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فرهنگ نويسي

اين  دبيري  شد.  منتشر  فرهنگ نويسى  شمارة  نخستين 
است،  فرهنگستان  نامة  ويژه نامه هاى  از  كه  را  نشريه 
على اشرف صادقى مدير گروه فرهنگ نويسى فرهنگستان 

زبان و ادب فارسى به عهده دارد.
نامة فرهنگستان كه به تازگى سى وسومين شمارة آن (دورة 
نهم، شمارة اول، بهار 1386) منتشر شده، است، از چند 
(رساله هاى  ضميمة  چندين  انتشار  بر  عالوه  پيش،  سال 
كوتاه يا مقاله هاى بلند)  چاپ ويژه نامه هاى تخصصى را 
هم در برنامة خود قرار داده بود. نخستين آنها ويژه نامة 
گويش شناسى بود كه از تيرماه 1382 تا بهمن ماه 1383 
به  باغ بيدى)  رضايى  حسن  دبيرى  (به  آن  شمارة  سه 
آن (به  چهارم  شمارة  سپس  و  شد  منتشر  منظم  صورت 
دبيرى يحيى مدرسى) در سال 1384 انتشار يافت. يك 
رسيد  چاپ  به  هم  ايرانى  زبان هاى  ويژه نامة  از  شماره 
كه ظاهراً به سبب مشكالتى توزيع چندانى نشد و ادامه 
دستور (به  از ويژه نامة  شماره  در يك  نيافت. سپس  هم 
دبيرى محمد دبيرمقدم) منتشر شد و سرانجام در دى ماه 
1386 نخستين شمارة ويژه نامة فرهنگ نويسى منتشر شده 

است.
دبير اين ويژه نامه در سرمقاله با اشاره به تشكيل گروه 
فرهنگ نويسى فرهنگستان زبان و ادب فارسى و فعاليت 
اصلى آن، يعنى تهية پيكرة رايانه اى از متون زبان فارسى، 
و در نهايت تدوين فرهنگ جامع اين زبان، نياز به آگاهى 
از روش هاى فرهنگ نويسى و دانش هاى مالزم را مطرح 
مى كند و مى افزايد كه ويژه نامة فرهنگ نويسى در پاسخ 
به اين نياز منتشر مى شود. «اين ويژه نامه حاوى مقاالتى 
است در زمينة مسائل نظرى فرهنگ نويسى، تحقيقات و 

فارسى،  جديد  و  قديم،  فرهنگ هاى  به  مربوط  نقدهايى 
فرهنگ،  مدخل هاى  به  مربوط  نحوى  و  صرفى  مسائل 
آوانويسى  براى  شيوه  بهترين  يافتن  آنها...،  درج  شيوة 
دوره هاى  در  زبان  آوايى  تحوالت  چنانكه  مدخل ها، 

مختلف را دربرگيرد.»
بر  عالوه  فرهنگ نويسى  ويژه نامة  از  شماره  اين  در   
چندين  فارسى،  زبان  جامع  فرهنگ  معرفى  در  گزارشى 
فرهنگ نويسى  در  زبانشناسى  نقش  دربارة  ديگر  مقالة 
مدخل گزينى،  فارسى،  فرهنگ هاى  آسيب شناسى  امروز، 
زاياى ساختواژى و مدخل گزينى، اهميت  كاركرد مثال، 

به چاپ رسيده است.   

گنجينه (برگزيدة متون كهن)، شمارة 66ـ67، پاييز 1386.

در اين شماره با موضوع صداقت و اخالص از ديدگاه 
عالمان و عارفان مسلمان با رواياتي از امام محمد غزالي، 
خواجه عبداهللا انصاري، عطار نيشابوري، فيض كاشاني و 
مال احمد نراقي به صداقت و دروغگويي، آفات صدق، 

اخالص و ريا و آفات اخالص آمده است.

نشرية مطالعات خطوط كهن و نسخه شناسى 
«اسكريپتا: نشرية بين المللى خطوط كهن و نسخه شناسى» 
تريبونى  اين رو  از  و  مى پردازد،  خط   مفهوم  معرفى  به 
علمى  پژوهش هاى  در  گوناگون  تجربيات  مقايسة  براى 
دوران  در  است.  فكرى  مختلف  مكاتب  و  خاستگاه ها 
مباحث  كانون  نسخه شناسى  و  خط  شناسى  معاصر 
چشمگيرى  سهم  و  بوده  انسانى  علوم  در  روش شناختى 
ميانة  و  باستان  دورة  اسناد  و  ادبى  متون  مطالعة  در 
سراسر جهان داشته است. از اين رو، اين نشريه به چاپ 
دستاوردهاى پژوهشى انواع متون در گسترة زبانى جهان 
عرب،  مصرى،  و  وسطا،  قرون  بومى  التينى،  و  يونانى 
ارمنى، قبطى، يهودى، گرجى، فارسى و اسالوى مي پردازد 
كه بر سنت هاى تاريخ مختلف تأثيرگذار بوده اند. آگاهى 
بيشتر دربارة اين نشريه را از پايگاه اينترنتى آن مى توان 
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تاريخ در آينه پژوهش (فصلنامة عملي ـ تخصصي) سال 
چهارم، شمارة سوم، پاييز 1386.

ابو حنيفه  و  ابن قتيبه  آثار  و  شخصيت  تطبيقي  بررسي 
دينوري ...(2)/ محمدقاسم احمدي؛ سفرنامه ها و ادبيات 
حميد  دالواله/  پيتر  صفوي:  عصر  اروپاييان  سفرنامه اي 
حاجيان پور؛ سيري در مقتل نويسي و تاريخ نگاري عاشورا 
قانونمندي  رنجبر؛  محسن   /(2) حاضر  عصر  تا  آغاز  از 

تاريخ از منظر عقل و دين (1)/ جواد سليماني.

پيام بهارستان، سال 7، شمارة 78، آذر 1386ش.

و  موزه  كتابخانه،  نشرية  بهارستان  پيام  از  شماره  اين 
آيين  هشتمين  ويژة  اسالمي  شوراي  مجلس  اسناد  مركز 
بزرگداشت حاميان نسخ خطي، داراي اين مطالب است:

استاد  حال  شرح  از  مختصري  استاد:  بزرگداشت 
فقيد/ علي محدث؛ خصوصيات خلقي پدرم/ مير هاشم 
محدث؛ چكيدة برخي از سخنراني هاي ايراد شده پيرامون 
ميرجالل الدين  دكتر  استاد  آثار  و  شخصيت  زندگي، 

محدث ارموي/ داود نظريان و صديقه شاكري.
مقاالت: محدث و شرح آقاجمال خوانساري بر غرر 
كتابخانة  نادر  دستنويس هاي  پهلوان؛  منصور  درر/  و 
رحمت  اسالمي/  علوم  زمينة  در  جنگ  ساالر  موزة 
اول:  خشت  طالعي؛  عبدالحسين  ترجمة  خان،  علي 
سيد  توبه نامة  نسخه هاي  و  اسناد  بازخواني  و  بازشناسي 
نقدي  طالقاني؛  شكراللهي  احسان اهللا  باب/  علي محمد 
كتابخانة  منتشرة  آثار  (از  گلستانه  و  گلستان  مرقع  بر 
لوح  تا  گلين  لوح  از  حدادعادل؛  غالمعلي  مجلس)/ 
فشرده/ ابوالفضل عرب زاده؛ معرفي كتاب كلك مسيحا/ 
در  حديثي  كتاب هاي  وقفنامة  دو  شكراللهي؛  احسان اهللا 
قرن سيزدهم هجري قمري/ عبدالحسين طالعي؛ فهرست  
نسخه هاي خطي كتابخانة زنده ياد استاد محدث ارموي/ 

محمود نظري.
يا  پاك شده  خطي  نسخ  ديجيتالي  احياي  مرمت: 

زهره  ترجمة  كناكس،  كيث  و  استين  راجر  آسيب ديده/ 
مازو:  آهن  مركب  از  ناشي  خوردگي  غالمحسين زاده؛ 
مرمت،  بهلولي ريزي؛  شهناز  تركيب/  يك  اثر  مطالعة 

سرعت، دقت، امانت/ احسان اهللا شكراللهي.
اخبار،  دربردارندة  نيز  مجله  اطالع رساني  بخش 

گزارش و معرفي تازه هاست. 

قند پارسي، شمارة 38، پاييز 1386ش.
در اين شماره از فصلنامه كه ويژة بزرگداشت هشتصدمين 
و  استادان  از  جمعي  كوشش  به  و  موالنا  تولد  سال 

پژوهشگران منتشر شده است، مي خوانيم:

جهان تشنة پيام موالناست/ مهدي مصطفوي (ايران)؛ 
مثنوي معنوي نولكشوري/ سيد اميرحسن عابدي (هند)؛ 
زاهد  فياض  مي زيست/  آن  در  كه  جهاني  و  موالنا 
شريف  موالنا/  و  شمس  عرفان  در  هند  جايگاه  (ايران)؛ 
بنگالي/  ادبيات  در  رومي شناسي  (هند)؛  قاسمي  حسين 
كلثوم ابوالبشر (بنگالدش)؛ معرفي نسخه هاي خطي آثار 
حسن  سيد  بنارس/  مركزي  دانشگاه  كتابخانة  در  موالنا 
احمد  انساني/  مشترك  خواستة  و  مولوي  (هند)؛  عباس 
غني خسروي (افغانستان)؛ چهرة ابليس در شعر مثنوي 
سيد  مثنوي/  در  واليت  (هند)؛  جهان  نرگس  معنوي/ 
سلمان صفوي (ايران)؛ موالنا و شمس/ قمر غنار (هند)؛ 
(تاجيكستان)؛  نورالدين  شمس الدين  موالنا/  و  اقبال 
تأثيرات اقبال از موالنا/ محمد رياض (پاكستان)؛ موالنا و 
سماع/ ابوالقاسم تفضلي (ايران)؛ صداي سخن عشق در 
ديوان شمس/ دريا اورس (تركيه)؛ تاملي در عرفان شمس 
تبريزي و بيدل دهلوي/ عليرضا قزوه (ايران)؛ واژه هاي 
هندي در شعر موالنا/ سيد محمد يونس جعفري (هند)؛ 
(هند)؛  حسين  عابد  محمد  موالنا/  كالم  در  عشق  پرتو 
عارفانة  ارشادات  و  وعظ  در  موالنا  تفكرات  انعكاس 
«فنا»  تطبيقي  بررسي  (هند)؛  شيكهر  چندر  سوامي/  رادا 
و «نيروانا» در آموزه هاي بودا، كارلوس كاستاندا و موالنا/ 
سيد عبدالحميد ضيايي (ايران)؛ تأثيرات اقبال از موالنا در 
مثنوي اسرار خودي/ محمد اكرام شاه اكرام (پاكستان)؛ 
در  موالنا  تأثيرات  (ايران)؛  زماني  كريم  مثنوي/  در  دعا 
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غرب و شرق/ آن ماري شيمل (آلمان)؛ عرفان از ديدگاه 
موالنا و امام خميني/ نسيم شاهد (هند)؛ سيماي عرفاني 
روزبهاني  سعيد  مثنوي/  در  (ص)  اكرم  رسول  حضرت 
(ايران)؛ تأثير موالنا بر ادبيات كودك و نوجوان/ محسن 
سامع (ايران)؛ هماهنگي پيام عشق و بشر دوستي موالنا 
با عصر حاضر/ عبدالقادر جعفري (هند)؛ سيماي خضر 
(ايران).  شيرازي نژاد  آمنه  موالنا/  كبير  ديوان  در  (ع) 
معنوي  مثنوي  ترجمة  و  شرح  يوسفي:  پيراهن  معرفي 
محمد  ني/  بانگ  (هند)؛  اشرف خان  عليم  اردو/  زبان  به 
افسر رهبين (افغانستان)؛ اي آينه «لست عليهم بمصيطر»/ 

عليرضا قزوه (ايران).

اسالمي)  فلسفة  ـ پژوهشي  علمي  (فصلنامة  صدرا  خردنامة 
شمارة چهل و نهم، پاييز 1386ش.

نفس  خامنه اي؛  محمد  سيد  ممكن/  جهان هاي  و  انسان 
كلباسي  حسين  متعاليه/  حكمت  در  آن  صيرورت  و 
در  ماهيت  و  نور  وجود،  مفهوم  بررسي  و  نقد  اشتري؛ 
فلسفه/  تاريخ  و  هگل  رحيميان؛  سعيد  اشراق/  حكمت 
حركت  و  امثال  تجدد  تطبيقي  بررسي  مرادخاني؛  علي 
جوهري/ محمد بيناني و احمد عابدي، فهرستي از مطالب 

اين شماره است.

كتاب ماه فلسفه، شمارة 3، آذر 1386ش.

در اين شماره از كتاب ماه فلسفه پس از «سخن نخست» 
اين مطالب آمده است:

ما/  زمانة  نياز  و  پروسلوگيون  خاستگاه  نشست: 
پروسلوگيون  كتاب  بررسي  و  نقد  نشست  از  گزارشي 
آنسلم قديس، با حضور مصطفي ملكيان، سوسن شريعتي، 

افسانه نجاتي.
پروندة يك: پرونده يك پارادوكس دروغگو؛ دشوارة 

مسلمان/  انديشمندان  كوشش  و  دروغگو  پارادوكس 
گزارش رونمايي و نقد كتاب پارادوكس دروغگو، با حضور 
قراملكي؛  فرامرز  احد  و  موحد  ضياء  اعواني،  غالمرضا 
دوازده رساله در پارادوكس دروغگو/ حميدرضا نمازي. 
محمدسعيد  خشونت/  و  سياست  فلسفه،  دو:  پروندة 
برخي  بشوييم/  را  چشمها  مي توانستيم  كاش  عالي نژاد؛ 
فلسفه،  كتاب  نقد  به  اردكاني  داوري  رضا  مالحظات 

سياست و خشونت.
نقد كتاب: ازليةالنفس و بقائها/ نجفقلي حبيبي؛ غزالي 
سعادتي؛  كاميار  ترجمة  گريفل،  فرانك  خيال/  شعر  و 
ايضاح المقاصد في حل معضالت كتاب الشواهد/ شهنار 

شايان فر.
جستار: ساحت هاي فلسفي ناظر به زبان در فرهنگ 
فلسفي پيتر آنجلس/ مسعود زنجاني؛ چرا ژيژك؟/ علي 
عظيمي نژادان؛ احيا و بازخواني آثار اصلي ابن رشد/ زاهد 

ويسي.
گزارش مترجم: منطق تاريخ/ بهان مك كوال، ترجمة 

احمد گل محمدي.
در نگاه نخست: ديدگاه رشد در باب عقالنيت، ارزش ها 
و مسئوليت اجتماعي/ روبرتو پولي، ترجمة بهروز عيدي؛ 
حكمت قديم/ محمدجواد پيرمرادي؛ دربارة پوپر/ پريش 

كوششي. 

بهار   ،33 مسلسل   ،1 شمارة   ،9 دورة  فرهنگستان،  نامة 
1386ش.

در اين شمارة نامة فرهنگستان آمده است:
سرمقاله: پيام موالنا/ غالمعلي حداد عادل.

مقاله: انديشة اصالح و وسوسة تغيير خط در ايران و 
ژاپن معاصر/ هاشم رجب زاده؛ شهرآشوب/ علي نصرتي 
سياه فرگي؛ طنز در مطبوعات دورة آغازين مشروطيت/ 
دادجو؛  دّره  موسيقايي/  نظرگاه  از  قافيه  خارابي؛  فاروق 
ريشه هاي ايراني امثال و حكم عربي در شعر بهار/ وحيد 

سبزيان پور.
نقد و بررسي: مرگ زبان/ حسنعلي ترقي اوغاز.

زبان  و  ايرانشناس  كامنسكِي  ايران شناسي:  تحقيقات 
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و فرهنگ پاميري/ ناهيد بني اقبال؛ عناصر فارسي نو در 
نام  هاي خانوادگي ارمني/ آرموند كشيشيان.

گلچيني از ديرينه ها: تحقيق در زبان و ادبيات فارسي/ 
هامر پورگشتال، ترجمة احمد سميعي؛ شرح حال و آثار 

ژوزف فن هامر پورگشنال/ طهمورث ساجدي.
بخش هاي  ديگر  اخبار  و  نشر  تازه هاي  فرهنگستان، 

اين شماره است.

وقف ميراث جاويدان (فصلنامة فرهنگي، تحقيقي، اجتماعي 
و تاريخي)، سال پانزدهم، پاييز 1386ش.

ادبي  جايگاه  ملك؛  احمدي  رحمان  آسمان/  پله هاي 
سرآغاز نهادك نامه ها/ محمدتقي سالك بيرجندي؛ فروش 
موقوفه در فقه اماميه و حقوق ايران/ نادر پورارشد؛ وقف 
در كشورهاي اسالمي: تاريخ و تحوالت وقف در كشور 
قفيه  و  تطبيقي  مطالعه  و  بررسي  عبادي؛  صادق  عمان/ 
وقف نامه هاي  با  سمناني  عبدالملك  ركن الدين  قاضي 

چندساله/ امير رضايي از مطالب اين شماره هستند.

ـ آموزشي  پزشكي  اخالق  (فصلنامة  پزشكي  اخالق 
پژوهشي)، سال 1، شمارة 1، پاييز 1386ش.

نشرية اخالق پزشكي از سوي مركز تحقيقات اخالق و 
حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي منتشر 

مي شود.
در شمارة اول اين نشريه مي خوانيم:

پزشكي/   اخالق  آموزش  تحول  سير  سردبير،  سخن 
اخالق  جهاني شدن  و  شرقي  فرهنگ  زالي؛  عليرضا 
محمود  تحقيق  و  ترجمه  ساكاماتو،  هياكوداي  زيستي/ 
عباسي؛ بررسي اتانازي داوطلبانة غير فعال از منظر اخالق 
راس/ سروش دباغ؛ پيشينة اخالق پزشكي در برخي از 
آثار كهن طبي و ادبي ايران/ محمدحسين عزيزي، مباحث 

اخالقي پيرامون بيماري هانتينگتون/ عبدالحسن كاظمي،  
بهداشتي/  علوم  در  حرفه اي  اخالق  آموزش  بر  مروري 
سودابه جواليي،  رويكرد اخالقي دين بودا، هندو،  يهود 
و مسيح در قبال شبيه سازي انساني/ محمدجعفر ساعد؛ 
اتانازي، تقاضاي بيمار و خودمختاري/ احمدرضا همتي 
عباس  بحران ها/  و  فوريت ها  در  پزشكي  اخالق  مقدم، 

عباس زاده. 

هند)،  سفارت  فرهنگي  بخش  دوماهانه  (نشرية  هند  آينة 
شمارة 19، آذر 1386ش.

دو  در  هند  و  ايران  زباني  فرهنگي ـ  مبادالت  بر  مروري 
دورة تاريخي/ آزيتا افراشي؛ نگاهي گذرا به سير گسترش 
زبان و ادبيات فارسي در شبه قارة هند/ مجتبي شاه آبادي 
ورما،  انوپ  نام/  در  نهفته  راز  كوتاه:  داستان  فراهاني؛ 
ترجمة سيد عبدالقادر هاشمي بخش هايي از مطالب اين 

شماره است.

سال  ادب)،  و  زبان  ـ پژوهشي  علمي  (فصلنامة  كاوش نامه 
هشتم، شمارة 14، بهار و تابستان 1386ش.

در اين شماره مي خوانيم:
ياسيني،  اميد  مصدق/  حميد  شعر  در  باستان گرايي 
ادبي  ديدگاه هاي  مقايسة  و  بررسي  مدرسي؛  فاطمه 
در  ايراني  پارسي گويان  نبي لو؛  عليرضا  نظامي/  و  سنايي 
دورة حكومت قطب شاهيان و عادل شاهيان/ محمدكاظم 
كهدويي؛ رزم ابزارهاي مجازي در شاهنامه/ محمدحسين 
حسن زاده؛ ويژگي هاي زبان روايت در سه اثر از محمود 
آالشتي؛ يقظةالشعور لدي  دولت آبادي/ حسين حسن پور 
الشعراء الخالدين الشيرازيان و الشابي نموذجًا/ محمدعلي 
جاهلي/  صمعاليك  شعر  در  بيگانگي  و  غربت  آذرشب؛ 

رضا افخمي عقدا.



دورة دوم، سال دوم، شمارة 17 و 18، بهمن و اسفند 661386

مشكوة، شمارة 95، تابستان 1386ش.

ـ ترويجي  در اين شماره از فصلنامة مشكوة، نشرية علمي 
اين  رضوي،  قدس  آستان  اسالمي  پژوهش هاي  بنياد 

مقاالت و نوشته ها آمده است:
محمدمهدي  آن/  اجتماعي  نمودهاي  و  خالص  دين 
ركني يزدي؛ رموز بنيادين جاودانگي قرآن در بستر زمان/ 
ابراهيم كالنتري؛ بررسي ملكوت اعمال و تأثير آن در رفتار 
حسيني؛  ابوالقاسم  سيد  اسالمي/  روانشناسي  ديدگاه  از 
تحليل عناصر داستان موسي و عبد در سورة كهف/ علي 
نظري و پروانه رضايي؛ نگاهي به رويكرد عقلي اجتماعي 
در تفسير قرآن/ محمد اسعدي؛ هبوط در ادبيات عرفاني 
فارسي/ محمدجواد مهدوي؛ علم تفسير در خراسان عصر 
سلجوقي/ عليرضا روحي ميرآبادي؛ دوصد گفته چون نيم 
كردار نيست/ محمدحسين صادق پور. نقد و معرفي كتاب 

نوادري از ديار رم/ عبداهللا غفراني.

بخارا، شمارة 63، مهر و آبان 1386ش.

زبانشناسي  ويژة  بخارا  نشرية  شمارة  شصت و سومين 
منتشر شد. در اين شماره آمده است:

سرمقاله: حكايتي ميان ماندن و رفتن/ حسين صافي 
پير لوجه.

زبانشناسي؛  استاد  با  بيشتر  آشنايي  زبانشناس:  استاد 
گفتار و خط فارسي در گفت وگويي با دكتر محمدرضا 

باطني؛ كتابشناسي دكتر محمدرضا باطني.
ايران/  در  زبان شناسي  تاريخچة  فرازبانشناسي: 
فارسي شناسي/  حق شناس؛  علي محمد  با  گفت وگو 
گفت وگو با علي اشرف صادقي؛ تكوين قطرشناسي قطري 
محمد  با  گفت و گو  ايران/  در  آن  نمود  باز  و  جهان  در 
صفوي؛  كورش  نمي انديشيم؟/  ديگر  چرا  مقدم؛  دبير 
با  گفت وگو  «زبانشناسي»؟/  يا  همگاني»  «زبانشناسي 
كساني  چه  زبانشناسي  فرداي  معلمين  گلفام؛  ارسالن 

هستند؟/ آزيتا افراشي؛ دستور زايشي، بازگشتي به ديگر 
نقطة عزيمت/ حسين صافي.

اميد  نهفته/   معيار  گونة  ديگر:  زباني  به  زبانشناسي 
بدن/  زبان  نبود:  ميانه  در  سخن  يك  ك  چرا  طبيب زاده؛ 
مريم سادات فياضي؛ زبان و نظام هاي نوشتاري/ روح اهللا 
مفيدي؛ اصول و مفاهيم بنيادي در زبانشناسي شناختي/ 
محمد راسخ مهند؛ زبانشناسي حقوقي (قانوني): رويكردي 
نوين در زبانشناسي كاربردي/ فردوس آقاگل زاده؛ تعريف 
و  زبانشناسي  زعفرانلو؛  كرد  عاليه  زبان شناسي/  در  طنز 
عالءالدين  فارسي/  زبان  صرف  فرح زاد؛  فرزانه  ترجمه/ 
كهن؛  نغزگوي  مهرداد  يهودي/  فارسي ـ  طباطبايي؛ 
فرهنگي  شوك  مدرسي؛  بهرام  جمله/  اطالعي  ساخت 
قرن  اعجوبة  جني  ابن  سبزواري؛  مهدي  زبان درماني/  و 

چهارم/ ماندانا نوربخش.

نامة پارسي، سال 12، شمارة 1 و 2 (پياپي 42 ـ 43)، بهار 
و تابستان 1386ش.

در اين شماره آمده است:
ـ اسالمي/  ايراني  زبانشناسي  سنت  شكل گيري 
را  فارسي  تعارف  خارجي ها  چرا  ناصح؛  محمدامين 
عرفاني  تفسير  در  ميبدي  مباني  دركيچ؛  منير  نمي فهمند/ 
شاهنامة  در  پيمانداري  و  پيمان  شيخ؛  محمود  قرآن/  از 
تأثير  پناهي؛  نعمت اهللا  و  رحيمي  سيدمهدي  فردوسي/ 
نفوذ  عبدالصبورخان؛  محمد  بنگالي/  زبان  بر  فارسي 
هويت  و  فرهنگ  در  فارسي  ادبيات  و  زبان  فرهنگ، 
ملي هندوستان و شبه قاره / سيدابوالفضل جعفري نژاد؛ 
حالت  در  مؤثر  عوامل  كريم زاده؛  علي  مؤلف/  اسطورة 
موسيقايي وزن شعر پارسي/ عبدالحميد اسماعيل پناهي؛ 
و  مشتاق مهر  رحمان  شمس/  غزليات  در  حكم  و  امثال 
و  مشكالت  و  فرهنگي  تعامل  بررسي  محمدي؛  رفيقه 
موانع آن در داستان خواني/ گيتي نيوندي؛ معرفي اجمالي 
ادبيات  بر  مروري  قمر؛  احمد  زبير  هميشه بهار/  تذكرة 
داستاني ايران/ غالمرضا مرادي صومعه سرايي، انسان از 
اقبال  بلند  روستايار؛  عليشاه  سيد  سنايي/  حكيم  ديدگاه 

شيرازي، شاعري هنرمند و خردورز/ هاشم محمدي.


