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فهرست
سخن سرد بیر

3 از خود  و د یگرى نگاشتن 

نقد  شفاهى
7 نقد  و بررسى کتاب از نجواى سنت تا غوغاى پاپ: کند وکاوى د ر موسیقى معاصر ایران، علیرضا میرعلى نقى و آروین صد اقت کیش 

نقد  کتا ب  پژوهشى (اد بیــات)
17 این نقد  بسخته ام به میزان: نقد ى بر گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى، مجید  عزیزى و على حید رى 
31 د و خواجه و منازل السائرین: بررسى کتاب الکشف عن منازل السائریِن خواجه یوسف همد انى، الهه رجبى فر  
51 گاه سود اى حقیقت گه مجاز: نقد ى بر کتاب کیمیا پرورد ة حرم موالنا، صد ف گلمراد ى 
65 گنجینه اى از فرهنگ ایران زمین: نقد  کتاب د استان هاى عامیانۀ لرستان، زهرا محمد حسنى صغیرى 

نقد  رمان 
  93 ملت عشق یا د ولت هوس: بررسى و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیا خاتون با رویکرد  به زند گى مولوى، مصطفى گرجى و آید ا چهرقانى  

نقد  تصحیح متن
107 د ر میان آتش و آب: نقد ى بر آخرین تصحیح مثنوى سیرالعباد  إلى المعاد ، مریم مشّرف  

ترجمۀ نقد  
121 انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه: نقد  ى بر تصحیح و چاپ تذکرة آفتاب عالمتاب، تألیف عارف نوشاهى و ترجمۀ شیوا امیرهد ایى 

نقد  زبان 
137 نگرشى نو به تنوعات نظام مند  بین زبان ها: معرفى و نقد  کتاب مبانى رد ه شناسى زبان، رافعه خوشخو و رها زارعى فرد  

نقد  کتاب پژوهشى (هنـــر)
147 ساختار یا متن: نگاهی به کتاب هنر پی رنگ سازي، شاهپور عظیمى  
159 طرح پنهان: نقد  کتاب گوشه فرهنگ نواهاى ایران، آروین صد اقت کیش  
173 کتابى براى تمام فصول؟: تحلیل کتاب د ربارة عکاسى، محمد  خد اد اد ى مترجم زاد ه  

معرفى کتاب 
183 معرفى کتاب فرهنگ و انفجار: نیلوفر آقاابراهیمى 

کتاب شناسى 
197 کتاب شناسى اسطوره شناختى (1)  

2 ترجمه انگلیسى چکید ه مقاالت 
1 فهرست مطالب انگلیسى 


