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فهرست
سخن سردبیر

3 هنر، زیبایى و زندگى 

نقد شفاهى
7 نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار، مهوش واحددوست، نسرین فقیه ملک مررزبان، محمود بشیرى و عیسى امن خانى 

نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)
23 به هر کار این سخن را دار مقیاس: نقد و بررسى کتاب تصوف عصر صفوى و ادبیات آن دوره، سعید مهرى  
33 تفاوت ره از کجاست تا به کجا؛ از تذکره نویسى فارسى تا رئالیسم جادویى: گفتارى در نقد و بررسى کتاب رئالیسم عرفانى، مهرناز شیرازى عدل 
43 نقدى و نظرى: نقدى بر کتاب دّر لفظ درى، آرش امرایى 
65 همزاد، خوِد نامیرا: نقد کتاب همزاد یک مطالعۀ روانکاوانه، نسرین شکیبى ممتاز   

نقد شعر 
73 گفتماِن آشوب در نظام بى گوشى: نقدى بر گوش درد قرن چهارده هجرى بر اساس خوانشى پست مدرن، مهشاد شهبازى  

نقد تصحیح متن
89  نقش مصّحح در شناساندن مؤلف: بازخوانى شرح حال طغراى مشهدى در رسائل تازه منتشرشدة او، فاطمه مهرى  

نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)
103 بر دایرۀ معارف خوشنویسی یا دایرة المعارف بزرگ خط: معرفی، نقد و بررسی کتاب دائرة المعارف بزرگ خط،  دالرام کاردار طهران 
113 نظم هاى ناگزیر: نقدى بر کتاب مبانى اسطوره شناسى، کبرى بهمنى 
129 نقش اسطوره در هنر در گذر هزاره ها: نقد کتاب طبیعت در هنر باستان، مرضیه تراجى  
141 نوگرایى در هنر ایران : بررسى کتاب کنکاشى در هنر معاصر ایران،  معصومه باباجانى و سید سعید احمدى زاویه 

نقد نمایشنامه 
153 از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو، بررسى و نقد نمایشنامۀ  از پشت شیشه ها: طّیبه نصراللهى 

نقِد نقد 
169 پاسخى به جادوهاى بومى شده: نقد کتاب بومى سازى رئالیسم جادویى در ایران، محسن حنیف  

معرفى کتاب
179 معرفى کتاب راهنماى راتلج دربارة فیلم و فلسفه، گل آرا داورپناه  

کتاب شناسى 
183 کتاب شناسى نقد و نظریۀ ادبى (2) 

3 ترجمه انگلیسى چکیده مقاالت 
2 فهرست مطالب انگلیسى 


