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 120-99، صص 42، شمارۀ 1397شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، زمستان 

 20-12، صص 132، شمارۀ 1397آزما، پاییز  مجله:: )مصاحبه(، آیا گالب از گل اختر توان کشید؟ (2
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ردیبهشت و خرداد وگو با دکتر جالل خالقی مطلق(، مجله: آزما، اآیا گالب از گل اختر توان کشید؟ )گفت (5

 55-52، صص 110، شمارۀ 1394
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 262-245صص 

 55-47، صص 96و  95، سال پانزدهم، شمارۀ 1392آبان -بخارا، مهر مجله::نقدی بر نقدی،  (7

 185، ص86، شمارۀ 1391اردیبهشت -بخارا، فروردین مجله::عشق،  (8

 186، ص 86، شمارۀ 1391اردیبهشت -بخارا، فروردین مجله::کالغ پیر،  (9

وابسته به دانشگاه سن ژوزف « مکتبۀ الشرقیۀ»معرفی چند واژه در شاهنامه سن ژوزف )محفوظ در  (10

، صص 19و  18، سال دوازدهم، شمارۀ 1390نامه بهارستان، بهار و تابستان  مجله::(، CN. 43بیروت، ش 
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 مجله::(، IC. III، 24بررسی و ارزیابی دستنویس شاهنامه فلورانس )کتابخانه ملی مرکزی فلورانس، ش  (11

 250-207، صص 19و  18، سال دوازدهم، شمارۀ 1390نامه بهارستان، بهار و تابستان 

، شمارۀ 1389بخارا، مهر و دی  مجله::خورشید و مرگ ضحاک در آغاز تابستان )مصاحبه(،  مهرگان: میالد (12

 210-207، صص 78و  77

نامه بهارستان، بهار و  مجله::درباره جستارهای پیشین/ بررسی دیگری از دستنویس بی تاریخ شاهنامه،  (13

 248-239، صص 17، سال یازدهم، شمارۀ 1389تابستان 

 206-203، صص 22و  21، شمارۀ 1388گوهران، اسفند  ::مجلهشعر کالسیک،  (14

وابسته به دانشگاه سن ژوزف بیروت، « مکتبۀ الشرقیۀ»بررسی و ارزیابی شاهنامه سن ژوزف )محفوظ در  (15

 210-193، صص 15، شمارۀ 1388نامه بهارستان، پاییز  مجله::(، NC.43ش 

، صص 15، شمارۀ 1388ه بهارستان، پاییز نام مجله::شدۀ تاریخ بیهقی، پرسشی دربارۀ بخش های گم (16
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نامه ایران باستان، بهار و  مجله::جای رستم، آرش، اسفندیار، گشتاسب، جاماسب و اسکندر در خداینامه،  (17

 24-3، صص 18و  17، شمارۀ 1388تابستان 

ن ژوزف بیروت(، وابسته به دانشگاه س« مکتبۀ الشرقیۀ»دستنویس نویافته از شاهنامۀ فردوسی )محفوظ در  (18

 278-209، صص 14و  13، شمارۀ 1387نامه بهارستان، پاییز  مجله::

 226-221، صص 25و  24، شمارۀ 1387فرهنگ مردم، بهار مجله::معرفی کتاب: معرفی نامه شاهنامه،  (19

ادای دین به فردوسی و شاهنامه )متن سخنرانی دکتر جالل خالقی مطلق در جشن رونمایی شاهنامه  (20

 120-114، صص 64، شمارۀ 1386بخارا، آذر و اسفند  مجله::فردوسی(، 

، صص 15، شمارۀ 1386رودکی، نیمه دوم اردیبهشت  مجله::شاهنامه برای ایرانیان، تاریخ است نه افسانه،  (21
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نامه بهارستان،  مجله::های آماری از شش دستنویس شاهنامه، ها و افزودگیمه پژوهشی، افتادگیشاهنا (22

 254-243، صص 12و  11، شمارۀ 1386فروردین 

نامه ایران باستان،  مجله::از شاهنامه تا خداینامه جستاری دربارۀ مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه،  (23

 120-3، صص 14و  13، شمارۀ 1386بهار و تابستان 

 206-177، صص 25، شمارۀ 1386نامه انجمن، بهار  مجله::فردوسی،  (24

، 12و  11، شمارۀ 1385نامه ایران باستان، بهار و تابستان  مجله::نگاهی تازه به زندگی نامه فردوسی،  (25

 26-3صص 

 36-33، صص 19، شمارۀ 1384حافظ، مهر  مجله::حافظ و حماسۀ ملی ایران،  -شناسیحافظ (26

 108-105، صص 15، شمارۀ 1384حافظ، خرداد  مجله::های رسیده به سردبیر، نامه (27

 186، ص42، شمارۀ 1384بخارا، خرداد و تیر  مجله::یک دل همه پر ز مهر ایران دارم،  (28

، صص 10و  9، شمارۀ 1384ایران باستان، بهار و تابستان  مجله::داستانی از ادبیات از دست رفتۀ پهلوی،  (29

17-40 

 147، ص 6، شمارۀ 1383گوهران، زمستان  مجله::اردنگ مادر،  (30

 146، ص 6، شمارۀ 1383گوهران، زمستان  مجله::ها، ای از آن سوی آبدستی از پرده برون آمد: نامه (31

، شمارۀ 1383نامه ایران باستان، بهار و تابستان  مجله::نبرد رستم فرخزاد با سعد وقاص )حماسه و تاریخ(،  (32

 8-3، صص 7

 160، ص 35، شمارۀ 1383بخارا، فروردین  مجله::یا نشینیم ای دوست، ب (33

 507-502، صص 3، سال پانزدهم، شمارۀ 1382، پاییز شناسیایران مجله::یک روایت در پنج اثر،  (34



، صص 30و  29، شمارۀ 1382بخارا، فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر  مجله::در سوگ الله و الدن،  (35

138-139 

، صص 27، شمارۀ 1381نامه پارسی، زمستان  مجله::نامه کیست و نهاد تاریخی او چیست؟، بیژن شاه (36

185-190 

 596-593، صص 3، سال چهاردهم، شمارۀ 1381، پاییز شناسیایران مجله::دو نکته در ادبیات شاهنامه،  (37

، صص 4شمارۀ ، سال سیزدهم، 1380، زمستان شناسیایران مجله::(؛ 2تکرار در شاهنامه آخرین بخش ) (38

814-838 

، صص 3، سال سیزدهم، شمارۀ 1380، پاییز شناسیایران مجله::(؛ 1تکرار در شاهنامه در دو بخش ) (39

526-551 

 344-325، صص 2، سال سیزدهم، شمارۀ 1380، تابستان شناسیایران مجله::نکاتی بر مالحظاتی،  (40

-781، صص 4، سال دوازدهم، شمارۀ 1379 ، زمستانشناسیایران مجله::تاریخ روز پایان نظم شاهنامه،  (41
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 558-552، صص 3، سال دوازدهم، شمارۀ 1379، پاییز شناسیایران مجله::دیو سپید مازندران،  (42

، سال 1379، بهار شناسیایران مجله::(؛ 3نگاهی به هزار بیت دقیقی و سنجشی با سخن فردوسی ) (43

 81-58، صص 1دوازدهم، شمارۀ 

، سال 1378، زمستان شناسیایران مجله::؛ (2) دقیقی و سنجشی با سخن فردوسینگاهی به هزار بیت  (44

 769-750، صص 4یازدهم، شمارۀ 

( )با یاد پژوهندۀ فقید استاد ذبیح اهلل صفا(؛ 1نگاهی به هزار بیت دقیقی و سنجشی با سخن فردوسی ) (45

 530-510، صص 3، سال یازدهم، شمارۀ 1378، پاییز شناسیایران مجله::

-273، صص 66، شمارۀ 1378ایران نامه، بهار  مجله::ذری و نظری: نظری دربارۀ هویت مادر سیاوش، گ (46
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-158، صص 1، سال یازدهم، شمارۀ 1378، بهار شناسیایران مجله::اشتقاق سازی عامیانه در شاهنامه،  (47

165 

 539-512، صص 3رۀ ، شما1377، سال دهم، پاییز شناسیایران مجله::در پیرامون منابع فردوسی،  (48

 مجله::های شاهنامه؛ ها و چاپیک معنی انتزاعی دیگر از آواز و گشتگی آن در برخی از دستنویس (49

 301-297، صص 2، شمارۀ 1377، سال دهم، تابستان شناسیایران

 733-730، صص 4، شمارۀ 1376، سال نهم، زمستان شناسیایران مجله::خیام و موضوع شاعری او،  (50



 318، ص 93و  89، شمارۀ 1376کلک، مرداد و آذر  مجله::پر از مهر ایران دارم، یک دل همه  (51

ای به چنگ آرمت! )در پیرامون رباعی، به یاد سرایندۀ اندیشمند ایران و جهان عمر خیام(؛ روزی به ترانه (52

 258-252، صص 2، شمارۀ 1376، سال نهم، تابستان شناسیایران مجله:

، صص 1، شماره 1376، سال نهم، بهار شناسیایران مجله:سرایی شفاهی و شاهنامه، دو نامه دربارۀ بدیهه (53

38-50 

، 4، شمارۀ 1375، سال هشتم، زمستان شناسیایران مجله:زیبایی کمال مطلوب در زن در فرهنگ ایران،  (54

 716-703صص 

 479-473، صص 3، شمارۀ 1375، سال هشتم، پاییز شناسیایران مجله:هوشنگ و دیاکو،  (55

، سال شناسیایران مجله:های همسان میان مآخذ هخامنشی و روایات شاهنامه، ها: برخی از باورداشتنکته (56

 431-422، صص 2، شمارۀ 1375هشتم، تابستان 

 54-15، صص 1، شمارۀ 1375، سال هشتم، بهار شناسیایران مجله:سرایی در ادب فارسی؛  کامهتن (57

، شمارۀ 1374، سال هفتم، زمستان شناسیایران مجله:اهنامه؛ اهمیت و خطر مآخذ جنبی در تصحیح ش (58

 751-728، صص 4

و  69و  68، شمارۀ 1374کلک، آبان و آذر و دی  مجله:کلک اندیشه: گفتگو با دکتر جالل خالقی مطلق،  (59

 260-240، صص 70

 539-531، صص 3، شمارۀ 1374، سال هفتم، پاییز شناسیایران مجله:گناه از کیست؟ از فوکو؛  (60

 170-158، صص 1، شمارۀ 1374، سال هفتم، بهار شناسیایران مجله:کیخسرو و کوروش؛  (61

 916-912، صص 4، سال ششم، شمارۀ 1373، زمستان شناسیایران مجله:ها، نکته (62

 449-442، صص 2، سال ششم، شمارۀ 1373، تابستان شناسیایران مجله:ها، نکته (63

، سال ششم، شمارۀ 1373، بهار شناسیایران مجله:در گذشت روزگاران،  چند یادداشت دیگر بر مقاله ایران (64

 43-28، صص 1

 908-900، صص 20، شمارۀ 1372، زمستان شناسیایران مجله:ها، نکته (65

 698-686، صص 19، شمارۀ 1372، پاییز شناسیایران مجله:ها و اظهارنظرها، نامه (66

 685-676، صص 19شمارۀ ، 1372، پاییز شناسیایران مجله:ها، نکته (67

 466-454، صص 18، شمارۀ 1372، تابستان شناسیایران مجله:ها و اظهارنظرها، نامه (68

، صص 18، شمارۀ 1372، تابستان شناسیایران مجله:چند یادداشت بر مقاله ایران در گذشت روزگاران،  (69
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 223-217، صص 17، شمارۀ 1372، بهار شناسیایران مجله:ها، نکته (70

 مجله:تو را که دست بلرزد گهر چه دانی سفت! )اهمیت نیروی جنسی در زندگی زناشویی از دید سعدی(،  (71

 95-89، صص 17، شمارۀ 1372، بهار شناسیایران

، 1371، زمستان شناسیایران مجله:(، 1چند یادداشت بر مقاله ایران در گذشت روزگاران در دو بخش ) (72

 706-692، صص 16شمارۀ 

 881-873، صص 16، شمارۀ 1371، زمستان شناسیایران جله:مها، نکته (73

 668-663، صص 15، شمارۀ 1371، پاییز شناسیایران مجله:ها، نکته (74

 354-346، صص 14، شمارۀ 1371، تابستان شناسیایران مجله:روش نوینی در نقد؛  (75

 75-52، صص 37، شمارۀ 1370ایران نامه، زمستان  مجله:های شاهنامه، عناصر درام در برخی از داستان (76

، 11، شماره 1370، پاییز شناسیایران مجله:از گل شعر تا گل شعر )نظر نظامی درباره شعر و شاعری(،  (77

 512-499صص 

، صص 19و  18، شمارۀ 1370کلک، شهریور و مهر  مجله:نقد ادبی: چون این داستان سربسر بشنوی...،  (78

112-128 

 126-121، صص 15و  14، شمارۀ 1370کلک، اردیبهشت و خرداد  مجله:یتس ولف، یادی از فر (79

 236-225، صص 9، شماره 1370، بهار شناسیایران مجله:ها و اظهار نظرها، نامه (80

 70-55، صص 9، شمارۀ 1370، بهار شناسیایران مجله:شناسی شاهنامه، جهان (81

 100-67یغما، یادنامه یغما، صص  مجله:فرهنگ گرشاسبنامه،  (82

 226-224، صص 12و  11، شمارۀ 1369کلک، بهمن و اسفند  مجله:ای ایران، نقد کتاب: تاریخ افسانه (83

، 1369کلک، بهمن و اسفند  مجله:در ترجمه تفسیری طبری، « درخت»به « درفش»نقد ادبی: تصحیف  (84

 68-67، صص 12و  11شمارۀ 

 889-883، صص 8، شمارۀ 1369، زمستان شناسیایران :مجلهها و اظهار نظرها، نامه (85

 228-224، صص 10، شمارۀ 1369کلک، دی  مجله:مقاله: چند توضیح دربارۀ دستنویس فلورانس،  (86

 183-181، صص 8، شمارۀ 1369کلک، آبان  مجله:تطهیر معنوی با آب در شاهنامه،  (87

، صص 6، شمارۀ 1369، تابستان شناسیانایر مجله:یادی از دانشمندی رنجدیده و ناکام: فریتس ولف،  (88

417-422 

، 1369، تابستان شناسیایران مجله:ای بر ادبیات پارتی و ساسانی(، بیژن و منیژه و ویس و رامین )مقدمه (89

 298-273، صص 6شمارۀ 



 9-4، شمارۀ صص 1369کلک، خرداد  مجله:زبان فارسی: اثر بزرگ فردوسی،  (90

 39-36، صص 74، شمارۀ 1369کیهان فرهنگی، اردیبهشت  مجله:شاهنامه دیگران،  (91

 63-48، صص 5، شمارۀ 1369، بهار شناسیایران مجله:پیرامون وزن شاهنامه،  (92

 183-167، صص 29، شمارۀ 1368ایران نامه، زمستان  مجله:ها و نظرها، نامه (93

 690-675، صص 4ۀ ، شمار1368، زمستان شناسیایران مجله:معرفی سه قطعه الحاقی در شاهنامه،  (94

 503-489، صص 3، شماره 1368، پاییز شناسیایران مجله:رسم خط شاهنامه )آخرین بخش(،  (95

 349-335، صص 2، شمارۀ 1368، تابستان شناسیایران مجله:(، 1رسم خط شاهنامه ) (96

 87-76، صص 1، شمارۀ 1368، بهار شناسیایران مجله:سرگذشت زبان فارسی،  (97

ایران نامه، پاییز  مجله:ششصد و چهارده هجری قمری )دستنویس فلورانس(، دستنویس شاهنامه مورخ  (98

 94-63، صص 25، شمارۀ 1367

 573-565، صص 24، شمارۀ 1367ایران نامه، تابستان  مجله:حافظ و حماسه ملی ایران،  (99

، 23، شمارۀ 1367ایران نامه، بهار  مجله:)آخرین بخش(،  2های آن( ببر بیان )رویین تنی و گونه (100

 416-382صص 

-200، صص 22، شمارۀ 1366ایران نامه، زمستان  مجله:های آن(، ببر بیان )رویین تنی و گونه (101
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 مجله:ای ایران، های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهنقد و بررسی کتاب: نمونه (102

 145-143، صص 21، شمارۀ 1366ایران نامه، پاییز 

 75-34، صص 21، شمارۀ 1366ایران نامه، پاییز  مجله:(، 2بار و آیین آن در ایران ) (103

 438-392، صص 19، شمارۀ 1366ایران نامه، بهار  مجله:(، 1بار و آیین آن در ایران ) (104

ایران نامه، زمستان  مجله:( آخرین بخش، 3هایی در تصحیح انتقادی بر مثال شاهنامه )یادداشت (105

 285-250صص  ،18، شمارۀ 1365

، شمارۀ 1365ایران نامه، پاییز  مجله:(، 2هایی در تصحیح انتقادی بر مثال شاهنامه )یادداشت (106

 75-47، صص 17

، شمارۀ 1365ایران نامه، بهار  مجله:(، 1هایی در تصحیح انتقادی بر مثال شاهنامه )یادداشت (107

 390-362، صص 15

ایران نامه، زمستان  مجله:( آخرین بخش، 3های شاهنامه )معرفی و ارزیابی برخی از دستنویس (108

 255-225، صص 14، شمارۀ 1364



، 13، شمارۀ 1364ایران نامه، پاییز  مجله:(، 2های شاهنامه )معرفی و ارزیابی برخی از دستنویس (109

 47-16صص 

 626-624، صص 12، شمارۀ 1364ایران نامه، تابستان  مجله:نفوذ بوستان در شاهنامه،  (110

، صص 11، شمارۀ 1364ایران نامه، بهار  مجله:های شاهنامه، رفی و ارزیابی برخی از دستنویسمع (111

378-406 

، 10، شمارۀ 1363ایران نامه، زمستان  مجله:( آخرین بخش، 2معرفی قطعات الحاقی شاهنامه ) (112

 261-246صص 
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