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فهرست
3 سخن سردبیر 

نقد شفاهى
5 نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى: تحلیل انتقادى گفتمان هاى مسلط در مطالعات هنر اسالمى، صادق رشیدى، مهناز شایسته فر و محمد خزایى 

نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)
21 آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار: نقد و بررسى کتاب فرهنگ آثار عرفان اسالمى، سمیه جبارپور 
37 تحلیل ادبى در سایه روشن نقد تاریخ گرایى نوین: مرورى انتقادى بر اصول و مبانى تحلیل متون ادبى، صدف گلمرادى 
51 جادوهاى بومى شده: نقد کتاب بومى سازى رئالیسم جادویى در ایران، حمید عبداللهیان 
63 کتابى در چگونگى قصه درمانى: بررسى کتاب تعبیر قصه هاى پریان و آنیما و آنیموس در قصه هاى پریان، آگیتا محمدزاده  

نقد رمان و مجموعه داستان
71 عشق، خشونت، تعصب و زوال؛ نمایش جنبه هاى گوناگون و متناقض انساِن امروزى: نقد و بررسى کتاب یک انسان، یک حیوان، مهدى ابراهیمى المع 
83 مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده: نگاهى به مجموعه داستان آدم هاى اشتباهى، مهرناز شیرازى عدل 

نقد ترجمه
103 لزوم بازنگرى در ترجمۀ رمان عربى: نقدى بر کتاب سمفونى سرنوشت، فاطمه قاسم محمد 

نقد تصحیح متن
111 چو زّرین قبایش بخوانى رواست؟: نقد و بررسى منظومۀ حماسى شاهنامۀ اسدى (زّرین قبانامه)، کامران ارژنگى 

نقد کتاب پژوهشى (هنر)
125 شرق گرایى عکاسانه: معرفى و ارزیابى کتاب دوربین شرقى، معصومه باباجانى سنگتابى و محمدرضا مریدى 
141 کتابى براى ترساندن و آواز نخواندن: نقدى بر کتاب ساز حنجره و چالش هاى تولید صوت، سعید مجیدى 
149 گفت وگوى دو کتاب دربارة فیلم و فلسفه، مهرداد پورعلم 
157 موزه به مثابه متن: مقدمه اى در نسبت میان دانش نشانه شناسى و نهاد موزه، سجاد باغبان ماهر 

معرفى کتاب
165 تصوف: تاریخ نوین، مریم مشّرف 

کتاب شناسى 
171 کتاب شناسى پارچه و لباس ایران: مرورى بر کتاب هاى فارسى با موضوع پارچه و لباس، پروین بابایى 
183 کتاب شناسى نقد و نظریۀ ادبى (1) 

3 ترجمه انگلیسى چکیده مقاالت 
1 فهرست مطالب به انگلیسى 


