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3  انسان حیوانى قصه گو 

نقد شفاهى
 نقد و بررسى کتاب گفتمان هاى فرهنگى و جریان هاى هنرى ایران: کندوکاوى در جامعه شناسى نقاشى ایران معاصر، محمدرضا مریدى، پریسا 

9 شادقزوینى و بهنام کامرانى 

نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)
21  الگوهاى خوانش در کتاب اندك گستاخ و بیش مؤدب در حضرت مثنوى: پارسا یعقوبى جنبه سرایى 
33  کدام حافظ؟: نگرشى بر کتاب حافظ و شاعران روس، على رضا انوشیروانى 
47  نقد صائب: نقدکتاب گزیدة غزلیات صائب و دیگر شاعران سبک هندى: حسین اتحادى 
59  نقد و بررسى مقالۀ «شیخ شرف الّدین احمد یحیى َمنَیرى» در کتاب زبان فارسى در هند: محمدصادق خاتمى و سلمان ساکت 
75  نگاهى به کتاب روان  اسطوره شناسى: فرهنگ روان رنجورى هاى اسطوره اى: نسرین شکیبى ممتاز 

نقد داستان
87  پیش افتادن فرم از محتوا: نقد و فرانقدى بر کتاب طریق بسمل شدن: مهدى ابراهیمى المع  
101  صنعتى زادة کرمانى در قرن بیست و یکم: نقد و بررسى رمان رستم در قرن 22، محمدمهدى مقیمى زاده  
109  کلئوپاتراى پسامدرن: نقد پسامدرنیستى داستان هاى زنده یاد کلئوپاترا و شب شیطان، اشرف سراج 
121  واقعیت در مسلخ قدرت: نقدى بر فراداستان میِم عزیز، مهشاد شهبازى  

  
نقد متون عربى 

133  بررسی انتقادی کتاب األدب العربي من العصر الجاهلي حتی سقوط الدولة األمویة، علی قهرمانی و مسعود باوان پوری  
149  تجلى و مظاهر غربزدگى در جامعۀ مصر: آسیب شناسى اجتماعى، دینى و فرهنگى در کتاب حدیث عیسى  بن  هشام، نفیسه حاجى رجبى  

نقد ترجمه
167  رؤیاى آرامش در کابوس هاى جنگ: بررسى و نقد ترجمۀ رمان کابوس هاى بیروت: فاطمه موحدى محصل طوسى  

نقد تصحیح متن
177  شهریارى از دیارِ هند و سند: نکاتى دربارة منظومۀ حماسى شهریارنامه، کامران ارژنگى 

نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)
193  جستارى در باب قاب سینمایى؛ به بهانۀ انتشار کتاب قاب زدایى ها: جستارهایى در باب نقاشى و سینما، مهرداد پورعلم  
201  صداهایى براى دیدن: نقد و بررسى کتاب صدا و موسیقى در فیلم مستند، محمدناصر احدى 
213  منسوجات ایرانى، به عبارت دیگر ... : نگاهى به دو ترجمه از کتاب منسوجات ایرا نى؛ بنفشه مقدم 
221  هنِر اقتصاِد هنر: نگاهى به کتاب  اقتصاد هنر معاصر؛ بازارها، راهبردها و نظام ستاره سازى، مرضیه افتخارى 

نقد نقد 
235  حقیقت نه مجاز است: پاسخى به «گاه سوداى حقیقت گه مجاز؛ نقدى بر کتاب کیمیا پروردة حرم موالنا»، غالمرضا خاکى  
243  شرحى بر نقد: پاسخى به «مرورى بر کتاب نگرشى بر گلیم باف ها در استان چهارمحال و بختیارى»، فرانک کبیرى  

معرفى کتاب 
259  معرفى کتاب ُدژِستان؛ یک تاریخ طبیعى، مهرناز شیرازى عدل  
275  معرفی کتاب ذهن ادبی؛ خاستگاه اندیشه و زبان، سیما رحیمى 
283  معرفى کتاب موزون و عقالنى؛ خوانش مقایسه اِى دو رسالۀ  فارسِى قرن سیزدهم میالدى در فّن شاعرى، شقایق اروجى 
289  معرفى کتاب هنر ایرانى؛ گردآورى هنرهاى ایران براى موزه  ویکتوریا و آلبرت، محمدجواد احمدى نیا  
295  معرفى و مرورى بر کتاب گیاهان در شعر معاصر؛ نقد بوم گرا و تخیل نباتى: فاطمه محمودى تازه کند 
311  معرفى و نقد کتاب نمایش شرق: معمارى اسالمى در نمایشگاه هاى جهانى قرن نوزدهم؛ مطالعه موردى جوامع مسلمان، محمدرضا مریدى  

کتاب شناسى 
327  کتاب شناسى نقوش هندسى در هنر اسالمى: نقوش هندسى در آینه منابع مکتوب از گذشته تا امروز، پروین بابایى و سمیه زادامیرى 
337  کتاب شناسى اسطوره شناختى (2) 

3  ترجمه انگلیسى چکیده مقاالت  
1  فهرست مطالب انگلیسى  


