنامة»پايديا«.

گزیده آثار 
مطالعه با اديان؛ گفتوگوی فلسفی مدلهای بررسی
جامعۀ پژوهشی مرکز مسیحیت، و اسالم تطبیقی

المصطفیالعالمیه،)زير چاپ(،
 Common Ground: Islam, کتــاب
Christianity, and Religious Pluralism

ترجمــه(، دســت )در
»سنتگرايانوگفتوگویاديان،دوفصلنامةدانشپژوهی

تامل،ساول،ش1،بهاروتابستان1394،
»اينهمانیهويتشخصی)نقدوبررسیديدگاههیوم(«،

نشريةعلمی ترويجیبصیر،1388،
»افالطونوحیاتپسازمرگ«،نشريةعلمی ترويجی

بصیر،1388،
»چیستیودامنهگفتوگویاديانبراساسمبانینظری
پژوهشی. پورپورا«،علمی  داگالس و متاخر ويتگنشتاين

)دردستچاپ(.
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■ تألیف فلسفه فقه ضرورتی که همچنان باقی است

دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:
»تألیـففلسـفةفقـه،ضرورتـیکـههمچنانباقیاسـت«،ناصرقربـاننیا،فصلنامـةنقدکتابفقـهوحقوق،

ساول،ش1،بهار1394.

چکیده
ــد. ــادارن ــدهمیشــوندپیشــینهایدرخــوراعتن ــزخوان فلســفههایمضــافکــهمعرفتهــایدرجــهدومنی
ــراز ــیديگ ــیوبرخ ــفهعلوماجتماع ــت،فلس ــفهسیاس ــوق،فلس ــفهحق ــالق،فلس ــفهاخ ــوزهفلس درح
فلســفههایمضــافشــاهدادبیاتــینســبتًاغنــی،حتــیبهزبــانفارســیهســتیم؛امــافلســفهفقــهراهنــوز
نمیتــواندانشــیحتــینوظهــورتلقیکــرد.بحــثازفلســفهفقــه،بهعنــواندانشــیدرآســتانهتأســیس،
قدمتــیحــدوددودهــهدارد.درايــندورهادبیاتــیدرايــنبــارهخلــقشــدهاســت،برخــیســودمندوبرخــی
ــر ــیب ــادهکــهگوي ــدهاســتوهــمتشــتتفوقالع بیحاصــل.درنوشــتههاهــمتکــرارمکــرراتآزاردهن
ســرموضــوعواحــدیبحــثنمیشــود.البتــهايــنهــردوآســیبتــاحــدیفهمیدنــیاســت؛چــهآنکــه
دانــشهنــوزشــکلنگرفتــهاســت؛ازايــنروبــرســرتعريــف،هــدف،ماهیــت،متــد،مســائلونســبتآن
بــاديگــرعلــوم،خاصــهدانشهــایمرتبــطهمچــوناصــولفقــه،علــمکالم،علــومقرآنــی،علــمحقــوقو
علــماخــالق،اتفاقنظــرنیســت.درايــنفضــا،مشــاهدهتألیــفکتــابفلســفهعلــمفقــه،بهحــق،خواننــده
ــر ــناث ــیاي ــفومعرف ــنتوصی ــدضم ــتهمیکوش ــننوش ــددراي ــیآورد.منتق ــدم ــهوج ــدراب عالقهمن
ــیکــهداردازآســیبهای ــاهمــهامتیازات ــرب ــناث ــادآورشــود.اي ــارهایازکاســتیهایآنراي ســودمندپ
جــدیروشــیرنــجمیبــرد؛چنانکــهبرخــیازضعفهــادرتحلیــلوگاهبیتوجهــیبــهماهیــتفلســفه

ــدهانگاشــت. ــواننادي ــهرانمیت فق

وق
حق

 و 
قه

/ ف
ن

دی
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کارنامك
عضوهیئتعلمیومديرگروهحقوقدانشگاهمفیدقم،

دبیرکمیتهعلميهمايشبینالمللي»حقوقبشروگفتگويتمدنها«،1380،
رتبه2کارشناسیارشدحقوقبینالمللی،

برگزيدهکتابسالجمهوریاسالمی،درسالهای1379و1382،
ــیو ــیعرب ــایفارس ــهزبانه ــیب ــرعلم ــالتمعتب ــاپآندرمج ــهوچ ــاهمقال ــشازپنج ــفبی تالی

ــی، انگلیس
کسبعنوانپژوهشگربرترکشوری،استانیودانشگاهیدرسالهایمتوالی1383-1381،

مدرسدانشگاههایقموتهران،
داور،استادراهنماومشاوربیشازصدرسالةدانشگاهی،

ارائهسخنرانیدرهمايشهایمراکزدانشگاهیداخلیوخارجی.

گزیده آثار
کتاباخالقوحقوقبینالملل،انتشاراتسمتوپژوهشگاهفرهنگوانديشهاسالمي،1379،

کتابعدالتحقوقي،پژوهشگاهفرهنگوانديشه،1381،
ترجمهکتابالتشريعالجنايياالسالميجلد1،جهاددانشگاهيدانشگاهشهیدبهشتي،1372،

ترجمهکتابالتشريعالجنايياالسالميجلد2،نشرمیزان،1373،
»تمديدحقوقوآزاديها«،فقهوحقوق،1385،

»نگاهيبهيکترجمه»کتابفرهنگحقوقبینالملل«نامهمفید،ش9،1376،
»مطالعــهايپیرامــونمســئولیتمدنــيدولــتدرفقــهامامیــهوحقــوقموضوعــه«،نامــهمفیــد،ش13،

،1377
»شخصیتحقوقيسازمانهايبینالمللي«،نامهمفید،ش14،1377،

»حقوقترجماناخالق«،نقدونظر،1377،
»فلسفهمجازات«،نقدونظر،1377،

»نگاهيبهفقرازمنظرجرمشناسي«،نامهمفید،ش17،1378.

ده
زی

رگ
ب

■ زنده یاد قربان نیا، ناصر )1394-1343(
●دانشآموختةحوزهعلمیهو دکتریحقوقبینالملل،دانشگاهتهران.
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■ دعوت دوباره به فضیلت فکری

دراينحوزهدواثربهطورمشترکبرگزيدهشناختهشد:
1.»دعـوتدوبـارهبـهفضیلـتفکری«،امیرحسـینخداپرسـت،فصلنامـهنقدکتـاباخالق،علـومتربیتیو

روانشناسـی،ساول،ش4-3،پايیـزوزمسـتان1394.

چکیده

ــتو ــکلگرف ــة1990ش ــهدرده ــتک ــیاس ــددرمعرفتشناس ــیجدي ــت گرايش ــیفضیل معرفتشناس
ــی ــیدرمعرفتشناس ــةاصل ــود.انديش ــمردهمیش ــیش ــمدرمعرفتشناس ــایمه ــروزهازرويکرده ام
فضیلــتتغییرکانــونارزيابــِیمعرفتــیازباورهــابــهباورندههــاوفاعــالنمعرفــتاســت.برخــی
معرفتشناســانديدگاهــیبســیارمشــابهبــاروايتهــایمختلــفازاعتمادگرايــیدارنــد،بــهگونــهایکــه
ــاصاز ــریخ ــتراتقري ــیفضیل ــتوگاهمعرفتشناس ــیفضیل ــةمعرفتشناس ــیراطلیع گاهاعتمادگراي
ــی ــهديدگاه ــتراب ــیفضیل ــهمعرفتشناس ــباهتها،آنچ ــنش ــماي ــابهرغ ــمردهاند.ام ــیش اعتمادگراي

ــت. ــاوراس ــایب ــایويژگیه ــهج ــده،ب ــایباورن ــرويژگیه ــدآنب ــد،تأکی ــدلمیکن ــزب متماي
کتــابمعرفتشناســیفضیلــت،تألیــفدکتــرزهــراخزاعــیاســتکــهدرســالجــاریازســویانتشــارات
ــت ــهدس ــابب ــیازکت ــتگزارش ــدنخس ــدمیکوش ــه،منتق ــنمقال ــت.دراي ــدهاس ــرش ــمتمنتش س
دهــدســپسبــهنقــدوارزيابــیمحتــوایآنبپــردازد. ايــننقــددارایدوبخــشاســت.نخســتنگاهــی
ــاب ــرخزاعــیراازمفاهیــممهــممذکــوردرکت ــابداردســپسبرخــیترجمههــایدکت ــوایکت ــهمحت ب
برخواهــدشــماردوبــهپــارهاینــکاتويرايشــیوصــوریکتــاباشــارهخواهــدکــرد.درپايــان،نیــزنتیجــه
ــعدرس ــدمنب ــهبتوان ــرازآناســتک ــفتهتروناقصت ــا،آش ــیمزاي ــمبرخ ــاب،بهرغ ــهکت ــردک ــیگی م

ــرد. ــرارگی ــیق ــالتتکمیل ــایتحصی معرفتشناســیدردورهه

الق
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کارنامك 
کارشــناسارشــدگــروهحقــوقواخــالقزيســتی،پژوهشــگاهعلــوموفناوریهــاینويــنعلــومزيســتی

ــینا)1386-1394(، ــگاهی ابنس ــاددانش جه
عضوهیئتعلمیگروهفلسفةغرب،مؤسسةپژوهشیحکمتوفلسفهیايران)1394(.

پژوهشگرومحققحوزةفلسفهواخالق،
تألیفمقاالتمتعددعلمیپژوهشی،

مدرسحوزةفسلفه.

گزیده  آثار 
پدر مادریوتولیدمثل،الیزابتبريک،تهران:ققنوس،1395،)ترجمه(،

اعتماد،کرولینمکالود،تهران:ققنوس،1395،)ترجمه(،
اخالقباور،اندروچیگنل،اندرو،تهران:ققنوس،1395،)ترجمه(،

معنایزندگی،گرتتامسون،باهمکاريغزالهحجتي،تهران:نگاهمعاصر،1394،)ترجمه(،
ســلولبنیــادی:اخــالقوحقــوق،بــاهمــکاريمحمــدراســخومحمدمهــديآخونــدي،تهــران:پژوهشــگاه

ابنســینا،1389،
»باوردينیوخودآيینیعقالنی«،پژوهشنامةفلسفةدين،1394،

»مالحظاتاخالقیدرمشاورهیژنتیک«،پژوهشنامةاخالق،1394،
»امرالهيوعملاخالقي«،نشريةپژوهشهایاخالقی،1393،

»باوردينیوفضیلتعقالنیگشودگیذهنی«،نشريةجستارهایفلسفةدين،1393،
»اصولاخالقزيستی:کدامتفسیر؟«،باهمکاريفاطمهدومانلو،نشريةاخالقزيستی،1393.

ده
زی

رگ
ب

■ خداپرست، امیرحسین )1363-(
●دانشآموختةدکتريفلسفه،مؤسسةپژوهشیحکمتوفلسفةايران.
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■ معرفی و نقد یک کتاب و دو ترجمه آن،
کلیات فلسفه اخالق نوشته ِجیمز ِریِچلز

2.»معرفـیونقـديـککتـابودوترجمـهآن:کلیـاتفلسـفهاخـالقنوشـتهجیمـزريچلـز«،سـیدعلیرضـاصالحی،
فصلنامـهنقـدکتـاباخـالق،علـومتربیتـیوروانشناسـی،ساول،ش1،بهـار1394.

چکیده 
بخــشنخســتايــنمقالــهبــهمعرفــیجیمــزريچلــزوکتــاباوبــانــامکلیــات فلســفه اخــاقومــروری
بــرفصــولکتــابومباحــثآنمیپــردازد.کتــابريچلــزدرمیــانمتــونآموزشــیفلســفهاخــالقجايــگاه
ــودهاســت.ايــناثــردرمقايســه ممتــازیداردومدتهــاپرفروشتريــنکتــابحــوزهاخــالقوفلســفهب
ــالقو ــیاخ ــایدرس ــرایواحده ــاب ــنه ــیازبهتري ــرانيک ــجدراي ــیراي ــایدرس ــرکتابه ــاديگ ب
فلســفهاخــالقاســت؛نظــممنطقــیمباحــث،اســتفادهازمثالهــاوبحثهــایعینــی،پرهیــزازانتزاعیــات
ــای ــهترجمهه ــهب ــینقادان ــدنگاه ــه،منتق ــشدوممقال ــت.دربخ ــایآناس ــیازمزاي ــردعقل ورويک
فارســیايــناثــردارد.دوترجمــهموجــود،يکــیبراســاسويراســتدوم)ترجمــهآرشاخگــری(وديگــری
براســاسويراســتچهــارممتــناصلــی)ترجمــهمحمــودفتحعلــیوعلیرضــاآلبويــه(،توانســتهاندمتنــی 
نســبتًادرســتوخوشــخوانارائــهکننــد؛بــاايــنحــال،دارایکاســتیهايیمــیباشــند.درهــردوترجمــه
بخشهايــیازکتــابحــذفشــدهاند:يادداشــتنويســندهدربــارهويراســتدوموبخــشمنابــعوارجاعــات

درترجمــهاولومقدمــةنويســندهوبخــشمنابــعپیشــنهادیبــرایمطالعــهبیشــتردرترجمــهدوم.
برگــرداناشــتباه،معادلهــاینارســايــانادرســت،ويکدســتنبــودنمعادلهــابهنــدرتدرهــردوترجمــه
ديــدهمیشــود؛درمجمــوع،ترجمــهاولازترجمــهدومدقیقتــروزيباتــراســتوترجمــهدومبــهروزتــر.
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کارنامك 
مديراجرايیانتشارات»کتابطه«،

تدريسفلسفهاخالقدرحوزهودانشگاه،
مدّرسکارگاههایفنترجمهوزبانتخصصیعلومانسانی،

کارشناسگروهفلسفهپژوهشکدةفلسفهوکالمپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی،
دبیرگروهفلسفهديندانشگاهاديانومذاهبقم،

مديراجرايیدانشنامةشهیدمطهری،
کارشناسگروهفلسفةاخالقدانشگاهقم.

گزیده  آثار 
»ماهیــتانســانمعاصــرونیازهــایاوازديــدگاهسیدحســیننصــر«،فصلنامــةنقــدونظــر،ســالچهاردهــم،

ــوم،پايیز1388، شس
»علــمدينــیوعلــمســکوالرازديــدگاهســیدحســیننصــرونقــدآن«،منتشــرشــدهدرکتــابآيیــنعرفــی
ــهاهتمــام ــانظــارتعلمــیمحمدتقــیســبحانیوب )جســتارهايیانتقــادیدربنیادهــایسکوالريســم(،ب

مهــدیامیــدی،قــم:پژوهشــگاهعلــوموفرهنــگاســالمی،1389،
»مشکلیکههمهماباتکلیف گرايیداريم«)ترجمه(،مايکلاسلوت،نشريةاطالعاتحکمتومعرفت،

»صدرا،عشقعفیف،وفلسفهتعلیموتربیت«،نشريةاطالعاتحکمتومعرفت،
»العلــمالعلمانــيوالعلــمالدينــيمــنمنظــورالدکتــورســیدحســیننصــرورؤيــهنقديــهألفــکاره«المذهــب
ــة ــان،مرکــزالحضــارةلتنمی ــدرنجــف،لبن ــة،ترجمــهحی ــةفــيمرتکــزاتالعلمانی ــي:بحــوثنقدي العلمان

الفکــراالســالمی.

■ صالحي ساداتي، سیدعلیرضا )1360-(
●دانشآموختةدکتريفلسفهاخالق،دانشگاهقم.

ده
زی

رگ
ب
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■ واکاوی قضیۀ گفت  وگو
بررسی و نقد کتاب در جهان گفت  وگو

دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:
»واکاویمسـئلهگفـتوگـو:بررسـیونقـدکتابدرجهـانگفتوگو«،فرهنگارشـاد،فصلنامـةنقدکتاب

علـوماجتماعی،سدوم،ش7و8،پايیزوزمسـتان1394.

چکیده: 

امــروزهدرتحلیلهــایاجتماعــی،توجــهبــهتأثیــروکارکــردزبــان،موضوعــیبســیارگســتردهترازبرقــراری
يــکرابطــهســادهاجتماعــیاســت.گفتــهمــیشــودزبــان،انديشــةجــانگرفتــهاســتوپويايــیوتوســعه

ســاختارانديشــگانیافــراد،ازطريــقگفتوگــووبــهعبــارتبهتــر،گفــتوشــنود،مّیســرمیشــود.
آدمیفربهشودازراهگوش         جانورفربهشودازحلقونوش)مولوی(

انســانپــسازرفــعنیازهــایاولیــهزيســتی،بهعنــوانموجــودیفرهنگــینیازهــایعالیتــریداردکــه
شــايدگفــتوشــنودبــاديگــرانيکــیازنیازهــایبنیاديــنواولیــةاودرايــنکیفیــتزندگــیاجتماعــی
باشــد.بــرهمیــنپايــه،رويکردهــایمختلفــیبــرایتبییــنمقولــةگفتوگــومطــرحشــدهاســت.نخســتین
رويکــردمربــوطبــهســدههای16و17.موبهويــژهازســویتامــسهابــزاســتکــهبــهانســانآزادوامــا
فــردمحــورتوجــهدارد.ايــنديــدگاهکــههنــوزازجبرگرايــیقــرونوســطايیجــدانشــده،نمیتوانــددر
ــوتوجــهمؤکــدیداشــتهباشــد.رويکــرددومبیشــتر ــهموضــوعگفتوگ ــانب ــنانســانگرايیآنزم تبیی
بــهســدههای17و18.موازســویکســانیهمچــونروســو،مونتســکیووبهويــژهکانــتمطــرحشــدهکــه
ــهانديشــههايی ــناســاساســتک ــدوبراي ــدارتوجــهمیکن ــادگرخــواهواخــالقم ــهانســانآزادوام ب
ــیاســتکــه ــراجتماعگراي ــیب ــرد.رويکــردســوممبتن ــرارمیگی ــوردتوجــهق ــوهم چــونگفتوگــوبالق
ــرشــبکههایمجــازی ــارممتکــیب ــرارداردورويکــردچه ــنرويکــردق ــوناي ــودرکان ــتگفتوگ اهمی
وجامعــهشــبکهایاســت.هــادیخانیکــی،نويســندهکتــابدرجهــانگفتوگــو،بحــثخــودرابــرپايــه

ايــنچهــاررويکــردتدويــنوتشــريحکــردهاســت.
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کارنامك 
مدرسحوزههایجامعهشناسیدرمقاطعکارشناسی،کارشناسیارشدودکتری،

مديرگروهآموزشیعلوماجتماعیدانشگاهشهیدچمران،
عضوکمیتهتخصصیعلومانسانیوعضويتدرهیاتممیزهدانشگاهشهیدچمران،

عضوشورایانتشاراتدانشگاهشهیدچمراناهواز،
عضوانجمنجامعهشناسیايرانوبرخیانجمنهایبینالمللیجامعهشناسی،

عضوهیئتمديرهانجمنجامعهشناسیايرانبرایسهدورهمتناوبازسال1383،
عضوهیئتتحريريهوسردبیرمجلهجامعهشناسیايران)انجمنجامعهشناسی(از1383تاکنون،

عضــوگــروهعلــوماجتماعــیشــورایبررســیمتــونوکتــبعلــومانســانی،پژوهشــگاهعلــومانســانیاز
،1386

عضوکمیتهعلمیگروهعلوماجتماعیجشنوارهفارابیدرسال1387،
عضوهیئتداورانسیوسومیندورهجايزهکتابدرسال1394.

گزیده  آثار 
نظريهطبقةتنآسان،تورستینوبلن،تهران:انتشاراتني،1394،)ترجمه(،

نظريههایبنیادیجامعهشناختی،کوزروروزنبرگ،تهران:انتشاراتنی،1393،)ترجمه(،
کندوکاویدرجامعهشناسیادبیات،تهران:آگه،1391،

ــندورة ــاالتچهارمی ــهمق ــران«،مجموع ــهردراي ــهش ــتايیانب ــوچروس ــتايیوک ــعروس ــعهصناي »توس
مقالهنويســیدردانشــگاهاصفهــان،1369،

»مبانینظريهپردازیدربارةفرارمغزهابرحسبشکلهایمختلفدرشرايطکنونی«،نشريةنامهانجمن
جامعهشناسیايران،1380،

»مهاجرت،نابرابریوپیامدهایآن،مجلهتحلیلاجتماعی«،نشريةدانشگاهشهیدبهشتی،1389،
»بررســیيــکمتــنســترگفلســفی:بازخوانــیونقــدکتــابديالکتیــکروشــنگری،قطعــاتفلســفی«،

ــومانســانی،1392، ــون،پژوهشــگاهعل ــادیمت ــةانتق نشــريةپژوهشنام
»جايــگاهنقــددرآمــوزشعلــوماجتماعــی،بســتریبــرایتوســعهعلمــی فرهنگــی،نامــهعلــومانســانی«،

نشــريةپژوهشــگاهعلــومانســانیومطالعــاتفرهنگــی،1386و1387.
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■ ارشاد، فرهنگ )1320-(
●دانشآموختةدکتريجامعهشناسي،دانشگاهلندن.
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■ نقد کتاب ارتباط شناسی

دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:
»نقدکتابارتباطشناسی«،مصطفیهمدانی،پژوهشونگارشکتبدانشگاهی،ش33،تابستان1393.

چکیده
ــه ــاتاســتک ــومارتباط ــمنددرعل ــایارزش ــنیانرادازکتابه ــرمحس ــفدکت ــیتألی ــابارتباطشناس کت
مشــتملبــراهــّمنظريــاتعلــمارتباطــات،تعريفــینــوازارتبــاطونیــزتبییــنمدلــیجديــدازايشــاندر
ايــنعلــماســت.ايــنکتــاب،سالهاســتدردانشــگاههایکشــورمــورداســتفادهاســتادانودانشــجويان
ومنبــعآزمونهــایتحصیــالتتکمیلــیدررشــتهارتباطــاتاســت؛امــاداراینقايــصصــوری،ســاختاری
ــن ــهاســت.اي ــواردســامانيافت ــنم ــاهــدفاصــالحاي ــننوشــتارب ــددیاســتکــهاي ــیمتع ومحتواي
پـــژوهشبــاشیـــوةتحلیلــی اســنادیدرســهمحــوراصلــیيعنــینقــدصــوری،ســاختاریومحتوايــیانجــام
شــدهاســت.نتايــجايــنتحقیــقدرنقــدصــوری؛مشــخصنمــودندههــااشــکالويرايشــیوامالئــیو
انشــائی،درنقــدســاختاری؛تبییــنضعــفتنظیــموبخشبنــدیمنطقــیمطالــبخصوصــًابــاتأکیــدبــر
ــشازبیســت ــز،بی ــینی ــدمحتواي ــة»تقســیم«درمنطــقارســطويیاســت.درنق ــینظرّي ــدمنطق فراين
انتقــادارائــهشــدهکــهمهمتريــنآنهــا،ســهمحــوراســت:محــوراول،اشــکالروششــناختیدربرخــی
ــاط ــفارتب ــدتعري ــدتولی ــیدرفراين ــةتحلیل ــفبنی ــفاســت.محــوردوم،ضع ــیمؤل ــایتجرب آزمايشه
ــامبانــی توســطمؤلــفاســت؛ومحــورســوم،ضعــفســازةمعناشــناختیمــدلمنبــعمعنــادرمقايســهب
ــن ــکاراي ــیآش ــودوکمرنگ ــاخ ــانب ــاطانس ــةارتب ــدلدرمقول ــنم ــصاي ــزنق ــالمیونی ــفیاس فلس

ســاحتبنیاديــنارتباطــاتدرمــدلاســت.
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کارنامك 
تحقیقوتدريسدرسطوحمختلفعلمیدرحوزةعلمیةقم،

پژوهشگرومحققمطالعاتعلومانسانی،
تألیفدههامقالةعلمیوانتشاردرمجالتمعتبرپژوهشی،

ارائةمقالهدرهمايشهایملیوبینالمللی.

گزیده  آثار 
»اهـدافومراحـلتربیـتعرفانـيازديـدگاهآيتاهللسـعادتپـرور«،دوفصلنامـهتربیتاسـالمي،ش23،

پايیزوزمسـتان1395،
»روشهـايتفسـیرروايـاتعرفانـيواخالقـيمشـکل: بـراسـاساسـتقرايتماتیـکروشورهـاورد

،1394 زمسـتان اخـالق،ش30، نامـه پژوهـش سراالسـراء«،
»بازنمايـيارتباطفرشـتهوانسـاندرسـريالهايماورايي)مطالعـهموردي:تحلیلروايتسـريالملکوت(«،

فصلنامـهمعرفتفرهنگياجتماعي،ش21،زمسـتان1393،
»نقدکتابفلسـفهروشتحقیقدرعلومانسـانی«،نشـريهپژوهشونگارشکتبدانشـگاهي،سهجدهم،

ش1،بهار1393،
»ارزيابينقلبهمعناوتصحیفدرالجامعالصغیر«،فصلنامهعلومحديث،شماره78،زمستان1394،

»نگـرشعرفانـيواخالقـيپیامبـراسـالم)ص(بهدرمـان«،مجلهاخالقوتاريخپزشـکي،سهشـتم،ش
5،بهمن1394،

»تقطیـعحديـث:ارزيابـيتقطیـعدرالجامـعالصغیر«،مجلهپژوهـشهايقرآنوحديث،سچهلوهشـتم،
ش1،1394،

»قواعـدعـامدرفهـمآيـاتوروايـاتعرفانـيواخالقـيازمنظـرکتـابِسُراإلسـراء«،دوفصلنامـهاخـالق
وحیانـي،ش7،پايیـزوزمسـتان1393،

»روشاعتبارسنجيصدوررواياتعرفانيواخالقي«،پژوهشنامهاخالق«،ش26،زمستان1393.
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■ همدانی، مصطفی )1357-(
●دانشآموختةحوزةعلمیه،قم.
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■ بررسی ترجمه سه اثر از اریک امانوئل اشمیت
بر اساس آرای نظری اومبرتو اِکو

دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:
»بررســیترجمــهســهاثــرازاريــکامانوئــلاشــمیتبــراســاسآراینظــریاومبرتواکــو«،مرضیــهاطهاری

نیــکعــزمورعنــاطاهــرزاده،پژوهشــهایادبوزبــانفرانســه،ش3،سدوم، بهــاروتابســتان4931.

چکیده
ايــنمقالــهبررســیترجمــةســهاثــرازاريــکامانوئــلاشــمیتبــراســاسآراینظــریاومبرتــواکــواســت.

ايــنســهاثــرعبارتانــداز:میالرپــا؛ابراهیــمآقــاوگلهــایقــرآن؛اســکاروبانــویگلیپــوش.
درايــننوشــتاربــااســتفادهازآراینظــریاِکــووپالنهــایزبانــیلويــیيلمســلفبیــانشــدهکــهمترجــم 
تــاچــهانــدازهدرکارشموفــقبــودهويــاتوانســتهبــهترجمــهایدنیــابــهدنیــادســتيابــدوايدئولــوژی

ودنیــاینويســندهراانتقــالدهــد.
درآغــازمقالــهديدگاههــاینظــریاومبرتــواِکــودرخصــوصترجمــهبررســیشــده،ســپسدربخشهــای
واژه،نحــوومشــکالتســبکیترجمــهفارســیايــنســهداســتانبررســیشــدهاســت؛ايــننوشــتارحــاوی
ســهبخــشاســتکــهطــیآنبــهتوضیــحنظريــاتاِکــووتحلیــلانتخابهــایمترجــمپرداختــهشــده
ــشترســیم ــهنويســندهدرکتاب ــیراک ــهچــهشــیوههايیدنیاي ــهوب ــانشــاندادهشــودمترجــمچگون ت
کــرده،انتقــالدادهاســت.همچنیــنمشــکالتوموانــعناشــیازاختــالفســاختارزبانــیفرانســهوفارســی
وتفاوتهــایســبکیوفرهنگــیکــهدرمســیرمترجــمقــرارداشــتهذکــرشــدهوراهــیراکــهمترجــم
بــرایازمیــانبرداشــتنآنهــاپیــشگرفتــهاســت،نشــاندادهشــدهاســت.درفرجــاممقالــهنیــز،شــرح
شــدهکــهمترجــمتوانســتهدراکثــرمــوارددنیــاینويســندهراانتقــالدهــد،امــادرانتقــالفــرموســبک

نويســندهچنــدانموفــقنبــودهاســت.
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کارنامك 
استاديارگروهزبانفرانسهدانشگاهشهیدبهشتی،

سال هنرمندان، خانه نشانهشناسی پژوهشی گروه عضو
،90-93

میراث نشانهشناسی پژوهشی بینالمللی گروه عضو
فرهنگی،ازسال1394،

همکاریباسايتپژوهشیآکادمیهنر،ارسالمطلببه
اينسايتدرزمینهنشانهشناسی،

فرانسه، بخش رواقي، دکتر دايرهالمعارف با همکاري
.1375-1377

برگزیده آثار
»تحلیلنشانهشناسیمنوديگریدرگفتمانپلوالری،
ديگریدرخويش«،فصلنامةادبیاتمعاصرجهان،دوره20،

ش2،پايیزوزمستان1394،
با المثلها »تحلیلزمانوشاخصهایزمانیدرضرب
فارسی«، زبان مطالعه: مورد معناشناسی، نشانه  رويکرد

جستارهایزبانی،ش19،مهروآبان1393،
»بعدعاطفیگفتمان،بیداریعاطفیونقشافعالموثردر
مجموعهداستانبهکیسالمکنم،سیمیندانشور«،کتاب
نشانهشناسیونقدادبیاتداستانیمعاصر2،نقدوبررسی
آثارصادقچوبکوسیمیندانشور،تهران:سخن،1393،
ديگری حضور زيادی: زن اجتماعی معناشناسی »نشانه 
برایساختمعنایزندگیخود«،کتابنشانهشناسیونقد
ادبیاتداستانیمعاصر1،نقدوبررسیآثارابراهیمگلستان

وجاللآلاحمد،تهران:سخن،1392،
معنا نشانه  ديدگاه از متعالی ونشانههای روايی »نظام
نقد بازرگانمولوی«، شناسیسیالدرداستانطوطیو
با ادبی نقد ملی همايش دومین مقاالت مجموعه نامه،
حمیدرضا دکتر کوشش به ادبیات، نشانهشناسی رويکرد

شعیری،آذر1391،)بهزبانفرانسه(.

ده
زی

رگ
ب

■ اطهاري نیک عزم، مرضیه 
)-1357(
●دانشآموختةدکترينشانهشناسی،
دانشگاهپاريس،فرانسه.

■ طاهرزاده، رعنا 
 )-1365(
●دانشآموختةکارشناسیارشد
مترجمیزبانفرانسه، دانشگاه
شهیدبهشتی.

کارنامك 
مترجموپژوهشگرحوزةزبانفرانسه،

)1392- خانه فیلم سینمايی فصلنامة با همکاری
تاکنون(،

ترجمهوتألیفدههامقالةعلمیدرحوزةزبانفرانسه.

برگزیده آثار
همفـریبـوگارتاثرديويدتامسـن،کتابکدهکسـری،

1393،)ترجمه(،
جزازمجموعهیسبکشناسِیُمصّوِرموسیقینوشتة
)زير بیدگل انتشارات میلُکوسکی، بیل داْوس، کلیف

چاپ(
»نمیتونـیيـهنیمـهگانگسـترباشـی،دربـارةسـريال
امپراطـوریبـوردواک«،فصلنامةفیلـمخانه،ش4و5،

بهـاروتابسـتان1392،)ترجمه(،
دربارة کاروای وونگ با گفتگو روحیه، يک »ترسیم
فصلنامة سیمان«، میشل بواسطة بزرگ استاد فیلم

فیلمخانهش6،پايیز1392،)ترجمه(،
ساختة بیخوابی دربارة نیمهشب، آفتاب »زير
کريستوفرنوالن«،فصلنامةفیلمخانهش7،زمستان

1392،)ترجمه(،
اسباببازی3«، داستان دربارة برزخ، به »دعوت

فصلنامةفیلمخانه،ش8،بهار1393،)ترجمه(،
میبخشد«، خدا تنها دربارة رويا: يک مثل »درست

فصلنامةفیلمخانه،ش8،بهار1393،)ترجمه(،
»من،خودمواو«،فصلنامةفیلمخانه،ش9،تابستان

1393،)ترجمه(،
»گذشتهحضوردارد«،فصلنامةفیلمخانه،ش12،بهار

1394،)ترجمه(،
»اِلخودمناست،گفتگوبانیکالسويندينگرفن«،

فصلنامةفیلمخانه،ش18،پايیز1395،)ترجمه(.
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■ نقد و بررسی مجموعه فرهنگ های سخن

دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:
»نقدوبررسـیمجموعهفرهنگهایسـخن«،فرهادقربانزاده،ويژهنامةنامةفرهنگسـتان،فرهنگنويسـی،

ش10،اسفند1394.

چکیده 
ــزرگ،فرهنــگفشــردهو ــیفرهنــگب ــرمجموعــهفرهنگهــایســخنيعن ــهنقــدیاســتب ــنمقال اي
فرهنــگروز،بــاايــنتوضیــحکــهبرخــالفاغلــبنقدهايــیکــهبــرفرهنگهــانوشــتهمیشــود،منتقــد
ــت ــماهمی ــوردیوک ــایم ــرايراده ــردهوازذک ــیک ــارابررس ــنفرهنگه ــیاي روشفرهنگنويس
خــودداریکــردهاســت.نويســندةمقالــهبــهدلیــلروشــمندیموجــوددرايــنمجموعــهفرهنگهــا،فــن
فرهنــگنويســیفارســیرابــهدودورة»پیشاســخن«و»پساســخن«تقســیمکــردهومعتقــداســتکــهدر
ــود. ــرداریش ــوب ــیالگ ــرفرنگ ــایمعتب ــهدرفرهنگه ــهکاررفت ــایب فرهنگنويســیفارســیازروشه
ــای ــی،واحده ــرةزبان ــر،پیشــنهادهايیدادهاســت:پیک ــایزي ــکازبخشه ــسازبررســیهري ــدپ منتق
واژگانــیعمومــیوتخصصــی،تعريفنــگاری،آوانويســی،شــاهدومثــال،ريشــه،برچســبحــوزةعلمــیو
ــهنیــز حــوزةمعنايــی،نظــامارجــاع،ترکیبهــا،هويــتدســتوری،ونشــانههایاختصــاری.درپايــانمقال

پیوســتیآمــدهکــهدرآنفرهنــگروِزســخنمعرفــیشــدهاســت.
ی

اس
شن

ان 
 زب

ن/
زبا
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کارنامك 
همکاریبامؤسسةلغتنامةدهخدادرزمینةفرهنگنويسی،

فرهنگنويسیدرفرهنگستانزبانوادبفارسی،
همکاریبانشرهایاشجع،تیساوفرهنگمعاصر،

شايستهتقديرسیزدهمیندورةکتابفصل،)بهار1389(،
پژوهشگربرگزيدةدانشگاهآزاد،واحدتهرانجنوب،)هفتةپژوهش،پايیز1389(.

گزیده  آثار 
زبانوادبیاتفارسی،تهران:کارآفرينان،1386،

فرهنگفارسیعمید)تألیفوويرايشجديد،همراهبالوحفشرده(،تهران:اشجع،1389،
فرهنگفارسیروز،)دردستتألیف(.

ــق، ــخنعش ــابس ــدرجدرکت ــی،من ــهسیاوش ــکاریصالح ــاهم ــرة«،ب ــِیالنجومالزاه ــایفارس »واژهه
ــخن،1395. ــران:س ــوری،ته ــنان ــرحس ــننامةدکت جش

ــرهای، ــیپیک ــشزبانشناس ــتینهماي ــاالتنخس ــدرجدرمجموعهمق ــیروز«،من ــرةفارس ــیپیک »معرف
تهــران،نويســةپارســی،1394.

ــاهی«، ــنخرمش ــتیبهاءالدي ــهسرپرس ــنامةکارا،ب ــیفرهنگدانش ــدوبررس ــی:نق ــرفرهنگ ــیب »درنگ
ــو،1394، ــگاهن ــريةن نش

»معرفینرمافزارفرهنگنويسیپرلکس«،نشريةفرهنگنويسی،1394،
»نقدوبررسیفرهنگبزرگسخن«،نشريةفرهنگنويسی،1394،

»نقدوبررسیبخشريشهشناسیفرهنگبزرگسخن«،نشريةفرهنگنويسی،1394،
گسترشمعنايی»براِی«درمعنی»ماِل«،نشريةنامةفرهنگستان،1393،

»نقــدوبررســیفرهنــگفارســیاعــالم،اثــرغالمحســینصــدریافشــاروهمــکاران،فرهنــگمعاصــر«،
ــی،1392، ــريةفرهنگنويس نش

»پیشنهادهايیبهمؤلفانفرهنگهایفارسیبهزبانهایديگر«،مجلةفرهنگنويسی،1392،
»درنگبريکفرهنگ«،نشريةگزارشمیراث،تیر1391،

»راههایخريدفرهنگلغتمناسب«،هفتهنامةکتابهفته،1389.

یر
قد
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شای

■ قربان زاده، فرهاد )1363-(
●دانشآموختةکارشناسيارشدزبانشناسي،دانشگاهعالمهطباطبايي.
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■ علم، دین و خرافه در تمدن اسالمی

دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:
»علـم،ديـنوخرافـهدرتمـدناسـالمی:نقـدیبـرکتـابمقاالتیدربـارةمفهومعلـمدرتمدناسـالمی«،
امیرمحمـدگمینـی،فصلنامـهنقـدکتـابعلـوممحـضوکاربـردی،س2،ش5و6،بهاروتابسـتان1394.

چکیده 
ــارةمفهــومعلــمدرتمــدناســالمیکــهبــهقلــماســتادرســولجعفريــانبــهزيــور کتــابمقاالتــیدرب
ــمو ــیعل ــگاهاجتماع ــارةجاي ــردرب ــالهایاخی ــهدرس ــتک ــاریاس ــدودآث ــدهازمع ــتهش ــعآراس طب
حوزههــایاجتماعــیديگــریچــونديــنوخرافــاتنوشــتهشــدهاســت.ايــنکتــابشــامل17مقالــهيــا

ــردازد. ــنموضــوعمیپ ــفاي ــایمختل ــهجنبهه ــبخاصــیب ــدونترتی ــهب فصــلاســتک
ايــناثــردربیــانرابطــةعلــمبــاديــنوخرافــاتاســتوريشــههایعقــبماندگــیعلمــیمســلمانانرا
مــیکاودامــادرايــنمســیربــهدلیــلعــدممراجعــهبــهمتــونعلمــیواکتفــابــهمتــونتاريخــیوفلســفی
ودينــی،مــوردانتقــادقــرارگرفتــهاســت.بــهزعــممنتقــد،اگرچــهايــنکتــابســاختاروخــطســیرروشــنی
ــان ــاراســتکــهدرزب ــرایاولیــنب ــداردودارایکاســتیهایفــراوانمحتوايــیوصــوریاســتامــاب ن
فارســیموضــوعودادههــایجالــبومهمــیراپیــشکشــیدهاســتومــیتوانــددرآينــدةپژوهشــیرشــتة

تاريــخعلــممفیــدباشــد.
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کارنامك 
عضوهیئتعلمیپژوهشکدةتاريخعلمدانشگاهتهران،

مدرسدروستاريخوفلسفةعلمدردانشگاهتهران،صنعتیامیرکبیروفرهنگستانزبانوادبفارسی،
پژوهشگرحوزةتاريخنجومدرتمدناسالمی،تاريخورودعلومجديدبهايران،

تألیفمقالههایمتعددعلمیوپژوهشی.

گزیده آثار
دايرههایمینايی:پژوهشیدرتاريخکیهانشناسیدرتمدناسالمی،تهران:انتشاراتحکمتسینا،1394.

»گسترةآثارهیئتدرتمدناسالمی«،تاريخعلم،ش15،1392،
»تاريخنگاریعلمبهسبکويگ«،روششناسیعلومانسانی،ش62،بهار1389،
»مدلسیارهایقطبالدينشیرازیدراختیاراتمظفری«تاريخعلم،ش8،1388،

»تاريخنگاریبرونگرايانهیعلم:بازخوانیتزهسن گراسمان«هستیوشناخت)نامةمفیدسابق(–77،ج1،
ش1،1389،

»بررسیداليلمرکزيتوسکونزمیندرآثارهیئتدورةاسالمی«تاريخعلم،ش11،1391،
»گذرزهرهوترتیبسیاراتدرنجومدورةاسالمی«،تاريخعلم،ش12،1392.

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

ده
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■ گمینی، امیرمحمد )1361 (
●دانشآموختةدکتريتاريخوفلسفةعلم،مؤسسهپژوهشیحکمتوفلسفهايران.
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■ مداقه ای در مباحث تئوری طراحی گرافیک:
نگاهی به کتاب طراحی گرافیک چیست؟

دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:
»مداقــهایدرمباحــثتئــوریطراحــیگرافیــک:نگاهــیبــهکتــابطراحــیگرافیــکچیســت؟«،مهــدی

حــقشــناس،فصلنامــهنقــدکتــابهنــر،سدوم،ش7،پايیــز1394.

چکیده
ــه ــبتب ــگراننس ــویپژوهش ــکازس ــیگرافی ــوریطراح ــثتئ ــهمباح ــهب ــرتوج ــالهایاخی درس
ــة ــةحاضــرضمــنبررســیوارائ ــهاســت.مقال ــریگرفت ــةهشــتادشــکلجدیت ــنده ســالهایآغازي
ــد ــوآرک،نگاهــیازســرنق ــننی ــابطراحــیگرافیــکچیســت؟نوشــتهیکوئنتی شــرحیمختصــرازکت
بــهمطالــبآنداشــتهومیکوشــدتــابرخــیويژگیهــاوکاســتیهایآنراازمنظــرپژوهشــیو

ــد. ــیکن ــوری،ارزياب ــثتئ ــایمباح چالشه
ــتقرايی، ــتراتژیاس ــااس ــبب ــدواغل ــخیتوصیفیان ــتلزمپاس ــت«مس ــشهای»چیس ــهپرس ــاک ازآنج
دادههــایتحقیــقوروابــطبیــنآنهــارامــوردبحــثقــرارمیدهنــد؛همیــنمطلــبمبنايــیبــرایبررســی
ــی ــاطــرحپرســشچیســت،چــهتوصیف ــه:نويســندهب ــرآناســتک ــهب ــذاســؤالمقال حاضــرشــدهول
ــنمنظــور ــهاي ــردهاســت؟ب ــهک ــابارائ ــکوچــهاســتنتاجیازمباحــثمطــرحدرکت ازطراحــیگرافی
جزئیــاتمطالــبکتــاباعــمازموضــوع،هــدف،بخشهــا،بحثهــاوجدلهــاینويســندهمــوردواکاوی
قرارگرفتــه،ســپساشــارهاینیــزبــهتعريــفمفاهیــم–بهرغــمتأخیــردرنحــوةتدويــنخــوِدکتــاب-شــده

اســت.درپايــان،ايــنمــواردبــااشــاراتیبــهترجمــةخانــممرجــانزاهــدیهمــراهگشــتهاســت.
ــتهبندیبرخــیمباحــث،انتخــاب ــش،دس ــوردگزين ــاتم ــهموضوع ــایآناســتک ــجحاصــلگوي نتاي
نمونههــایمتنوعــیازتصاويــرآثــارطراحــانوتوصیــفوتحلیــلآنهــاازويژگیهــایکتــابدرتوصیــف
ــال،وجــودمشــکالتپژوهشــی،ســوگیریدر ــنح ــوریآناســت؛درعی ــکومســائِلتئ طراحــیگرافی
ــوانازمهمتريــنضعفهــایآنبرشــمرد. ــانمباحــثرامیت ــب،وکلیگويــیدربی بررســیبرخــیمطال
ــهمنظــوررفــعبرخــیمشــکالتفعلــیپژوهــشومباحــثنظــریطراحــیگرافیــکدر ــهحاضــرب مقال

جامعــهپیشــنهادهايینیــزارائــهکــردهاســت.
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کارنامك
عضورسمیانجمنصنفیطراحانگرافیکايران،1389تاکنون،

عضــوهیئــتانتخــابوداورچنديــنجشــنوارهملــیدرزمینــةطراحــیگرافیــکوهنرهــایديجیتــالاز
ــز؛بیســتوچهارمین ــراهتبري ــالوهم ــایديجیت ــنجشــنوارههنره ــا؛اولی ــادوارةخــطســرخمن ــه:ي جمل

ــانسراســرکشــور...،1390تاکنــون، جشــنوارةفرهنگــیدانشــجو-معلمــاندانشــگاهفرهنگی
ــهرهای ــیش ــوزشعال ــزآم ــگاههاومراک ــریدردانش ــاطتصوي ــیوارتب ــودروسطراح ــدرسمدع م
اصفهــان،تبريــزوتهــرانازجملــه:دانشــگاهآزاداســالمی؛مرکــزآموزشهــایفرهنگــی هنــریدانشــگاه

ــز...،1394-1386، ــراســالمیتبري تهــران؛دانشــگاههن
طــراحگرافیــکآزادوفعالیــتبــرایناشــران،مؤسســاتوســازمانهايینظیــر:انتشــاراتمرکــز
ــتیو ــعدس ــی،صناي ــراثفرهنگ ــازمانمی ــان؛س ــراصفه ــگاههن ــل؛دانش ــةمل ــيوخان اصفهانشناس

گردشــگری؛حــوزههنــری؛شــهرداری...،1394-1380.

برگزیده آثار
فرهنگهایقومیدرطراحیگرافیکمعاصرايران،)دردستتألیف(،

ارتباطاتبصریومحیطیدرايرانعصرقاجار،)دردستتألیف(،
»نکوداشتطراحینشانه:نگاهیبهکتاب: نشانداشت«،فصلنامةنقدکتابهنر،ش1و2،1393،

ــای ــريةهنره ــانی«،نش ــنگنگارههایساس ــیس ــایطراح ــاطیریدربنیانه ــی اس ــایتاريخ »زمینهه
ــا،هنرهــایتجســمی،ش46،1390، زيب

ــی ــگبزرگ ــتدادنزن ــهحرک ــقب ــاب،موف ــوزوندوطن ــیدنم ــاکش ــربچهایب ــهپس ــورک »همانط
میشــود«،نشــريةکلمــه)ويژهنامــهفلســفهونقــدهنــر(،ش2،1386.

ده
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ب

■ حق شناس، مهدی )1361- (
●دانشآموختةکارشناسیارشدارتباطتصويری،دانشگاههنرتهران.
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■ جامعه شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتناع

دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:
»جامعــهشناســیادبیــاتورمــانيــاشــوخیکــردنبــاامتنــاع«،ســیدمهدیيوســفی،فصلنامــةنقــدکتــاب

ادبیــات،ساول،ش1،بهــار1394.

چکیده
ــه ــاط جامع ــوان از ارتب ــیت ــران م ــا در اي ــی دارد؟ آي ــه ارتباط ــری چ ــای بش ــر دانشه ــا ديگ ــات ب ادبی
شناســی وادبیــات ســخن گفــت؟ متأســفانه در ايــران بــه روابــط میــان رشــتهای علــوم انســانی اعتنــا نمــی
شــود. ايــن نوشــتهتــالش میکنــد نشــان دهــد چگونــه مفاهیــم و مکانیســمهــای معینــی در ادبیــات و 
نقــد ادبــی عمــل مــیکننــدو بــه کار گرفتــه مــیشــوند تــا تــالشهــای چشــمگیر و نوآورانــه بــه راههــای 
فروبســته بینجامــد.نويســنده درايــن مقالــه مــیکوشــد سرچشــمههــا را نشــان دهــد کــه ايــن ضعــف از آن 

آب مــیخــورد و نقــصهــای موجــوددر جامعــهشناســی رمــان فارســی نیــز ناشــی از آن اســت.
کتــابجامعهشناســیرمــانفارســینوشــتةعســگرعســگریحســنکلوموضــوعنقــدايــننوشــتهاســت.
ايــنکتــابتالشــیاســتبــرایگشــودنراهــیتــازهدرنقــدادبیــاتوبــهويــژهرمــانفارســی؛تالشــی

ــانســازد. کــهمنتقــدمیکوشــدنافرجامیــشرانماي
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کارنامك 
محقـقهمـکاردرطـرحبرآمـدنژانـرخلقیاتنويسـیدرسـخنديوانسـاالرانه،پژوهشـگاهفرهنـگ،هنـر،

رسـانه،1395،
همکاریدرطرحديرينهشناسیوتبارشناسیرشتةتاريخ،سازمانسمت،1395-1394،

عضـوگـروهنـگارشپیشنويـسطـرحجامـعجديداراضـیعباسآبـاد،مرکـزمطالعـاتوبرنامهريزیشـهر
،1394 تهران،

عضوهیئتداورانفهرستفصلِیکتابوجايزهساالنةالکپشتپرنده،1395-1390،
عضوانجمننويسندگانکودکونوجوان،1395-1382،

مؤلفهمکاردردائرهالمعارفمطبوعاتايران،1395-1391،
همکاریدرطرحوضعیتونسبتتاريخوجامعهشناسیايران،پژوهشگاهتاريخاسالم،1395-1390،

لوحتقديرجايزهکتابسالکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان،1392،
برگزيدةجشنوارةنقدکتابدرشاخةادبیاتکودک،1387،

برندةجايزةنقدسالشورایکتابکودک،1382.

گزیده  آثار 
گفتاردربارةاقتصادسیاسی،ژانژاکروسو،تهران:روزبهان،1394،)ترجمه(،

سیاستازمجموعةآموزشفلسفهبهنوجوانان،تهران:افق،1391،
عددازمجموعةآموزشفلسفهبهنوجوانان،تهران:افق،1391،

فوکو،گریگوتینگ،تهران:افق،1390،)ترجمه(،
مسألةمیشلفوکو،تهران:تیسا،)دردستانتشار(،

»تمايزيابینهادهایادبیاتکودکدردهة1340«،درکتابدورانکودکیدرايران،تهران:آگاه،1395،
»تصويـرتهـرانوشـکلدهيبـهفضاهايخالـي:نمونهتپههايعبـاسآباد«،بـاهمکاريمنصـورهبلخاري

قهي،نشـريةگفتگـو،ش64،تیر1393،
»میشلفوکووقدرتمولد«،نشريةجامعه،فرهنگ،رسانه،سالدوم،ش6،1392،

»تاريـخيـکمفهـوم:مخاطبشناسـیوادبیاتکـودکدرايران«،نشـريةروشـنان،دفترچهاردهم،زمسـتان
،1391

»احمدرضااحمدی«،پژوهشنامةادبیاتکودکونوجوان،دورةاول،ش50،1386.

ده
زی

رگ
ب

■ یوسفي، سّیدمهدي )1361-(
●دانشآموختةدکتريانديشهسیاسي،دانشگاهتهران.
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■ معّرفی و بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه

دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:
»معرفیوبررسیدوتصحیحتازةشاهنامه«،سجادآيدنلو،ضمیمةآينةمیراث،ش40،1394.

چکیده 
ــة ــةآين ــممجل ــهصــورتيکــیازضماي ــلاســتوب ــةمفّص ــهدراصــلشــاملدومقال ــار-ک ــنگفت اي
ــردازد.نخســتويرايــِش ــِحجديــدشــاهنامهمــیپ ــهمعّرفــیوبررســِیدوتصحی میــراثچــاپشــده-ب
نهايــِیشــاهنامةمعــروفبــهچــاپمســکوکــهپــسازآمــادهشــدنآنازســویمحّققــانومصّححــان
روســیدراختیــاراســتادمهــدیقريــبقــرارگرفتــهوبعــدازچهــارســالبازنگــرِیايشــانســرانجامدر
ســال1391ازســویانتشــاراتســروشدرنــهجلــدبــهطبــعرســیدهاســت.متــِنديگــر،ويرايــشدوِم
تصحیــحدکتــرجــاللخالقــیمطلــقکــهانتشــاراتســخندرســال1393دردودفتــرچــاپکــردهاســت.
ــاتويافتههــاِیجديــدخويــشو ــااســتفادهازنســخههاینويافتــه،تجربّی درايــنکارمصّحــِحارجمنــدب
پیشــنهادهایديگــرانويرايــِشديگــریازچــاپهشــتجلــدِیپیشــینخــودودوهمکارشــانبــهدســت
ــا ــیي ــدويژگ ــِحپیشــیناســتوچن ــاناصــوِلاساســِیتصحی ــازه،هم ــشت ــد.روشکاردرويراي دادهان
ــهبیســتو ــحب ــاِیتصحی ــماِرنســخههایمبن ــِشش ــتاز:افزاي ــارتاس ــیعب ــِنقبل ــامت ــاوِتآنب تف
ــهامــالیواژههــا، ــِهبیشــترب ــراوانازنســخةســنژوزف،توّج ــدِیف ــژهبهرهمن ــهوي يــکدســتنويسب
ــر،آوردن ــایکهنت ــابصورته ــات،انتخ ــِرکلم ــذارِیکاملت ــات،حرکتگ ترکیب ــّطّ ــمالخ ــتدررس دّق
ــِت ــتبی ــلوهف ــردِنچه ــروب ــِیمفّصلت ــانهگذارِینگارش ــات،نش ــاتوترکیب ــِرکلم ــکِلکاملت ش
ديگــربــهمتــنورســیدِنتعــدادبیتهــایشــاهنامهبــه49935بیــت.دربررســیايــنهــردوتصحیــح
ــد ــظهــاوچن ــتهــاوتلّف ــدبخــِش)ضبــطهــا،قرائ ــاهآنهــادرچن ــِیکوت ــازةشــاهنامهپــسازمعّرف ت
نکتــةديگــر(پیشــنهادهايیمطــرحوايــننتیجــهحاصــلشــدهاســتکــهفعــاًلبهتريــنچاپهــایمعتبــِر
ــاپ ــیچ ــِشنهاي ــقوويراي ــیمطل ــرخالق ــحدکت ــشدوِمتصحی ــبويراي ــهترتی ــرانب ــیاي ــةملّ حماس

مسکوســت. 
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کارنامك
عضوهیئتعلمیو)دانشیار(دانشگاهپیامنوراورمّیه،

برندةمدالطالونفراّولايراندردهمینالمپیادادبيدانشآموزي،تابستان1376،
شايستةتقديردردومینآيینبزرگداشتحامیاننسخخّطي،آبان1381،

منتقدکتاِببرگزيدةحوزةادبّیاتدرنخستینجشنوارةنقدکتاب،آذر1383،
شايستةتقديِربخشنقدادبیدرنخستیندورةجايزةادبِيجاللآلاحمد،آذر1387،

شايستةتقديردربیستوششمیندورةکتابسالايران،)بهمن1387(،
برگزيدةششمینجشنوارةنقدکتابدرحوزةادبّیاتفارسی)آبان88(،
برگزيدةدوازدهمینآيینبزرگداشتحامیاننسخخّطی)آبان91(،

برگزيدةچهاردهمینآيینبزرگداشتحامیاننسخخّطی)دیماه93(.

برگزیده آثار
نامورنامةشهريار)شاهنامة1:برگزيدةديباچه،داستانهفتخانرستم،رستموسهرابوسیاوش(،مقّدمه،

انتخابوتوضیحات،تهران:سمت1394،
شاِخسرِوسايهفکن)شاهنامة2:برگزيدةداستانهایفرود،بیژنومنیژهورستمواسفنديار(،مقّدمه،انتخاب

وتوضیحات،تهران:سمت،1394،
زرينقبانامه)منظومهایپهلوانیوپیروشاهنامهازعصرصفويه(،اثرسرايندهایناشناس،تهران:سخن،1393،
طومارنّقالیشاهنامه)براساسدستنويسموّرخ1135هـ.قکتابخانةشادرواناستادمجتبیمینوی(،مقّدمه،

ويرايشوتوضیحات،تهران:نشربهنگار1391.
دفترخسروان)برگزيدةشاهنامةفردوسی(،تهران:سخن1390،

متونمنظومپهلوانی)برگزيدةمنظومههایپهلوانِیپسازشاهنامه(،مقّدمه،انتخابوتوضیحات،تهران:سمت1388،
منظومةرستمنامه)داستانمسلمانشدنرستمداستانبهدستامیرالمومنینعلیهالّسالمبهانضماممعجزنامة

مواليمّتقیان(،بامقّدمهوويرايش،تهران:مرکزپژوهشيمیراثمکتوب1387،
ازاسطورهتاحماسه)هفتگفتاردرشاهنامهپژوهي(،بامقّدمةدکترمحّمدامینرياحي،مشهد:جهاددانشگاهِي

مشهد،1386،
خالقيمطلق، دکترجالل مقّدمة با ايران(، ادبحماسِي و دربارةشاهنامه نقد و مقاله )بیست ترنج نارسیده

اصفهان:نقشمانا،1386.

ده
زی

رگ
ب

■ آیِدنلو، سّجاد )1359- (
●دانشآموختةدکترِیزبانوادبّیاتفارسی،دانشگاهتربیتمعلّمآذربايجان
)شهیدمدنِیتبريز(
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■ نقد و تحلیل من چراغ ها را خاموش می کنم
از منظر زبان و جنسیت

دراينحوزهيکاثرشايستةتقديرشناختهشد:
»نقدوتحلیلرمانچراغهارامنخاموشمیکنمازمنظرزبانوجنسیت«،مالحتنجفیعرب،دوفصلنامة

علومادبی،سچهارم،ش6و7،بهاروتابستان1394.

چکیده
تحلیلآثارادبیازمنظرزبانوجنسیتدرزبانفارسی،موضوعیبديعاست.نخستینبار»رابینلیکاف«
باطرحنظريةتفاوتزبانزنانبازبانمردانوتسلطزبانمردانهبرزبانزنان،تحولشگرفیدرمطالعات
زبانشناسیاجتماعیايجادکرد.درايرانزنانرامخاطبآثارادبینمیدانستندوبیشترمردانبرایمردان
آثار نويسندگی، عرصة به زنان ورود از پس اما میدانستند، مردانه زبان نیز را زبان بهترين و مینوشتند
برجستهایازآنانخلقشد.زوياپیرزاديکیاززنانداستاننويسمعاصراستکهدرمیاننويسندگانادبیات

معاصرجايگاهیمطلوبدارد.
اينمقالهباپژوهشیدررمانبرجستةویبانامچراغهارامنخاموشمیکنم،مکالماتقهرمانانراازحیث
زبانوجنسیتبررسیکردهومیزانموفقیتنويسندهراارزيابیمینمايد.منتقدبرایبیانتفاوتهایزبانی
زنانومردان،مکالماتشخصیتهایرمانراشرحکردهوبهروشتوصیفی-تحلیلیبررسیکردهکهپیرزاد
تاچهاندازهموفقبودهويابهدلیلعدمآگاهیکافیازيافتههایزبانشناساناجتماعی،مخصوصًازبانو
جنسیتوياعواملفرهنگی،اجتماعیوعاطفیخاص،زبانیمناسبباجنسیتقهرمانانخودخلقنکردهاست.
دوازدهشخصیت)9زندرمقابل3مرد(،تمامیمکالماتاينرمانرابهخوداختصاصدادهاند؛.بهدلیلاينکه
بیشترقهرمانانرمانزنهستند،بیشترمکالماتبینآنها)زن/زن(صورتگرفته،برخیازمتغیرهایشاخص
جنسیتیمانندقطعکالمودستوراتآمرانهیتشديدیدرمکالماتيابهکارنرفتهيابهدرستیرعايتنشده
استودشواژههانیزهمهازنوعغیررکیکاند.اگرچهزبانقهرمانانازنظرنحویودايرةواژگانومیزانکالم
قوتچندانیندارد،امانويسندهدربسیاریازمواردموفقوازحیثپرداختنبهموضوعاتخاصجنسیتها،

گاهیفراترازهنجارهایزبانشناسیعملکرده،لیکندرپارهایازمواردناموفقبودهاست.
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ا
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کارنامك 
داورجشنوارهجوانخوارزمی،دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجايی،)1386تاکنون(،

دبیرپانزدهمینوشانزدهمینجشنوارهجوانونوجوانخوارزمی،ادارهکلآموزشوپرورششهرستانها،
،)1391-1393(

،)1394 داورمسابقةپرسشمهررياستجمهوریبخشداستانمرحلهکشوری،وزارتآموزشوپرورش،)
داورسیوچهارمیندورةمسابقاتفرهنگی،هنریمرحلهکشوری،وزارتآموزشوپرورش،)1395(،

عضوهیاتتحريريهماهنامهتربیت،وزارتآموزشوپرورش،)1394تاکنون(،
عضوکارگروهدفترهمايشهایعلمیوزارتآموزشوپرورش،)1394(،

مصاحبهکنندهداوطلبانورودبهدانشگاهفرهنگیان،وزارتآموزشوپرورش،)1393-1394(،
عضوشورایآموزشی-فرهنگی،دانشگاهفرهنگیان)1391-1392(،

عضوشورایاعتباربخشیمحتواهایجديدالتألیفدروسفارسی،وزارتآموزشوپرورش)1392-1394(،
داوربیستوششمینجشنوارهفرهنگیرشتةمقالهنويسی،دانشگاهفرهنگیان،1394.

گزیده آثار 
زبانوجنسیتدررمان،انتشاراتعلمودانشکتاب،1394،

درمسیرباد:نقدیبرداستانهایهوشنگگلشیری،انتشاراتعلمودانش،1394،
وطنپرستبیپروا:نقداشعارمیرزادهعشقی،انتشاراتعلمودانش،1394،

رويکردهایادبیاتداستانی،انتشاراتدانشگاهشهیدرجايی،1395،
»انديشهوجايگاهآندراشعارمیرزادهعشقی«،انديشهادبی،1388،

»تحلیلسبکیراحهالصدور«، بهارادب،1390،
»زبانوجنسیتدررمانشوهرآهوخانم«،مطالعاتنقدادبی،1392،

»بررسیوکاربردزبانمعیاروعامیانهدرشوهرآهوخانم«،بهارستانسخن،1393،
»بررسیونقدجنبههایادبیاشعارمیرزادهعشقی«،مطالعاتنقدادبی،1393.

یر
قد

ه ت
ست

شای

■ نجفی عرب ، مالحت )1355 (
●دانشآموختةدکتريزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهآزادتهرانمرکز.
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■ شعر نو در ترازوی تأویل:
مروری بر کتاب شعر نو در ترازوی تأویل

دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:
»شـعرنـودرتـرازویتأويـل:مـروریبرکتابشـعرنـودرتـرازویتأويـل«،عبدالرسـولشـاکری،فصلنامه

نقدکتـابادبیـات،ساول،ش4-3،پايیـزوزمسـتان1394.

چکیده
کتــابشــعرنــودرتــرازویتأويــلازيــکپیشگفتــاروســهفصــلتشــکیلشــدهاســت.ازعنــوانکتــاب
ــا ــاآنســنجیدهشــود.ب چنیــنبرمیآيــدکــهتأويــلترازويــیاســتکــهشــعرنــوفارســیقــراراســتب
مطالعــةکتــاب،درمیيابیــمکــه»مؤلــف«،بیشتــر،بــهســنجشتأويلهــاپرداختــهتــاســنجششــعرها
بــراســاستأويلهــا.درايــنکتــاب،همچنیــن،روششناســیدقیقــیارائــهنشــدهواصطالحــات»تأويــل«
ــداردونمونههــایتأويلــینقــل ــد.ايــنکتــابســاختارمنســجمین و»جريــان«تعريــفمشــخصیندارن
شــدهدرآنبــهمیزانــیاســتکــهســهممؤلــفازمطالــبکتــاببســیارانــدکشــدهاســتودرحــدی
اســتکــهنمیتــوانآنرااثــریتألیفــیدانســت.بعضــیاظهارنظرهــایمهــمواساســیدرايــنکتــاب

ــد. ــدونذکــرمأخــذآمدهان ــزب نی

عر
شـ
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کارنامك 
مدرسدانشگاهشهیدبهشتي،

عضوهیئتعلمیدرسازمانمطالعهوتدوينکتبعلومانسانیدانشگاهها)سمت(،
محققوپژوهشگرحوزةادبیات،

تألیفدههامقالةعلمیدرنشرياتمعتبرپژوهشی،
دارایطرحپژوهشیدرآمدیبررمانپاورقیفارسی)ازاواخرقاجاريهتاانقالباسالمی(درحالاجرادر

سازمانمطالعهوتدوينکتبعلومانسانیدانشگاهها)سمت(.

گزیده  آثار 
»تلفیـقنـگاهايدئولوژيـکوزيبايیشناسـانه:مـروریبـرکتـابهـمشـاعرهـمشـعر«،فصلنامـةنـگاهنـو،

ش110،تابسـتان95،
»ديويدرايزمن،نوشتهاحمدالرحیم«،فصلنامةنقدکتابايرانواسالم،ش4،بهار1395،)ترجمه(

»درجسـتوجـویتجـدد:مـروریبـرکتـابمقدمـهایبرشـعرمعاصرفارسـیدرسـدهبیسـتم«،فصلنامة
نقـدکتابادبیـات،ش5،بهـار1395،

ــات، ــابادبی ــدکت ــةنق ــی«،فصلنام ــیفارس ــتانهایغناي ــابداس ــرکت ــروریب ــی:م ــقهایزمین »عش
ــار94، ش1،به

»متـنادبـی،بافتـاراجتماعـیوتاريـخادبیـات:مـروریبـرکتـاببـودونمـودسـخننوشـتهاحمـدکريمی
حـکاک«،نشـريةجهـانکتـاب،ش321و322،بهمـنواسـفند1394،

»خوانشيکهنالگوييازتوصیفمارالدررمانکلیدر«،نشريةتاريخادبیات،1393،
»رمـانپاورقـیوتاريـخسیاسـیمعاصر،خوانشـیتحلیـلگفتمانـیازرماندهنفـرقزلباش«،نشـريةعلمی

پژوهشـیتاريخايـران،ش15)پیاپـی75/5(،زمسـتان1392-بهار1393،
»عصیـانفرديوشـورشاجتماعيدرشـعرفـروغفرخزاد)ترجمهازانگلیسـی(«،فصلنامةنـگاهنو،ش103،

سبیسـتوچهارم،پايیز1393،
»تأثیـرتصويرهـاينماديـنبـرپیرنـگرمـانجـايخاليسـلوچ«،نشـريةعلمی پژوهشـیپژوهـشادبیات

معاصرجهـان،ش59،پايیـز1389،
»واقعیـتوتخیـلدررمـانجـايخالـيسـلوچ،خوانشـینماديـنازتصويـرنبـردعبـاسبـاشـتروبـهچاه

افتـادناو«،نشـريةتاريـخادبیـات،شـمارة67/3،زمسـتان1389.

ده
زی

رگ
ب

■ شاکری، عبدالرسول )1357-(
●دانشآموختةدکتریزبانوادبیاتفارسي،دانشگاهشهیدبهشتي.
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■ ایران عصر صفوی:
نوزایی امپراتوری ایران

دراينحوزهدواثريکاثربرگزيدهشناختهشد:
»ايــرانعصــرصفــوی:نوزايــیامپراتــوریايــران«،محمــدکاظــمرحمتــی،فصلنامــهنقــدکتــابتاريــخ،

ــار1394. ش5،سدوم،به

چکیده

مشــکالتدخیــلدرتفســیرمنابــععصــرصفويــهيکــیازمهــمتريــنمعضــالتفــرارویمحققــاناســت
وپژوهــشدربــارةايــنعصــرازمســائلمــوردتوجــهوحــوزهایفعــالدرمطالعــاتايــرانشناســیاســت.
درمیــانايــنمطالعــاتکتــابنگاهــیبــهايــرانعصــرصفــوی:نوزايــیامپراتــوریايــران،تألیــفانــدرو
نیومــن،اثــریاســتکــهبــهتازگــیدوترجمــهازآنمنتشــرشــدهاســت.ايــنکتــابپــسازمقدمــهای
کــهدرآنازرونــدمطالعــاتصفويــهنیــزبــهاختصــارســخنرفتــه،درنــهفصــلســامانيافتــهودرهــر
فصــلروزگاريــکپادشــاهبررســیشــدهاســت؛جــزفصــلنهــمکــهدرآنمســئلةشــعروسیاســتدر
عصــرصفويــهذکــرشــدهودرآننتیجــهگیــریمؤلــفآمــدهاســت.نويســندهدردوپیوســتانتهايــیکتــاب
نخســتبــهســیریازحــوادثمهــمتاريخــیعصــرصفويــهپرداختــهوســپسبــانقــدوبررســیبرخــی

منابــعومطالعــاتعصــرصفويــهرابــهشــکلسالشــمارارائــهکــردهاســت.
ــاقــراردادنبرگــردانآقــای ــامبن ــرمســائلدينــیمطــرحدرکتــاب،ب ــهب ــاتکی نوشــتارحاضــربیشــترب
ــه ــارهایازمســائلدينــیمطــرحدرکتــابنیومــنوب ــهپ بهــزادکريمــیازکتــاب،نقــدونظــریداردب

ــاباشــارهدارد. ــیدرخصــوصترجمــةکت نکات
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کارنامك
عضوهیاتتحريرهکتابماهدين،

عضوهیأتعلمیبنیاددائرةالمعارفاسالمی،
شايستهتقديرجشنوارهکتابفصل،1387.

گزیده آثار
شهیدثانیونقشویدرتحوالتدينیعصرصفويه،تهران:بصیرت،1394،

متونوپژوهشهایتاريخی:مقاالتیدرتاريخاسالموتشیع،تهران،کتابخانهومرکزاسنادمجلسشورای
اسالمی،1390،

زيديهدرايران،تهران:پژوهشکدةتاريخاسالم،1393،
جستارها)مقاالتیدرتاريخاسالموايران(،تهران:بصیرت،1390،

مقاالتیدرتاريخامامیهوزيديه،تهران:بصیرت،1388،
ابوحنیفهقاضینعمانبنمحمدمغربی،االيضاح،بیروت:اعلمی،1427.ق،)تصحیح(،

ابوطالبيحییينحسینهارونی،کتاباالفادهفیاخباراالئمهالساده،تهران:مرکزپژوهشیمیراثمکتوب،1387،
»المرشدباهللشجری،سیرةابوالحسینالهارونی«،بهکوششمرکزپژوهشکتابخانهمجلسشورایاسالمی

تهران:میراثبهارستان،1388،
»عالمانامامیومبنایرفتارسیاسیآناندردورةصفوی«،فصلنامةمطالعاتتاريخاسالم،سچهارم،ش

چهاردهم،پايیز1391،
»عبیداهللبنابیرافعوکتابالسننواالحکاموالقضايا«،نشريةحديثپژوهشی،سچهارم،شهفتم،بهار

وتابستان1391،
»شهیداولومسئلةشهادتاو«،فصلنامةمطالعاتتاريخاسالم،سدوم،شهفتم،زمستان1389،

»تحوالتدينیعصرصفويهونقشعالمانعاملی:مطالعةموردیمحققکرکیوشهیدثانی«،باهمکاری
سیدهاشمآقاجری،صادقآئینهوندوحسینمفتخریجستارهایتاريخی،ساول،شدوم،پايیزوزمستان1389،

»میراثفرهنگیزيديانايرانوانتقالآنبهيمن«،تاريخايران،ش63/5،زمستان1388،
»ادبیاترديهنويسیمسیحیاناندلسبراسالموتأثیرآنبراينسنتدراروپا«،تاريخوتمدناسالمی،سال

چهارم،شهشتم،پايیز زمستان1387.

ده
زی

رگ
ب

■ رحمتی، محمدکاظم )1355- (
●دانشآموختةدکتریتاريخاسالم،دانشگاهتربیتمدرس.
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■ نقد وبررسی دو داستان جودی انجمن مخفی 
تشکیل می دهد  وخاطرات یک خون آشام عاشق

ازمنظر برنامۀ فلسفه برای کودکان

دراينحوزهيکاثربرگزيدهشناختهشد:
»نقــدوبررســیدوداســتانخاطــراتيــکخــونآشــامعاشــقوجــودیانجمــنمخفــیتشــکیلمیدهــد
ازمنظــربرنامــةفلســفهبــرایکــودکان«،مريــمعفتــیکالتــه،فلســفهوکــودک،سســوم،ش9،بهــار

.1394

چکیده
درپژوهــشحاضــربــاتوجــهبــهرويکــردبرنامــةفلســفهبــرایکــودکانبــهداســتان،بــااســتفادهازنظــر
ــرایکاوشفلســفیازســهشــرطبســندگیهای ــزومبرخــورداریداســتانهایمتناســبب ــارةل لیپمــندرب
ــرات ــدوخاط ــکیلمیده ــیتش ــنمخف ــودیانجم ــزج ــتانطن ــریدوداس ــانهوفک ــی،روانشناس ادب
خــونآشــامعاشــقبــهلحــاظبرخــورداریازکفايتهــایادبــی،روانشناســانهوفکــریتحلیــلوبررســی
ــت ــهشــدهودربررســیکفاي ــنپرداخت ــاختاریمت ــهبررســیس ــیب ــتادب ــلکفاي شــدهاســت.درتحلی
روانشناســانهبــهروشمیدانــیداســتانهــا،مــوردخوانــشونقــدوتحلیــلکــودکانقرارگرفتــهاســت
ــل ــنتحلی ــت.اي ــدهاس ــنجیدهش ــمس ــفیفیلپک ــایتفکرفلس ــامؤلفهه ــتانهاب ــریداس ــتفک وکفاي
نشــانمیدهــدکــههــردوداســتانازکفايــتادبــیوکفايــتروانشناســانةالزمبرخوردارنــدامــاازکفايــت
ــانســايرمهــارتهــادرصــد ــژهمهارتهــایتعاملــیکــهدرمی ــهوي فکــریمناســبیبرخوردارنیســتندب

بســیارپايینــیرابــهخــوداختصــاصدادهاســت.
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کارنامک
پانزدهسالتدريسدرمقاطعابتدايیودبیرستان،

مدرسدانشگاهفرهنگیان،
دارایدانشنامةمربیگریفلسفهبرایکودکانازپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،

عضويتدرکارگروهخانهکودکاصفهان،
تدريسوبرگزاریدههاجلسةآموزشیباعنوان تفکر)فلسفهبرایکودکان(درسراسرايران،

برگزاریدههاکارگاهآموزشیباموضوعروشهاینوينيادگیریبرایمعلمهایمقطعابتدايی،برنامة
فلسفهبرایکودکان، داستاننويسیفلسفی،برنامهريزیدرسی،تربیتمربیفلسفهبرایکودکانو ادبیات

کودک.
کارشناس،محققوپژوهشگرحوزةادبیاتکودکونوجوان،

سخنرانیوارائةدههامقالهدرهمايشهایبینالمللیباموضوعکودکونوجوان.

برگزیده آثار
»بررســیمؤلفههــایتفکــرفلســفیدررمــانعاشــقانههایيونــسدرشــکمماهــی«،مجموعــهمقــاالت

همايــشملــیادبیــاتکــودک،دانشــگاهشــیراز،1393،
ــةســوم ــدندانــشآمــوزاندوزبان ــرایکــودکاندررشــدمهــارتخوان ــربرنامــهفلســفهب »بررســیتأثی
ــری، ــوزش،يادگی ــاالتآم ــهمق ــتآموزشــیبهرنگــی«،مجموع ــویمديري ــاالگ ــقآنب ــیوتطبی ابتداي

ــدار،1394، ــعةپاي ــتغالوتوس اش
»بررســیتأثیــربرنامــهفلســفهبــرایکــودکاندررشــدمهــارتخوانــدندانــشآمــوزانپايــةســومابتدايــی

شهرســتانبجنــورد«، مجموعــهمقــاالتهمايشملــیخوانــدن،1394،
»بررســیتأثیــربرنامــهفلســفهبــرایکــودکاندررشــدمهــارتزبانــیدانــشآمــوزاندوزبانــةپايــةچهــارم

ابتدايــی«،مجموعــهمقــاالتهمايــشملــیزبانشناســی،1394.

ده
زی

رگ
ب

■ عفتی کالته، مریم )1355-(
●دانشجویدکترایفلسفهتعلیموتربیت،دانشگاهفرهنگیان.
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■ فصلنامۀ نقد و بررسی کتاب تهران )1381-(

یر
قد

ه ت
ست

شای
یه 

شر
ن

نشريةنقدوبررسیکتابتهرانفصلنامهایآموزشی،اطالعرسانیوتحلیلیدرزمینةاجتماعیاستکهبا
مديرمسئولیاستادهرمزهمايونپورمنتشرمیشود.

اينفصلنامهعمریچهاردهسالهداردوتاکنون51شمارهازآنبهانتشاررسیدهاست.
»نقدوبررسیکتابتهران«درچهارسالآغازيِنخوددر24شمارهبهپیوستمجلةبخارامنتشرمیشد،اما
پسازآننخستینشمارةآنبانام»نقدوبررسیکتابفرزان«،بامديرمسئولیهوشآذرآذرنوش،توسط

انتشاراتنشروپژوهشفرزانروزبهانتشاررسید.
پايهگذارانايننشريهزندهياداندکترپرويزاتابکی،دکترايرجعلیآبادیوجمشیدارجمندبودهاند،بهاتفاق

آقاياندکترسیروسپرهامودکترمرتضیکاخیکهعمرشاندرازباد.
آقاياندکترمحمداستعالمی،دکترمحمدحسینعزيزی،اردشیر از: ايننشريهعبارتاند امروزهمکاران و
لطفعلیان،دکتراحمدکاظمیموسوی،دکترعلیمنصوری،حامدنیریعدلولیالنیکزادکهبهقولمدير

مسئولنشريهبهتدريججایهمکارانازدسترفتهراپرکردهاند.
درهرشمارةاينفصلنامهحدودنیمیازصفحاتبهمعرفیونقدکتابهایفارسیوخارجیوبقیهبهمقاالت
فرهنگیاختصاصدارد.مطالبآخرينشمارةنشريهدراينعناوينسامانيافتهاست:مقاالت،بزرگداشت،
داستان،نامبعضینفرات،آيینهعبرت،خاطراتفرهنگی،کتابهایخارجی،کتابهایفارسی،معرفیکوتاه،کتابها

ونشريههایتازه،آينهچون،خواندنیهاونکتهها،گزارشها،نامههاوصفحاتآخر...
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■ همایون پور، هرمز )1318 (
●دانشآموختةکارشناسارشدمديريتامورعمومی،دانشگاهبرمینگامو
دکتریعلومسیاسی،دانشگاهتهران.
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کارنامك
سردبیرفصلنامهنقدوبررسیکتابتهران،

عضوهیاتتحريريهدايرهالمعارففارسیدکترمصاحب،
مديرانتشاراتعلمیوفرهنگی،نشرفرزانروزوکتابروشن،

بازنشستهدولت)سازمانبرنامهوبوجه(،
همکاریباانتشاراتآگاه،نیوکتابسرا،
همکاریبانشرياتبخارا،نگاهنووشرق،

گزیدة آثار
عالی موسسه تهران: نیل، گیلبرت بینالمللی، گرايشهای و چشماندازها اجتماعی: مزايای کردن هدفمند

پژوهشتامیناجتماعی،1395،)ترجمه(،
امريکایفوقسری:نظاماطالعاتیوامنیتیامريکاچگونگیبرآمدنحکومتپلیسیجديددراياالتمتحد

امريکا،پريستديناوآرکینويلیامام.،تهران:کندوکاو،1392،)ترجمه(،
دوبی:سريعترينشهردنیا،کرينجیم،تهران:نشرنی،1391،)ترجمه(،

مارابهسختجانیخوداينگماننبود!،تهران:کتابروشن،1390،)بهاهتمام(،
انديشهعدالت،سنآمارتیاکومار،باهمکاریمحمودیوحید،تهران:کتابروشنوکندوکاو،1390،)ترجمه(،

مقدماتسیاست،تانسیاستیون،تهران:نشرنی،1381،)ترجمه(،
آشتیتمدنها:راهبردیبرایصلحجهانیدرقرنبیستويکم،هرتسوگرومان،تهران:نشروپژوهشفرزان

روز،1380،)ترجمه(،
فريادآزادی:داستانیجذابازدورهآپارتهید،برايلیجان،عقیلیسیداحمد،تهران:علمیوفرهنگی،1375،)ويراستار(،

ظهوروسقوطآدولفهیتلر،شلیررويلیام،تهران:وزارتفرهنگوآموزشعالی،علمیوفرهنگی،1373،)ترجمه(،
مثلثسرنوشت:اياالتمتحده،اسرائیلوفلسطینیها،چامسکینوآم،تهران:آموزشانقالباسالمی،1372،)ترجمه(،

سازمان تهران: هلموت، اشمیت وابسته، هم به دنیايی در ملی استراتژی های ناهماهنگی بزرگ: استراتژی
انتشاراتانقالباسالمی،1368،)ترجمه(،

بحثیدربابخلعسالح،رابینسونجانجی.،تهران:آگاه،1368،)ترجمه(،
تحوالتسیاسیدراتحادشوروی،دربیشايريان،تهران:سازمانانتشاراتوآموزشانقالباسالمی،1368،)ترجمه(،

ترسامیدوپیشداوری:فلسطیناسرائیلومصريکتحلیلسیاسی اجتماعی،تهران:کتابسرا،1364.
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کارنامۀ 
دبیر علمی و داوران
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کلیات و اطالع رسانی. 1
دکترحاجيزينالعابديني،محسن
دکترحافظیانرضوي،سیدکاظم

دکترمرادي،نوراهلل

میراث پژوهی. 2
دکترايمانی،بهروز

دکترنظری،محمود
دکتروفادارمرادی،محمد

فلسفه، کالم و عرفان. 3
دکترپازوکي،بهمن
دکترحبیبي،نجفقلي
دکتررحمتی،انشااهلل

دکترسعیديمهر،محمد

علوم تربیتی و روانشناسی . 4
دکتراحمدی،اصغر

دکترايمانی،محسن
دکترفتحیآشتیانی،علی

اخالق. 5
دکتراکبری،رضا

دکترسعیدیمهر،محمد

علوم قرآن و حدیث. 6
دکترراد،علی

دکتررحمانستايش،محمدکاظم
دکترمسعودی،عبدالهادی

فقه و حقوق. 7
دکترهادويان،غالمحسین

دکترحکیمیها،سعید
دکترسلیمانی،حسین

علوم اجتماعی. 8
دکترکالهی، محمدرضا

دکترمیرزايی،سیدآيتاهلل
دکترنورينیا،حسین

ارتباطات . 9
دکترمنتظرالقائم،مهدی 
دکتربیچرانلو،عبداهلل

علوم سیاسی . 10
دکتريکتا،حسین

دکترپورعلی،سعید
      دکترمیرزايی،آيتاهلل

داوران سیزدهمین جشنواره نقد کتاب
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زبان. 11
دکترعباسی،علی
دکترپژمان،عباس
دکترحسنی،حمید

دکتراسماعیلپور،ابوالقاسم
دکترمحموديبختیاري،بهروز

دکترمنشيزاده،مجتبي
دکترنصراهللزاده،سیروس

دکتروثوقي،حسین

علوم و فنون. 12
دکتربصیره،عبدالحسن
دکترذاکر،محمدابراهیم

هنر. 13
دکتربنياردالن،اسماعیل

دکترخزايی،محمد
دکترعادل،سیدشهابالدين

ادبیات فارسی. 14
دکترحسیني،مريم

دکترنیکويی،علیرضا
دکترايمانی،بهروز

ادبیات داستانی. 15
دکتربشیري،محمود

تجار،راضیه
حسنبیگی،ابراهیم

شعر معاصر. 16
دکترامیني،اسماعیل

نادمي،سّیداحمد
محقق،جواد

علیپور،مصطفی

ادبیات عربی. 17
دکترفاتحينژاد،عنايتاهلل

دکترگنجیان،علي
دکترباقر،علیرضا

تاریخ و جغرافیا. 18
دکترزرينکوب،روزبه

دکترسجادي،سیدصادق
دکترصفتگل،منصور

کودک و نوجوان . 19
دکتربوذري،علي

ناصريدريايي،مسعود
بايرامی،محمدرضا
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■ اسالمی اردکانی، سیدحسن )1339 (
●دانشآموختهدکتريفلسفهدين،دانشگاهقم.

ي
لم

ر ع
دبی

 کارنامك
عضوهیئتعلميومديرگروهفلسفهاخالقدانشگاهاديانومذاهب،

سردبیرفصلنامهنقدکتاباخالق،علومتربیتیوروانشناسی،
داورجايزهکتابسالجمهورياسالميايران،

دبیرعلمیدوازدهمینجشنوارةنقدکتاب،
برگزيدهچهارمینجشنوارهفارابیوبرگزيدهپاياننامهسالوکتابسالدانشجويی،

تقديرشدهدرکتابسالجمهوریاسالمی،
برگزيدهکتابفصلجمهوریاسالمی،چهاردورهجشنوارهنقدکتابوسهدورهدبیرخانهدينپژوهان.

گزیده آثار 
نوشتندرجزايرپراکنده:جستارهايیدراخالقپژوهش،قم:انتشاراتنورمطاف،1391،

اخالقوآيیننقدکتاب،تهران:خانهکتاب،1391،
شبیهسازیانسانیازديدگاهآيینکاتولیکواسالم،قم:دانشگاهاديانومذاهب،1386،

دروغمصلحتآمیز:بحثیدرمفهوموگسترهآن،قم:بوستانکتابقم،چ3،1387،
انديشهنامهعالمهبالغی،قم:پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمي،1386،

اخالقنقد،نشرمعارف،1383،
محمدپیامبررحمت،انتشاراتخرم،1375،

»پايشوپااليشجان:مرورانتقادیتزکیهالنفس«،فصلنامةنقدکتاباخالق،علومتربیتیوروانشناسی،
ش2،ساول،تابستان1394.

»اخالقعلمدرآينهدوترجمه«،فصلنامةنقدکتاباخالق،علومتربیتیوروانشناسی،ش1،ساول،بهار1394.
»تقابلپرنويسیوخوبنويسیدرعلم:تحلیلانتقادی«،راهبردفرهنگ،ش25،بهار1393،

»ابرهایتهی:فقرساختارومحتوادرکتابهایروشتحقیق«،آينهپژوهش،دوره24،ش142،پايیز1392،
»فربهیياآماس؛تحلیلساختارمقاالت)نا(علمی پژوهشیدرعلومانسانی« روششناسیعلومانسانی،ش

74 75،س19،بهاروتابستان1392،
»اخالقزيستمحیطی:زمینهها،ديدگاههاوچشماندازآينده«،فصلنامهاخالقوحیانی،1392،

»دواستداللاخالقیبرضدمصرفگوشتصنعتی«،پژوهشهاياخالقي،ش1 2،1391.
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■ احمدي، علي اصغر )1334 (
●دانشآموختةدکتريروانشناسي،دانشگاهتربیتمدرس.
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کارنامك
عضوهیئتعلميدانشگاهتهران،

رئیسمراکزنظاممافيوسمیهسازمانتربیتيشهرداريتهران،
مديرتحقیقاتوآموزشوزارتآموزشوپرورش،

مديرگروهروانشناسيدانشگاهتهران،
معاوناداري ماليدانشکدةادبیاتوعلومانسانيدانشگاهتهران،

قائممقاموزيرآموزشوپرورشدرانجمناولیاءومربیان،
رئیسمؤسسةروانشناسيدانشگاهتهران،

مديرکلدفتربرنامهريزیانجمنهایمدارس،آموزشخانوادهومشاورهاولیاء.

گزیدة آثار
ــان، ــعودبراتی ــکاريمس ــاهم ــلیکوويتس؛ب ــارکس ــري،م ــايرمشــکالتيادگی ــدنوس ــاللدرخوان اخت

ــه(، ــان،1393،)ترجم ــاءومربی ــناولی ــران:انجم ته
شخصیتموضوعتربیت،تهران:مهديرضايي،1392،

روانشناسيروابطدرونخانواده،تهران:مهديرضايي،1392،
روانشناسيشخصیتازديدگاهاسالمي،تهران:امیرکبیر،1392،

اصولتربیت،تهران:انجمناولیاءومربیان،1391،
تحلیليتربیتيبرروابطدختروپسردرايران،تهران:انجمناولیاءومربیان،1390،

عوامــلايجــادفشــارروانــيدرخانــواده،دانکتــرال،بــاهمــکاريکیومــرثجهانگــردي،تهــران:انجمــن
ملــياولیــاءومربیــانايــران،1388،)ترجمــه(،

نوجوانومهارتهايزندگي،تهران:مهديرضايي،1388،
»تأثیردينمداریبرشبکةروابطخانوادگی«،،پیوند،ش319،1385.

»روانشناسيخانوادهونقشتربیتيآن«،پیوند،ش302،1383،
»نقــشنظــامآموزشــیکشــوردرپیشگیــریازآســیبهایاجتماعــی«،رشــدآمــوزشعلــوماجتماعــی،

ش3،1369،
»جامعنگريدرتنبیهوتشويق«،تربیت،ش46،1368.
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■ اسماعیل پور، ابوالقاسم )1333-(
●دانشآموختةدکتریفرهنگوزبانهایباستانی،دانشگاهتهران.

ان
زب

کارنامك
عضوهیئتعلميومديرگروهزبانشناسیدانشگاهشهیدبهشتیتهران،

استادمدعودردانشگاهمطالعاتبینالمللیشانگهای،
رئیسمرکزايرانشناسیانستیتومطالعاتخاورمیانهشانگهای،

رئیسپژوهشکدةزبانشناسی،کتیبههاومتونپژوهشگاهمیراثفرهنگی،
برگزيدهکتابسالجمهورياسالميايران،

عضوهیئتتحريريهمجلهانسانشناسیايراندانشگاهتهرانومجلهنقدزبانهایخارجیدانشگاهشهید
بهشتی،

،)IAMS(وانجمنبینالمللیمطالعاتمانوی)SIE(عضوانجمنايرانشناسیاروپا
استادمدعودردانشگاهدولتیمسکو،بخشايرانشناسی.

گزیده آثار
اسطورهآفرينشدرآيینمانی،ويراستسوم،تهران:هیرمند،چ5،1393،

اسطوره،بیاننمادين،تهران:سروش،چ3،1391،
زيرآسمانههاینور،ويراستدوم،تهران:قطره،1390،
اساطیرمصر،جي.ويو،تهران:قطره،1389،)ترجمه(،

دانشنامهاساطیرجهان،زيرنظررکسوارنر،تهران:اسطوره،چ4،1389،)ترجمه(،
ادبیاتگنوسي،استوارتهالرويد،تهران:اسطوره،1388،)ترجمه(،

تاکناردرختگیالس)مجموعهاشعار(،تهران:اسطوره،1388،
اسطوره،کنتنولزروتون،تهران:مرکز،چ4،1387،)ترجمه(،

سرودهایروشنايی)جستاریدرشعرايرانباستانومیانهوسرودهایمانوی(،تهران:اسطوره،1386،
برسنگفرشبیبازگشت)مجموعهاشعار(،تهران:اسطوره،1387،

هردانهشن)مجموعهاشعار(،تهران:اسطوره،1387،
اسطورهآفرينشدرآيینمانيباگفتاريدرعرفانمانوي،تهران:کاروان،چ2،1383،

آيینگنوسيومانوي،ويراستار:میرچاالیاده،تهران:فکرروز،1373.
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■ اکبري، رضا )1347  (
●دانشآموختةدکتريفلسفهوکالماسالمي،دانشگاهتهران.

الق
اخ

کارنامك
عضوهیئتعلميگروهفلسفهوکالمدانشگاهامامصادقعلیهالسالم،

استادمدعودردانشگاههایتهران،تربیتمدرس،عالمهطباطبايیوواحدعلوموتحقیقاتدانشگاهآزاد
اسالمي،

رئیسمرکزتحقیقاتدانشگاهامامصادقعلیهالسالمازسال1385تاکنون،
عضوگروهالهیاتوفلسفهشورایگسترشآموزشعالیوزارتعلومتحقیقاتوفنآوری،

سردبیردوفصلنامهعلمی پژوهشینامهحکمت،
برگزيدهجايزهکتابفصلجمهورياسالميايراندرسال1389،

پژوهشگربرگزيدهکنگرهدينپژوهانکشوردرسال1381و1382،
برگزيدهکتابسالبرتردانشجوييدرحوزهفلسفهوديندرسال1383.

گزیده آثار
شرحمنظومهحکمت:دربابعدمووجود،باهمکاريسیدمحمدمنافیان،تهران:دانشگاهامامصادق)ع(،

،1390
دانشگاهاسالمی،تهران:دانشگاهامامصادقعلیهالسالم،1387،)همکاريدرتألیف(،

مالصدرابهروايتما،تهران:شرکتچاپونشربینالملل،1386،)همکاریدرتألیف(،
ايمانگروي،قم:پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمي،1384،

فلسفهويتگنشتاين،تهران:مرکزبینالملليگفتگويتمدنها،1384،)همکاريدرتألیف(،
فلسفهوکالم،اديانوعرفان،دبیرخانههمايشاسماء،1384،)همکاريدرتألیف(،

درآمدينوبرمنطقنمادين،تهران:دفترنشردانشگاهامامصادقعلیهالسالم،1383،)ترجمه(.
جاودانگي،قم:بوستانکتاب،1382،

»بررسیانتقادیتقريرويلیامجیمزازشرطیهپاسکال«،باهمکاريآقایخسروی،قبسات،ش55،1389،
»ابنسینافیلسوفعقل ايمانگرا«،باهمکارياکرمخلیلی،حکمتسینوی،ش39،1387،
»حلتعارضاتاخالقیبرپايهاخالقفضیلت«،پژوهشهایفلسفی کالمی،ش3،1386،

»ابتکاراتفلسفیمالصدراونقشآنهادرنظريهعالمصغیروانسانکبیر«،خردنامهصدرا،ش47،1386،
»ازبداهتموجودتابداهتوجود«،انديشهدينيدانشگاهشیراز،ش19،1385.
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■ امینی، اسماعیل )1342 (
●دانشجویدکتریزبانو ادبیاتفارسی،دانشگاهقم.

صر
معا

عر 
ش

کارنامك
شاعرومدرسدانشگاه،

عضوهیئتعلمیبنیاددعبل،
عضوهیئتعلمیگروهادبیاتپژوهشگاهفرهنگوانديشهاسالمی،

عضوهیئتامناوهیئتمديرهبنیادشعروادبیاتايرانیان،
عضوهیئتعلمیودبیرجشنوارهشعرفجر،

عضوشورایعالیشعروشورایعالیموسیقیصداوسیما.

گزیده آثار
نشراکاذيب)شعرطنز(،تهران:سروش،1393،

دکتربازی)شعرطنز(،تهران:سپیدهباوران،1393،
دلقکوشاعردربار)شعرطنز(،تهران:شهرستانادب،1393،

فستیوالخنجر:مجموعهاشعارطنزسیدحسنحسیني،تهران:سورهمهر،1393)گردآوری(،
جلسهشعر،سورهمهر،تهران:شهرستانادب،1392،
لبخندغیرمجاز)نثرطنز(،تهران:سورهمهر،1391،

لبخندسعدی)طنزدرغزلسعدی(،تهران:سورهمهر،1391،
چگونههنرمندشويم)نثرطنز(،تهران:سورهمهر،1390،

چگونهمديرفرهنگیشويم،تهران:سورهمهر،1390،
چگونهنقاششويم،تهران:سورهمهر،1390،

چگونهنويسندهشويم،تهران:سورهمهر،1390،
خندمینترازافسانه)طنزدرمثنویمعنوی(،تهران:سورهمهر،1385،

گزيدهشعرطنز،تهران:کتابهمراه،1382.
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■ ایمانی، بهروز ) 1350 (
●دانشجویدکتریزبانوادبیات فارسی،دانشگاهتربیتمعلمآذربايجان.

کارنامك
مديرمرکزپژوهشکتابخانه،موزهومرکزاسنادمجلسشوراياسالمي،

داورجايزهکتابسالجمهورياسالميايران،
داورجايزهکتابفصلجمهورياسالميايران،

داورآيینبزرگداشتحامیاننسخخطي،
محققمتونادبی،نويسندهمقاالتدرحوزهمتنپژوهیونسخه شناسی.

گزیده آثار
ديوانحافظشیرازي)کهنتريننسخهشناختهشدهکامل(کتابت801هجري،بامقدمهمحمدگلندام؛

تهران:مرکزنشرمیراثمکتوب،1394،
دستورالملوک،گنجيپارسیانهازروزگارغزنوي:اوراقعتیق،دفترچهارم،تهران:کتابخانه،موزهومرکز

اسنادمجلسشوراياسالمي،1394،
اشعاربازيافتهکافيظفرهمداني)سده5 6ق(،تهران:کتابخانهموزهومرکزاسنادمجلسشوراياسالمي،

،1392
نذرعارف)جشننامهدکترعارفنوشاهي(،باهمکاريسعیدشفیعیون،تهران:کتابخانه،موزهومرکزاسناد

مجلسشوراياسالمي،1391،
شرحآيات،اخباروامثالکلیلهودمنه،تهران:سخن،چ2،1389،

»خاندانملکانتبريز«،باهمکارياحمدگلي،پژوهشهايايرانشناسي،سالچهارم،ش1،1393،
»ملتمساتانگوري«،آينهمیراث،1392،

»همامطبیب،برادرنظام الدينشامی«،آينهمیراث،دورهجديد،ش27،زمستان1383،
»متنپژوهی:شعرهایمجدالدينمحمدتبريزیدرسفینهتبريز«،پیامبهارستان،ش42،آذر1383،

»درجستجوینسخخطی:شروحشعرهایخاقانیشروانی)2(«،آينهمیراث،دورهجديد،ش24،بهار1383.
»درجستجوینسخخطی:شروحشعرهایخاقانیشروانی)1(«،آينهمیراث،دورهجديد،ش23،زمستان

1382.
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■ ایماني، محسن )1336 (
●دانشآموختةدکتريعلومتربیتي،دانشگاهتربیتمدرس.
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کارنامك
عضوهیئتعلميدانشگاهتربیتمدرس،

مديرمراکزمشاورةوزارتآموزشوپرورش،
مديرمراکزمشاورةسازمانانجمناولیاءومربیانجمهورياسالميايران،
رئیسومعاوناداريوماليدانشکدةعلومانسانيدانشگاهتربیتمدرس،

مديرگروهعلومتربیتيومعاونپژوهشيدانشکدةعلومانسانيدانشگاهتربیتمدرس،
مديرداخليماهنامةتربیت.

گزیدة آثار
بررسیابعادتربیتیوروانشناختیدورانعقد،تهران:انجمناولیاءومربیان،1393،

ــران: ــیوههاياصــالحآن،ته ــانوش ــودکانونوجوان ــايک ــابينظميه ــهب ــندررابط ــايوالدي چالشه
پــرکاس،1392،

ــران: ــرايآن،ته ــيب ــانوراهحلهاي ــودکانونوجوان ــيک ــانافرمان ــوردب ــندربرخ ــايوالدي چالشه
ــان،1391، ــاءومربی ــناولی انجم

ارتباطباخانوادههمسر،اصفهان:حديثراهعشق،1390،
چالشهایمنوپدرم:پاسخبهسؤاالتنوجوانان،باهمکاريفاطمهوجدانی،تهران:قطره،1389،

کالساولیها،تهران:انجمناولیاءومربیان،1388،
خانوادهدرپرتوتفاهم،تهران:اجا)سازمانعقیدتيسیاسيارتش(،1388،

درآمدیبرآسیبشناسیمطالعه،تهران:انجمناولیاءومربیان،1388،
شیوههایشناختوگزينشهمسر،تهران:انجمناولیاءومربیان،1388،

تربیتعقالنی،تهران:امیرکبیر،1378.
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■ باقر، علیرضا )1345 (
●دانشآموختةدکتریزبانوادبیاتعربی،دانشگاهواحدعلوموتحقیقاتتهران.

کارنامك
عضوهیئتعلميدانشگاهآزاداسالميواحدتهرانمرکزي،

معاونآموزشیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزی،
مديرگروهزبانوادبیاتعربیدانشگاهآزاداسالميواحدتهرانمرکزي،

عضوشورایداوریکنگرهحامیاننسخخطیبهمّدتسهسال،
عضوشوراهاوکمیتههایتحصیالتتکمیلیدانشکدهادبیاتدانشگاهآزاداسالمیتهرانمرکزی.

گزیدة آثار
اسالماهلکالم،محمدبوهالل،تهران:نگاهمعاصر،1394،)ترجمه(،

چهرههاینامداراندلس،تهران:بنیاددانشنامهنگاریايران،1391،)مؤلفوسرويراستار(،
نقدادبي،سیدقطب،ترجمةمحمدباهر،تهران:مؤسسةخانةکتاب،1388،)ويراستار(،

زمخشريوتفسیرکشاف،تهران:مؤسسةخانةکتاب،1388،
فخرخوارزم)مروريبرزندگيوآثارجاراهللزمخشري(،تهران:همشهري،1388،

ترجمةاللمعۀااللهيۀفيالحكمۀالمتعاليۀوالکلماتالوجیزة،کرج:عهد،1381،)ترجمه(،
ترجمهقرآنمبین،علیاکبرطاهریقزوينی،تهران:قلم،1380،)ويراستار(.

»دشواريترجمهاستعارهباتاکیدبرشیوههايبرگرداناستعارههايقرآنيدرترجمةطبري«، پژوهشنامة
قرآنوحديث،ش11،1391،

»پژوهشيدرشرحعربيگلستانسعدينگاشتهدرقرندهمهجري«،مطالعاتنقدادبي)پژوهشادبي(،
ش29،1391،

»ابنجابراندلسیوشرحقصیدةقرآنیةاو«،صحیفةمبین،ش38،1385،
»نقدیبرترجمةرسالة»صناعهتسفیرالکتبوحلالذهب««،نامةبهارستان،ش9و10،1383،

»بررسیموضوعلفظومعنیدردوکتابالصناعتینودالئلاعجاز«،دانشکدةادبیاتوعلومانسانیدانشگاه
تهران،ش151،1378.



152 / گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب

■ بایرامی، محمدرضا )1344 (
●داراینشاندرجهيکهنری.

ان
جو

 نو
ک و

ود
ک

کارنامك
نويسندةدههاکتابدرحوزةادبیاتداستانیکودکونوجوانوبزرگسال،

کارشناسحوزةهنریدربخشادبیاتداستانی،
مسئولخانهداستانايران،

داورجشنوارههایکتابسالوجاللآلاحمدوبنیادحفظآثاروکانونپرورشفکريف
مدرسداستاننويسی،

برگزيدةجشنوارههایکتابسالوکتابفصلوحبیبغنیپورو...،
برگزيدةجايزةکتابسالسويیس.

گزیده آثار
لميزرع،نیستان،1394،

سنگسالم،انتشاراتعلميوفرهنگي،1394،
مردگانباغسبز،انتشاراتسورهمهر،1390،

همسفرانانتشاراتسورهمهر،1390،
آتشبهاختیارانتشاراتسورهمهر،1390،

غروبخورشیددرسامرا،انتشاراتسورهمهر،1389،
دريیالقشرکت،انتشاراتسورهمهر،1388،

هفتروزآخر،انتشاراتسورهمهر،1388،
فصلدروکردنخرمنسورهمهر،1388،
عبورازکوير،انتشاراتسورهمهر،1388،

دربادآمد،دربارانرفتانتشاراتعلم،1388،
خوننوشتمعرفیرمانهایبرگزيدهايرانی،انتشاراتهمشهری،1387،
گرگهاازبرفهانمیترسندانتشاراتقديانی،کتابهایبنفشه،1382،

پلمعلق،افق،1381،
کوهمراصدازد،سورهمهر،1371.
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■ بشیری، محمود )1337 (
●دانشآموختةدکتریزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهتربیتمدرس.

ي
تان

اس
 د

ت
بیا

اد

کارنامك
مديرادارهآموزشدانشکدهادبیاتوزبانهایخارجیدانشگاهعالمهطباطبايی،

معاونآموزشیوپژوهشیدانشکدهادبیاتوزبانهایخارجیدانشگاهعالمهطباطبايی،
مديرگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهعالمهطباطبايی،

مديرگروهادبیاتفارسیدفترمرکزیجهاددانشگاهی،
سردبیرنشريهفصلنامهتخصصی)علومادبی(دانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهقم،

عضوهیئتتحريريهنشريهزبانوادبفارسیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهتبريز.

گزیده آثار
جاللپژوهي،تهران:مؤسسهخانهکتاب،1390،)بهاهتمام(،

ــه)پیرامــوناحمــدشــاملو،فــروغفرخــزادســیمینبهبهانــی،صــادقهدايــت،میــرزافتحعلــی هفــتمقال
ــران(،ج1،تهــران:مرجــع،1388، ــاتانقــالباســالمیاي ــرزاملکــمخــانارمنــی،ادبی ــدزاده،می آخون

نقدوتعلیقاتبرکتابادبیاتمللمسلمان،تهران:کنگره،1370،
»بررســیافــکارسیاســی انتقــادیناصــرخســروقباديانــی«،نشــريةزبــانوادب،دانشــگاهعالمــهطباطبايی،

ش3،1379،
»جايگاهعالمهدهخدادرشعرمعاصر«،نشريةزبانوادبدانشگاهعالمهطباطبايی،ش11،1379،

»مالحظاتیدرزمینهرسالتحکیمطوسدرتدوينشاهنامه«،نشريةنامهپارسی،ش2،1379،
»معرفــیيــکنــوعادبــیمربــوطبــهدورهقاجاريــه)رسالهنويســی(«،نشــريةآشــنا،بنیــادانديشــهاســالمی،

ش34،1376،
»مالحظاتــیپیرامــونمفهــومغــمدرمثنــویمولــوی«،نشــريةادبیــاتوعلــومانســانی،دانشــگاهتبريــز،

ش164،1376،
»درآمدیبرادبیاتمعاصرايران)1(«،نشريةآشنا،بنیادانديشهاسالمی،ش27،1374،.
»درآمدیبرادبیاتمعاصرايران)2(«،نشريةآشنا،بنیادانديشهاسالمی،ش28،1374،

»مراکزانتقالفرهنگاروپايیدرادبیاتمعاصرايران«،آشنا،بنیادانديشهاسالمی،ش21،1373.
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■ بصیره، عبدالحسن )1324ـ(
●دانشآموختةکارشناسيارشدفیزيک،دانشگاهشیراز.

ون
 فن

م و
لو

ع

کارنامك
عضوهیئتعلميدانشگاهشهیدچمراناهواز،

عضوهیئتعلميگروهفیزيکدانشگاهکردستان،
رئیسدانشکدةعلومومديرگروهدانشگاهکردستان،

شايستهتقديرششمیندورةجايزهکتابفصلجمهورياسالميايران،
مديرکارخانهوپااليشگاهشرکتروغنموتورايران،

مديرفنیورئیسکنترلکیفیمرکزیکارخانجاتالمپايران.

گزیده آثار
نـوروفناوریهـایمبتنـیبـرآن،بـاهمـکاریاسـفنديارمعتمـدیوآزيتـاسـیدفدايی،تهـران:دانشنـگار،

،1394
فرهنگفیزيک،تألیفلطیفکاشیگر،تهران:فرهنگمعاصر،3ج،1394،)ويراستار(

تشـريحکامـلمسـائلفیزيک:)نورشناسـي(،ديويدهالیـدي،رابرترزنیـکوکنتکرين،تهـران:دانشنگار،
ج4،1388،)ترجمه(

نورشناسـیومبانـیفیزيـککوانتومـی،ديويدهالیـدیوديگران،ترجمهبـاهمکاريابراهیـمکريمی،تهران:
دانشنـگار،1387،)ترجمه(،

مبانـيفیزيـک:الکتريسـیتهومغناطیـس،ديويـدهالیـدي،رابـرترزنیـکوجـرلواکـر،تهـران:دانشنگار،
1386،)ترجمـه(

روشهـايرياضـيدرفیزيـک،جورجبـراونآرفکـن،بـاهمـکاريداودثانويخشـنودومترجـم:سـارنگ
)ترجمـه( زينـيزاده،1384،

فیزيکنوين:ازaتاz،جیمزويلیامرولف؛باهمکاريآرشسروري،تهران:دانشنگار،1383،)ترجمه(
فناورينانمسطح،جاللقاروني،تهران:مرکزنشردانشگاهي،1382،)ترجمه(

اصولفیزيک،ماکسفوجیل،کردستان:دانشگاهکردستان،1380،)ترجمه(
تولیدگندموصنعتآردونان،جاللقاروني،تهران:مرکزنشردانشگاهي،1378،)ترجمه(

»مکاناقلیدسيدرفلسفه«،فصلنامهدانشگاهشیراز،ش10،1385،
»مکاننااقلیدسيدرفلسفه«،فصلنامهدانشگاهشیراز،ش8،1384،

»فیزيکالمپهايروشنايي«،مجلهعلمي پژوهشيدانشگاهکردستان،ش2،1378.
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■ بنی اردالن، اسماعیل )1336 (
●دانشآموختةدکتریپژوهشهنر،دانشگاهتهران.

ـر
هن

کارنامك
عضوهیئتعلميگروهسینمايدانشکدهسینماتئاتردانشگاههنر،

رئیسپژوهشکدهدانشگاههنر،
عضوفرهنگستانهنر،

پژوهشگرحوزةپژوهشهنروسینما،
داورجايزهکتابفصلجمهورياسالميايران،

داورجشنوارةبینالملليفارابی،
پژوهشگربرترسازمانمیراثفرهنگی،

عضوشورایتحولعلومانسانی،
عضودبیرخانهنشستمشترکاهلادبوانديشةفرهنگستانهنر.

گزیده آثار
ديندرقابتلويزيون،باهمکاريديگران،پژوهشگاهفرهنگهنروارتباطات،1392،

مجالآه)مجموعهمقاالت(،تهران:سورهمهر،1391،
معرفتشناسیآثارصناعی:جستجويیدرمفهومفنوهنر،تهران:سورهمهر،1389،

سرفرسنگهایتحولدرمسیرنگارگری،تهران:دانشگاههنر،1388،
»تــراژدیدررســالهجمهــوریافالطــون«،بــاهمــکاريســعیدشــاپوریوحســنبلخــاریقهــی،نشــرية

کیمیــایهنــر،ش9،زمســتان1392،
»هنرمصحفسازی«،نشريةحوزةهنری،1390،

»نظریبهشیوهآموزشهنرقدمايی«،نشريةحوزههنری،1390،
»جستاریدرسنتنقددرايران«،نشريةآيین،ش28 29،خردادوتیر1389،

»مصاحبتنوربانور«،نشرية بیناب،ش17،1389،
»هنــربــیخــردبررســیمعنــایزيبايــیدردورانمــدرن«،نشــريةســورةانديشــه،ش48 49،بهمــنو

اســفند1389،
»بازشناسیمقامومفهومهنر«،نشريةجاويدانخرد،ش1،زمستان1388،

»تخیلهنریونسبتآنبارمانتیسم«،نشريةفرهنگستانهنر،1385.
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■ بوذری، علی )1357 (
●دانشجویدورهدکتریهنر،دانشگاههنراصفهان.

کارنامك
برندةجايزهافقهایجديد،نمايشگاهکتاببولونیا،2012،

برندةجايزهدومنمايشگاهتصويرگریزاگرب،2014،
برندهجايزةسومپاياننامههایقرآنی،

نگارشسیمقالهدرمجالتهنریوادبیاتکودک،
سردبیرمهمانفصلنامةفرهنگمردم،ويژنامةآموزشوپرورشدردورةقاجار،

سردبیرمهمانفصلنامةنامهبهارستان،ويژنامهصنیعالملک،
برگزارینمايشگاهتصويرسازیوگرافیکدرکشورهایايران،اسلواکی،ايتالیا،ژاپن،کره،دانمارک،آلمان،

صربستان،کرواسیو....


گزیده آثار
ماخذشناسیکتابهایچاپسنگیوسربی،تهران:کتابدار،1390،

چهلطوفان،کتابخانه،موزهومرکزاسنادمجلسشورایاسالمی،1390،
قضایبیزوال،تهران:دستان،1389.

»نسخههزارويکشبکتابخانهکاخگلستاندرفهرستشیخالمشايخمعزی«،گزارشمیراث،ش62، فروردين 
تیرماه1393،

»بهرامخائف؛تصويرگرمؤلف«،مجلهتنديس،ش266،25دی1392،
»نشانقشونرسالهمصوردرمعرفیالبسهقشوندورهقاجار«،پیامبهارستان،دوره2،س4،ش16،تابستان

،1391
»نگاهیبهشاهنامههایمصورکودکانه«،کتابماهکودکونوجوان،ش170،آذر1390،

»نخستینکتابچاپسنگیدرايران)قرآن،تبريز1249ق(«،نامهبهارستان،س12،ش18 19،بهارو
تابستان1390،

»شمايلپیامبر)ص(درکتابهایچاپسنگیدورهقاجار«،فرهنگمردم،ش35ـ36،پايیزوزمستان1389.
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■ بیچرانلو، عبداهلل )1359ـ(
●دانشآموختهدکتریمديريترسانه،دانشگاهتهران.

ت
طا

تبا
ار

کارنامك
عضوهیئتعلميگروهارتباطاتدانشگاهتهران،

معاونپژوهشیپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات،
رئیسپژوهشکدههنردرپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات،

رئیسکتابخانهدانشکدةعلوماجتماعیدانشگاهتهران،
مديرگروهسینماوتلويزيون،پژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات،

استادمدعودردانشگاههایعالمهطباطبايی،صداوسیما،وامامصادق)ع(،
عضوهیاتانتخابنهمینجشنوارهپژوهشفرهنگيسال،1385،

عضوهیاتانتخاببیستودومینجشنوارهبینالمللیفیلمکودکونوجوان،1387،
عضوهیاتانتخابودبیرمحورفرهنگ،هنروارتباطاتدردوازدهمینجشنوارهپژوهشفرهنگيسال،1389،

عضوهیاتانتخابسیزدهمینودبیراجرايیچهاردهمینجشنوارهپژوهشفرهنگيسال،
جانشینسردبیروعضوهیئتتحريريهفصلنامهعلمی پژوهشیمطالعاتفرهنگ ارتباطات،

برگزيدهجشنوارةپژوهشفرهنگیسال،
سردبیرفصلنامهنمايهپژوهش.

گزیده آثار
سنجشذائقهشنیداریايرانیان،تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنرو ارتباطات،1395،

راهنمایعملیتحلیلگفتگو،گفتمانوسند،تهران:علمیوفرهنگیوپژوهشگاهفرهنگ،هنرو ارتباطات،
چدوم،1395،)ترجمه(،

روايتشرقدرشهرفرهنگاثرمشترک،تهران:مرکزافکارسنجیصداوسیما،1394،
وطن،خاک،امنیت:انگارهاعرابدرفیلمهاياکشنهالیوود،تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطاتودفتر

مـطالعاتوبرنـامهريزیرسانهها،1394،)ترجمه(،
سیمایايراندرمستندهایتلويزيونیغرب،تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات،1393. 

رسانههاینوينوتحوالتبینالمللی،اثرمشترک،تهران:مرکزپژوهشهایاسالمیصداوسیما،1393،
تعاملدينورسانهدرفضاینوينرسانهای،اثرمشترک،تهران:مرکزپژوهشهایاسالمیصداوسیما،1393،

آينده نگاریرسانهها،تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات،1392،)بهاهتمام(،
بازنمايیايرانواسالمدرهالیوود،تهران:مرکزتحقیقاتصداوسیما،وپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات،1391.
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■ پازوکی، بهمن )1333 (
●دانشآموختةدکتریفلسفه،دانشگاهآلبرتلودويگزشهرفرايبورگآلمان.

کارنامك
عضوهیئتعلمیموسسهحکمتوفلسفهايران،

داورجايزهکتابسال،کتابفصلوجايزهجهانیکتابسالجمهورياسالميايران،
دبیربخشموضوعینشريهپژوهشنامهفرهنگستانهنر،

ارزيابکتابهایعلمیـپژوهشیمؤسسهپژوهشیحکمتوفلسفهايران،انتشاراتعلمیوفرهنگی،
مدرسهاسالمیهنر،سازمانسمتونشرمرکز،

عضوهیئتويراستاران)تحريريه(مجلهنامهمفید،نشريهعلمی پژوهشیفلسفهدانشگاهمفید.

گزیده آثار
ــل، ــدگابري ــدر،گتفري ــدگرون ــر،کارلفري ــمريت ــات،يوآخی ــفه:الهی ــمفلس ــيمفاهی ــهتاريخ فرهنگنام
تهــران:موسســهپژوهشــيحکمــتوفلســفهايــران،موسســهفرهنگــيپژوهشــينــوارغنــون،ج2،1391،

ــه(، ــکاريدرترجم )هم
ــل، ــدگابري ــدر،گتفري ــدگرون ــر،کارلفري ــمريت ــر،يوآخی ــمفلســفه:فلســفههن فرهنگنامــهتاريخــيمفاهی

ــران،ج1،1389،)همــکاريدرترجمــه(، تهــران:موسســهپژوهشــيحکمــتوفلســفهاي
لغتنامهتاريخیفلسفه،اززبانآلمانیبهفارسی،3جلد،ج3،)ويرايشوبازنگریدردستاجرا(،
مسائلبنیادينپديدارشناسی،مارتینهیدگر،ج24،ازمجموعهآثار،مینویخرد)دبیرمجموعه(،

ــزو ــفه،س41،ش2،پايی ــهفلس ــرل«،مجل ــیهوس ــایمنطق ــمازپژوهشه ــششش ــروپژوه »هیدگ
ــتان1392، زمس

»پديدارشناسیهوسرلونقاشیمعاصر«،پژوهشنامهفرهنگستانهنر،ش6،آذرودی1386،
»تفســیرهیدگــرازمفهــوم phronesisارســطو«،کنگــرهبینالمللــیبزرگداشــتروزجهانــیفلســفه،مجلــة

فلســفةدانشــگاهتهران،1389،
»هیدگروپژوهشهایمنطقیهوسرل«،ارجنامهدکتراعوانی،)دردستانتشار(.
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■ پژمان، عباس )1337 (
●دانشآموختةدکترایپزشکیازدانشگاهتهران.

ان
زب

کارنامك
پزشک،مترجم،نويسنده،

مترجمزبانهایانگلیسیوفرانسه،
مترجمماهنامهپزشکینسخه،

مدرسسرایعالیترجمه،
داورجوايزکتابسال،پرويناعتصامیوگلشیری.

گزیده آثار
منوپالترو،خوانرامونخیمنس،تهران:نگاه،1392،

جوانی،تهران:نگاه،1392،
منوبوفکور،تهران:نگاه،1391،

ناديا،آندرهبرتون،تهران:هرمس،1391،
کودکی،ژاکپرور،تهران:پارسه،1390،

شازدهکوچولو، آنتواندوسنتاگزوپری،تهران:هرمس،1387،
ماری،والديمیرناباکف،تهران:هاشمی،1387،

بهاررم،امانوئلروبلس،تهران:کتابرود،1384،
بویخوشعشق،گیيرموآرياگا،تهران:علم1383،

آلبومخاطرات،هانسهرلین،تهران:افق،1384.
موزوحشی،ژوزهمارودواسکونسلوس،تهران:مرکز،1380.

والسخداحافظی،میالنکوندرا،تهران:علم،1373،
باختپنهان،گراهامگرين،تهران:مرکز،1378.
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ی
اس

سی
م 

لو
ع

■ پورعلی، سعید )1343ـ(
●دانشآموختةدکتریعلومسیاسیدانشکدهحقوقوعلومسیاسی،دانشگاهتهران

کارنامك
استادياروعضوهیاتعلمیجهاددانشگاهی،

استادمدعودانشگاهعلموفرهنگ،
معاونفرهنگیجهاددانشگاهیکشور،

عضوشورایعلمیگروهپژوهشیعلومسیاسیپژوهشگاهعلومانسانیواجتماعی،
عضوشورایعلمیپژوهشکدهفرهنگ،هنرومعماری،

عضوشورایفرهنگعمومیکشور،
عضوپیوستهانجمنعلومسیاسیايران،

سردبیروعضوهیاتتحريريهفصلنامه فرهنگی سیاسیخلیجفارسومطالعاتاجتماعیايران،
عضوهیاتمديرهخبرگزاریدانشجويانايران)ايسنا(وخبرگزاریبینالمللیقرآن)ايکنا(.

گزیده آثار
نظريههـایروابـطبینالملـلاسـکاتبرچیـل،انـدرولینکلیتـروديگـران،ترجمـهسـجادحیدريـان،تهـران:

سـازمانانتشـاراتجهـاددانشـگاهی،1392،)ويراسـتارعلمی(،
»آگاهیسـازیيکـیازالزامـاتفرهنگسـازیحفاظـتازمحیطزيسـت«،اولیـنکنفرانـسملـیحفاظتاز

محیطزيسـتجهاددانشـگاهیدانشـگاهشهیدبهشـتی،1395،     
فصلنامـه عالـی«، آمـوزش حـوزه در دهـم و نهـم دولـت فرهنگـی سیاسـتگذاری گفتمانـی »تحلیـل
سیاسـتگذاریعمومـیدانشـکدهحقـوقوعلـومسیاسـیدانشـگاهتهـران،دوره1،ش4،زمسـتان1394،
»جايـگاهمعنويـتدرگردشـگریباتأکیـدبرگفتوگویمیـانفرهنگیادياننخسـتینکنفرانـسبینالمللی

گردشـگریومعنويت«تهران،1394،
»روايـتهويـت)قابلیتهـاوظرفیتهـایفرهنـگعاشـورادرنهضـتپانـزدهخـرداد(«،فصلنامـهمطالعات

تاريخـی،شـماره40،مؤسسـهمطالعـاتوپژوهشهـایسیاسـی،1392،
»ارزشهـایعـامبشـرینقطـهاشـتراکگفتوگـویمیـانفرهنگـیسـهاديـب)حافـظ،گوتهوپوشـکین(

کنفرانـسبینالمللـیحافـظ«، تهـران:دانشـگاهتهـران،)1390(،
»بررسـیتاثیـرجهانـیشـدنبـرروششناسـیآيندهشناسـیدانـشسیاسـی«،چهارمیـنهمايـشسـاالنه

انجمـنعلـومسیاسـی،1389.
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■ تجار، راضیه )1326 (
●دانشآموختةکارشناسيروانشناسیودارایدکتریادبیودرجةيکهنری

ی
تان

اس
 د

ت
بیا

اد

کارنامك
نويسندهومدرسداستاننويسی،

دبیرانجمنقلمايرانودبیرعلمیدودورهجشنوارةقلمزرين،
عضوهیئتعلمیوداورجوايزادبیجاللآلاحمدوپرويناعتصامی،يوسفوکتابدفاعمقدس،

عضوشورایادبیحوزةهنریوبنیادحفظآثارونشردفاعمقدس،
عضوشورایبررسیداستانوکارگاهقصهورمانسازمانهاونهادهایمختلف،

همکاریباروزنامههاومجالت،جامجام،زنروز،سروشوشورایهنر،
مدرسدانشکدةصداوسیما،خانةداستانفرهنگسرایانقالب،هاللاحمر.

گزیدة آثار
بانويآبيها)زندگينامةداستانيخلبانشهالدهبزرگي(،تهران:سورةمهر،1393،
بانويرنگینکمان)زندگينامةداستانياشرفقندهاري(،تهران:سورةمهر،1393،

زنشیشهای،تهران:سازمانتبلیغاتاسالمي،حوزةهنري،سورةمهر،1393.
سهشنبههايعزيز،تهران:خورشیدباران،1388،

خورشیدباران،تهران:همشهری،1388،
پاورچینتاعشق،تهران:انجمنقلمايران،1388،

همسیبوهمستاره،تهران:تکا،1387،
آوازپرواز،تهران:نشرشاهد،1387،

فانوسبیفروز،تهران:سورةمهر،1385،
جایخالیآفتابگردانها،تهران:خورشیدباران،1384،

آرامشببخیر،تهران:سورةمهر،1384،
جاييکهآسمانشآيینهکارياست،تهران:سورةمهر،1384،

گزيدةادبیاتمعاصر،تهران:کتابنیستان،1378،
فرصتسبز،تهران:سورةمهر،1377،
شعلهوشب،تهران:قديانی،1376،

صدايپايآب،تهران:سورةمهر،1376،
سنگصبور،تهران:قديانی،1376.
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■ حاجی زین العابدینی، محسن )1352 (
●دانشآموختة دکتریکتابداریواطالعرسانی،دانشگاهشهیدچمراناهواز.

ي
سان

ع ر
طال

و ا
ت 

لیا
ک

کارنامك
فهرستنويسبخشپردازشاطالعاتکتابخانهملیايران)ساختماننیاوران(1375 1376،

معاونامورمراکزاسنادومدارکعلمیمرکزاطالعاتومدارکعلمیکشاورزی،1382 1384،
معاونتحقیقوتوسعهمرکزاطالعاتومدارکعلمیکشاورزی1388 1393،

عضوهیئتعلميگروهاطالعاتودانششناسیدانشگاهشهیدبهشتی.

گزیده آثار
 FRBR, FRAD,(والگوهایوابسته:فرادوفرساد)ملزوماتکارکرديپیشینههايکتابشناختي)اف.آر.بی.آر

FRSAD(،مريمآذرگون،وزينبفریزاده،تهران:چاپار ، 1391،)ويراستار(،
کتابدار، تهران: داودزدادهسالستانی، پازوکی،سیروس فاطمه باهمکاري ايران، در کتابخانهاي نرمافزارهاي

،1390
سازماندهیاطالعات:رويکردهاوراهکارهاینوين:مجموعهمقاالتاولینهمايشساالنهانجمنکتابداريو
اطالعرسانيايران16و17اسفند1385،باهمکاريداريوشعلیمحمدي،تهران:کتابدار،انجمنکتابداريو

اطالع رسانيايران،1389،
1385، ايران:جلدسوم:1383  اطالعرساني و کتابداري انجمن مقاالتهمايشهاي همايشنامه:مجموعه

تهران:انجمنکتابداريواطالعرسانيايران؛نشرچاپار،1389،
ازکتابسنجیتاوبسنجی:تحلیلیبرمبانی،ديدگاهها،قواعدوشاخصها،»فصلوبسنجی«،باهمکاري

فريدهعصاره،فريدهوغالمرضاحیدری،وفیروزهزارعفراشبندی،تهران:کتابدار،1388،
نظريه هایرفتارهایاطالعاتی،فیشر،کرين،باهمکاريفیروزهزارعفراشبندی،غالمحیدریولیالمکتبی فرد،

تهران:کتابدار،1387،)ترجمه(،
ملي کتابخانه و اسناد تهران:سازمان ايران، اطالع رساني و کتابداري انجمن مقاالتهمايش هاي مجموعه

ايران؛انجمنکتابداريواطالع رسانيايران،2ج،1384،
»تحلیلوضعیتوبسايتهايوزارتخانههايايرانبراساسنرمافزارهايپیوستهکنسرسیومجهانيوب«،با
همکاريعباسدوالنيونجالحريري،فصلنامهکتابداریواطالعرسانی.ج16،ش3،شپیاپی:63،پايیز1392،
»شناساييعناصرهستهپیشینههايکتابشناختيکتابخانههايديجیتاليايرانبراساساستانداردآر.دي.اي«،با
همکاريخديجهمراديوحمیددلیلي،فصلنامهکتابداریواطالعرسانی،ج16،ش2،شپیاپی62،تابستان

.1392
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■ حافظیان رضوی، سیدکاظم )1332 (
●دانشآموختةکارشناسيارشدعلومکتابداريواطالعرساني،دانشگاهتهران.

ي
سان

ع ر
طال

و ا
ت 

لیا
ک

کارنامك
معاونمرکزمطالعاتوبرنامهريزیشهرتهران،

عضوهیئتعلمیسازمانتحقیقاتوآموزشکشاورزی،
مديرکلمرکزاطالعاتومدارکعلمیکشاورزی،

عضوعلیالبدلهیئتمديرهانجمنعلميکتابداريواطالعرسانيايران،
داورجايزهکتابسالوکتابفصلجمهورياسالميايران.

گزیده آثار
ــهچــاپ«،کتــابمــاهکلیــات،س17، ش1، ــهایحکمتآمــوزقبیل ــدگاریقبیل ــهدرمان »اهتمامــیجانان

دی1392،
»آنمردآمدآنمردماندخودشانتخابکردهبود«،گزارشمیراث،ش49،اسفند1390،
»بررسیوضعیتکتابوکتابخوانیدرجهان«،کتابماهکلیات،ش160،فروردين1390،

»نگاهیبهکتابمرجعنشرايران«،کتابماهکلیات، ش157،دی1389،
»ديدگاه:خواندنبرایخوببودن«،کتابماهکلیات،ش143،آبان1388،

»ارزيابــیخدمــاتمرجــعدرعصــرتحــوالتشــتابانکتابخانههــا«،بــاهمــکاريمصطفــياحمــدی،کتــاب
مــاهکلیــات،ش142،مهــر1388،

ــاممعظــمرهبــری«، ــهرهنمودهــایمق ــیدرآيین ــابوکتابخوان »نقــدوبررســیکتابهــایفارســی:کت
کتــابمــاهکلیــات،ش136،فرورديــن1388،

ــکاريملیحــه ــاهم ــال1387«،ب ــاس ــرانت ــیاي ــهمل ــانیدرکتابخان ــداریواطالعرس ــارکتاب »نشــرآث
ــات،1387، ــاهکلی ــابم ــاشــیبانیراد،کت کرباســیانوپوري

»نکاتــیچنــددربــارهکتابخانههــایتخصصــیدرايــرانپــسازپیــروزیانقــالباســالمیايــران«،کتــاب
مــاهکلیــات،ش134،بهمــن1387،

ــاهمــکاريمهــديتقــویو ــهفرهنگــیکشــورازمفهــوماطالعــاتواطالعرســانی«،ب »شــناختجامع
ــداریوســازماندهیاطالعــات،س7،ش4،زمســتان1375. ــارامیرحســینی،مطالعــاتملــیکتاب مازي
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■ حبیبی، نجفقلی )1320 (
●دانشآموختةدکتريفلسفهوحکمتاسالمي،دانشگاهالهیاتتهران.

ن 
رفا

و ع
م 

کال
ه، 

سف
فل

کارنامك
عضوهیئتعلميگروهفلسفهوکالماسالميدانشکدهالهیات،
برگزيدهبیستودومینوبیستوپنجمیندورةجايزهکتابسال،

رئیسدانشگاهالزهراء،
رئیسدانشکدهعلومقضاييوخدماتدادگستري،

رئیسدانشکدهحقوقوعلومسیاسيدانشگاهتهران،
رئیسدانشگاهعالمهطباطبايي،

رئیسپژوهشکدهامامخمیني)ره(وانقالباسالمي)تاسیسوراهاندازيواداره(،
نمايندگيمجلسشوراياسالميازحوزهانتخابیهتهراندردورهسوم،

دبیرعلميجايزةکتابسالجمهوریاسالمیايران،

گزیده آثار
حكمۀاالشراق:الهیاتومنطق،يحیيبنحبشسهروردي،شرحمحمودبنمسعودقطبالدينشیرازي؛تهران:

بنیادحکمتاسالميصدرا،1392،
ابنکمونه،تهران:مرکزنشر االلهیات،سعدبنمنصور الطبیعیات، المنطق، العرشیه: و اللوحیه التلويحات شرح

میراثمکتوب،1388،
مفاتیحالغیب،محمدبنابراهیمصدرالدينشیرازي،تهران:بنیادحکمتاسالميصدرا،1386،

ايضاحالمقاصدفيحلمعضالتکتابالشواهد،جوادمصلح؛تهران:موسسهپژوهشيحکمتوفلسفهايران،
1385،)بهاهتمام(،

رسائلالشجرةااللهيۀفيعلومالحقائقالربانيۀ:فيالعلومااللهيۀواالسرارالربانيۀ،محمدبنمحمودشهرزوري،
تهران:مؤسسهپژوهشيحکمتوفلسفهايران،1385،

شرحاالربعین،محمدسعیدبنمحمدمفیدقاضيسعیدقمي،تهران:مرکزنشرمیراثمکتوب،چ2،1380،
االربعینیاتلکشفانوارالقدسیات،محمدسعیدبنمحمدمفیدقاضیسعیدقمی،تهران:مرکزنشرمیراثمکتوب، 1381،
شرحوتعلیقهصدرالمتالهینبرالهیاتشفا،محمدبنابراهیمصدرالدينشیرازی،بنیادحکمتاسالمیصدرا، 1382،

شرحدعاءالصباح،هاديبنمهديسبزواري،تهران:دانشگاهتهران،موسسهانتشاراتوچاپ،چ2،1375،
شرحتوحیدالصدوق،محمدبنمحمدمفید،تهران:سازمانمدارکفرهنگيانقالباسالمي،1373.
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■ ابراهیم، حسن بیگی )1336ـ(
●دانشآموختةزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهآزادوپیامنور.

ی
تان

اس
 د

ت
بیا

اد

کارنامك
معاونپرورشیآموزشوپرورشبندرترکمن،

مديراموربرنامههایصدا وسیمایمرکزگرگان،
مديرمجتمعفرهنگیوهنریاستانکردستان،

وابستهفرهنگیايراندرکشورترکمنستان،
نمايندهکانونپرورشفکریکودکانونوجواناندرمالزی،
عضوهیاتامناوهیاتمديرهبنیادشعروادبیاتداستانی،

مديربخشادبیاتداستانیحوزههنری،
مديرگروهادبیاتانتشاراتمدرسه،

برگزيــدةجايــزةکتــابســال،کتــابفصــل،ادبیــاتدفــاعمقــدس،جشــنوارهشــهیدغنــیپــور،جشــنواره
کتابهــایدينــیســازمانتبلیغــات،کتابخانــهملــیمونیــخآلمــاندرســال2000.

آثار:
رمانگیسووچراغجادو،تهران:نشرقديانی،چاپاول،1395،

صوفیوچراغجادو،تهران:نشرکانونپرورش،چاپسوم،1395،
قديس،تهراننشرنیستان،چاپپنجم،1395،

محمد،تهران:مدرسه،چاپهفتم،1395،
پايان،تهران:نیستان،چاپاول،1394،

غنچهبرقالی،تهران:کانونپرورش،چاپدوم،1394.
سالهایبنفش،تهران:کتابستانمعرفت،چاپدوم،1394،

عالیجنابشهردار،تهران:نیستان،چاپاول،1393،
امیرحسینوچراغجادوتهران:کانونپرورش،چاپدوم،1393،

اشکانه،تهران:نشرقديانی،چاپهفتم،1393،
ريشهدراعماق،تهران:نشرمحرابقلم،چاپدوم،1392،
نشانههایصبح،تهران:نشرسورهمهر،چاپاول،1376
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■ حسنی، حمید )1347  (
●دانشآموختةدکتريزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهعالمهطباطبايی.

ان
زب

کارنامك
پژوهشگرارشدفرهنگستانزبانوادبفارسی)درجه:خبره(،

برگزيدةکتابشايستةتقديرسالجمهورياسالميايران)بابهروزصفرزاده،1389(،
برگزيدةجشنوارةنقدکتاب)1388(،

مؤلف،ويراستاروپژوهشگردرفرهنگستانزبانوادبفارسی)گروههایواژهگزينی،فرهنگنويسی،دانشنامة
زبانوادبفارسی،دانشنامةزبانوادبفارسیدرشبهقارةهند،نشرآثار()1380(،

همکاریبادفترواژهگزينِیستادکلنیروهایمسلح،بهعنواننمايندةفرهنگستانزبانوادبفارسی)از1390(،
کارشناس مجریراديوفرهنگ،برنامة»ازواژهتاصدا«)1393-1392(،

همکاریباگروهواژهگزينِیمرکزتحقیقاتمخابراتايرانوپژوهشکدةُپستايران،بهعنواننمايندةفرهنگستان
زبانوادبفارسی)از1385(،

همکاریباکانونزبانايران)بخشفارسی(،بهعنوانمؤلّف،ويراستارومشاور)از1382(،
مدرسمدعودردانشگاهاسلو،نروژ)1997،1999(،

تدريسزبانفارسیدروزارتامورخارجه)ازطرفدانشگاهتهران()1376-1375(،
ويراستارمجلةوقف،میراِثجاويدان)1377-1376(،

ويراستارومؤلفهمکاردرمجموعهفرهنگهایسخن)1381-1376(،
تألیف96مقالهدردانشنامةزبانوادبفارسی،ج6-2)تهران:فرهنگستانزبانوادبفارسی،1395-1386(،

تألیف20مقالةعلمی پژوهشیو60مقالةديگردرنشرياتمعتبرکشور،
ارائةچهارسخنرانیعلمیوپژوهشیبینالمللیدرخارجازکشور،

ويراستاردرلغتنامةدهخداولغتنامةفارسی)1377-1371(.

گزیده آثار
و قاموسی لغِت 8000 از بیش شامل يکمیلیونلغتی؛ پیکرة )برمبنای امروز فارسِی پرکاربرد واژههای

غیرقاموسی(،تهران:کانونزبانايران،1384)تألیف(،
عروضوقافیةعربی،تهران:شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی،1383)تألیفوترجمه(،

ادب و زبان فرهنگستان تهران: ق(، سیزدهم )قرن هدايت رضاقلیخان نوشتة بديع، علم در مدارجالبالغه
فارسی،1383)تصحیح(،

فرهنگموضوعیقانوناساسیجمهوریاسالمیايران،تهران:روزنه،1380)تألیف(.
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■ حسینی، مریم )1341 (
●دانشآموختةدکتريزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهتهران.

ي
رس

 فا
ت

بیا
اد

کارنامك
عضوهیئتعلميگروهزبانوادبیاتفارسيدانشگاهالزهراء،
سردبیرنشريةادبیاتعرفانیعلمی پژوهشیدانشگاهالزهراء،

عضــوهیئــتتحريريــهمجــالتعلمــي پژوهشــيدانشــگاهالزهــراءونقــدادبــیو نشــرياتجامعهشناســی
هنــروادبیــاتدانشــگاهتهــران،متنپژوهــیدانشــگاهعالمــهطباطبايــیوکلــکخیالانگیــزبیرجنــد،

عضوهیئتممیزهدانشگاهالزهراءوکرسیهاینظريهپردازیزبانوادبفارسی،
داورجايزهادبيجاللآلاحمدوجايزهادبيپرويناعتصامي،
داورجايزهکتابسالوکتابفصلجمهورياسالميايران،

داورجشنوارهبینالملليفارابي،
ــمســنايی ــیحکی ــانفارسیســراوهمايــشبینالملل ــرعلمــیهمايــشکارنامــهصــدســالشــعرزن دبی

دردانشــگاهالزهــراء،
ويراستارعلمیمجلهعلمي پژوهشيدانشگاهالزهراءوويژهنامههایادبی.

گزیده آثار
سنايی،تهران:مؤسسهخانهکتاب،1392،

ريشههایزنستیزیدرادبیاتکالسیکفارسی،تهران:چشمه،1388،
نخستینزنانصوفي،بههمراهترجمهکتابذکرالنسوةالمتعبداتسلمي،تهران:علم،1385،

پیرپردهنشیندرشرحاحوالوآثارجنیدبغدادي،تهران:دانشگاهالزهراء،1380،
حديقۀ الحقيقۀوشريعۀ الطريقۀسناييغزنوي،تهران:نشردانشگاهي،1382)تصحیح(،

کشفاالسرارروزبهانبقلیشیرازی،تهران:سخن1393،)تصحیحوترجمه(،
»آرمانشهرزنان«،نشريةپژوهشزنان،ش3،1385،

»شعرزنانعارف«،نشريةدانشکدةادبیاتوعلومانسانيدانشگاهکرمان،ش18،1384،
»تحلیــلســاختاريحکايــتجــدالســعديبــامدعــي«،دوفصلنامــةپژوهشــکدةعلــومانســانيواجتماعــي

ــگاهي،ش3،1383، جهاددانش
»شــعوانهپارســازنعــارفشــاعرايرانــيقــرندومهجــري«،فصلنامــةانجمــنزبــانوادبیــاتفارســي،

ش5،1383،
»حديقهاحیاييدرشعرفارسي«،فصلنامهدانشگاهالزهراء،ش7، 1376، 

»زبانفاخرولسانواجدتصوف«،فصلنامهدانشگاهتبريز،ش183 184،1381.
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وق
حق

 و 
قه

ف

■ حکیمي ها، سعید )1340 (
●دانشآموختةدکتریحقوقجزاوجرمشناسی،دانشگاهتربیتمدرس.

کارنامك
عضوهیئتعلمیدانشگاهامامحسین)ع(،

مديرگروهآموزشیحقوقدانشگاهامامحسین)ع(،
مديرمرکزپژوهشهایحقوقیدانشگاهامامحسین)ع(،
پیشینةتدريسدرسهايحقوقدردانشگاههايمختلف،

داورجايزةکتابسالجمهوریاسالمیايران.

گزیده آثار
»سیاستجنايیجمهوریاسالمیايراندرقبالمبارزهباتروريسم«،نشريةسیاستدفاعی،ش76،1390،

»ضرورتجرمانگاریتروريسمدرحقوقکیفریايران«،نشريةمدرسعلومانسانی،ش51،1386،
»مقايسهتروريسموجرمسازمانيافته«،نشريةمصباح،ش61،1384،

»جرمصدورگواهیخالفواقعابعادقانونیوحقوقی«،نشريةپزشکیقانونی،ش20،1379،
»سیرقانونگذاریکیفریدرامورپزشکی«،مجلهپزشکیقانونی،ش4،1374،

»بررسیجرمسقطجنین«،نشريةپزشکیقانونی،ش3،1374،
»مسئولیتکیفریناشیازخودداریازکمکبهمصدومین«،نشريةپزشکیقانونی،ش2،1373.
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■ خزائي، محمد )1340-(
●دانشآموختةدکتريگرافیک)هنراسالمي(،دانشگاهبیرمینگهام.

ـر
هن

 کارنامك
مديرگروهگرافیکوگروههنراسالمیدانشکدههنردانشگاهتربیتمدرس،

استادوپژوهشگرنمونهدانشگاهتربیتمدرس،
سردبیرماهنامهتخصصياطالعرسانيکتابماههنر،

دبیراولینهمايشهنراسالمي،
دبیردهمیندوساالنهجهانیپوسترتهران،
دبیرسومینسوگوارهپوسترهایعاشورايی،

داوربخشپوسترهنرهایتجسمیجشنوارهملیجوانايرانی،
عضوشورایبرنامهريزیسومینجشنوارهجهانیهنرهایتجسمی،

چاپبیشاز100مقالهدرنشرياتعلمي ترويجي.

گزیده آثار
هنراسالميمجموعهمقاالتاولینهمايشهنراسالمي،تهران:مؤسسهمطالعاتهنراسالمي،1382،

هزارنقش،تهران:حوزههنريمؤسسهمطالعاتهنراسالمي،1371،
مبانيهنرهايتجسميباهمکاريسیدمحمدآويني،تهران:برگ،1367،)ترجمه(،

کیمیايينقش)مجموعهآثارطراحيايرانيازمغولتاآخرصفوي(،تهران:حوزههنري،1367،
هنراسالميايراندراوايلدورهاسالمي)بهزبانانگلیسيدرلندن1379(،

 M. Khazaie, Early Islamic Persian Art: Origin, Form and Meaning , London ,
Book Extra, 1999.
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■ ذاکر، محمدابراهیم )1335 (
●دانشآموختةدندانپزشکی،دانشگاهتهران.

ون
 فن

م و
لو

ع

کارنامك
طبابتدرزمینهدندانپزشکي،

پژوهشدرزمینةتاريخپزشکیوگردآوریدادهها،
تحقیقوبرگردانمتونپزشکیکهنايرانزمین،

گزیده آثار
الحـاويفـيالطـب،تهران:چـوگان،مرکزتحقیقاتطبسـنتيومفرداتپزشـکيودانشـگاهعلومپزشـکي

شـهیدبهشـتي،پنججلد،1393-1389،)پژوهـشوترجمه(،
عیوناالنباءفیطبقاتاالطبا،تهران:زعیموجامعهگیاهدرمانیايران،ج1،1393،

سـیریدرسـهقـرندندانپزشـکيايـران)531-236ق(،تهـران:دانشـگاهعلـومپزشـکیشـهیدبهشـتی،
انجمـندندانپزشـکیايـرانوانجمـنعلمـیحقـوقپزشـکیايـران،1389،)گـردآوريوپژوهـش(،

تـدارکالخطـا،شـیخالرئیـسبوعلیسـینا،تهـران:مرکزتحقیقـاتاخالقوحقوقپزشـکيودانشـگاهعلوم
پزشـکيشـهیدبهشـتيوبنیادعلمـيفرهنگيبوعليسـینا،1388،)پژوهـشوترجمه(،

المنصـوريفـیالطـب،بوبکـرمحمـدزکريـايرازي،تهـران:دانشـگاهعلـومپزشـکيوخدمـاتبهداشـتي
درمانـيتهـران،1387،)پژوهـشوترجمـه(،

قولنـج،کتـابالقولنـجمشـتملبـر:کتـابقولنـج)زکريـایرازی(،رسـالةقولنج)ابنسـینا(محمدبـنزکريا
رازي،تهران:مرکزتحقیقاتطبسـنتيومفرداتپزشـکيودانشـگاهعلومپزشـکيشـهیدبهشـتي،1385،

)پژوهـشوترجمه(،
کتـابالمرشـداوالفصـول،بوبکـرمحمـدزکريـايرازي،پژوهـشبرزکـیاسـکندر،تهـران:دانشـگاهعلـوم

پزشـکيوخدمـاتبهداشـتيدرمانيتهـران،1384،)ترجمـه(،
»نگاهـیگـذرابـرکتابتـدارکالخطأابنسـینادرچگونگـیپايیـدنتندرسـتی«،ابنسـیناپژوهی)مجموعه
مقـاالتدرمعرفـیآرا،واحـوالوآثـارابنسـینا(،بهکوشـشفاطمهفنا،تهران:موسسـهخانهکتـاب،1392.
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ث
دی

 ح
ن و

رآ
م ق

لو
ع

■ راد، علی )1356-(
●دانشآموختةدکتریمعارفاسالمی،دانشکدهعلومحديثقم.

کارنامك
دانشیارگروهعلومقرآنوحديثپرديسفارابیدانشگاهتهران،

معاونپژوهشکدهتفسیرپژوهشگاهقرآنوحديث،
مديرگروهتفسیردانشکدهقرآندانشگاهقرآنوحديث،

عضوهیئتتحريريهمجلهحديثحوزه،حديثوانديشه،تفسیراهلبیت،
شايستهتقديرکتابسالجمهورياسالميايران.

گزیده آثار
انساندرترازقرآن،قم:پژوهشگاهقرآنوحديث،1393،

جريانشناسیتفاسیرفقهی)2جلد(،مشهد:دانشگاهعلوماسالمیرضوی،چاپدوم،1392،
مبانیکالمیامامیهدرتفسیر،تهران:سخن،1390.
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■ رحمان ستایش، محمدکاظم )1344 (
●دانشآموختةسطح4تحصیالتحوزوی،دکتريتخصصيمعارف،حوزهعلمیهقم.

ث
دی

 ح
ن و

رآ
م ق

لو
ع

کارنامك
عضوهیئتعلمیگروهعلومقرآنوحديثدانشکدهالهیاتومعارفاسالمي،

همکاریبامعاونتانديشهاسالمیمرکزتحقیقاتاستراتژيکرياستجمهوری،
ــروه ــتگ ــبمديري ــالمیدرقال ــاتاس ــرتبلیغ ــوقدفت ــهوحق ــکدهفق ــدازیپژوهش ــارکتدرراهان مش

ــی، پژوهش
تأسیسومديريتکتابخانهتخصصیفقهوحقوق،

مديرگروهپژوهشیرجالمرکزتحقیقاتدارالحديث،
معاونپژوهشیوآموزشیمرکزتحقیقاتدارالحديث.

گزیده آثار
ابعادشخصیتوزندگیحضرتامامرضا)ع(،نگارشگروهی،تهران:دانشگاهامامصادق)ع(،1393،

آشنايیباکتبرجالیشیعه،تهران:سازمانسمت،1389،
رسائلفیواليۀالفقیه،باهمکاریمهدیمهريزی،قم:بوستانکتابقم،1384،

آشنايیباکلیاتعلمرجال،قم:دانشکدهعلومحديث،1383،
بازشناسیمنابعاصلیرجالشیعه،باهمکاریمحمدرضاجديدینژاد،قم:دارالحديث،1383،

الفوائدالرجالیه،باهمکاریمحمدمهدیکجوریشیرازی،قم:دارالحديث،1383،
القوامیس)مالآقافاضلدربندی(،قم:دارالحديث،1382،)تصحیح(،

مستندتحريرالوسیله،نگارشگروهی،مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمنی)ره(،1382،
االصولفیعلماالصول)علیايروانی(،قم:دفترتبلیغاتاسالمی،1379،)تصحیح(،

قاموسالفاظفقهشیعه،نگارشگروهی،قم:پژوهشکدهفقهوحقوق،1379،
کتبرجالاهلسنت،قم:دارالحديث،1378،

حکومتاسالمیدرانديشهفقیهانشیعه،تهران:مرکزتحقیقاتاستراتژيک،1376،
قانــونديــاتومقتضیــاتزمــان،بــاهمــکاریابراهیــمشــفیعیسروســتانیوجاللالديــنقیاســی،تهــران:

مرکــزتحقیقــاتاســتراتژيک،1376.
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■ رحمتي، انشاءاهلل )1345 (
●دانشآموختةدکتريفلسفه،دانشگاهآزاداسالميواحدعلوموتحقیقات.

ان
رف

و ع
م 

کال
ه، 

سف
فل

کارنامك
عضوهیئتعلميگروهفلسفهدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزي،

پژوهشگرومترجمحوزةفلسفهوعرفان،
برگزيدهبیستوسومیندورهجايزهکتابفصلجمهورياسالميايران،

تقديريبیستويکمینوبیستونهمیندورهجايزهکتابسالجمهورياسالميايران،
داورجايزةکتابسالجمهورياسالميايران،

سردبیرنشريهاطالعاتحکمتومعرفت.

گزیده آثار
دانشنامةفلسفةاخالق،گروهمؤلفان،تهران:سوفیا،1392،)ترجمه(،

چشماندازهایمعنویوفلسفیاسالمايرانی)3ج(،هانریکربن،تهران:سوفیا،1391،)ترجمه(،
معبدومکاشفه،هانریکربن،تهران:نشرنی،1389،)ترجمه(،

واقعانگاریرنگهاوعلممیزان،هانریکربن،تهران:نشرنی،1389،)ترجمه(،
ابنسیناوتمثیلعرفانی،هانریکربن،تهران:جامی،1387،)ترجمه(،

روشهایمابعدالطبیعه،آلنوايت،تهران:حکمت،1383،)ترجمه(،
فلسفةديندرقرنبیستم،چارلزتالیافرو،تهران:سهروردی،1382،)ترجمه(،

رودولفبولتمان،ديويدفرگوسن،تهران:گامنو،1382،)ترجمه(،
معرفتومعنويت،سیدحسیننصر،تهران:سهروردی،1382،)ترجمه(،

دهخطایفلسفی،مورتیمرآدلر،نشرالهدی،1379،)ترجمه(،
پلورالیسمدينی:راههایآسمان:کثرتاديانازنگاهجانهیکوسیدحسیننصر،عدناناصالن،نقش

جهان،)ترجمه(،
هنرومعنويت،شوان،گنون،کوماراسوامی،نصروديگران،تهران:فرهنگستانهنر،)ترجمه(،

منطق،محمدرضامظفر،باهمکاريمجیدحمیدزاده،تهران:حکمت،)ترجمه(.
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فیا
غرا

 ج
خ و

اری
ت

■ زرین کوب، روزبه )1346 (
●دانشآموختةدکتریتاريخايرانباستان،دانشگاهتهران.

کارنامك
عضوهیئتعلمیگروهتاريخدانشگاهتهران.

عضوهیئتعلمیمشاورانمجلهباستانشناسیوتاريخ)مرکزنشردانشگاهی(.
برندهجايزهسعیمشکور،براینگارشبهترينرسالهدکتریدرزمینهتاريخوفرهنگايران،.1388

گزیده آثار
تاريخايرانباستان:تاريخسیاسیساسانیان،باهمکاریديگران،تهران:سازمانسمت،چ10،1394،

سـقوطساسـانیان،فاتحـانخارجـی،مقاومـتداخلـیوتصويـرپايـانجهـان،بـاهمـکاریديگـران،تهران:
تاريـخايـران،1383،

ايران:تاريخ،فرهنگ،هنر،باهمکاریديگران،تهران:وزارتفرهنگوارشاداسالمی،1390،
دورسـالهدربـارةانقـالبمشـروطیتايـرانازابوالقاسـمخـانناصرالملـکومحمدآقـاايرواني،بـاهمکاري

عبدالحسـینزرينکـوب،تهـران:سـازماناسـنادمليايـران،1380،
نامـه آناهیتـاوآيینهـایسـتايشآتـش«،بـاهمـکاريآرزورسـولی،نشـرية ايرانشناسـی: »تحقیقـات

،1394 تابسـتان 53، ش فرهنگسـتان،
»واکاویدورةنظـاماشـتراکیابتدايـیتاريـخجامعـهايرانـیدرنـگاهورويکـردايرانشناسـانشـوروی«،بـا
همـکاريعلیرضـاسـلیمانزاده،نشـريةپژوهشهـایايرانشناسـی،س3،ش2،پايیـزوزمسـتان1392،
»بسـوسيـااردشـیرچهـارمهخامنشـی«،بـاهمـکارينعمـتاهللعلیمحمـدی،نشـريةپژوهشهـایعلوم

تاريخـی،ش6،پايیـزوزمسـتان1391،
»نامهایايرانیدرياهایجنوبايران«،نشريةتاريخاسالموايران،ش13،س22،بهار1391،

»نقـشحکومتهـایمحلـیايرانـینـژادشـرقآسـیایصغیردرشـکلگیـریانديشـهبازيابـیامپراطوری
هخامنشـینـزداشـکانیان«،بـاهمـکاريمحمدتقـيايمانپوروشـهنازحجتـینجفآبادی،نشـريةمطالعات

تاريـخفرهنگـی،س3،ش11،بهـار1391،
»تدابیـرروحانیـانزردشـتیبـرایمقابلـهباتغییردينبهدينان ازسـقوطشاهنشـاهیساسـانیتاپايانسـده

چهـارمهجـری«،باهمـکاريعلييزدانیراد،نشـريةجسـتارهایتاريخی،ش3،بهاروتابسـتان1390.
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■ سجادي، سیدمحمدصادق )1333 (
●دانشآموختةدکتريتاريخ،دانشگاهتهران.

فیا
غرا

 ج
خ و

اری
ت

کارنامك
مديربخشتاريخوعضوشورایعالیعلمیمرکزدائرهالمعارفبزرگاسالمی،

دبیرشورایعالیعلمیمرکزدائرهالمعارفبزرگاسالمی،
معاونپژوهشیدائرهالمعارفبزرگاسالمیاز1381،

مديروعضوهیئتعلمیودانشنامةشبهقارههندفرهنگستانزبانوادبفارسی،
مديربخشوعضوشورایعلمیدانشنامةاسالممعاصرخاورمیانه،

،Encyclopaedia Islamicعضوبردعلمی
برگزيدهبیستوپنجمیندورهجايزهکتابسالجمهورياسالميايران.

گزیده آثار
بــزمآوردیديگــر)مجموعــهمقــاالتدکتــرزريــابخويــی(،تهــران: مرکــزدايــرهالمعــارفبزرگاســالمی،

)گردآوري(، 1387،
تاريخبرمکیانورسالهاخباربرامکه،تهران:موقوفاتدکترمحمودافشار،1384،

ــزرگ ــارفب ــرةالمع ــزداي ــوا،تهــران: مرک ــه،فرانســوادوبل ــهودمن ــدومنشــأکلیل ــههن ــرزویب ســفرب
ــه(، ــالمی،1382)ترجم اس

ديوانحافظشیرازی،باهمکاريعليبهرامیان،تهران:فکرروز،1379،)تصحیح(،
جغرافیایحافظابرو،تهران:نشرمیراثمکتوب،1378،)تصحیح(،

تاريخنگاریدراسالم،تهران: سمت،1375،
تاريخدولتهایاسالمیوخاندانهایحکومتگر،ج2،تهران:نشرتاريخايران،1370،)ترجمه(،

شناختدرقرآنکريم،تهران:انتشاراتفلسفه،1364،)ترجمه(،
پیامبروپیامبری،محمدباقرصدرتهران:انتشاراتعطايی،1364،)ترجمه(،

مفاهیماخالقیوعقیدتیقرآن،محمدالبهی،تهران:دفترنشرمیراثمکتوب،1362،)ترجمه(،
رسالهيککلمه،رسائلسیاسیعصرقاجار،تهران:نشرتاريخايران،1363،)تصحیح(،

اتحاداسالم،شیخالرئیسقاجار،تهران:نشرتاريخايران،1363،)تصحیح(،
طبايعاالستبداد،عبدالرحمنکواکبی،تهران:نشرتاريخايران،1363،)تصحیح(،
رؤيایصادقه،سیدجمالاصفهانی،تهران:نشرتاريخايران،1363،)تصحیح(،

تاريخدولتهایاسالمیوخاندانهایحکومتگر،تهران:نشرتاريخايران،ج1،1363،)ترجمه(.
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■ سعیدي مهر، محمد )1342 (
●دانشآموختةدکتريفلسفه،دانشگاهتربیتمدرس.

ان
رف

، ع
الم

 ک
فه،

لس
ف

 کارنامك
عضوهیئتعلميگروهفلسفهدردانشگاهتربیتمدرس،

مديرگروهمباحثپايهمعاونتانديشهاسالمی،مرکزتحقیقاتاستراتژيک،
مديرگروهمنطقمرکزتحقیقاتکامپیوتریعلوماسالمی،

ــمو ــدرسق ــتم ــران،تربی ــی،ته ــهطباطباي ــامصــادق)ع(،عالم ــد،ام ــگاههایمفی ــودانش ــتادمدع اس
ــی)ره(، ــامخمین مؤسســهآموزشــیوپژوهشــیام

مديرگروهفلسفهدينوالهیاتپژوهشکدهفرهنگوانديشهاسالمیودانشگاهتربیتمدرس،
معاونآموزشيدانشکدهعلومانسانيدانشگاهتربیتمدرس،

برگزيدهجشنوارهکتابسالدانشجويیدرسال1375.

گزیده آثار
ضرورت،داللتوجهانهايممکن،تهران:علميوفرهنگي،1394.

گوتلوبفرگه،تهران:علميوفرهنگي،1388.
کارلپوپر،تهران:رويشنو،1386،

مبانیفلسفهدين،پژوهشکدهفلسفهوکالماسالمی،قم:بوستانکتاب،1383،
جستارهايیدرکالمجديد،،قم:سازمانسمتومعاونتپژوهشیدانشگاهقم،1381،

نگرشهاينويندرفلسفه،قم:دانشگاهقمومؤسسهفرهنگيطه،1380،
معارفاسالمي،تهران:معارف،1379،

شرحجلدهشتماسفار)2ج(،قم:مؤسسهآموزشيوپژوهشيامامخمیني)ره(،1379،
آموزشکالماسالمي)2ج(،قم:مؤسسهفرهنگيطه،1378،

فلسفهدين؛خدا،اختیاروشر،قم:مؤسسهفرهنگيطه،1376،
علمپیشینالهيواختیارانسان،قم:پژوهشگاهفرهنگوانديشهاسالمي،1375،

ــي،ش ــايفلســفيکالم ــمفلســفي«،نشــريةپژوهشه ــهبســاطتذاتالهــي:برخــورددوپاراداي »نظري
3 4،1386،

»ابــنســیناومســألهاتحــادعاقــلبــامعقــول؛يــکمعمــايتاريخــي«،فصلنامــهانجمــنمعــارفاســالمي،
ش2،1385.
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■ سلیمانی، حسین )1349-(
●دانشآموختةدکتریحقوقجزاوجرمشناسی،دانشگاهشهیدبهشتی.

وق
حق

 و 
قه

ف

کارنامك
عضوهیئتعلميگروهاديانابراهیمیدانشگاهاديان،

مدرسدانشگاهمفیدقم،
رئیسدفترمطالعاتاديانوحقوقبشردانشگاهاديان،

سابقهتدريسدردانشگاههایشهیدبهشتی،تهران)پرديسفارابی(،قمو....

گزیده آثار
عدالتکیفريدرآيینيهود،قم:دانشگاهاديان،چاپدوم،1385،

تعالیمکلیسایکاتولیک،باهمکاریديگران،قم:دانشگاهاديان،1383،)ترجمه(،
»جنبــشاصــالحطلبــييهــودوچالــشهــايآندردورانمــدرن«،فصلنامــةالهیــاتتطبیقــی)علمــی 

ــز1394، پژوهشــی(،ش14،پايی
ــای ــی پژوهشه ــیپژوهش ــةعلم ــترک(،فصلنام ــودا«)مش ــنب ــیآيی ــاماخالق ــیدرنظ ــربدن »کیف

ــتان1393. ــماره16،تابس ــی،ش اخالق
»بررســیتفســیرآيــاتمرتبــطبــايهوديــتدرالمیــزان«)مشــترک(،فصلنامــةعلمــیپژوهشــیمطالعــات

تفســیری،ش13،بهــار1392.
»نمازدرآيینيهود«)مشترک(،فصلنامةپژوهشهایاديانی،ش2،زمستان1392. 

»سقطجنیندريهوديت«،نشريةعلميپژوهشيباروريوناباروري،ش24،
»سقطجنیندرمسیحیت«،نشريةعلميپژوهشيباروريوناباروري،ش24،

»احــکامکیفــريقــرآنبــهروايــتاهــلســنتدرتفســیرابوالفتــوحرازي«،مجموعــهمقــاالتهمايــش
ــوحرازي،ج14، ابوالفت

»احکام613گانهتورات«،فصلنامههفتآسمان،ش18،
»جرايمدرحقوقيهودي«،فصلنامةهفتآسمان،ش9و10،
»مجازاتهادرحقوقيهودي«،فصلنامةهفتآسمان،ش16،
»معرفيدايرهالمعارفجودائیکا«،فصلنامةهفتآسمان،ش8،

»ادلةاثباتدعوايکیفريدرآيینيهود«،فصلنامةهفتآسمان،ش1.
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■ صفت گل، منصور )1340- (
●دانشآموختةدکتریتاريخ،دانشگاهتهران.

خ
اری

ت

 کارنامك
استادگروهتاريخدانشگاهتهران،

سردبیرنشريةپژوهشهایعلومتاريخی)دانشگاهتهران(
International Journal of Asian Studies, Cambridge University Pressعضوهیأتتحريريهنشريه

Der Islam, (Germany)عضوهیأتتحريريهنشريه
عضوگروهنويسندگانمجموعة Abstracta Iranica: Paris, France برايتاريخايرانازقرندهمتا

سیزدهمقمري،

گزیدة آثار
فرازوفرودصفويان،کانونانديشهجوان،1388،

محمدقاضیوفاکرمینگی،تحفهالخانیياتاريخرحیمخانی،دانشگاهمطالعاتخارجیتوکیو)ژاپن(2015،)تصحیح(،
اعترافنامهروزنامةخاطراتابکر)علیاکبر(ارمنیازجديداالسالمانعهدشاهسلطانسلیمانوشاهسلطان

حسینصفوی،تهران،1388،)تصحیح(،
قمدرقحطیبزرگ1288قمری،جانگرنیومنصورصفتگل،قم:کتابخانةبزرگحضرتآيتاهللالعظمی

مرعشینجفی،1387،
تاريخنويسیدرروزگارفرمانروايیشاهعباسصفویانديشهگرتهبرداریومشروعیتدرمتونصفوی،تهران:

دانشگاهتهران،1387)ترجمه(،
شـجرةالملوک:تاريـخمنظـومسیسـتان،سـرودةصبوری،ناصـحوظهیـر،تهـران:مرکـزپژوهشـيمیـراث

مکتوب،1386،)تصحیـح(،
پژوهشیدربارةمکتوباتتاريخیفارسیايرانوماوراءالنهر:صفويان،اوزبکانوامارتبخارا،مؤسسةمطالعات

زبانهاوفرهنگهایآسیاوافريقا؛دانشگاهمطالعاتخارجیتوکیوژاپن،1385،
مرآتواردات:تاريخسقوطصفويانوپیامدهایآنوفرمانروايیملکمحمودسیستانی،تألیفمحمدشفیع

طهرانی،تهران:مرکزپژوهشيمیراثمکتوب،1383،)تصحیح(
ساختارنهادوانديشههایدينیدرايرانعصرصفوی،تهران:رسا،1381،

برآمدنوفرمانروايیتیمور،تهران:موسسهخدماتیفرهنگیرسا،1377،)ترجمه(،
گروهآموزشیتاريخدانشگاهتهران،تاريخچه،برنامههاواستادان،تهران:دانشگاهتهران،1387،

»فردوسالتواريخ«،دانشنامةزبانوادبفارسی،1391.
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■ عادل، شهاب الدین )1333 (
●دانشآموختةدکتریپژوهشهنرباگرايشهنرهاینمايشی،دانشگاههنر.

نر
ه

کارنامك
عضوهیئتعلمیگروهسینمادانشگاههنر،
رياستدانشکدةسینماوتئاتردانشگاههنر،

عضوشورایانتشاراتوعضوشورایتحصیالتتکمیلیدانشگاههنر،
عضوهیئتموسسانجمنعکاسانسینمایايران،

عضوشورایراهبردیآموزشیدانشکدةهنرومعماریدانشگاهآزاداسالمي،
عضوشورایمرکزیانجمنعکاسانسینمایايران،

استادمدعودانشکدةعلوموتحقیقات،هنرومعماریالزهراوسوره،
عضوکمیتةعلمیوآموزشیسازمانسینمايیوزارتارشادوفرهنگاسالمی،

عضوکمیتةعلمیوآموزشیبینالدوساالنةعکاسیودهروزباعکاسان،انجمنعکاسانايران،
عکاسو مستندسازصنعتسینما.

گزیدة آثار
نمايشنامةاثبات،ديويداوبرن،تهران:بیدگل،1392،)ترجمه(،
تحوالتمعاصردرزمانسینمايی،تهران:دانشگاههنر،1390،

عکاسیفیلم)دربارةتعاريفوفنونعکاسیصحنةفیلم(،تهران:آن،1382،
سینمایقومپژوهی)دربارةسینمایقومنگاری(،تهران:سروش،1380،

سینماآينهزمان،باهمکارياحمدصالحپور،تهران:هدف،1364،
فاشیسمدرسینما)دربارةسینماینازیآلمان(،تهران:هدف،1362،

پژوهشیدربابعکاسیتئاترويژهنامةجشنوارةتئاترفجر،
مجموعهمقاالتسینمايی)سینمایآينةزمان1ـ2(،

عکاسفیلمباشوغريبهکوچک،
عکاسفیلمدختریباکفشهایکتانی،

عکاسفیلمشوکران،
عکاسفیلمگاوخونی،

عکاسفیلمدخترانخورشید،
عکاسفیلمازدواجبهسبکايرانی.
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■ عباسی، علی )1344 (
 ●دانشآموختهدکتريفرانسهازدانشگاهلیموژفرانسه

ان
زب

کارنامك
استاددانشگاهشهیدبهشتی،

عضوگروهنشانهشناسیحلقةتهران،
پژوهشگرحوزةنشانهشناسیوتخیلشناسی،

مترجمبیشازپنجکتابدرحوزةزبانفرانسهوروايتشناسیونشانهشناسی،
داورجشنوارههایکتابسالوجشنوارةنقدکتاب،

برگزيدةجشنوارهجاللآلاحمد،
دريافتنخلآکادمیکازکشورفرانسه.

انتشاردههامقالةعلمیپژوهشیدرحوزةزبان.

گزیده آثار

روايتشناسيکاربردي،تهران:دانشگاهشهیدبهشتي،1393،
صمدساختاريکاسطوره،همکاریباآقایمحمدهادیمحمدی،نشرچیستا،1381،

ساختارتخیلازمنظرژيلبردوران،علمیوفرهنگی،1390،
نشانه-معناشناسیمکتبپاريس،دانشگاهشهیدبهشتی،1395،

گونهشناسیروايی،ژپلینکولت،علمیفرهنگی،1390.
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■ علی پور، مصطفی )1340 (
●کارشناسیارشدزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهفردوسیمشهد.

صر
معا

عر 
ش

کارنامك
مدرسدانشگاهفرهنگیان،

مدرسکارگاههایشعرامروزدرحوزههنری،
کارشناسشعرکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان،

داورجشنوارهفجر،داورجايزه کتابسالجمهوریاسالمیايران،داورجشنوارهنقدکتاب،
جايزهینقدادبیدکترغالمحسینيوسفی،

شايستهتقديرهفدهمیندورهکتابسالجمهوریاسالمیايران.

گزیده آثار
ازگلویکوچکرود،تهران:حوزههنری،1372،

هفتبندمويه،تهران:تیرگان،1377،
گزيدهادبیاتمعاصر،تهران:نیستان،1378،
بارانانگورهایسوخته،تهران:تکا،1378،

ساختارزبانشعرامروز،تهران:فردوس،1378،
میتراودمهتاب،تهران:پويشمعاصر،1379،

صوفیانشهید،تهران:تیرگان،1380،
ازهمدانتاصلیب،تهران:تیرگان،1380،

بارانانگورهایسوخته،تهران:توسعهکتابايران،1388،
دربارهزبانشعر،تهران:فردوس،1378.
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■ فاتحي نژاد، عنایت اهلل )1340 (
●دانشآموختةدکتريزبانوادبیاتعربي،دانشگاهآزاداسالميواحدعلوموتحقیقاتتهران.

ي
عرب

ت 
بیا

اد

کارنامك
عضوهیئتعلميدانشگاهآزاداسالميواحدتهرانمرکزي،

عضوشورایعالیعلميدايرةالمعارفبزرگاسالمي،
سردبیرفصلنامةپژوهشادبی،

برگزيدهجايزهکتابفصلدرسال1387،
برگزيدهکتابسالدرسال1388،

تدريسزبانفارسی)برایاستادانودانشجوياندانشگاهقازان(،دانشکدهخاورشناسیدانشگاهقازان،
جمهوریتاتارستان)اکتبرتادسامبر1999م(.

گزیده آثار
فرهنگمعاصر)فارسی عربی(،تهران:فرهنگمعاصر،1387،

رادوبیسدلدادهفرعون،نجیبمحفوظ،تهران:نشرماهی،1383،)ترجمه(،
فهرستنسخههایخطیدانشگاهقازان)تاتارستان(،قم:کتابخانةآيتاهللمرعشی،1383،

درآمدیبرمبانیترجمه،باهمکاریبابکفرزانه،تهران:آيه،1380،
امهاتالمصادرالعربيۀ،تهران:سمت،1377،

آيینترجمه،باهمکاریبابکفرزانه،تهران:محبوب،1377،
اطلستاريخاسالم،ترجمهازعربیهمکاریبادکترآذرتاشآذرنوش،تهران:سازمانجغرافیاینیروهای

مسلح،1375،
فرهنگمعاصرعربی فارسی،تهران:فرهنگمعاصر،دردستچاپ،

»واژههایفارسیومعربدرکهنترينلغتنامههایعربی«،نامةفرهنگستان)مجلهفرهنگنويسی(،ش5
و6،1392،

»نگرشینوبهادبیاتجاهلیوارتباطآنبافرهنگايرانی«،فصلنامهپژوهشادبی،ش10،
»بديعالزمانهمدانی«،دايرةالمعارفبزرگاسالمی،ج11،1381،

»راههاینفوذفارسیدرفرهنگوزبانعربجاهلی«،نامهفرهنگستان،ش3،1375.
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■ فتحي آشتیاني، علي )1337 (
●دانشآموختةدکتريروانشناسيبالیني،دانشگاهتربیتمدرس.

ی
اس

شن
وان

و ر
ی 

بیت
تر

م 
لو

ع

 کارنامك
رئیسکارگروهروانشناسیشورایتحوِلشورایعالیانقالبفرهنگی،

مديرگروهبرنامهريزیروانشناسیوزارتعلوم،
مديرگروهروانشناسیسازمانسمت،

مديرمسئولوسردبیرمجلهعلومرفتاري)علمي پژوهشي(،
عضوفرهنگستانعلومپزشکی،

عضوشورایمرکزیسازماننظامروانشناسیومشاورهکشور.

گزیدة آثار
روانشناسـینظامـی،کاربـردبالینـیوعملیاتـی،فصـلتاريخچـهروانشناسـینظامـی،بـاهمـکاریديگران،

تهـران:دانـژه،1393،
آزمونهایروانشناختی)ارزشیابیشخصیتوسالمتروان(تهران:بعثت،1393،

شیوههايتغییررفتار،باهمکاریديگران،تهران:سمت،1393،
روانشناسیکودک،تهران:بعثت،1393،

مبانـیتئوریهـاومدلهـایتغییـررفتاردرآمـوزشوارتقایسـالمت،باهمـکاریديگران،تبريز:شـروين،
،1392

روانشناسیسالمت،باهمکاریديگران،تهران:بعثت،1389،
مقدمهايبرروانشناسيسیاسي،تهران:بعثت،1387،

روانشناسی:عرصههاوديدگاهها،مقالهاختاللهایاضطرابی:تشخیصودرمان.تهران:سمت،1386،
آسیبشناسیروانی،تهران:دانشگاهعلومپزشکیبقیهاهلل)عج(،1385،

الگـویزندگـیسـالم،بـاهمـکاریديگـران،تهـران:معاونـتسـالمتوزارتبهداشـت،درمـانوآمـوزش
پزشـکی،1384.
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■ کالهی، محمدرضا )1352-(
●دانشآموختةدکتریجامعهشناسی،دانشگاهتهران.

ی
ماع

جت
م ا

لو
ع

کارنامك
عضوهیأتعلمیپژوهشکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم،

عضوانجمنجامعه شناسیايران:مديرگروهدينوعضوشورایمرکزیگروهاخالق،
عضوانجمنبین المللیجامعه شناسیاروپا–ESA،

دبیرعلمیهمايشبینالمللی»مطالعاتاجتماعیدين/اسالم«،انجمنجامعهشناسیايران،ارديبهشت1394
دبیرعلمیهمايش»دينوشادی«،پژوهشکدةفرهنگ،هنرومعماریجهاددانشگاهی،باهمکاریانجمن

جامعهشناسیايران؛بهمن1394،
دبیرعلمیاولینهمايشملی»اخالقوجامعهیايرانی«،پژوهشکدةفرهنگ،هنرومعماریجهاددانشگاهی،آذر1395،

گزیده آثار
اوقاتفراغتدرايران،تهران:پژوهشکدةفرهنگوهنر،1391،

هويتمليدرقوانینجمهورياسالمي،تهران:پژوهشکدةفرهنگوهنر،1390،
راهنمایجامعهشناسیاخالق،سرويراستار:استیونهیتلین،تهران:پژوهشکدةفرهنگ،هنرومعماریجهاد

دانشگاهی،)ترجمهدردستانتشار(،
»تغییردرقدرتواقتدارروحانیتدرگذارازقاجاربهپهلوي«،نشريةمطالعاتاجتماعی،ويژهنامةجامعهشناسی

دين،دورهفتم،ش1،بهار1392،
»دينداریوجهانیشدن«،نشريةمطالعاتفرهنگيوارتباطات،شی22،پايیز1390،

»انواعدينداريدروبالگستانزبانفارسي«،نشريةمطالعاتفرهنگيوارتباطات،ش17،زمستان1388،
-  “Islamic ISIS or ISISian Islam: De-historization of Islam and De-contextualization of ISIS in 

American Press” Presented at 12th International Conference of European Sociological Association 

(ESA), 25-28 August, Prague,

- “Religious narratives in the Persian language weblogcity”, Presented at: 1st conference of 

“Immersive World and Transmedia Narratives”; Tuesday 13th November – 15th November 2012 

Salzburg, Austria,

- “Globalization and Religious Identity” Presented at: The International Conference of 

“GLOBALIZATION, IMMIGRATION,AND CHANGE IN RELIGIOUS MOVEMENTS”; 

June, 7-9, 2007 Bordeaux, France.
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■ گنجیان خناري، علي )1347 (
●دکتريزبانوادبیاتعربی،دانشگاهخارطومسودان.

ي
عرب

ت 
بیا

اد

کارنامك
عضوهیئتعلميگروهزبانوادبیاتعربيدانشگاهعالمهطباطبائي،

مديرگروهزبانوادبیاتعربيدانشگاهعالمهطباطبائي،
مديرمسؤولنشريهپژوهشهاینقدوترجمةزبانوادبیاتعربی،

معاوناداریمالیدانشکدةادبیاتدانشگاهعالمهطباطبائي،
سرپرستکمیتهزبانوادبیاتعربیدفترگسترشوبرنامهريزیآموزشعالی.

گزیده آثار
انقالبیاسالمیدرغرب)بهزبانعربی(،مؤسسهفرهنگیمصباحالخیر،1393،)ترجمه(،

ادبیاتمعاصرعربي:داستانکوتاه،رمان،نمايشنامه،شعرونقد،جورجعطیهومحمودشريح،تهران:سخن،1391،
اعالماالدبالعربیالمعاصر،1391،

خداوندخرد:گزيدهديوانلزوممااليلزمابوالعالءمعري،باهمکاريمحمدحسنحسنزادهنیري،تهران:علم
ودانش،1389،

تفسیرروائيالبرهان،عالمهسیدهاشمبحراني،باهمکاريرضاناظمیانوصادقخورشا،9ج،1389،)ترجمه(،
مصادرثقافۀأبيالعالءالمعری،مصرالقاهرةالدارالثقافيۀللنشر،2001،

»لغۀ الماغوط الشعريۀ«،باهمکاريخديجهبراتیکاشانی،التراثاألدبی،ش21،بهار1393،
»بررسیگزارههایرئالیسمجادويیدررمانهایعزادارانبیلغالمحسینساعدیوشبهایهزارويکشبنجیب
محفوظ«،باهمکاريرضاناظمیان،داووداسپرهمويسراشادمان،ادبعربي،س6،ش2،پايیزوزمستان1393،

»تضادطبقاتیوپیامدهایآندرمقاماتبديعالزمانهمدانی«،باهمکاريسمیهطباطبايی،ادبعربی،ش1،بهار1391،
و العربی فیاألدبین نقديۀ إضاءات نهاد، پاک زهرا إبراهیم«، اهلل لصنع التلصص روايۀ فی اللغۀ و السرد

الفارسی«،ش3،پايیز1390.
»نقدنارسايیهایتقسیمادوارتاريخادبیاتعربیونامگذاریآن«،پژوهشنامهنقدوادبعربی،ش3،1390،

»بدبینیفلسفیدرانديشهابوالعالءمعریوآرتورشوپنهاور«،مطالعاتادبیاتتطبیقی،ش13،1389،
»أدونیسرؤیفيالفکروالشعر«،مجلهزبانوادبدانشگاهعالمهطباطبايی،ش25،1384.
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■ محقق، جواد )1333 ( 
●دانشآموختةزبانوادبفارسیودارایدکتریادبیودرجةيکهنری.

صر
معا

عر 
ش

کارنامك
نويسنده،شاعرومدرسشعر،داستانوروزنامهنگار،

دبیرآموزشوپرورشودبیرمدارسايراندرترکیهوپاکستان،
سردبیرنشريههايرشدنوجوان،رشدکودک،فصلنامةجوانهورشدآموزشهنر،

مسئولصفحاتشعرکیهانبچهها،
عضوهیئتمديرهونايبرئیسانجمنقلموانجمننويسندگانکودکونوجوان،

عضــوشــوراینظــارتکتــبکــودکونوجــوانوزارتفرهنگوارشــاداســالمي،شــورايطــرحوبرنامــةخانة
روزنامهنــگارانجــوانوروزنامــةگنبــدکبــود،شــورايشــعرکانونپــرورشفکــريکــودکانونوجوانان،

تأسیسانجمنادبيمیالد)نخستینانجمنادبياستانيبعدازانقالب(.

گزیدة آثار
درکوچههايکرايوا،تهران:امرود،1391،

بیداريکلمات،)بررسیوتحلیلشعرمقاومت(،1390،
وآفتابهدايت،تهران:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان،1389،

کلماتدرخطمقدم)بررسیوتحلیلشعردفاعمقدس(،تهران:روايتفتح،1389،
پشتپلکپنجره،تهران:تکا،1388،

شکفتندرآتش،تهران:هنررسانةارديبهشت،1387،
دوغودروغ،تهران:زالل،1386،

بارانبهانهبود،تهران:پیدايش،1386،
خوابخوب،تهران:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان،1381،

درخانةما،تهران:سورةمهر،1381،
معلمانخوبمن،تهران:مدرسةبرهان،1379،

گزيدةادبیاتمعاصر،تهران:کتابنیستان،1379،
يادماندگار)گفتگوبامعلمانصاحبنامايران(،تهران:مدرسةبرهان،1378،

علموايماندرگفتوگوبادانشمندان،تهران:مدرسه،1377،
قدراستادنکودانستن،تهران:نشرقو،1376،
مثلمنبهانتظار،تهران:سورةمهر،1374.
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■ محمودی بختیاری، بهروز )1352 (
●دانشآموختةدکتریزبانشناسیهمگانی،دانشگاهعالمهطباطبايی.

ان
زب

کارنامك
عضوهیئتعلميپرديسهنرهایزيبایدانشگاهتهران،

عضوگروهايرانشناسیوزبانشناسیمرکزدايرةالمعارفبزرگاسالمی،
عضوگروهزبانشناسیدانشگاهسیدنی)تا2013(ومرکزمطالعاتخاورمیانهدانشگاهراتگزرنیوجرسی)تا

.)2012

گزیده آثار
اصطالحنامــهفرهنگــیســهزبانه)فارســی انگلیســی عربــی(،تدويــنفريبــرزخســرویونرگــسقديمــی.

ــران،1385،]همــکاريدربخــشزبانشناســي[، ــیاي ــهمل تهــران:ســازماناســنادوکتابخان
فارسیبیاموزيم،8ج،باهمکاريحسنذوالفقاریومهبدغفاری،تهران:مدرسه،1383،

منظومهعاشقانهگلستانارم،رضاقلیبنمحمدهادیهدايت،تهران:عطايی،1381،
قوانیــنتجــاوز،نــوامچامســکیوديگــران،بــاهمــکاريمحمدعلــیدينمحمــدی،تهــران:جــانوخــرد،

،1378
زنانمقتدرونامآورجهان،مری.ال.ديويس،تهران:انتشاراتآثار،1375،

ــاهمــکاريالدن ــوی«،ب ــرســوفکلوآنتیگــوننوشــتهژانآن »بررســیتطبیقــینمايشــنامهآنتیگــوناث
ــر،ش51،زمســتان1391، شــیرمرد،نشــريةتئات

»رابطــهجنســیتوقطــعگفتــار:بررســیجامعهشــناختیزبــان«،بــاهمــکاريبهــزادرهبــروگیتــيکريــم
خانلويــي،نشــريةجســتارهایزبانــی،ش12،زمســتان1391،

ــاهمــکاريحســینپورســتار، ــی«،ب ــبتضادگراي ــراســاسمکت ــاتنمايشــیب ــدجامعهشــناختیادبی »نق
ــه،ش4،بهــار1391. نشــريةصحن
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■ مرادی، نوراهلل )1321 (
●دانشآموختةدکتریکتابداری،دانشگاهپتیسبورگ)آمريکا(وديپلمنمايهسازیپرسی،

دانشگاهدالهوزی)کانادا(.

ي
سان

ع ر
طال

و ا
ت 

لیا
ک

کارنامك
رئیسانتشاراتمرکزمدارکعلمیايران،

مديرکلکتابخانههاوآرشیوهایصداوسیمایجمهوریاسالمیايران،
رئیسکتابخانهتخصصیوزارتامورخارجه،

مشاوررئیسکتابخانهملیايرانورئیسبخشايراندردانشنامهاسالممعاصر،
مدرسعلمکتابداریواطالعرسانیدردانشکدههایکتابداریکشور،

عضوکمیتهواژهگزينیکتابداریفرهنگستانزبانوادبفارسی،
سردبیرفصلنامهکتاب،

نايبرئیسانجمنکتابدارانايران،
مشاوربرنامهريزیکتابخانهمجلس،

سردبیرمجلهپیامبهارستان،
داورکتابسالجمهورياسالميايران،

گزیده آثار
يادنامهحري:مجموعهمقاالتعلماطالعاتودانششناسي،باهمکاريابراهیمافشارومحمدخندان،

تهران:سازماناسنادوکتابخانهمليجمهورياسالميايران،1394،
آرشیوداريديداري شنیداري،باهمکاريوحیدطهرانيپور،تهران:کتابداروابستهبهشرکتخدمات

اطالعرسانيکتابدارفرزانه،چ3،1391،
مرجعشناسي:شناختخدماتوکتابهايمرجع،تهران:فرهنگمعاصر،چ10،1390،

ارتباطشناسيوکتابداري،جانباد،باهمکاريمحبوبهمهاجر،تهران:سروش،چ2،1389،
»پروندهفرهنگنگاری:سیرفرهنگنويسیدرايران«،کتابماهکلیات،ش189،شهريور1392،

»آرشیوملیايران«،گنجینهاسناد،ش74،تابستان1388،
»نقدومعرفیکتاب:دايرةالمعارفدموکراسی«،بخارا،ش18،خرداد1380.
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■ مسعودی، عبدالهادی )1343-(
●دانشآموختةحوزهعلمیهقم.

ث
دی

 ح
ن و

رآ
ق

کارنامك
رئیسدانشکدهعلومومعارفقرآنکريم،

رئیسپژوهشکدهتفسیراهلبیت)ع(،
عضوهیئتمؤسسوامنایدارالحديث،

معاونپژوهشیومديرگروهحديثدانشکدهعلومحديث،
دانشیاروقائممقامرياستدانشگاهقرآنوحديث،

استادمدعودانشگاهتهرانوصنعتیشريفومذاهباسالمی،جامعهالمصطفیوبنتالهدیودانشکده
اصولدينومؤسسهامامخمینی)ره(،

عضوهیئتتحريريهمجلهتفسیراهلبیت)ع(،پژوهشنامةروانشناسیاسالمیوحديثحوزه،
عضوموسسورئیسانجمنعلمیحديثحوزه،

برگزيدهکتابسالونیزکتابفصلجمهورياسالميايران،
برگزيدهکتابسالحوزهعلمیهقم.

گزیده آثار
اخالقاجتماعی،قم:دارالحديث،1395،

تفسیرروايیجامع)روشوآسیبشناسی(،قم:دارالحديث،1395،
سیرهپیامبرخاتم)ص(،قم:دارالحديث،1394،)ترجمه(،
روابطاجتماعیازنگاهقرآن، قم:دارالحديث،1392،

روشفهمحديث،تهران:انتشاراتسمت،1395،
وضعونقدحديث،قم:دانشگاهقرآنوحديثوسمت،1393،

آسیبشناسیحديث،تهران:سمت،1393،
دانشنامهاماممهدیع، قم:دارالحديث،1392،)ترجمه(،

درسنامهفهمحديث،قم:زائرودانشگاهقرآنوحديث،1392،
االسسالحديثیهوالرجالیهعندالعالمهالمجلسی،قم:دارالحديث،1385،
نزههالناظروتنبیهالخاطر،قم:دارالحديث،1383،)تصحیحوترجمه(،

تحفهاالولیاء)ترجمهفارسیاصولکافی(،قم:دارالحديث،1388،)تصحیح(،
موسوعهالعقائداالسالمیهباهمکاری، قم:دارالحديث،1387،)ترجمه(.
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■ منتظرالقائم، مهدي )1345 ـ(
●دانشآموختةپژوهشدررسانههايجمعي،دانشگاهلسترانگلستان.

ت
طا

تبا
ار

کارنامك
عضوهیئتعلميگروهارتباطاتاجتماعيدانشگاهتهران،

شرکتوارائهمقالهدرسمینارهايعلميدرکشورهاييانگلستان،آلمان،آمريکا،ترکیهوفرانسه،
دههــاســخنرانيبــاموضوعهايــيچــونرســانههايجمعــيوهويــت،حکومــتالکترونیکــي:مــروريبــر
ــا،پیامدهــايفرهنگــي ــدهآن:آســیبهاوفرصته ــتوچشــماندازآين ــفوتجــاربموجــود،اينترن تعاري

اينترنــت،پیامدهــايسیاســياينترنــتوآينــدهعلــومارتباطــات.
تألیفدههامقالةعلمیوپژوهشی

گزیده آثار
اثراترسانهها،الیزابتام.پرس،تهران:صداوسیما،1393،)ترجمه(،

آثــاررواجاينترنــتبــردانشــگاههایايــران:بــاتأکیــدبــرســرمايهفکــری،تهــران:پژوهشــکدهمطالعــات
فرهنگــیواجتماعــی،1389،

مخاطبشناســي،دنیــسمککوايــل،تهــران:وزارتفرهنــگوارشــاداســالمي،مرکــزمطالعــاتو
تحقیقــاترســانهها،چ4،1387،)ترجمــه(،

ــرانوج3: ــپیگريدراي ــران،ج2:روس ــرحدراي ــربوج ــه(ج1:ض ــلثانوي ــي)تحلی ــابپژوهش کت
،1386 ايــران، در تکديگــري

تکديگريدرايران،تهران:سلمان،1386،
ضربوجرحدرايران،طرحآينده،تهران،1387،

مخاطــبشناســی،نوشــتهمــککوايــلنشــردفتــرمطالعــاتوبرنامــهريــزیرســانههــا،تهــران،1380،
)ترجمــه(.
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■ منشی زاده، مجتبی )1331 (
●دانشآموختةدکتريفرهنگوزبانهایباستانی،دانشگاهتهران.

ان
زب

کارنامك
استادزبان شناسیدردانشگاه هایعالمهطباطبايیوشهیدبهشتیوپیامنور،

مؤسسگروهزبان شناسیدردانشگاهشهیدبهشتی،
معاونآموزشیوتحصیالتتکمیلیدانشکدهادبیاتفارسیوزبانهایخارجیدانشگاهعالمهطباطبايی،

مديربرنامهريزیومديرگروهزبان شناسیدانشگاهشهیدبهشتی،
استاداعزامیبهدانشگاهورشولهستانبرایآموزشزبانفارسی،

سردبیرنشريهزبان شناسیمرکزنشردانشگاهی،
دانشیارگروهزبان شناسیوفرهنگوزبانهایباستانیوآموزشزبانفارسی،

عضوهیئتتحريريهمجلههایعلمی پژوهشیتاريخادبیات،زبان شناسیتاريخی،مجلهمعارف،زبانعلم،
پژوهشگرحوزهتاريخزبانفارسی،زبانهایايرانیودستورزبانفارسی.

گزیده آثار
زبان،بافتومتن:جنبههايياززباندرچشماندازياجتماعي نشانهشناختي،مايکلالگزاندرکرکوودهلیدي،

ترجمهباهمکاریرقیهحسننشرعلم،1393،)ترجمه(،
مدرسهکارا:راهنمايیبرایمديرانوآموزگارانمدارس،راجراسمیت،باهمکاريريحانهحرمپناهي،تهران:

ماهنو،1387،)ترجمه(،
ادبیاتمللمسلمان،زيرنظرجان.الاسپوزيتو،نشرکنگره،1380،)ترجمه(،

»بازسازيتکواژمجهولسازدرگذشتهزبانفارسي«،متنپژوهیادبی،ش26،زمستان1384،
»بررسيواژه هايعموميمصوبفرهنگستانزبانوادب«،متنپژوهیادبی،ش24،تابستان1384.

»گاهیردهشناختیبهنحوزبانپهلوی«نشريهدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهشهیدباهنرکرمان،
دورهجديد،ش22،زمستان1386،

»جايگاهنقشنماهایگفتمانهایاستداللیدرزبانفارسی«،مجلهزبانشناسی،مرکزنشردانشگاهی،ش
44،سالبیستوسوم،بهاروتابستان1388،

»دربارهخاستگاهساختکنايی«مجلهزبانشناسی،مرکزنشردانشگاهی،ش45،سالبیستوسوم،پايیزو
زمستان1388، 

بهار پارسی،ش43،سچهاردهم، ادب زبانو فارسی«، زبان »ساختارنحویخوداصالحیدرمحاورهی
.1389
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■ میرزایي، سیدآیت اهلل )1354 (
●دانشآموختة دکتریجامعهشناسي،دانشگاهعالمهطباطبايي.

ی
ماع

جت
م ا

لو
ع

کارنامك
مديرگروهجامعهشناسينظريوفرهنگيپژوهشگاهعلومانساني،

تألیفدههامقالهدرحوزةعلوماجتماعی،
عضوشورايانتشاراتپژوهشگاهعلومانسانيومطالعاتفرهنگي.

گزیدة آثار
»فضـایهنجـاریآمـوزشعلـوماجتماعـیدرايـران«،بـاهمـکاریمعصومـهقاراخانـي،فصلنامـهعلـوم

،1394 اجتماعـی،
»اخـالقعلـمدرفضـایآمـوزشعلـوماجتماعیايـران«،بـاهمـکاریمعصومهقاراخانـي،نشـريةمطالعات

،1393 جامعهشـناختی،
»اخـالقپژوهـشدرعلـوماجتماعـیايـران«،بـاهمـکاریمعصومهقاراخانـي،نشـريةجامعهشناسـیايران،

،1393
»فرآينـدداوریمقـاالتدرمجـالتايرانـی«،محمدايوبياردکان؛باهمکاريفاطمهشـیخشـعاعي،نشـرية

پردازشومديريـتاطالعات،1391،
»ناسیونالیسمايرانیدرسدهنوزدهم«،باهمکاريطاهرهقادري،نشريةنامهعلوماجتماعی،1390،

»داورانواخـالقداوریدرمجـالتعلمـیايـران«،باهمـکاریمحمدايوبياردکان،نشـريةاخالقدرعلوم
وفناوری،1389،

»نامـهعلـوماجتماعـی:روندهـاورويههـا«،معصومـهقاراخاني؛باهمـکاريسـعیدمعیدفر،نشـريةنامهعلوم
،1387 اجتماعی،

»همترازخوانـیدرمجـالتعلمـی:مطالعـهمـوردیمجلـهجامعهشناسـیايـران«،بـاهمکاريمحمـدابويی
اردکان،معصومـهقاراخانـیوفاطمهشـیخشـعاعی،نشـريةجامعهشناسـیايـران،1385،

»جوانـانوهنجارهـایرسـمیوغیررسـمیموسـیقیپـاپ«،بـاهمکاریوحیدقاسـمي،نشـريةنامـهعلوم
اجتماعـی،1385،

»پسـرهایجـوانوارزشهـایمردانگـی«،بـاهمـکاریمحمدسـعیدذکايـي،نشـريةجامعهشناسـیايران،
،1384

»تحلیـلاسـنادداوریمقـاالتمجلةجامعهشناسـیايـران«،باهمـکاریمعصومهقاراخانـیووزارتفرهنگ
وارشـاداسالمی،نشـريةجامعهشناسـیايران،1384.
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■ نادمی، سّیداحمد )1343 (
●دانشآموختهمهندسيمخابرات،دانشگاههواوفضا.

صر
معا

عر 
ش

کارنامك
شاعر،نويسندهومترجمحوزهادبیات،

دبیرتحريريةمجلةتخصصيشعردرحوزةهنري،
داورجايزههایشعرفجر،دفاعمقدس،کتابسالجمهورياسالميايرانوجايزهگاماول،

همکاریباراديوهایفرهنگ،جوانوتهران.

گزیده آثار
شمشــیرباســتانيشــرق)دربــارةشــعرهایزندهيــادســیدحســنحســینی(،تهــران:هنــررســانهارديبهشــت،

،1387
اشعارامیریباراکاشاعرمسلمانآمريکايی،)دردستچاپ(،)ترجمه(.

»اجــراايــناســت؛نگاهــیبــهفصلــیازمنظومــهمردابهــاوآبهــا«،نشــريةســورهانديشــه،ش66 67،
،1391

»آدمیگرگآدمیاست«،نشرية آزما،ش89،1391،
»سربازیباگلولهبرفی«،نشرية کتابماهادبیات،ش1389،160 ،

»دادخواهانشعراعتراضدرايرانوجهان«،نشرية زمانه،ش96، 1389.
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■ ناصري دریایي، مسعود )1349  (
●دانشآموختهکارشناسيارشدروانشناسیوآموزشکودکاناستثنايی،دانشگاهتهران.

ان
جو

 نو
ک و

ود
ک

کارنامك
کارشناسادبیاتکودکونوجواندرشورايکتابکودک،

مــدرسدانشــگاههايآزاداســالميواحــدگرمســار،علــومپزشــکيايــران،دانشــکدهکتابــداريو
اطالعرســانيوبنیــادايرانشناســيوابســتهبــهدانشــگاهشــهیدبهشــتي،

عضوهیئتمديرهشورایکتابکودک،
مديرموزةعروسکهایملل،

مشاورادبيوهنريدفترپژوهشهايفرهنگي،
مدرسدرکارگاههاييونیسف،

داورجايزهکتابسالجمهورياسالميايران.

گزیده آثار
ــیگلشــن،تهــران: ــاهمــکاریعل ــرایکــودکانپیــشدبســتان،ب ــابمنتخــبب کتابشناســیصــدکت

ــدار، 1385، نشــرکتاب
بیــشازصــدکتــابفارســیمنتخــببــرایکــودکانونوجوانــان،بــاهمــکاریشــهرهکائــدیوحســین

شــیخرضايــی،خانــهترجمــه،1379،
ــران:نشــر ــیگلشــن،ته ــکاریعل ــاهم ــتان،ب ــودکاندبس ــرایک ــابمنتخــبب کتابشناســیصــدکت

ــدار 1385، کتاب
ــدار، ــران:نشــرکتاب ــیگلشــن،ته ــکاریعل ــاهم ــان،ب ــراینوجوان ــابمنتخــبب کتابشناســیصــدکت

،1385
»نقدفیلم:يادداشتيبرفیلمافسانهدوخواهر«،نشريةسینماتئاتر،ش6، 1374،

نمايشــگاهعکــس»اولیــنســنگراچــهکســیپرتــابخواهــدکــرد؟«،پنجمیــننمايشــگاهبینالمللــی
هنــرمعاصــر،تفلیــس،گرجســتان،1391،

ــرمعاصــر، ــهغلیــظتاريکــی«،چهارمیــننمايشــگاهبینالمللــیهن نمايشــگاهعکــس»چشــمهايت،تجرب
تفلیــس،گرجســتان،1390،

نمايشگاهعکس»زنانبزفروشمیناب«،موزهزنان،مرانو،ايتالیا،1388،
نمايشگاهعکس»زنانبزفروشمیناب«،موزهزنان،بن،آلمان،1388.
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■ نصراهلل زاده، سیروس )1347 (
●دانشآموختةدکتريفرهنگو زبانهايباستاني،دانشگاهتهران.

ان
زب

کارنامك
عضوهیئتعلمیپژوهشکدةزبانشناسی،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،

مديرگروهزبانهايباستانيومتونکهنپژوهشکدهزبانوگويشپژوهشگاهسازمانمیراثفرهنگي،
عضوکمیتهتدوينشناسنامهمیراثمعنوي،

عضوکمیتهتدويندايرةالمعارفدفاعمقدس.

گزیده آثار
تاريــخادبیــاتفارســی:ادبیــاتايــرانپیــشازاســالم،)پیوســت1(،تألیــفگروهــیازايرانشناســان،بــا

همــکاريديگــران،تهــران:ســخن،ج17،1393،)ترجمــه(،
ــکده ــران:پژوهش ــدر،ته ــيص ــدرضاي ــکاريحمی ــاهم ــي،ب ــيوانیران ــهايران ــاتکتیب ــايادبی راهنم

1386. متــون، و کتیبههــا زبانشناســي،
کتیبههایپهلویکازرون،تهران:نشرکازرونیه،.1385

چهــارســپاهبدساســانیبــراســاسشــواهدمهرشناســی،تألیــفريــکاگیزلــن،تهــران:پژوهشــکدهزبــانو
گويــشســازمانمیــراثفرهنگــی،صنايــعدســتیوگردشــگری،1384،)ترجمــه(،

ــر ــران:نش ــی،ته ــکربهرام ــکاريعس ــاهم ــمی،ب ــنابوالقاس ــرمحس ــننامهدکت ــی:جش ــتفرزانگ يش
ــام(، ــهاهتم ــس،1384،)ب هرم

»کــوروشعیالمــیانشــانیيــاکــوروشپارســی؟نگاهــیدوربــارهبــهبحثهــایپیرامــونهويــتعیالمــی
انشــانیکــوروشدوم«،بــاهمــکاريمحمدتقــيايمانپــوروکیومــرثعلــیزاده،جســتارهایتاريخــی،ش

1،بهــاروتابســتان1392.
»راهــیتــازهدرفهــمگذشــته،تفســیرتــازهایازمتــونگاهانــی«،کتــابمــاههنــر،ش51 52،آذرودی

.1381
»تاريــخهخامنشــیبــراســاسکتــابمقــدس«،نشــريةکتــابمــاهتاريــخوجغرافیــا،ش58 59،مــرداد

وشــهريور1381.
»کتیبههایيادبودوسنگمزارپهلویساسانی،2«،نشريةنامهپارسی،ش23،زمستان1380.
»نقدوبررسیکتابشايستناشايست«،نشريةکتابماهتاريخوجغرافیا،ش21،تیر1378.



196 / گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب

■ نظری، محمود )1346 (
●دانشآموختةکارشناسیارشدالهیاتومعارفاسالمیوارشاد،دانشگاهامامصادق)ع(.

ی
وه

پژ
ث 

یرا
م

کارنامك
عضوهیئتتحريريهومديراجرائیمجلةآينهمیراث،

مسئولواحدتحصیحمتونمرکزپژوهشکتابخانةمجلسشورایاسالمی،
عضوهیئتتحريريهمجلةپیامبهارستان،

کارشناسمسئولواحدنسخخطیکتابخانةمجلسشورایاسالمی،
فهرستنويسنسخخطیکتابخانةمجلس.

گزیده آثار
مجموعهمقاالتروشهایتصحیحنسخخطیکتابخانةمرکزیدانشگاهتهران،1386،

ــاراتوزارت ــاپوانتش ــازمانچ ــسوس ــهمجل ــران:کتابخان ــال،ته ــثوالرج ــیالحدي ــالف ــقالمق فائ
ــالمی،1381، ــاداس ــگوارش فرهن

فهرســتنســخههایخطــیکتابخانــةمجلــس،تهــران:کتابخانــه،مــوزهومرکــزاســنادمجلــسشــورای
اســالمی،مجلــدات27،32،42،47،50و56،

درجوچــاپمقــاالتمتعــدددرحــوزةمتــونوکتابشناســیدرمجــالتگوناگــونازجملــهآينــةمیــراث
وپیــامبهارســتان.
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■ نوري نیا، حسین )1344 (
●دانشآموختةکارشناسيارشدجامعهشناسي،دانشگاهعالمهطباطبايي.

ي
ماع

جت
م ا

لو
ع

کارنامك
عضوهیئتعلميومديرشاخهجامعهشناسيجهاددانشگاهي،

معاونسردبیروويراستارفصلنامهعلمي پژوهشيمطالعاتشهرايراني اسالمي،
عضوانجمنجامعهشناسيايران،

عضوانجمنصنفيروزنامهنگارانايران،
دبیرسرويساجتماعيماهنامهايرانفردا،

مدرسمدعودانشگاهبینالملليامامخمیني،1381 1388،
عضوگروهمطالعاتاجتماعيمهارآبهايمرزيغربکشور،1385-1386.

گزیده آثار
راهنمايپیمايشمحلهاي،باهمکاريديگران،تهران:دفترمطالعاتاجتماعيوفرهنگيشهرداريتهران،

،1393
دستورالعملپیمايشمحلهاي،باهمکاريديگران،تهران:دفترمطالعاتاجتماعيوفرهنگيشهرداريتهران،

،1392
سالمتاداريدروزارتفرهنگوارشاداسالمي،باهمکاريداريوشيعقوبي،تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنر

واطالعات،1391،
تحلیلمحتوايمطالبهنريروزنامههايسراسريکشور،باهمکاريمحمدعليخبريورضاعسکريمقدم،

تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنرواطالعات،1391،
میزانرضايتمنديدريافتکنندگانخدماتازوزارتفرهنگوارشاداسالمي،باهمکاريداريوشيعقوبي،

تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنر
واطالعات،1390،

توسعهتئاتر؛ضرورتهاوراهکارها،باهمکاريعليمنتظريومحمدعليخبري،1384،
ارزشهاونگرشهايجوانانايران،تهران:سازمانمليجوانان،1374،

»ديدگاهمقايسهايشهروندانتهرانيدربارههمسايگانايران«،نشريةهمشهريديپلماتیک،1389،
»کشورهايهمسايهازديدگاهشهروندانتهراني«،نشريةهمشهريديپلماتیک،1389،

باهمکاريمحمدرضاجالليومنوچهرحسیني، بازتابخشونتورزشيدرمطبوعاتورزشي«، »چگونگي
فصلنامهرسانه،1385.
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ی
رس

 فا
ت

بیا
اد

 و 
ان

زب

■ نیکویی، علیرضا )1340-(
●دانشآموختةدکتریزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهتهران.

کارنامك
عضوهیئتعلميومديرگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهگیالن،

عضوشورایبررسیمتونگروهزبانوادبیاتفارسیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،
عضوهیاتمديرهانجمننقدادبیايران،
عضوانجمناستادانزبانوادبیاتفارسی،

عضوهیاتتحريريهچهارمجلهدرزمینهادبیاتفارسی،عرفانونقدادبی،
مديرمسئولمجلهنقدونظريهادبی)ادبپژوهیسابق(،

برگزيدهکتابسالجمهورياسالميايران.

گزیده آثار
»بررسیونقدکتاببینامتنیتازگراهامآلن«،فصلنامةپژوهشنامهانتقادی،1395،

»کنشتاريخیوکنشداستانی؛بررسیويژگیهایکنشدربخشتاريخیشاهنامه«،نشريةپژوهشهای
ادبی،)زيرچاپ(

»بازنگریرواياتتاريخیيزدگرداولوبهرامپنجمباتاکیدبرتحلیلانتقادیگفتمان«؛نشريةادبپژوهی،
ش31،1394،

»تأملیدرساختتمثیلیمثنویطلسمحیرتبیدلدهلوی«؛نشريةالهیاتهنر؛مدرسهاسالمیهنر،ش1،
ساول،1392،

»طرحیدررهیافتمیان فرهنگیبهگیاهاندرادبیاتواساطیر«،نشريةادب پژوهی،ش23،1392،
ادبیات پژوهشی علمی  نشرية شناختی«، رويکرد در مولفهطرحواره مبنای بر کودکان قصه های »بازخوانی

کودک،1391،
»والتربنیامین:اصالتزبانونقشآندرنقدونظريهادبیوهنری«،نشريةادبپژوهی،ش21،1391،

»بازخوانیمفهومفراستدردوگفتمانعرفیوعرفانی«،نشريةادب پژوهی،دانشگاهگیالن،ش13،1390،
»نقدکتابتاريخادبیايران«،نشريةفصلنامهتخصصینقدادبی،ش15،1390،

»دورهرمنوتیکیونقشآندرمطالعاتادبی،فهمونقدمتون«،نشريةادب پژوهی،دانشگاهگیالن،ش3،
،1386

»زمان،روايت،ابديتدرشعرحافظ«،نشريةنامهفرهنگستان،دورههفتم،ش2،شهريور1384.
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■ وثوقی، حسین )1321 (
●دانشآموختةدکتريزبانشناسیهمگانی،دانشگاهتهرانوفوقدکتریزبانشناسیکاربردی،
دانشگاهکالیفرنیالوسآنجلسآمريکا.

ان
زب

کارنامك
عضوهیئتعلمیومديرگروهزبانهایخارجیدانشگاهتربیتمعلمودانشگاهآزاداسالمی،

عضوهیئتعلمیمجلهعلومانسانیدانشگاهتهرانومجلهزبانشناسیانجمنزبانشناسانايران،
سردبیرومديرمسئولمجالتانگلیسیزباندانشگاهآزاداسالمی،

مسئولکمیتهتخصصیبرنامهريزیزبانهایخارجیوعضوشورایبرنامهريزیعلومانسانیدروزارت
علوم،

عضوهیئتعلمیکتابهايدرسیسازمانسمت.

گزیده آثار
واژهسازيوفرهنگنگاريدرزبانفارسي،تهران:باز،1383،

فرهنگاصطالحاتآکسفوردوکاربردآنها،سايدلومکموردي،تهران:رهنما،1382)ترجمه(،
درآمديبرواژهسازيانگلیسينوين،والريادمز،تهران:آتیه،1381)ترجمه(،

An Encyclopedic Dictionary of Teaching English as a Foreign Language، تهــران:
رهنمــا،1380،

آزمونهايسراسريزبانانگلیسيباپاسختشريحي،تهران:علوي،1377،
زبانشناسيهمگاني،جیناجسون،تهران:علوي،1376،)ترجمه(،

غنيسازيواژگان،تهران:رهنما،1375،
ــه،1374، ــروترجم ــزنش ــران:مرک ــول،ته ــورجي ــي،ج ــيهمگان ــيدرزبانشناس ــان،مبحث ــيزب بررس

ــه(، )ترجم
تهیهپرسشهايچندگزينهاي،ام.جي.مورفي،تهران:يکان،1373،)ترجمه(،

بازيهايزباني)ويکلحظهتأملکن(،تهران:رهنما،1373،)تألیفوترجمه(،
آموزشوسنجشزبانانگلیسي،تهران:علوي،1372،

مقاالتزبانشناسي،تهران:رهنما،1371،
ــرو ــزنش ــران:مرک ــران،ته ــاردزوديگ ــن،جکريچ ــرديالنگم ــيکارب ــيزبانشناس ــگتوضیح فرهن

ــه(، ــه،1371،)ترجم ترجم
تئوريترجمهازديدگاهزبانشناسي،جي.سي.کتفورد،تهران:ابنسینا،1346)ترجمه(.
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■ وفادارمرادی، محمد )1337-(
●دانشآموختةحوزةعلمیهو کارشناسیارشدنسخههایخطی،دانشگاهامامرضا)ع(.

ی
وه

پژ
ث 

یرا
م

کارنامك
مدرسحوزهودانشگاه،

فهرستنگارکتبخطیکتابخانهآستانقدسرضوی،
معاونتپژوهشیمؤسسهپژوهشومطالعاتعاشورا،

سردبیرگاهنامةگنجنامهرضوی)ويژهايرانشناسیوکتبخطی(،
عضــوهیئــتتحريــرهنشــريةشمســهوعضــوشــورایعالــینشــرنفايــس،ارزشــیابیکتــبخطــیواســناد،

فضــایمجــازی،اتــاقفکــرو...،                                  
کارشناسوارزيابرسمیدادگستریخراسان)کتبخطی،اسنادواشیاءنفیس(،

مشاورهپاياننامههاوپروژههایحوزهنسخخطیوتصحیحمتون)دانشگاههایمشهدوتهران(،
پژوهشگرممتاز،وزارتارشاد،1389،

محققبرگزيدهسال،حامیاننسخخطی،آذر1384،
تدريسوسخنرانیتخصصی)اتريش،هند،ترکیه،ترکمنستانوسمینارهایداخلی(.

گزیده آثار
فهرستکتبخطیکتابخانهخانقاهاحمدیشیراز،تهران:کتابخانةمجلس،1390،

فهرستکتبخطیکتابخانهآيهاهللجلیلیکرمانشاه،مشهد:آستانقدسرضوی،1383،
معرفهاالثار)مجموعهمقاالت،دفتراول(،تهران:وزارتارشاد،1381،

مقدمــهایبــراصــولوقواعــدفهرســتنگاریکتــبخطــی،تهــران:کتابخانــةمجلــسشــورایاســالمی،
،1379

شــرحدعــایصبــاحعلــوی،تالیــفقاضــینــوراهللشوشــتری،تهــران:نمايشــگاهبینالمللــیتهــران،1379،
، )تصحیح(

ــدس ــتانق ــدات15،16،23،مشــهد:آس ــدسرضــوی،مجل ــتانق ــهآس ــبخطــیکتابخان فهرســتکت
رضــوی،1376،1380،1384،

ــدسرضــوی، ــفهمــکار،مشــهد:آســتانق ــدسرضــوی،مول ــبخطــیآســتانق ــیکت فهرســتالفباي
،1368

کتابنامهانقالباسالمی،مشهد:آستانقدسرضوی،1361.
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■ هادویان، غالمحسین )1340- (
●دانشآموختةدکتریفقهواصول،دانشگاهامامصادق)ع(.

کارنامك
عضوهیاتعلمیدانشگاهامامحسین)ع(،

دبیرعلمیادارهکتابوزارتفرهنگوارشاداسالمی،
سردبیرسابقمجلهعلمیپژوهشیتعلیموتربیتاسالمی،

عضوهیأتتحريريهوعضوهیأتمؤسسفصلنامهعلمی ترويجی»فصلنامهمصباح«،
تدريسدرمدرسهعالیشهیدمطهریودانشگاهآزاداسالمی.

گزیدة آثار
حقوقعمومیدرنهجالبالغه،تهران:خرسندی،1394،

خورشـیدشـهادتمجموعـهمقـاالتدههمايشسـاالنهوسراسـریبررسـیابعـادزندگانیامامحسـین)ع(،
تهـران:دانشـگاهامامحسـین)ع(،9ج،سـال1372-1380،)بـهاهتمام(،

»مکتـبتربیتـیروحا...)تعلیـموتربیـتازديـدگاهامـامخمینـی»ره«(«،نشـريةانديشـهنـاب)ويژهنامـة
سـالگردرحلـتامـامخمینـی»ره«(،موسسـهتنظیـمونشـرامـامخمینـی»ره«،1387،

»مبانیفکری فرهنگینهضتعاشورا«،نشريةانديشهنو،1385،
»حکومـتورهبـریپیامبـراعظـم)ص(درقـرآنکريم«،دوماهنامهعلومانسـانی،سـالپانزدهـم،ش67،

بهمنواسـفند1385،
»مفهـومشناسـیعـزت«،مجموعـهمقـاالتهمايـشعـزتحسـینی تـداومانقالباسـالمیدان،موسسـه

چـاپوانتشـاراتدانشـگاهامـامحسـین)ع(،1384،
»بررسیفقهیوحقوقیمصرفخمس«،فصلنامةمصباح،ش54،1383،

»جايـگاهومنزلـتدعـادراسـالم«،مجموعـهمقـاالتهمايشنقـشدعادرزندگیانسـان،موسسـهچاپو
انتشـاراتدانشگاهامامحسـین)ع(،1382،

»مفهـومتروريسـموموضعحقوقاسـالمینسـبتبـهآن«،فصلنامةمصباح،تهران،دانشـکدهوپژوهشـکده
علومانسـانیدانشـگاهامامحسـین)ع(،ش45،بهار1382،

»درآمدیبرنقشخواصدرتحوالتاجتماعی«،فصلنامةمصباح،ش23،1376،
»سکوالريسم)علمانیه(وآثارشومآن«،فصلنامةمصباح،ش6،1372.
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●دانشآموختةدکتریروابطبینالملل،دانشگاهتهران.
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 کارنامك
عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران،

عضوهیئتعلمیپژوهشگاهدفاعمقدس،
دبیرعلمیدانشنامهخلیجفارس،

مديرگروهسیاسی،حقوقیواقتصادیدانشنامهدفاعمقدس،
مديرداخلیفصلنامههایعلمیپژوهشیسیاستوحقوق،

سردبیرفصلنامهتاريخجنگ،
داورجايزهکتابسالجمهورياسالميايران.

گزیده آثار
اجرایتاريخشفاهی،دونالدای.ريشیه،تهران:مجمعرزمندگانلشگر10سیدالشهدا،1393،)ترجمه(،

روششناسـیسـازهانگاری،ريـچفردمـن،تهـران:دانشـکدهحقـوقوعلـومسیاسـيدانشـگاهتهـران،1392
)ترجمه(،

جنگهایمدرن)2ج(،تهران:مرزوبوم،1391)ترجمه(،
روزشـمارجنـگايـرانوعـراق:هجومسراسـری،سـپاهپاسـدارانانقالباسـالمي،تهران:مرکـزمطالعاتو

تحقیقـاتجنگ،1390،
ايرانوهمسايگان،شیرينهانتر،تهران:دانشکدهحقوقوعلومسیاسيدانشگاهتهران،1390)ترجمه(،

بحراندرخوزستان،سپاهپاسدارانانقالباسالمي،تهران:مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،1380،
انقالباسالمیازنگاهديگران،باهمکارياحمدامیدوار،تهران:دفترسیاسينیرويانتظامي،1377،

پیدايـشنظـامجديدوتولدنیروهایمسـلحانقالب،تهران:سـپاهپاسـدارانانقالباسـالمي،مرکـزمطالعات
وتحقیقـاتجنگ،1375،
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مقدمه
نقـدبـهعنـوانخالقیـتوآفرينشـگریعلمـی،در
کنـارديگـرآفرينشهـایعلمـیوادبیقـرارداردو
توجـهبـهآن،زمینهسـازاعتـالوارتقـایکیفـیآثار
انتشـاريافتـهاسـت.معاونـتامـورفرهنگـیتوسـط
مؤسسـهخانـهکتـاببهمنظـورارتقایسـطحکیفی
نقـدونیـزتشـويقمنتقـدان،هـرسـالهمقـارنبـا
هفتـهپژوهـشوبراسـاسايـنآيیننامـه،اقـدامبه
انتخـاب»نقدبرتـر«و»معرفیوتشـويق«منتقدان

وفعـاالنايـنحـوزهمیکنـد.

 ماده 1. هدف
ايجـادفضـایسـالم بالندگـیفـننقـدو رشـدو
وسـازندهدرفضـاینقـدعلمـیوارتقـاوتوسـعة
کیفـیآثـارانتشـاريافتـهواعتـالیانديشـهازجمله

مهمتريـناهـدافايـنجشـنوارهاسـت.

ماده 2. موضوع
حوزههـایمـوردارزيابـیايـنجشـنوارهعبارتنـداز:
کلیـاتواطالعرسـانی،میراثپژوهی،فلسـفه،کالم
وعرفـان،علـومتربیتـیوروانشناسـی،ديـن،علوم
اجتماعـی،زبان،علـوموفنون،هنر،تاريـخوجغرافیا،
ادبیـات،ايـرانواسـالموکـودکونوجـوانکـهدر
نشـرياتداخلیکشـور،اعمازکاغـذیوالکترونیک

منتشـرشـدهباشد.
تبصـره1: درصـورتضـرورتهیأتهـایداوری
نوجـوان و کـودک و ادبیـات حـوزة در میتواننـد
حداکثـر4اثـر،درحـوزةعلـوماجتماعـیحداکثـر3
رادرگرايشهـای اثـر اثـرودرديگـرحوزههـا2

متفـاوتانتخـابکننـد.

ماده 3. ارکان جشنواره
مؤسسـهخانـهکتابازسـویمعاونتامـورفرهنگی
مجـریبرگـزاریجشـنوارهنقـدکتـاباسـت.دبیـر
علمـی،دبیرخانـهوهیأتهـای3نفـرةداوریهـر

رشـته،ارکانايـنجشـنوارهمحسـوبمیشـوند.
تبصـره 2: دبیرعلمیبهپیشـنهادمعـاونفرهنگی
خانـهکتـابوبـاحکـممديرعامـلمؤسسـهتعییـن

میشـود.

مـاده 4. وظایـف و اختیـارات دبیـر علمـی 
جشـنواره

1.پیشـنهادانتخـابهیأتهـایسـهنفـرةداوریو
داورانهريـکازموضوعاتجشـنوارهبهمديرعامل.
2.نظـارتبـرتفکیـکوطبقهبندیمقاالترسـیده

بـهدبیرخانه.
3.شرکتدرجلساتداوریونظارتبرروندآن.

4.جمعبنـدیوارائـهگـزارشنهايـیبـهصـورت

آیین نامه جشنواره نقد کتاب
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مکتـوببـهوزيـرومعـاونامـورفرهنگـی.

ماده 5. روند داوری
داوریوانتخابمقاالتدرسهمرحلهانجاممیشود:

بـه ارسـالی مقـاالت کلیـة نخسـت:  مرحلـه 
بررسـی داوری هیأتهـای توسـط دبیرخانـه،
میشـوندومقاالتیکـهدارایدورأیمثبتباشـند،
بـهمرحلـهدومراهمیيابنـد.نتايـجايـنبررسـیدر
صورتجلسـهثبـتوبـهامضـایاعضـامیرسـد.

مرحله دوم: مقاالتراهيافتهبهمرحلةدومداوری
حداقلبايدازسوی3داورموردمطالعهقرارگیرندو
نتايجارزيابیدرفرمهایمربوطدرجگردد.مقاالتی
کهاز100امتیاز،85امتیازيابیشترراکسبکنند،به

مرحلةنهايیراهمیيابند.

مرحلـه نهایی: ايـنمرحلهبـاحضوردبیـرعلمی
وکلیـةاعضـایهیأتهـایداوری3نفـرهدرهـر
رشـته،برگزارمیشـود.پس ازبررسـینتايجداوری،
اثـریکـه90يـابیـشازآنامتیـازکسـبکـرده
باشـدمقالـةبرگزيـدهواثـریکـهبیـن85تـا90
امتیـازراکسـبکـردهباشـدمقالـةشايسـتهتقديـر
صورتجلسـه در جلسـه نتیجـة و محسوب شـده

ثبـتخواهدشـد. 
* بـرایارائهبهتروروشـنچگونگیداوریمقاالِت
نقـدکتـاب،راهنمايـیدرهشـتبنـدآمادهمیشـود
کـهبههمراهفـرمداوریبرایداورانارسـالخواهد

شد.
تبصـره 3: درصورتـیکـهپديدآورنـدگانمقالـة

برگزيـدهيـاتقديـریبیشازيـکنفرباشـند،جوايز
بیـنافـرادبـهصـورتمسـاویتوزيعمیشـود.

ماده 6. بخش ویژه
هیأتـیمتشـکلازدبیـرعلمـیوسـهداور،پـساز
مشـورتبـاهیأتهـایداوریبـابررسـیکارنامـه
وکارکـردپیشکسـوتان،نهادهـا،نشـرياتو...وبـا
توجـهبـهتنـوعوتعـدادکارنقد،نسـبتبـهنامزدی
انتخـاب بـا تقديـر شايسـته يـا برگزيـده شـخص

مديرعامـلمؤسسـهاقـدامخواهـدکـرد.

ماده 7. زمان بندی
نقـد جشـنواره دبیرخانـه سـال هـر نخسـت نیمـة
کتـاب،بـاتهیـهآثارمربـوطبهنقـدوبـادرجآگهی
فراخـواندرروزنامههایکثیراالنتشـارورسـانههای
جمعـی،ازتمـاممنتقداندعـوتمیکندتـاآثارخود
راتـاابتدایشـهريورمـاهبهدبیرخانهارسـالنمايند.
بررسـیوارزيابـیتوسـطهیـأتداورانازنیمةدوم
شـهريورماهآغازشـده،سـپسطیمراسـمیمقارن
بـاهفتـةپژوهشبـهبرگزيـدگان،جوايزتعیینشـده

درايـنآيیننامـهاهداخواهدشـد.

ماده 8. جوایز
بـهاشـخاصبرگزيـدهدرهـرحـوزه،تنديـسزرين
بـه آزادیو بهـار بـا5سـکةتمـام وسـپاسنامه
اشـخاصشايسـتةتقديـرتنديـسسـیمین،سـپاس
نامـهبـا3سـکةتمـامبهـارآزادیاهـدامیشـود.
سـپاسنامهبـهامضایمعـاونامورفرهنگـیوزارت

فرهنـگوارشـاداسـالمیخواهـدبـود.



206 / گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب

ها
ت 

وس
پی



گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب /  207

ها
ت 

وس
پی



208 / گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب

ها
ت 

وس
پی



گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب /  209

ها
ت 

وس
پی



210 / گزارش سیزدهمین جشنواره نقد کتاب

به نام خدای سخن آفرین

سپاس نامه
وقولوا قوالً سدیداً
 استوار سخن بگویید
 ) احزاب، آیه 70(

ــا ریزبینــی و موشــکافی در محصــوالت  ناقــدان سره ســنجان جامعــه علمــی وادبــی هســتند کــه ب
فرهنگــی تولیــد شــده، ذوق مصرف کننــدگان را پــرورش می دهنــد و شــیوه دیگرگونــه نگریســتن 
را بــه آنــان می آموزنــد. وجــود ایــن صیرفیــان و اقبــال بــه آنــان پویایــی و پایایــی جامعــه علمــی 
ــی و  ــدان گســترده، پذیرفتن ــن ناق ــه حضــور ای ــی ک ــه میزان ــن ســبب، ب ــه همی ــی دارد. ب را در پ
ســتودنی باشــد، می تــوان وجــود و رواج آثــار خــوب را انتظــار داشــت. یکــی از اهــداف جشــنواره 

نقــد کتــاب تــاش در جهــت  گســترش حضــور ناقــدان و مقبولیــت بیشــتر آنــان اســت.

فرهیخته گرامی،
جناب آقای/ سرکار خانم...

هیأت داوران سیزدهمین جشنواره نقد کتاب، مقالهه شما را با نام .... مقاله برگزیده/ شایسته تقدیر 
شناخته است و بابت این کوشش ستودنی به شما تبریک می گوید. از این رو، مؤسسه خانه کتاب 
در جهت تقویت و ترویج فرهنگ نقادی و بزرگداشت ناقدان برتر و تقدیر از آثار نقادانه، با افتخار 

این سپاس نامه را به شما تقدیم می کند و امید می برد که همچنان در مسیر اعتای فرهنگ نقد و 
بهینه سازی آن بکوشید.

کامیابی شما را در مسیر ترویج حق از خداوند بزرگ خواستاریم.

سید عباس صالحی
معاون فرهنگی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی
سید حسن اسامی اردکانی

دبیر علمی سیزدهمین جشنواره نقد کتاب
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●امکانداوریالکترونیکیمقاالتواعالمنتايجداوری،

●قابلیتبارگذاریاطالعاتگوناگوندرحوزةجشنوارهوافزودنوويرايشصفحات،
● امکانمديريتصفحاتومطالبوانجامتنظیماتمتعددوگزارشگیری،

● امکانارسالپیامبهکاربرانتوسطپستالکترونیکی،
● ارسالپیامکوتاه،

●پرسشوپاسخمیانکاربرانومديرانسايت،
●تنظیماتصفحهشخصیوصدورگواهیداوریبرایداوران،
● انتخابداورازسویدبیرانجشنوارهوسرگروههایداوری،

●معرفیدبیرانعلمی،سرداورانوداورانبهپايگاهوتهیهبانکاطالعاتیازآنها،
●امکانپرداختالکترونیکبرایمراحلمختلفجشنوارهبراینمونهحقالزحمهداوریها،

●امکانبحثوگفتگو.
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