
 

  

 

 شده چاپ فهرست مقالات

 دانشگاه فردوسی مشهد سابق ( ادبیات و علوم انسانی جستارهای نوین ادبی ) در مجلة

 (022تا  1های شماره)

 1علی موسویمحمّدسید 

 

 صص . بهار و تابستان. 557 و 559 ش. 92 س«. ن در حبس سخنوران عربیر دیتأث. »5731. هیآباد، مرض

32-29. 

-131ص  ز و زمستان. یی. پا593 و 591ش . 79س «. ات عربییال در حبسیصور خ. »5731. صصصصصصصصصص

111. 

س «. ن شصرر نصازا الملاه صهیل مضامیبررسی و تحل. »5711. ؛ خسروی، کبری، محمودزاده یمهدآبدانان 

 .534-505ص  ن. . تابستا513ش . 04

هصا در دانص  آن ی و کصاربردیهای هوار ع سیر و تفسیی با عناصر تربیآشنا. »5713. نیحس محمّدآدابی، 

 .024-011ص  ز. یی. پا19 ش. 95 س«. شناسینیزم

. 539. ش 00س «. نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقصی. »5724 .، سلمانساکت ؛زآدینة کلات، فرامر

 .533-502ص  بهار. 

ص   زمستان .513. ش 03 س .«گاهان در یسخنور هایوهیش». 5727 .؛ باقری، مرصومهعباس آذرانداز،

5-94. 

 

                                                            
 دانشگاه فردوسی مشهد ،سابق(ادبیات و علوم انسانی) ادبی نوین جستارهایة مجل رشناسکا .5
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. زمسصتان. 507. ش 71 س«. زاد داردجمله سصاخت ثابصت و آ ،در زبان فارسی. »5719. تقیمحمّدنا، یآذرم

 .591-551 ص 

 .711-701 ص ز و زمستان. یی. پا25 و 24. ش 97س «. همزه نامه. »5712. آرام، احمد

. 2س «. یر تحول شصرر فارسصیدر س ی  سبك مشهور به هندیدایپ ها و منشأیژگیو». 5719. ان، قمریآر

 .923-915ص  ستان. . تاب70ش 

. ش 1س «. خراسصان روانیك از توابع شیشور در درهن و تحقق آن یلغزش زم. »5702. اصغریعل، ییایآر

 .  040-722. تابستان. ص  99

 .724-732. پاییز. ص  30. ش 52س «. نهادی اجتماعی ةمنزلبهکتابخانه . »5711آزاد، اسدالله.

 .574-17ص  . بهار و تابستان. 33 و 31 ش. 94 س«. ر سورۀ حمدیتفس. »5711. نیالدالجلانی، یآشت

. پصاییز. 509. ش 71 س«. بلصایی کتص  در« هدیّصاسصتراره عنا»لی بر ینقد و تحل. »5719. نینی، حسیآقاحس

 .573-591 ص 

 . تابسصتان.511 ش .09س «. هالصة ارزشصی وااگصان. »5711. ؛ آلگونه جونقانی، مسصرودآقاحسینی، حسین

 .514-515 ص 

تصا )ر شرر فارسصی دها دیها و علی بر بازتاب جشنیتحل. »5711. ؛ صالحی ساداتی، زهرانی، حسینیآقاحس

 .51-5ز. ص  یی. پا511. ش 04س «. (هفتم سدۀ

. 71س «. متون ادبصی لیوتحلهیتجزگرا در شناسی نق های زبانکاربرد آموزه. »5710. زاده، فردوسآقاگل 

 .95-5. تابستان. ص  502ش 

 . 914-975 ص . بهار و تابستان. 23 و 21. ش 91 س«. هرات. »5735. نیاری، حسیآل

 591-591. بهار.ص  944. ش 15س «. نوزاد همسانِ یپی رک  . » 5723آموزگار، االه. 

روایصات فتصود در  فه ابوب ر و عمر بن خطصاب مطصابقیخل لةیوسرهبری فتوحات به. »5735. آهنچی، آذر

 .21-17 ص . بهار و تابستان. 23 و 21. ش 91 س«. «سل و الملواالرُّّ»طبری  خیتار

ز و ییپصا 555 و 554. ش 91س «. امور انسانی ۀت شناخت انسان در اداریاهم. »5730. رضامحمّدان، یآهنچ

 .731-712 ص زمستان. 

ی در نظام آموزش عالی وضریت آموزش درس فارسی عموم. »5724. ، افسانهی؛ عبدلمحمّدرضا ،آهنچیان

 .519-513 ص . زمستان. 531. ش 00. س «درسی ةاصلی برنام هایفهبر اساس مؤل
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. 505. ش 71س «. وااه در زبصان فارسصیلی صصورتگرا از حرکصت پرسص یتحل. »5719. آهنگر، عباسرلی

 .533-511 ص تابستان. 

. ش 72س «. های استفهامی ساده در زبان فارسیگرا از اشتقاق جملهنهیلی کمیتحل. »5711. صصصصصصصصصصصصصص

 .591-542. تابستان. ص  517

 ش .01س  «.نیما یوشصی « پی دارو چوپان»گفتمان در شرر  یمرناشناسبررسی نشانه ص . »5729. اکرم ،آیتی

 .590-541ص   .بهار. 514

س «. و بازتاب آن در شاهنامه و ادب پارسی« اه از انسانیدن گییرو»ری یاساط ةیمابن. »5710. دنلو، سجادیآ

 .579-541ز. ص  یی. پا514. ش 71

 یبرخص یران )بصا ذکصر و بررسصیا یدر ادب حماس« ازدواج» ن مهمّییه و آیماچند بن. »5713.صصصصصصصصصصصصص

 .97-5. بهار. ص  514 ش. 05 س(«. یقیتطب یهانمونه

 .50-5ز. ص  یی. پا530. ش 00س «. ...نه هرمزد بهمن بودیچو آد. »5724. صصصصصصصصصصصصص

 . تابسصتان.511 ش .03. س «شصاهنامه و ساسصون دلصاورانِ یِارمن ةحماس مشابهاتِ». 5727. صصصصصصصصصصصصص

 .05-5 ص 

 تُّخشص ِ آهصو، نصر آوردگصاهِ) شصاهنامه در وااه دو ضصب  حیتصح یبرا یشنهادیپ». 5727. صصصصصصصصصصصصص

 .51-5 .. پاهیز511. ش 03س  .«(کارزار

 و یفردوسص بصه منسوب مشهورِ  تِیب سه ۀدربار...)سرشت را او آمد تلخ که یدرخت» .5721. صصصصصصصصصصصصص

 .592-543  ص .. تابستان527ش  .02س  .«(یفارس شرر در هاآن از دیتقل رِیس و سابقه

-11. بهار. صص  944. ش 15س «. یفردوس شدۀکمترشناخته مقلّدِ یطوس یقانر» .5723. صصصصصصصصصصصصص

11 
  ز. صصیی. پا541. ش 93س «. اقتصادی نق  آموزش در توسرة. »5737. دریح م بای سلامی، یلامیابراه

155- 171. 

 .201 -243 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. منیل یسه. »5739.  می، علی اوسیابراه

. 575 و 574 ش. 77 س«. البلایه در کتص  مرتبصر نحصویاستشهاد به نه . »5732. رضامحمّدابن الرسول، 

 .310-373 ص ز و زمستان. ییپا
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ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهصم روایت. »5724. نی، یلامحسینوع ؛، علییاییحی؛ مانی، پیابوالبشر

 .02-71 ص . زمستان. 531ش . 00. س «با باورها و آداب بودایی نو نسبت آ

 .31 -12  ص. بهار. 10 ش. 99 س«. اسیق. »5711. ابوالقاسمی، محسن

و  591. ش 79س «. وریبشصایثرصالبی ن «حین و تقبصیتحس»فارسی کتاب  ترجمة. »5731. ابوخلف، عارف

 .111-115ز و زمستان. ص  یی. پا593

 س ترجمة نقی لطفی.«. (5) واکنشی در برابر استرمار یرب م فرهنگی اعراب،یتح . »5715. ابولقد، ابراهیم

 .  041-713 ص ز. یی. پا12. ش 51

. 944. ش 15. س واحصد یتصیروا از داسصتان دو «کصوه شص اوند» و «کصوهزاد کصك». 5723اتونی، بهصزاد. 

 514-517بهار.ص  

. 511 ش .09س «. شناسصی ایصراننامدرآمصدی بصر جصای. »5725. ؛ بختیاری، رحمانمهدی محمّداحدیان، 

 .522-515ص  تابستان. 

. ش 50نقی لطفصی. س  ترجمة«. به اروپا لیسیق سیراث فرهنگی اسلام از طریانتقال م». 5713 ز.یاحمد، عز

 .191-155  . زمستان. ص11

. بهار و تابسصتان. 11 و 13. ش 51نقی لطفی. س  ةترجم«. هند ۀشبه قار ره دریفرق ش. »5715. صصصصصصصصصص

 .15-19  ص

 551. ش 74 س «.(ییآوری آمارهای جنامش لات جمع)نشدۀ جرم؛  موارد اعلام. »5731.  یاحمدی، حب

 .551-541 ص . بهار و تابستان. 553 و

«. ها در زبصان فارسصیهای فرلی زبان روسی و نحوۀ بیان آنترکی . »5713. خی، حسین؛ شیاحمدی، مریلا

 .51-5. تابستان. ص  515. ش 05س 

. ش 72س «. ساختار صرفی و نحوی متون فنصی روسصی. »5711. نی؛ مصطفوی گروه، حسلایاحمدی، مر

 .59-5. تابستان. ص  517

  ص. تابستان. 70. ش 2س «. از آثارش یو برخ یابن حسام خوسف». 5719. ، احمد(یرجندیب) یاحمد

714-711. 

بصن حسصام خوسصفی در منظومصة  محمّصدهای اخلاقی و اجتماعی دگاهید. »5712صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص  

 .075-051 ص ز و زمستان. یی. پا25 و 24ش  .97س «. "نامهخاوران"
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. ش 91س «. رجنصدیین فنودی، مصور،، واعصو و شصاعر بیخ عبدالحسیش. »5739صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص.

 .100 -175 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549

 .105-152 ص ز. یی. پا21. ش 91 س«. نیینشهیحاش. »5735. علیمحمّدان، یاحمد

 صص . زمسصتان. 22. ش 91 س«. دگاه ابن خلصدونینی از دیشهر و شهرنش. »5735صصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

5419-5557. 

 555 و 554. ش 91س «. رجنصدیان در شصهر بییآثار اجتماعی حضور روسصتا. »5730 صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .010-035 ص  ز و زمستان.ییپا

 صص ز و زمستان. یی. پا552 و 551 ش. 74 س«. ست؟یخی چیای تاریجغراف. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

797-771. 

ز و زمسصتان. یی. پصا575 و 574 ش. 77 س«. ر تحصول آنینجف اشصرف و سص. »5732ص.صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .319-311 ص 

 

 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. ادیشه در یاد استاد همیبه . »5739. وی، حسنیاحمدی گ

115-111. 

 .517-501 ص . تابستان. 505. ش 71س «. بن مضارع اشتقاقی. »5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

. تابسصتان. 10. ش 50س «.  یم سصنایی یزنصویح بلخ ری در مثنوی کارنامةیس». 5713. سلیممحمّداختر، 

 .091-050ص  

. 54س «. یبخصار ینقشصبند یپارسا محمّدخواجه  یو علم یت عرفانیشخص». 5717. محمّدمه، یاختر چ

 .149-013ص  ز. یی. پا72ش 

. 01. ش 59س «. ین عراقیخ فخرالدید شیدر شرد حال و آثار و عقا یمختصر. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .719-700ص  تابستان. 

ز و یی. پصا597 و 599. ش 75س «. وی انبیصایرجنصدی و قصص  یب عبصداللطیف. »5733. اری، زهصرایاخت

 .131-115 ص زمستان. 

 صص . بهصار و تابسصتان. 573و  571. ش 71س «. های مولویماع در سرودهس. »5715 صصصصصصصصصصصصصصص.

591-503. 
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-5  . زمسصتان. صص517. ش 05. س «نایدر آثار ابن س یسرچشمة عشق عرفان. »5713. صصصصصصصصصصصصصصص

99. 

. 07س «. های برجستة سدۀ نهصممجنون و گنابادی و مقایسه با لیلیمجنون قاسمیولیلی. »5712. صصصصصصصصص

 .947-512 ص . زمستان. 535ش 

افیآن در تار یهاکارکرد ی وکنای یرهایتصو. »5712. رضای، علی؛ محمود، زهرایاریاخت . 07س «. خ وصصّ

 .511-592. تابستان. ص  512ش 

. بهصار. 514 ش. 05 س«. ق  مخاط  در تحوّل شرر مشروطهن». 5713. ی، مرادعلیواعظ ؛، زهرایاریاخت 

 .01-91 ص 

 صص . زمسصتان. 507. ش 71 س«. مبحث ارتباط در مثنوی مولصوی. »5719. مهدی نوریان، ؛اخلاقی، اکبر

72-11. 

 صص  .تابسصتان .512 ش .01. س «یهورام موش و گربه ةمنظوم لیتحل و یبررس». 5720، ادوای، مظهر

5-91 

 .511-513  ص. تابستان. 09. ش 55 س«. یشابوری  نیاستادم اد. »5710. یتق محمّد ، یاد

صص   ز و زمسصتان.یی. پصا547 و 549. ش 91س «. ق عصدالتیصرساله در تحق. »5739. اردلان جوان، علی

5505- 5520. 

 .121 -117 ص  ز.یی. پا541. ش 93س «. «اضافه»بررسی بخ  دوم کتاب . »5737. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

: تیصهو و اقتصدار». 5721 .محسصن خلیلصی، ؛محمّصد تقوی، ؛محمود ،؛ فتوحی رودمرجنیماارمی اول، سی

. 523 ش .14 س .«یآبصادشصاه درضصایحم اثر مرده دختر یبرا ییلالا رمان در تیجنس رواب  ییبازنما

 .11-91. ص  بستانتا

. س ییلصامرل ،انیصعرفان ترجمصة«. ت اویشناخت شخص یبرا ینبرم ،یم توبات جام». 5717 ف، آ.یارونبا

 .131-113ص  . زمستان. 04. ش 54

. پاییز و زمسصتان. 572 و 571. ش 71 س«. هارهنگاای فوت شده از فیومی: آلر». 5715 .میاستاجی، ابراه

 .111-115 ص 

. 70. س «های خراسصان یدر گو( است -) ییبررسی ساختواای پسوندی نام آوا. »5714. استاجی، اعظم

 .921-912 ص . بهار و تابستان. 577 و 579ش 
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 ت هجا و ساختار درونی آن به عنوان یصك واحصد زبصانی دراهمی. »5713. ؛ نوربخ ، سهیلا، اعظمیاستاج

. 517. ش 05س «. های گفتصار در زبصان فارسصی()بر اساس شواهدی از خطا جریان فرایند تولید گفتار

 .72-97زمستان. ص  

-113  ز. صصیی. پصا15. ش 57س «. ك مقصصدیصبه  دو راه، قتیرت، طریشر». 5711. محمّداسترلامی، 

137. 

 انصس یگفتمصان لیصتحل». 5721.؛ قربان صصبا،، محمودرضصا؛ زرقانی، سید مهدیمحمّداستوار نامقی، سید 

 .33-03ص   .هارب .529ش  .02س  .«جام احمد نیالتاهب

 .542-11  . بهار. ص2ش . 7. س بین  یتق ترجمة(«. 5شررا ) تذکرۀ». 5701 .استوری، چارلزآمبروز

ز. یی. تابسصتان و پصا55و  54. ش 7س ن . یتقی ب ترجمة(«. 9شررا ) تذکرۀ». 5701. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .910-900  ص

-797  . زمستان. صص59. ش 7ن . س یب یتق ترجمة(«. 7شررا ) تذکرۀ». 5701. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

771. 

. بهصار و تابسصتان. 50و  57ش . 0. س یتق ،ن یب ترجمة(«. 0شررا ) تذکرۀ». 5703. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .21-15  ص

 .915-912ص  . زیی. پا51 ش. 0ن . س یب یتق ترجمة(«. 1)ا رشر تذکرۀ». 5703. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 . 554-21  . بهار. ص53. ش 1. س ن یب یتق ةترجم(«. 1)ا شرر تذکرۀ». 5701. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

-121. زمستان. صص  94ش . 1ن . س یب یتق ترجمة(«. 3شررا ) تذکرۀ». 5701. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

355. 

 .911-917. بهار. ص  95. ش 1ن . س یب یتق ترجمة.(«. 1شررا )تذکرۀ». 5702. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

-023  . تابستان. صص99. ش 1ن . س یب یتق ترجمة(«. 2شررا ) تذکرۀ». 5702. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

159  . 

-341  ز. صصیی. پصا97. ش 1 ن . سیصب یتق ترجمة(«. 54شررا ) ۀتذکر. »5702. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

394  . 

-111ص  . زمستان. 90ش . 1س ن . یب یتق ترجمة(«. 55شررا ) تذکرۀ». 5702. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

122. 
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-979 صص  . بهصار.91ش . 3ن . س یصب یتق ترجمة(«. 59شررا ) تذکرۀ». 5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

903. 

-115  . زمستان. ص91ش . 3ن . س یب یتق ترجمة(«. 57شررا ) تذکرۀ». 5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

341  . 

-527  . بهصار. صص92. ش 1س ن . یصب یتقص ترجمة(«. 50شررا )تذکرۀ». 5715. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

942. 

-132  . تابستان. ص74. ش 1ن . س یب یتق ترجمة(«. 51شررا ) تذکرۀ». 5715. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

125. 

  ز. صصیی. پصا75. ش 1س «. یو قبر عبدالله هصاتف یمزار عبدالرحمن جام. »5715. ف، سرداللهیاسدالله 

331-327. 

ز و زمسصتان. یی. پا593و  591. ش 79س «. ی آنیگاه مرنایعناصر اشاری و جا. »5731. اسدللهی، الله ش ر

 .111-107ص  

 .21-17 ص . بهار. 500. ش 73 س«. ات فرانسهیپو: نوآوری در ادبیاول. »5717. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .132-111. پاییز. ص  93. ش 3س «. ایران در دورۀ ساسانیان شاهنشاهی. »5714اسداللهی، محمود. 

 .291-242  ص. زمستان. 32 ش. 94 س«. رانیرواج زبان عربی در ا. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

س «. مثنوی مرنوی و اشصرار گنوسصی مصانوی باچةیقی دیبررسی تطب. »5715. پور مطلق، ابوالقاسملیاسماع

 .524-535 ص . . بهار و تابستان573و  571. ش 71

 ثیتثل یرگیش ل در یلامیا انیخدا نق . »5727.گلشن ،مطلق پورلیاسماع ؛ابوالقاسم ،مطلق پور لیاسماع

 .91-53 ص  .زیپاه .511 ش .03 س «.تایآناه -ترایم -هرمزد یزدیا

  و لغت از یح چند ترکیشرد و توض) یعلمکندوکاو در مش لات متون ادبی و . »5730. زاده، رضااشرف

 .029-011 ص ز و زمستان. ییپا 555 و 554ش . 91س «. شابوری(یآثار عطار ن

. 542و  541. ش 91س «. قلندر: جایِ باشِ قلنصدریان در آثصار عطصار نیشصابوری. »530صصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .10-15ص  

ح چند اصصطلاد و لغصت یکندوکاو در مش لات متون ادبی و علمی )شرد و توض. »5731. صصصصصصصصصصصصصصص

 .941-945 ص . بهار و تابستان. 557 و 559 ش. 92 س «.شابوری(یدر آثار عطار ن
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ر مولوی در سصرودن دفتصر ی)علت تأخ و علمی مش لات متون ادبیکندوکاو در . »5731 . صصصصصصصصصصصصصصصص

 .931-912 ص . بهار و تابستان. 553 و 551. ش 74 س «.دوم مثنوی(

ا یصشابوری است یده از عطار نین پن  قصیا ای)آ دوکاو در مش لات متون ادبیکن. »5733. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .927-917 ص . بهار و تابستان. 595 و 594. ش 75 س«. ...؟(

س «. هصا(شصده در فرهنگنع ضب  یبات بدیکندوکاو در مش لات متون ادبی )ترک. »5731صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .707-771. بهار و تابستان. ص  591و  590. ش 79

زبصان در بصات یکندوکاو در مش لات متصون ادبصی )ن صاتی دربصارۀ برضصی از ترک. »5732. صصصصصصصصصصصصصصص

 .041-721 ص . بهار و تابستان. 592 و 591 ش. 77 س«. فارسی(

 و 570 ش. 70س «. های حافو از ختمی لصاهوری اسصت؟ا شرد عرفانی یزلیآ. »5714. صصصصصصصصصصصصصصص

 .111-107 ص ز و زمستان. یی. پا571

. 573و  571. ش 71س «. رانیصسم؛ اصول آن و نفوذ آن در شصرر مراصصر ایرمانت. »5715. صصصصصصصصصصصصصصص

 .970-951 ص بهار و تابستان. 

. ش 91. س ««پروسپرمری مه»پرداز هنرمند فرانسوی، ی قصهاننقدی بر زندگ. »5730. زی، اکبریاصغری تبر

 .710-733  صز و زمستان. ییپا .555 و 554

. 501. ش 71س «. (سهراب سصپهری «نشانی»ر ری بر شریتفس)شاخة نور؛ . »5710. مهدیمحمّدافتخاری، 

 .521-515  بهار. ص

 .910-933. تابستان. ص  51. ش 1س «. یشاه طبسیبن عل محمّدآثار . »5701. رجیافشار، ا

. بهصار و تابسصتان. 577 و 579. ش 70س «. رونصییحصان بین  ابوریصروش و ب. »5714. ادافشار کهن، جو

 .901-977 ص 

«. نامصةهرات(تاریخ در نامهکرت بازماندۀ )بررسی ابیات قال  و ساختار نامه؛کرت. »5725. اللهافضلی، خلیل

 .514-577 ص  . پاییز.531ش . 01س 

 .111-110ص  ز و زمستان. یی. پا25 و 24. ش 97س «. تقوا )شرر( کوتوال قلرة. »5712. افضلی، رضا

. 93س «. خصارجی ری زبانیدستوری به هنگام فراگ خطاهایزان یر بافت کلام بر میتأث. »5737. افقری، اکبر

 .741 -912 ص  . تابستان.541ش 
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 صص . زمسصتان. 507. ش 71 س«. زانیصر المیی در تفسصیلغوی علامه طباطبا وۀیش. »5719. اقبالی، عباس

957-990. 

. 539. ش 00س . «برانگیز از حصافودر بیتی بحث« نق »تحلیل مرنای  بررسی و. »5724. یاکبرزاده، هاد 

 .21-31ص  بهار. 

 و الانشامخزن در نگارینامه ارکان»»  .5720 زاده رضاهی، سیدعباس.محمّد؛ ؛ رادمرد، عبداللهاکبرزاده، ش وفه

 .15-92ص   .تابستان .512 ش .01. س «یاثیی دیفرا در آن قیتطب

ال صافی فصی الرصرو  و »کتصاب زی در ی  تبریپژوهشی در منابع و سبك خط». 5711. اکبری، صاحبرلی

 .71-52ز. ص  یی. پا511. ش 04س ««. القوافی

 .941-512. بهار. ص  519. ش 72س «. زۀ روشنییرستم و دوش. »5711. اکبری مفاخر، آرش

. بهصار. صص  510. ش 09س «. دیپادشاهی جمشصمن در یکردارشناسی اهر. »5711 صصصصصصصصصصصصصصصصصصص.

17-557. 

. زمستان. ص  513. ش 09س «. یمن در اوستا و متون پهلویاهر ینوشناسیم. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

593-502. 

 .51-5. تابستان. ص  512. ش 07س «. یبریکه م« جامه»ن یا. »5712. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

. 530ش . 00س  «.(یلشص ر گصورانس هفصتیة دستنویپا برست؟ )یمان کیرک. »5724. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .73-51  صز. ییپا

ز. یی. پصا519. ش 01س  («.یگصوران زبصان بصه یسصرود لیتحل و یبررس) نوید». 5729. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .573-541ص  

. ش 71س «. ابر سصیاوشبا دو جلوۀ اهورایی و اهریمنی در بر ،سودابة ایرانی. »5710. صفدراکبری مفاخر، 

 .540-11. پاییز. ص  514

صص  ز و زمستان. یی. پا13 ش. 53 س .(اقتباس و بررسی ةترجم) «ایاسلام در تانزان. »5717. نیالهی، حس

113-140. 

صص  . بهصار. 11. ش 51 س«. اهیقصای سصیاسی و اجتمصاعی در آفریهای سسازمان. »5710صصصصصصصصصصصص. 

507- 519. 
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. بهار و تابسصتان. 33 و 31 ش. 94 س«. ایاسی اجتماعی کنیهای سمروری بر سازمان. »5711صصصصصصصصصصصص. 

 .071-055ص  

ص  . بهار. 14 ش. 95 س«. هاییقا از ظهور اسلام تا آمدن اروپایسواحل شرقی آفر. »5713صصصصصصصصصصصص. 

31-551. 

 .110-104 ص . پاییز. 20. ش 90 س«. یقای یربیآفر دراسلام . »5734صصصصصصصصصصصص. 

. بهار و تابسصتان. 23 و 21. ش 91 س«. اسنادی در رابطه با فتنة سالارالدوله در یرب. »5735صصصصصصصصصصصص. 

 .  515-557 ص 

 .519 -515 ص . بهار. 540. ش 93س «. اسنادی مربوط به اوضاع خراسان. »5737صصصصصصصصصصصص. 

. بهصار و 553 و 551. ش 74 س«. رق روسیآقا ملك و بنیحاج حس دی دربارۀاسنا. »5731. صصصصصصصصصصصص

 .571-553 ص تابستان. 

. بهصار و تابسصتان. 595 و 594. ش 75 س«. ارهیصاس ندر مقدونی گجسته، پلشت، پت. »5733صصصصصصصصصصصص. 

 .511-517 ص 

وبآ آخرالزمصانآ عاشصورای )فنتنصه ال بصریآ آشص ك تهاجم در خراسانیی هاشهیر. »5731. صصصصصصصصصصص

 .720-731ز و زمستان. ص  یی. پا593و  591. ش 79س «. الثانی(

. بهصار و تابسصتان. 592 و 591 ش. 77 س«. (از خاا برخاسصتگان)اری، یچ زیمردآو. »5732. صصصصصصصصصصصص

 .549-32 ص 

 و 570 ش. 70س «. 5779مصرداد  تصا 5794هصای سال مطبوعات خراسان در فاصلة. »5714. نیالهی، حس

 .111-113 ص ز و زمستان. یی. پا571

 متفصاوت کصاربرد و نمودهصا». 5720.یمرتضص آبصادی،؛ دولصت؛ عابدیان، علیرضصازهره دادی دستجردی،اله

 . زمسصتان.525 ش .01. س .«آبصادید دولصتدر رمان کلیصدر محمصو «یسبزوار  یگو» و «سمیآرکاه»

 97-5 ص 

 -111 صص ز و زمسصتان. یی. پا25 و 24. ش 97س «. زبان شرر و وااگان شرری. »5712. امامی، نصرالله

132. 

-147 صص ز. یی. پصا21. ش 91 س«. های هنری ناصر خسرو در سفرنامهفیتوص. »5735صصصصصصصصصصصص. 

179. 
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 -343 صص ز و زمسصتان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. اینامهیزندگ -خیینقد تار. »5739صصصصصصصص. صصصص

371. 

 ش. 92 س«. هصای حصافوهصا در یزلی در شرر فارسی و نمود آنیایرهای دریتصو. »5731 صصصصصصصصصصصص.

 .509-591 ص . بهار و تابستان. 557 و 559

 در آن نق  و یفردوس ةشاهنام)  یرانیا مدرن گفتمان و یفردوس» .5727 مددی، منا.خانی، عیسی؛ علیامن

 .11-11 ص  . تابستان.511. ش 03. س «(مراصر ۀدور در انیرانیا یمل تیهو نیت و

 یهانامه در تیجنس زبان یقیتطب یبررس»»  .5721 .آقاحسینی، حسین ؛سیده مریم ؛ روضاتیان،امیرپور، فرزانه

 س .«(خسرو و نیریش و مجنون و یلیل ن،یریش و خسرو ن،یرام و سیو) ییینا ةمنظوم چهار ةعاشقان

 .00-52ص   پاهیز. .520ش  .02

ز و زمسصتان. یی. پصا13و  11 ش. 99 س«. ای، دو همزاد اسطورهاریل و اسفندیآش. »5711. نویر قاسمی، میام

 .001 -077  ص

رفارسصی زبانصان و یفارسصی بصه یبررسی مش لات زبان . »5710 .زیهرانگم نژاد،؛ علیری خراسانی، احمدیام

 .14-97  . تابستان. ص502. ش 71س «. چند راه ار اراهة

. زمستان. 512ش . 04س «. اعجم ۀخاستگاه و مرانی واا. »5711. ا، ناصرین؛ محسنیمدری خراسانی، احیام

 .75-57  ص

 .570-551  . زمستان. ص512ش . 04س «. شناخت اجتماعی و زبان. »5711. ریزدی، امین یام

 .54-5  . بهار. ص501. ش 71س «. دگاه پل والرییشرر از د نگاهی به فلسفة. »5710. ضارمحمّدنی، یام

نیه بررسی. »5711صصصصصصصصصصصصصصصص.   ش .09س «. پیوندهای نئوکلاسیسیسم و رمانتیسم در شرر آنصدره شصِ

 .512-573 ص  . تابستان.511

 .11-07ص  . بهار. 10 ش. 99 س«. ارسیپادب سلیمان در . »5711. امیدسالار، محمود

 .17-72  صز. یی. پا530ش . 00س «. از هجوم تا جذب اس ندر؛. »5724. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 -593صص  . بهصار و تابسصتان. 12 و 11. ش 97 س«. شناسی شرر نظامیجامره. »5712. نژاد، رضاانزابی

501. 

و نقد و گزارش تفسیری  دی. ام)دفتر شرری از م ...ستید زید اما بایگوزندگی می. »5712صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .190 -141 ص ز و زمستان. یی. پا25 و 24. ش 97س «. آن(
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ز و زمسصتان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. ادب مقاومت در شرر مراصر خراسان. »5739صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .5511 -5505 ص 

. بهصار و 542 و 541. ش 91س «. و علمصی دوکاو در مشص لات متصون ادبصیکنص. »5730صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .910 -915 ص تابستان. 

ر و مثنصوی یص)چند ن ته از چهار مقاله، منطصق الط وکاو در مش لات متون ادبیکند. »5731صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .157-142 ص ان. ز و زمستیی. پا551 و 550. ش 92 س«. مولوی(

. 74 س«. تصی از بوسصتان(ی)درنگی در ب و علمی کندوکاو در مش لات متون ادبی. »5731صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .139-112 ص ز و زمستان. یی. پا552 و 551 ش

ز و زمستان. یی. پا597 و 599. ش 75س «. نیینی در جهانگشای جویبا علامه قزو. »5733. صصصصصصصصصصصصصصص

 .040-723 ص 

 صص  . پصاییز.531. ش 01س «. چند یادداشت بر چهارمقالصة نظصامی عروضصی. »5725. صصصصصصصصصصصصصصص

515-512. 

 .510-515. پاییز. ص  531. ش 01س . «نژادشمار زندگی استاد انزابیسال. »5725. صصصصصصصصصصصصصصص

 .14-72 ص . بهار. 544ش . 91 س«. ات مولاناینگاهی به یزل. »5739. انوری، حسن

. بهار و تابستان. 542 و 541. ش 91س «. صنران خین از داستان شیلی نمادیتحل. »5730. زیاوحدی، مهرانگ

 .71 -95 ص 

. 99 س«. مصذهبی ، در پای اهرام؛ بحثی تطبیقی در ادبیصاتانیرتی و شاتوبریشر. »5711. دوست، رضارانیا

 .140 -011ص  ز و زمستان. یی. پا13و  11 ش

. 592 و 591 ش. 77 س«. م به زبان فرانسهیه از قرآن کریك آیهای بررسی برگردان. »5732.ــــــــــ

 .  14-02 ص بهار و تابستان. 

وی باورهای ر عوامل اجتماعی، اقتصادی بر ریبررسی تأث. »5714 .نی؛ آهی، یلامحسلیران محبوب، جلیا

-315 ص ز و زمستان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. (رازیسنتی شهر ش - در بازار مدرن)فرهنگی 

319. 

ستان. ص  . تاب502. ش 71س «. نوییم ن در گزارش نامةیریارکرد وااگان دک. »5710. مرادمحمّدرانی، یا

15-34. 
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شصی یهای گویژگیو: ییندهای آوایها و فرآگردانی واجیباز. »5719. مهدیمحمّد؛ رکنی، مرادمحمّدرانی، یا

 .04-53 ص ز. یی. پا509. ش 71 س«. رییدر متون تفس

زبانصان )بصا تأکیصد بصر ش لات یادگیری افرال حرکتی روسی برای فارسصیبررسی م. »5713. زانلو، حسنیا

 .11-92. تابستان. ص  515. ش 05س . «ویژگی نمود فرل(

ز و زمسصتان. یی. پصا13و  11 ش. 99 س«. مهاجرت در کشورهای جهصان سصوم. »5711. تقی محمّدمان، یا

 .119 -177ص  

«. است جمهصوریین انتخابات ریاسی مردم در هفتمیرفتار انتخاباتی و مشارکت س. »5731. صصصصصصصصصصصصصصص

 .020-031 ص ز و زمستان. یی. پا552 و 551 ش. 74 س

 و 594. ش 75 س«. رانیصی مررفت علمی علصوم انسصانی در ایابی نظری روایارز. »5733. صصصصصصصصصصصصصصص

 .519-573 ص . بهار و تابستان. 595

«. رانیاجتماعی ا -های توسرة اقتصادی ن برنامهیتنگناهای روش شناختی در تدو. »5731صصصص. صصصصصصصصصصص

 .141-112ز و زمستان. ص  یی. پا593و  591. ش 79س 

. بهصار و 592 و 591 ش. 77 س«. (بررسی کلصی در سصازمان)ق برای عمل یتحق. »5732. صصصصصصصصصصصصصصص

 .950-947 ص تابستان. 

مصورد )اسصی جوانصان یررسی عوامل مصؤثر بصر مشصارکت سب. »5715 .اصغر؛ مقدس، علییتقمحمّدمان، یا

 .311-317 ص . پاییز و زمستان. 572 و 571. ش 71 س«. : شهر شیراز(مطالره

. تابسصتان. 27. ش 90 س«. گری در دوره ساسصانییا زرتشصتی مانی بیارویرو. »5734. تقیمحمّدپور، مانیا

 .050-723 ص 

 و 21. ش 91 س«. ون زرتشتی در دوره ساسصانییمبانی نفوذ و مقام روحان. »5735صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 . 911-937 ص . بهار و تابستان. 23

. ش 04س «. انیتخت پارسین پایاول« پاسارگاد»ة یشناسی و وجه تسمشهیر. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .51-5. بهار. ص  511

. تابسصتان. 515. ش 05س . «بررسی جایگاه زبان آرامصی در دورۀ هخامنشصی. »5713. تقیمحمّدپور، مانیا

 .91-53ص  
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. 514 ش. 05 س«. یو بازتصاب آن در ادب فارسص یسصت. »5713. ان، یلامرضصای؛ سالماصغری، علیباباصفر

 .30-02 ص بهار. 

-717صص  ز. یی. پصا07. ش 55. س یروس سهامیترجمة س«. طال  و ساکنان آن. »5710. بازن، مارسل

045. 

ار در در گرکصان و یصآل زتصاریخی مربصوط بصه  ن اتی چنصد در بصاب وقصایع. »5702. ی. ایباس ورث، س

 .721-731. تابستان. ص  99. ش 1. س احمد ،یرجندیب یاحمدترجمة «. طبرستان

. بهصار و تابسصتان. 573و  571. ش 71س «. دیصالحدهای ابن ابیدگاهیهنر مقابله و د. »5715. لیباستان، خل

 .911-931 ص 

 .113-143. زمستان. ص  91. ش 3س «. شابوریا نیبلخ . »5714. میابراهمحمّد، یزیپار یباستان

ز و یی. پا597 و 599. ش 75س «. وسفیین یخ  و شرر از دکتر یلامحسدست. »5733. ، علی«بقا»باقرزاده  

 .740-745 ص مستان. ز

 .110-137 ص . زمستان. 21. ش 90 س«. های مثنویلی ی از تمثیی یاصل بودا. »5734. باقری، مهری

ز و زمسصتان. یی. پصا547 و 549. ش 91س «. تصی از حصافویحی دربارۀ مرنی بیتوض. »5739صصصصصصصصصصصصص. 

 .211-211ص  

 تیشخصص اختلصال لیصتحل و یبررسص»»  .5721 .علصی سصروریرقوبی، ؛علیمحمّد اودآبادی،د ؛زین  باقری،

 .91-5 ص  . زمستان.522ش  .14س  .«شاهنامه در « اووسیک» رفتار در «ایپارانوه»

. 71س «. كیای از موضوعات و ابهامات طبصی در شصرر کلاسصررسی پارهب. »5715 .اکبرلی، علییباقری خل

 .534-502 ص . بهار و تابستان. 573و  571ش 

 یگلاکو استارا مبنص یبر اساس الگو یرازیش حافو ینداریابراد د یبررس. »5711صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .19-93. زمستان. ص  513. ش 09س «. یچند بُّرد یادهین، پدیبر د

آزمنصد در  یهصاتیشخصص یهاو کن « آز» یمحورها. »5713.هینژاد، مهدیمی؛ رحاکبری، علیلیخل یباقر

 .521-535 ص . پاییز. 519. ش 05س «. یفردوس شاهنامة

 91-5 ص  بهار. .510 ش .03. س «ییروا سطود تداخل». 5727.بامش ی، سمیرا

. زمستان. صص  535. ش 07س «. های ضد مانوی )فارسی میانة زردشتی(متن. »5712ن. امبختیاری، رح

93-09. 
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 یشناسصمفهصوم» .5721.ریممی مطلق، کصیول ؛؛ امامی، نصراللهرضامحمّدازندرانی، مبراتی، مرتضی؛ صالحی 

 .591-543 ص  . بهار.529. ش 02س  .«یاسلام بلایت و یرب در استراره یقیتطب

. پصاییز. 20. ش 90 س«. خواهاندوستان و عصدالتدای قل  وطنیسو. »5734. روسیبرادران ش وهی، س

 .142-111 ص 

التی یصصاز خلصصال روزنامصصة انجمصصن، ارگصصان انجمصصن ا 5243قصصرارداد ». 5735صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

  944-519 ص . بهار و تابستان. 23 و 21. ش 911 س «.جانیآذربا

زاده از اوج انقلاب مشصروطه تصا های محمود ینیها و سرودهروزنامه. »5733صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .151-112 ص ز و زمستان. یی. پا597 و 599. ش 75س «. لای پهلوییض استیحض

. قیصتوف ی،سبحانترجمة «. ندلریفهرست کت  خطی فارسی کتابخانة آلبرت هوتوم ش. »5735. براون، ادوارد

 . 031-004 ص . بهار و تابستان. 23 و 21. ش 91 س

. 03. س «زریصآ ولفگانصگ ةشصیاند از یریتصو: اتیادب یشناس انسان و خواندن کن »»  .5727 .برکت، بهزاد

 34-15 ص  .بهار .510ش 

 . زمستان.543. ش 93ترجمة حسن فرویی. س «. بویت در خانواده تیرمان و شخص. »5737. برگال، کلمان

 .110 -101 ص 

ل چنصد یصسه روز و سه ش  در شصاهنامه فردوسصی )تحل. »5711. بت اللهی؛ اکبری، هدیگدلی، سریبزرگ ب

 .590-541. بهار. ص  511. ش 04س «. ن بر اساس نماد سه روز و سه ش (ییداستان و آ

بررسی،  ضرورت. »5725. ، تهمینهیی؛ عطایی کچوعابدی، محمود؛ نی وبخت، ناصر؛ بزرگ بیگدلی، سرید

 .554-25 ص . زمستان. 532. ش 01س «. نیدیالمرن و تحفةیالرارفتحلیل و تصحیح مجدّد بستان 

. 572 و 571. ش 71 س«. سه با زبصان عربصییری زبان فارسی در مقایمش لات فراگ. »5715. نیی، نسریبقا

 .347-132 ص پاییز و زمستان. 

. 51ترجمة داریوش حیدری بیگوند. س «. هاهای ااسرارآمیز ارتباطی میان انسانپدیده. »5710بِندر، هانس. 

 .354-117. زمستان. ص  35ش 

 .119-117ص  مستان. . ز17 ش. 95 س«. سم و جهان سومیتاریلیم. »5713. نیفاطمه، حسبنی

ز و ییپصا 555 و 554. ش 91س «. هصاتصی و ترفنصدهای آنیهای چنصد ملشرکت. »5730صصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .034-017 ص  زمستان.
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ترجمصة محمدحسصین «. نوشته و ت نولوای، خواندن و نوشتن در عصصر ال ترونیصك. »5711بولتر، دیوید. 

 .329-313. زمستان. ص  31 ش. 94دیّانی. س 

 .151 -147. پاییز. ص  72. ش 54 س«. مراکز منابع آموزشی. »5717بوذری )ضیاهی(، پروین. 

 و 574 ش. 77 س««. ع() یعلصر مؤمنصان یل امیتفض»د )ره( و رسالة یخ مفیش. »5732 .رضایبهاردوست، عل

 .117-131 ص ز و زمستان. یی. پا575

. 507. ش 71 س. 971-«. ه در شرر عربصییسخنی در باب روند ت املی وزن و قاف. »5719. بهداد، رمضان

 .971-991 ص زمستان. 

. زمسصتان. 35. ش 51س «. د آموزشی در کشورهای در حصال توسصرهیبحران جد. »5710. نیبهروان، حس

 .371-355ص  

«. (5) ر آن بر ادامة بزه صارییاقتصادی بزه اران و تأث –ت اجتماعییبررسی وضر. »5711صصصصصصصصصصصصصص. 

 .504 -21ص  . بهار. 10 ش. 99 س

 س«. ر آن بر ادامة بزه صارییاقتصادی بزه اران و تأث -ت اجتماعییبررسی وضر. »5734صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .947 -519 ص . بهار. 29 ش. 90

ز و یی. پصا575 و 574 ش. 77 س«. شة امام علی )ع(یی در اندشناسی فرهنگ یآس. »5732صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .119-173 ص زمستان. 

. 571 و 570 ش. 70س «. ر علصوم انسصانییصسة علوم انسانی و ییهای مقاملاا. »5714صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .374-342 ص ز و زمستان. ییپا

و  571. ش 71س «. وسف )ع( از نظصر مولصویین قصة یل نمادیای به تحلاشاره. »5715. بهمنی، یلامرضا

 .950-525. بهار و تابستان. 573

 .934-913 ص . بهار و تابستان. 595 و 594. ش 75 س«. لیمولوی و تأو. »5733. محمّدبهنام فر، 

 .17-15 ص . تابستان. 505. ش 71س «. سة سبك باروا و سبك هندییمقا. »5719صصصصصصصصصصصصصصص. 

ات یصبترجمصة «. مصرف یبرا یله ای. رمان وسیت رمان فرانسویو موقر یز ادبیجوا. »5702. ردویبوادفر، پ

 .531-502. بهار. ص  95. ش 1. س منوچهر ،یمختار

. سصهامی روسیترجمة سص«. ی(؛ فصل اول: مناظر عموم5ران )یمال اش یایجغراف یبررس. »5701. بوت، پ

 .923-939. زمستان. ص  1. ش 9س 
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. یروس سصهامیترجمة سص«. ی(؛ مناظر عموم9ران )یشمال ا یریطب یایجغراف یبررس. »5701. صصصصصصصصصصصص

 .13-19. بهار. ص  2. ش 7س 

. 3. س محمّدیعل ،یریبرادران رفترجمة «. یان کودکان و نقاشیب یهاوهیش. »5714. و دیگران ه، فاوزیبوتون

 .119-190ز. ص  یی. پا93ش 

 .151-147ص  ز. یی. پا72. ش 54س «. یمراکز منابع آموزش». 5717. نیپرو ،یاهیض یبوذر

 .522-511ز. ص  یی. پا51. ش 0س «. ن در آندروماایسم راسیرمانت. »5703. ، منوچهریمختار اتیب

. 51. ش 0س «. نصیی)ع( در قطرصه شصرری از و یقصدرت و عزلصت موسص. »5703صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .752-755زمستان. ص  

. ش 1س «. )از نظر چند تن از شصررای رمانتیصك فرانسصوی( رسالت شاعر. »5701صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .104-191. زمستان. ص  94

. 54س «. در قصرن هفصدهم یفرانسو یسندگان و شرراینو یوضع اجتماع». 5719صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .21-13ص  . بهار. 73ش 

صص  . زمستان. 71. ش 2س «. ؟ام انگلستانیا خیام یتز جرالد مترجم خیف». 5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

390-375. 

 .155-145. زمستان. ص  19. ش 57س «.   حماسه در فرانسهیدایپ». 5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

-کتصاب و ایتصذکره منصابع و یخطص نسخ هایفهرست در نامهیساق یانتقاد یبررس»»  .5720. بیدکی، هادی

  14-17 ص  ان.تابست .512 ش .01 س .«شناسی

 در سیالنفا مجالس شاعران یانتقاد یبررس». 5721 .یدمهدیس زرقانی، ؛محمّدجرفر ،یاحقّی ؛یهاد بیدکی،

 .551-23 ص  .زیپاه .521 ش .14. س «نیالراشق عرفات

. زمسصتان. 503. ش 73س «. اثصر مونتسص یو« های ایرانصینامصه»تحقیقی پیرامون . »5717. بیضاوی، سوسن

 .53-5ص  

 اسصاس بصر نامصهرافیارداو در رافیصو یروحصان سفر لیتحل»»  .5721. ؛ زندی طل ، احسانزاده، خلیلبیگ

 31-11 ص  .بهار .521 ش .14 س .«بلپکم یالگو

دورۀ اوج »های جهانگردان مسلمان احت و سفرنامهیر و سینگاهی گذرا به س. »5733. ی، حسنمحمّدگ یب

 .944-513 ص . بهار و تابستان. 595 و 594. ش 75 س. ««تمدن اسلامی
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 .939-915 ص . بهار و تابستان. 23 و 21. ش 91 س«. خیر تاریقاچاق در مس. »5735. گدلی، علییب

 .733-712. زمستان. ص  0. ش 5س «. ا  الشررایو ر یواله دایستان. »5700. ین ، تقیب

 . 111-173. زمستان. ص  91. ش 3س «. وان شرر اویو د یاننبن لیع الدیرف. »5714صصصصصصصصصص. 

 .331-315ز. ص  یی. پا75. ش 1س «. یبهار شروان. »5715صصصصصصصصصص. 

صص  ز. یی. پصا71. ش 2س «. نسخة منحصر به فصرد( یخ الخلفاء )مررفیالتار یالابناء ف». 5719. صصصصصصصصصص

177-101. 

 .502-540ص  . بهار. 05. ش 55س «. ین اومانیرالدیاث. »5710. صصصصصصصصصص

 .247-109. ص  . زمستان01. ش 59س «. ای مشهدای محلهیجغراف». 5711صصصصصصصصصص. 

 .774-747. تابستان. ص  14. ش 57س («. 9ای مشهد )ای محلهیجغراف». 5711صصصصصصصصصص. 

 .122-130ز. ص  یی. پا15. ش 57 س («.7ای مشهد )ای محلهیجغراف». 5711صصصصصصصصصص. 

. بهصار و تابسصتان. 11 و 13ش . 51)ضصمیمه(. س «. خوزستان، جنگ و زندگی. »5715. نرلییهقی، حسیب

 .73-5ص  

. بهصار و تابسصتان. 542 و 541. ش 91س «. ارفضای ف ری و فرهنگی عصر عطّص. »5730. صصصصصصصصصصصصصص

 .559 -21 ص 

 17. ش 51س («. 5نان کرد شمال خراسصان )ینشمختصری دربارۀ کوچ. »5719. نیحسمحمّدزدی، یپاپلی 

 .114-115 ص  ز و زمستان.یی. پا10 و

. 11. ش 53 س(«. 9نان کرد شمال خراسصان )ینشمختصری دربارۀ کوچ. »5717صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .71-5ص  بهار. 

صص  . تابسصتان. 11 ش. 53 س«.  صییت ن «تحصول»ك ی -ریچر، ش. »5717صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

995-911. 

 -نان و اثصرات اجتمصاعیینشصل حمصل و نقصل کوچینی شدن وسصایماش. »5717ص. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .091-735ص  ز و زمستان. یی. پا13 ش. 53 س«. نشینان شمال خراسان()نمونه: کوج اقتصادی آن

صص  . بهصار. 11. ش 51 س«. کندی که با آب قنات کار مییهاابیآس. »5710صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

7-74. 
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صص  . تابسصتان. 12. ش 51س «. گردانینی بصه رمصهینشصگذار از کوچ. »5710صصصصصصصصصصصصصصصص. صصصصصصصص

911-911. 

س «.   خاایری از فرسایمی برای جلوگیلزوم حفاظت از سدهای قد. »5710صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .131-112ص  ز. یی. پا34. ش 51

ان از یالله مفخم پاان، دکتر لطفیالله مفخم پاوم دکتر لطفنامة مرحیزندگ. »5739. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .931 -913 ص  . تابستان.545 ش. 91س «.  ی از شاگردان ید ید

 ش. 91س «. قنات و ارزش اقتصادی آن )نمونصه: نهصر گنابصاد مشصهد(. »5739. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .779 -742 ص  . تابستان.545

ی یفرهنصگ اصصطلاحات روسصتا»؛ گصاو آهصن. »5731. دیص ی، مجی؛ لبصاف خصاننیحسمحمّدزدی، یپاپلی 

 .711-705 ص ز و زمستان. یی. پا551 و 550. ش 92 س«. «خراسان

ف محصل بندی استان خراسان از نظر نحصوۀ تصصرّمنطقه. »5737. ؛ وثوقی، فاطمهنیحسمحمّدزدی، یپاپلی 

 .154-012 ص  ز.یی. پا541. ش 93س «. س ونت خانوار

آیینی داستان خرّه بمصاه و بهصرام گصور در  -یریاساط یهاهیمابُّن. »5713. دی، ناهی؛ اشرفد احمدیپارسا، س 

 .19-05. زمستان. ص  517. ش 05. س «مهنامرزبان

. 552 و 551 ش. 74 س«. و ارتباط آن با آموزش زبصان دوم« دورۀ حساس»ة یفرض. »5731. پاکدل. اشرف

 .109-192 ص ز و زمستان. ییپا

طان در بهشصت یت شصیبه سقوط و شخصص نگرشی سنجشی: لتونیاقبال و م. »5711. پاکستانی، عبدالواحد

 .019-073ص  . بهار و تابستان. 33 و 31 ش. 94 س «.لتون و شررهای اقبالیگمشدۀ م

، سیری اجمالی در آراء تربیتصی خواجصه ت بر قاعدۀ ح متیم و تربیترل. »5711. محمّدجرفرسرشت، پاا

 .911 -993ص  تان. . تابس11 ش. 99 س«. نصیرالدین طوسی

 .717-771. تابستان. ص  10. ش 50س «. قی آنیهای تحقتصورات و روش». 5713. پرتوی، ابوالقاسم

ز. یی. پصا31. ش 94س «. رامون سمبل از نظرگاه منتقدان مراصر فرانسوییبحثی پ. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .119-117ص  

. ش 93س «. ات و نمودهای فرهنگی و ارتباط آن با فطرت آدمییظلمت در ادب. »5737صصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .  941 -511 ص . تابستان. 541
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 .194-122 ص  . زمستان.543. ش 93س «. شار نهچة چشم رُّیشرر از در. »5737صصصصصصصصصصصصصصصص. 

ز و ییپصا 555 و 554. ش 91س «. گاسصتون باشصلار گصاهر شصاعرانه از نظریتصصو. »5730صصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .751-921 ص زمستان. 

. 74 س«. ی آنی ردهای مرنصایره و روین آب ظلمانی و تیی نمادقی در تجلّیتحق. »5731صصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .71-1 ص . بهار و تابستان. 553 و 551ش 

-041صص  ز و زمسصتان. یی. پصا593و  591. ش 79س «. ن هبوطیتجلی نماد. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصص

099. 

. بهار و تابسصتان. 577 و 579. ش 70س «. و نمادهای عروج ییتصورات استرلا. »5714 .صصصصصصصصصصصصصصصص

 .551-31 ص 

. زمسصتان. 511. ش 72س «. «اسصتروس لصوی»نقدی بر نگرش اسطوره از منظر . »5711. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .51-5ص  

. تابسصتان. صص  501. ش 73س «. فخر در شرر متنبی و خاقانی. »5717. ند، تورجونیی؛ زلینی، خلیپرو

511-537. 

رامصون چگصونگی کسص  سصواد یسصواد اطلاعصاتی )پژوهشصی پ. »5731. زاده، حسن؛ مقدسر،، مهرییپر

 770-753. بهار و تابستان. ص  591و  590. ش 79س «. اطلاعاتی(

تحول مساکن  یران فصل اول: بررسیشمال ا یانسان یایرامون جغرافیپ یپژوهش. »5702. ه دویپلانول، گزاو

 .501-13. بهار. ص  95. ش 1. س یروس سهامیترجمة س«. تهران یها وهیاز نوع قلره در پا

 یران فصل سصوم: منصاطق سصاحلیا یشمال یانسان یایرامون جغرافیپ یپژوهش». 5702. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

. تابسصتان. صص  99. ش 1. س یروس سهامیترجمة س«. مازندران، کلاردشت و تخت سلیمان یایدر

752-733. 

ران فصل چهارم: تحول تهصران از یشمال ا یانسان یایرامون جغرافیپ یپژوهش. »5702. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

هایی چند از توسره شصهر تهصران یك متروپل ایرانی: بررسی جنبه ك شهر اسلامی به صورتصورت ی

 .191-111ز. ص  یی. پا97. ش 1. س یروس سهامیترجمة س«. در دوران مراصر

«. ران از نظر خانم ا. ا. س. لمتصونیدر ا ییشت روستایو مر یدارنین زمییآ. »5715صصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .935-911. تابستان. ص  74. ش 1. س یمروس سهایترجمة س
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. پصاییز 572 و 571. ش 71 س«. ی در هجای زبان پهلوییة کاه  رسایبررسی فرض. »5715 . تایپور، پناه

 .379-391 ص و زمستان. 

. 944. ش  15س «. شناسصییهسصت در یپارسص کتاب نینخست "داد –یهست". »5723پورجوادی، نصرالله. 

 .91-53بهار. ص  

. 27. ش 90 س«. القصص  در مثنصوی مولصویجلوۀ شاعرانه احسن. »5734. دخت، مهچترودی پورخالقی

 .744 -913 ص تابستان. 

ز و زمسصتان. یی. پصا551 و 550. ش 92 س«. (درخت گاهشصمار)م درختی، یتقو. »5731صصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .730 -712 ص 

. بهصار و 553 و 551. ش 74 س«. ونصد درخصت و آبیتصا، پیی و آناهوند عصزّیپ. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .990-957 ص تابستان. 

 صص ز و زمسصتان. یی. پا597 و 599. ش 75س «. وند با درختینمادهای همپ. »5733صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

031-011. 

ز و زمسصتان. صص  یی. پصا593و  591. ش 79س «. اهییپرستی و توتم گتوتم. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصص

151-109. 

. بهصار 592 و 591 ش. 77 س«. هانیینة آییات و جاودانگی در آیالگوی حکهن. »5732. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .919-975 ص و تابستان. 

 یگرگصونگید و یدیصتقل تیّمتن فزون و تیّنامتنیب»»  .5721.یعل یداردلگشا،با ؛دختپورخالقی چترودی، مه

 .03-97ص   زمستان. .521ش  .02 س .«یکرمان آقاخان رزایم آثار در یفردوس ةشاهنام از اقتباس در

در سصه دورۀ سصنّت،  یتحصوّل شصرر فارسص یمبصان یبررسص. »5713. دیوند، سصر؛ زهرهدخت، مهیپورخالق

 .23-31. بهار. ص  514 ش. 05 س«. سمیسم، پست مدرنیمدرن

 یصور ابهام و عوامصل آن در رسصاهل عرفصان یبررس. »5724. ؛ پارسا، شمسیدختپورخالقی چترودی، مه

 .02-92ص  . بهار. 539. ش 00س «. یسهرورد

کردارشناسی ». 5712. ، حمیدیطبس ؛نقی ، نقوی؛ رضامحمّد؛ راشد محصّل، دختپورخالقی چترودی، مه

 .11-07. زمستان. ص  535. ش 07. س «تاریخگرشاسپ در گذار از اسطوره به حماسه و 
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ة یصنظر یر بصر مبنصایآتص  در اسصاط ینگیل نمادیتحل. »5712. ؛ قاهمی، فرزاددختپورخالقی چترودی، مه

. 534. ش 07س («. یران و شاهنامة فردوسصیر ایاساط)با تمرکز بر  یا رد نقد اسطورهیو رو یترازهم

 .551-21پاییز. ص  

-292 ص ز و زمستان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. ا قرعة فالیقرعة کار . »5714. میپوردرگاهی، ابراه

271  . 

ز. صص  یی. پصا11. ش 50س «. لصانیتحول اش ال دامداری سصنتی در دشصت گ». 5713. ی، علیی ویپورف

195-172. 

-012 ص . پاییز. 20. ش 90 س«. لانینان دشت گی جانشیان یگوگداری در م. »5734صصصصصصصصصصصصصصصص. 

013. 

 صص . بهصار. 540. ش 93س «. نی شصبانیینشصری در توسره و تطصور کوچیس. »5737. صصصصصصصصصصصصصصصص

571- 514. 

 .031 -017 ص ز و زمستان. یی. پا25 و 24. ش 97س «. لیمر، و جبرهیس. »5712 .ان، تقییپورنامدار

الطیر بصا روی صرد های مشصترا مثنصوی و منطصقمقایسة داستان. »5711. ؛ بامش ی، سمیراپورنامداریان، تقی

 .91-5. ص  . تابستان511. ش 09س «. شناسیِ ساختگراروایت

 .91-55. بهار. ص  501. ش 71س «. متن بسته -متن باز. »5710 .اری؛ علوی مقدم، مهان، تقییپورنامدار

. 510. ش 09. س («یوان رودکیبه د یشناختجامره ی ردیتگر زمان )رویروا یرودک. »5711. ، بهنازیامنیپ

 .951-521بهار. ص  

. ش 72س «. های مرک  در زبان فارسصیمرنایی به وااه -روی ردی نحوی. »5711. نژاد، محمّدرضاپهلوان

 .512-503. پاییز. ص  510

حماسصة رسصتم و  و (کشته شدن ه تصور)مقایسة سرود بیست و دوم ایلیاد، . »5711صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .954-525. زمستان. ص  511. ش 72س «. اسفندیار بر پایة الگوی لباو و والتس ی

تحلی نحوی مرنایی ساختمان بند ساده در زبان فارسصی بصر . »5717نژاد، محمدرضا؛ زمردیان، رضا. پهلوان

 .30-11. تابستان. ص  501. ش 73س «. مند هلیدیگرای نظامپایة دستور نق 

. ش 09س «. های نحصویبررسی تأثیرات بسامد در ساخت. »5711. ؛ شهری، بهمننژاد، محمّدرضاپهلوان

 .911-915. بهار. ص  510
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سصازی در برخصی از های شفّافبررسصی جنبصه. »5711. زاده، سصید علیرضصاشیرین ؛نژاد، محمّدرضاپهلوان

. پصاییز. صص  511. ش 09س «. فارسی به انگلیسی گلستان سردی بر مبنای بافتی متناظر هایترجمه

592-501. 

سصازی مصدل دسترسصی فرال :ها در ذهصننحوۀ پردازش وااه. »5711. ؛ مولوی، آرزونژاد، محمّدرضاپهلوان

 .21-33. بهار. ص  511. ش 04س «. بنیادتراملی مفهوم

اراهصة فراینصدهای وااگصانی بصه کودکصان دبسصتانی و بررسصی . »5713. ؛ نجفی، آزادهنژاد، محمّدرضاپهلوان

 .14-17 ص . زمستان. 517. ش 05. س «موزشیچگونگی تأثیر آن در درا مفاهیم آ

 .011-033ص  ز. یی. پا52. ش 1س «. یاسیس یایکوتاه دربارۀ جغراف یبحث. »5701. یرزاده، مهدیپ

. زمسصتان. 94. ش 1س «. قنصد شهرسصتان مشصهد یهاکارخانصه یهاتیفرال یبررس. »5701. صصصصصصصصصصصصص

 .111-105ص  

 .79-52. زمستان. ص  511. ش 72س «. سم و عرفان اسلامییانسان، اومان. »5711. یلامرضاروز، یپ

-22. بهار. ص  514 ش. 05 س«. یستمیه بر نگرش سینقد نو در بوتة نقد با ت . »5713. صصصصصصصصصصصصصص

550. 

. ش 04س «. سییهای زبان انگلق مباحثة ادبی در کلاسیادی از طر  تف ر انتقیافزا. »5711. شقدم، رضایپ

 .513-517. زمستان. ص  512

«. شناختی بحران هویّت در اشرار ادونصیسنقد روان. »5713. هاشمی، سید حسن ؛پیشوایی علوی، محسن 

 .534-502 ص . پاییز. 519. ش 05س 

 و 571. ش 71 س«. سصتمیات قصرن بیصسنده و مردم در ادبیان نویپل ش ستة ارتباط م. »5715 .تاهبی، زهره

 .131-113 ص . پاییز و زمستان. 572

عشصق در مصرگ شصاه آرتصر و خسصرو و سة مثلث یمقا. »5713. دخت؛ پورخالقی چترودی، مهتاهبی، زهره

 .545-15 ص . زمستان. 517. ش 05س «. نیریش

 .507-552 ص . تابستان. 505. ش 71س «. عقل در مثنوی مولانا. »5719. لیبخ ، اسماعتاج

ترجمصة بهصرام «. تصوان زبصان دوم را آمصوزش داد؟(پذیری زبان دوم )آیصا میآموزش. »5711تاکر، ریچارد. 

 .119-153. پاییز. ص  31. ش 94طوسی. س 
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. بهصار. صص  53. ش 1س  ترجمة منوچهر بیات مختاری. «.هومبولت و ایران. »5701 تئودوریدس، جی.

5-97. 

 .277-131 ص . زمستان. 22. ش 91 س«. عرفان و تصوف. »5735. ن، مهدییتد

ز و یی. پصا547 و 549. ش 91س «. در فرهنصگ اسصلامی مصت نوافلصاطونیر ح یتأث. »5739صصصصصصصصصصصصص. 

 .314-373 ص زمستان. 

ز و زمسصتان. یی. پصا551 و 550. ش 92 س«. اتیصو ارکصان اله (Proclus) برقلس. »5731صصصصصصصصصصصصص. 

 .914-977 ص 

. 14. ش 51 س. یمهصد ،قییصصد ترجمصة«. اشص ال نصاهمواری در نصواحی خشصك. »5715.  ار، اانیتر

 .151-141ص  زمستان. 

ز. یی. پصا514. ش 71س «. شناسصی کهصنشهین و ریس و رامصیصو. »5710. میران، مجتبیمیر؛ می، علییتسل

 .500-577ص  

شصناختی بصه داسصتان ضصحاا و نگصاهی اسطوره. »5710. اریص؛ بخشی، اخترضایی، علی وی؛ نمی، علییتسل

 .531-513ز. ص  یی. پا514. ش 71س «. ل ساختاری آنیدون بر مبنای تحلیفر

. ش 75س «. راکز آن در خراسصانبافی و مرانی و اسلامی در هنر فرشیفرهنگ ا. »5733. تفضلی، عباسرلی

 .371-393ص  ز و زمستان. یی. پا597 و 599

 .17-93. بهار. ص  501. ش 71س «. ا فلسفه؟یام، شرر یات خیرباع. »5710. محمّدتقوی، 

 .570-557. زمستان. ص  515. ش 71س «. زبان در زبان مولانا. »5710. صصصصصصصصصصصص

. پصاییز. 519. ش 05س «. حقایق خیالی داستان دقصوقی در مثنصوی. »5713. ؛ بامش ی، سمیرامحمّدتقوی، 

 .974-957ص  

 یهایمثنوخ در یمشا یهاتیح ا یتیو روا یساختار یهایژگیو. »5713. شهیان، اندیری؛ قدمحمّد، یتقو

 .571-551. بهار. ص  514 ش. 05 س«. عطّار

 و 571. ش 71 س«. ا تهمصت؟یصت یواقر ؛گری در تصوف اسلامیاباحی. »5715. اللهتقوی بهبهانی، نرمت

 .149-111 ص . پاییز و زمستان. 572

رسالة ذکریّة او و پیوندش با دو بنای  ؛د علی همدانییر سیه و میّآرای ذهب. »5739 .دونیطوسی، فرۀ زادتقی

 .5459-222 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. تاریخی مشهد
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س  .«5729 انیپا تا ابتدا از یپژوهش یعلم و یدانشگاه مجلات در ییسنا یشناس مقاله»»  .5729ت ر، سمیه. 

 .513-502  ص  .زمستان .517 ش .01

-975. بهار و تابستان. صص  23و  21. ش 91ترجمة حسین آلیاری. س «. هرات. »5735تگان، اُّردپرُّف. 

914. 

 بس  و یرگیش ل: یمغول -یترک هایحماسه» .5727.داود ،؛ عمارتی مقدمناران، كیلیب ؛تورجی، رینچین

 .515-513 ص  . پاهیز.511 ش .03س  «.شناختیگونه

. بهصار و 33 و 31 ش. 94 س«. رانیصخ مراصصر ایرتی در تصاریگاه استاد شریجا. »5711. توسلی، یلامرباس

 .911-971ص  تابستان. 

ترجمصة عبداللصه «. ت عصربیصشناسان نسبت به اسلام و قومهای خاوردگاهینقدی بر د. »5715. بوی، ا. لیت

 .735-705ص  ز. یی. پا12. ش 51 س ری.یظه

. ش 51 س («.9) عصربت یهای خاورشناسان نسبت به اسلام و قومدگاهینقدی بر د. »5715. صصصصصصصصصصصص

 .110-173ص  . زمستان. 14

. ش 51س («. 7ت عصرب )یصبه اسلام و قوم های خاورشناسان نسبتدگاهینقدی بر د. »5719. صصصصصصصصصصص

 .750-927ص  . تابستان. 19

ترجمصة حسصین بهصروان. س «. بحران جدید آموزشی در کشورهای در حال توسره. »5710تیمار، اانوس. 

 .371-355زمستان. ص  . 35. ش 51

. ش 91 س«. وان حصافویصتی از دیح بیدر تصح( با صدا)ك حرف خودآوا ینق  . »5735. ان، بهروزیثروت

 . 771-791 ص . بهار و تابستان. 23 و 21

 .011-001ز. یی. پا34. ش 51س «. اقبال لی از اسرار و رموزیتحل. »5710. محمّدان، ید صباییجاو

 .1-7ص  ان. . بهار و تابست37و  39. ش 52س «. اد مرلمی. »5711صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .914-905ص  . تابستان. 15. ش 95 س«. تی از حافویب تأملی در. »5713. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

کلمصات  و برخی برابرهصای فارسصی« ر طبرییترجمة تفس»زبان ترجمه در . »5711صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .931 -912ص  . تابستان. 11 ش. 99 س«. قرآنی آن

. بهصار و 12 و 11. ش 97 س«. ن نظصامییریشص ال در خسرو ویر خیتصاو. »5712. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .10 -71ص  تابستان. 
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 صص ز و زمسصتان. یی. پصا25 و 24. ش 97س «. در گلگشت شرر حصافو. »5712صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

354- 301. 

 -917 صص . تابسصتان. 27. ش 90 س«. خودی و ترالی آن در نگاه اقبال. »5734صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

911. 

. 23 و 21. ش 91 س«. تی دشوار از حافویگر و نگاهی به مرنی بیدرنگی د. »5735صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 . 791-759 ص بهار و تابستان. 

ز و زمسصتان. یی. پصا547 و 549. ش 91س «. در نگصاه نقصد« شهیحافو اند. »»5739صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .5419 -5492 ص 

. بهصار و 542 و 541. ش 91س «. ای عطصاریهای عطار در تذکرۀ الاولجلوه. »5730 صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .20 -17 ص تابستان. 

. 5731ز و یی. پصصا593و  591. ش 79س «. در شصصرر فارسصصی پردازیملمّصصع. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .021-017ص  

. 575 و 574 ش. 77 س«. ار در مثنصوی مرنصوییصر و جبر و اختقضا و قد. »5732. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .130-112 ص ز و زمستان. ییپا

-13 ص . زمستان. 507. ش 71 س«. مانییر سلیالطرها و منطقیالطمنطق. »5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

39. 

سلسله مرات  وجود در برخی از آثصار ادب عرفصانی . »5711. جوادمحمّد؛ مهدوی، محمّدان، ید صباییجاو

 .591-541ز. ص  یی. پا510. ش 72س «. (ق. 2تا سدۀ )فارسی 

 پصن  در) «جمصع شصخ  اول تیصروا» یکصاربرد و ینظر یبررس». 5729. ، لیلاییرضا جاهدجاه، عباس؛

 30-03 ص  .زیپاه .519 ش .01س . «(یریگلش هوشنگ از کوتاه داستان

 .509-595ص  . بهار. 531. ش 01س «. نو در شرر شاملو حماسة. »5725. جبری، سوسن

ر یل در تفسصیصتمثاشص ال، سصاختار و کصارکرد . »5711. محمّصد؛ تقوی، ی، عباسقلیمحمّد؛ جبری، سوسن

 .09-53. بهار. ص  510. ش 09س «. یبدیم یعرفان

بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سصمك . »5724. مقدم، مهیار؛ علوی جرفرپور، میلاد

 .10-15 ص . زمستان. 531. ش 00. س «عیّار
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 پصاهیز. .521ش  .14س  .«یپردازحماسصه سصنّت در نامه یّمس از افتهینو یوجوه»»  .5721 .میلاد جرفرپور،

 .79-5ص  

. ش 09س «. یدر شصاهنامة فردوسص «یو تبصاه یسرکش»ة داستانیِ یمابن یبررس. »5711. ، اسداللهیجرفر 

 .591-541. زمستان. ص  513

بصن  محمّصدمررّفصی جواهرنامصة . »5725. حسینی، حسین؛ آقااصغر؛ میرباقری فرد، سید علیسمانه جرفری،

 .10-01ص  . زمستان. 532. ش 01س «. شاه قزوینی مبارا

 .39-11. بهار. ص  501. ش 71س «. كیمای رمانتین. »5710. جرفری، مسرود

 .541-27. تابستان. ص  501. ش 73س «. شابوریی  نیهار و ادب. »5717 .داللهیجلالی پندری، 

. 01س . «اریصدر سصمك ع یمیقد یها و ترفندهاحیله یبررس. »5725. ؛ حسینی، رقیّهجلالی پندری، یدالله

 .579-547ص  . تابستان. 533ش 

 .تابسصتان .512 ش .01 س .«نوجصوان و کودا یقیتطب اتیادب در تینامتنیب نقد یمبان»»  .5720 .میمر جلالی،

 511-505 ص 

 از یتصیب حیتصصح یبصرا یشصنهادیپ) «یجفتوجصو» ای «یجوجفتْ». 5721.حسنمحمّدجلالیان چالشتری، 

 505-575. تابستان. ص  527 ش .02 س .(شاهنامه

 س .«(یفردوسص شصاهنامة ناشصناختة منبع كی دربارۀ یجستار) رانیپ و گودرز رزم»»  .5721.شهرام جلیلیان،

 512-571 ص  . زمستان.522 ش .14

. 93س «. (5711-5771) ن استانی اسصتان خراسصانیهای بل کمّی از مهاجرتیتحل. »5737. روزیجمالی، ف

 .314 -375 ص  . زمستان.543ش 

س  .«میمانهصا کارل ییزدافاصله یةنظر یةپا بر کلمات امپراتور لیتحل»»  .5721.، حسینیقربان جمالی، عاطفه؛

 .542-27 ص  زمستان. .521ش  .02

 .  511-501ز. ص  یی. پا514. ش 71س «. سنییات مزدیت در ادبیثنو. »5710. پور، فاطمهجهان

. بهصار. 511. ش 04س «. (چشصمه سصبز) «چشمه سصو»نام  شناختیشهیبررسی ر. »5711صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .91-53ص  

 550-15 ص  .زیپاه .524 ش .01یی. س مزدا یهامهنامرراج ییمحتوا لیتحل.  5720. صصصصصصصصصصصصصصص
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 داسصتان در مزدایصی آفصرین  بندهشصی و بصازآفرینی اسصطورۀ. »5725. پرسصت، لیلصا؛ حقپور، فاطمهجهان

 .17-15 ص . تابستان. 533. ش 01س . 5725. «ضحّاا

بصرای  م خصانوادهیتی و ضرورت تنظصیآموزش مساهل جمر. »5735. رضامحمّد؛ مش انی، محمّدفر، جهان 

 .5474-5454ص  . زمستان. 22. ش 91س «. ایجاد تناس  در جمریت

. زمستان. 532. ش 01س «. نامهچین تصحیح و تحشیة ،نگاهی انتقادی به ترجمه. »5725. جهانگرد، فرانك

 .577-555ص  

 .939 -911 ص . بهار و تابستان. 12 و 11. ش 97 س«. توان  زبانی. »5712. ری، نادریجهانگ

 .952 -940 ص . بهار. 29 ش. 90 س«. ر کلامییرفتار ی. »5734صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .314-305 ص ز. یی. پا21. ش 91 س«. ناسیش ینگاهی تازه به گو. »5735صصصصصصصصصصصصصصص. 

-7 ص . بهار. 544. ش 91 س«. شناسی اجتماعیدگاه زبانیری زبان از دیادگی. »5739صصصصصصصصصصصصصصص.  

95. 

. ش 93س «. شناسصی و اختلالصات زبصانیهای عص وهیها و شدگاهیمروری بر د. »5737صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .791 -742 ص  . تابستان.541

 و 554. ش 91س «. امصروز های احترام، سلطه و همبستگی در زبان فارسصیگونه. »5730صصصصصصصصصصصص. صصص

 .001-053 ص ز و زمستان. یی. پا555

س «. های کوتاه فارسی برای کودکانانسجام وااگانی در داستان. »5710. پور، شهربانوجهانگیری، نادر؛ زکی

 .94-5. زمستان. ص  515. ش 71

بصر مبنصای « بوف کصور»شناختی تفسیر روان. »5724.محمّدفقیری، یلام ؛؛ ارقامی، ناصررضانادر ،جهانگیری

 .551-23ص  . بهار. 539. ش 00س «. شناسی تگاسبك

. 502. ش 71س «. ك به نشانة ن ره در زبان فارسصییل عدد یتبد. »5710. ؛ استاجی، اعظمری، نادریجهانگ

 .10-35تابستان. ص  

داری زبانی در کودکان یند درا شنیسة الگوی برتری جانبی فرآیمقا. »5711. ؛ روحی، زهراری، نادریجهانگ

 .519-571. زمستان. ص  512. ش 04س «. رییو کودکان طببا سندرم داون 

. 507. ش 71 س«. های آنتینی و محصدودیند ترجمة ماشصیفرآ. »5719 .؛ عرفانی، مهدیری، نادریجهانگ

 .512-571 ص زمستان. 
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ز و زمسصتان. یی. پصا571 و 570 ش. 70س «. شناسصی آدرنصوییبصایی زتئور. »5714. نیحسمحمّدجواری، 

 .109-193 ص 

. بهار. 501. ش 71س «. ات پسامدرن فرانسهیبازگشت به ماجراپردازی در ادب. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .11-37ص  

. بهصار و 37و  39. ش 52س «. (5710)5211تی جهان در سصال یات جمریخصوص». 5711. جوان، جرفر

 .979-955ص  تابستان. 

 .711-705ص  ز. یی. پا30 ش. 52س «. ی نابرابریایدن. »5711. صصصصصصصصصصصصص

صص  . زمسصتان. 32 ش. 94 س«. تیصای جمریم و قلمرو جغرافینگرشی بر مفاه. »5711صصصصصصصصصصصصص. 

127-241. 

. بهصار. 544. ش 91 س«. هصات آنیصلصی جمرات کیکشورهای اسلامی و خصوصص. »5739صصصصصصصصصصصصص. 

 .24-37 ص 

 541. ش 91س «. ن کشورهای اسلامییرات نر، آن در بییت و تغیروند رشد جمر. »5730. صصصصصصصصصصصصص

 .940-513 ص . بهار و تابستان. 542 و

و  591. ش 79س «. ت و توسصرة اقتصصادی کشصورهای اسصلامییروند رشد جمر. »5731. صصصصصصصصصصصصص

 .199-143ز و زمستان. ص  یی. پا593

ر مؤمنصان علصی یصمر به مرروف و نهی از من ر و نظارت همگانی از منظر اما. »5732 .رضامحمّدجواهری، 

 .144-317 ص ز و زمستان. یی. پا575 و 574 ش. 77 س«. )ع(

 599. ش 75س «. بصدییالاسرار مر کشفین و منابع آن در تفسانداز وجوه قرآچشم. »5733. جوکار، نجف

 .114-101 ص ز و زمستان. یی. پا597 و

. پاییز 572 و 571. ش 71 س«. لی در آثار ناصر خسرویلات اسماعیدرآمدی بر تأو. »5715. صصصصصصصصصصصصصص

 .  149-037 ص و زمستان. 

-11صص  ز. یی. پصا530. ش 00س «. ا فال )نسخة نویافتة سن اوزف(مبار. »5724. جیحونی، مصطفی

544. 

. بهصار. 511. ش 07س ««. هُّصم»ا یص« هَم»از شاهنامه؛  یمصراع یبازخوان. »5712. ی، مرتضیعمران یچرمگ

 .501-571ص  
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 صص ز و زمستان. یی. پا597 و 599. ش 75س «. زاکانید یك اثر ناشناخته از عبی. »5733. چفتچی، حسن

022-140. 

. ش 00س «. درآمدی بر ادب حماسی و پهلوانی کردی با ت یه بر شاهنامة کصردی. »5724. آرا، بهروزچمن

 .501-552ص  . بهار. 539

 اتیصروا یشصفاه سصنت  یمبصان بصر دیتأک با شاهنامه خوش آخر لیتحل و یبررس». 5720. صصصصصصصصصصصصصص

 50-5 ص  . بهار.511 ش .01. س «یرانیا یحماس

«. )تخل  پنهصان سصنایی( ای نو دربارۀ شاعری کهنن ته. »5711. نژاد، علی حسن؛ سهرابآرا، بهروزچمن

 .01-93 ص . تابستان. 511. ش 09س 

. 79. ش 1س «. ا  خصانیصر محمّصداقبال، ترجمة « د نامةیجاو»بر  ینظر. »5715. نیحسدمحمّ، یچودر

 .271-297زمستان. ص  

. ش 59س «. مختصری در شرد حال  و آثار و عقاید شصیخ فخرالصدین عراقصی. »5711چیمه، محمداختر. 

 .719-700. تابستان. ص  01

. 11. ش 50س «. سصمیهصای پصان اسلامخی جنب ینة تصاریشصیای بصر پباچهید». 5713. حاهری، عبدالهادی

 .329-391زمستان. ص  

-13. ش 51س («. 9) سصمیاسلامهای پان خی جنب ینة تاریشیای بر پباچهید. »5715صصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .71-5ص  . بهار و تابستان. 11

. 12. ش 51س («. 7) سصمیاسلامهای پصان خی جنب ینة تاریشیای بر پباچهید. »5715صصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .000-042ص  ز. ییپا

. 10 و 17. ش 51س «.   از قاجار در برابصر اسصترمار یصربیران پیواکن  ا. »5719صصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .159-013 ص  ز و زمستان.ییپا

ورش مغولان به بغداد نقشی بر عهده داشته ین طوسی در یرالدیا خواجه نصیآ. »5717. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .149-032ص  ز و زمستان. یی. پا13 ش. 53 س«. خ نگاری(یدگاه تاریاست؟ )پژوهشی از د

. ش 51مه(. س ی)ضصم«. ة تمدن بوراوازی یصربیامپراطوری عثمانی و دو رو. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .555-5ص  . تابستان. 12
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های ف صری زین سصتیح بصا اسصترمار یصرب و نحسصتی  مسصیخی کیوند تاریپ. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .719-913ص  . بهار و تابستان. 33 و 31 ش. 94 س«. رانیگران اشهیاند

روی صرد اجتمصاعی شصرر . »5711. اصصغریعل ؛ بابصا صصفری،رضصامحمّد؛ نصصر اصصفهانی، حاتمی، حافو

 .527-515. بهار. ص  510. ش 09س «. الممالك فراهانیادی 

ز و زمسصتان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. سرو کاشمر در شرر و ادب فارسی. »5739. لیحاکمی، اسماع

 .119-101 ص 

ع و یق توسصرة اقتصصادی سصرهای اجتماعی لازم بصرای تحقّصتیّنظری به موقر. »5715. حامد مقدم، احمد

 .145-021 ص ز. یی. پا12. ش 51 س «.شده زییربرنامه

. 11. ش 53 س«. میم و اصطلاحات جمری قصرآن کصریرامون مفاهیپژوهشی پ. »5717. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .10-73ص  بهار. 

 ش. 53 س(«. 9) میکصرم و اصطلاحات جمری قصرآن یرامون مفاهیپژوهشی پ». 5717. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .994-527ص  . تابستان. 11

. ش 95 س«. ییعلامصه طباطبصامرحصوم دگاه یمنشأ زندگی اجتماعی انسان از د. »5713. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .921-917ص  . تابستان. 15

. 12 و 11. ش 97 س«. ی استان خراسانیی روستاهای شوراهای اسلامیژگیو. »5712. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .900 -999ص  بهار و تابستان. 

-142 صص . پصاییز. 20. ش 90 س«. ییمشارکت و توسرة مشارکتی روستا. »5734صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

172. 

ان دانشصگاه فردوسصی یلی دانشصجویتحصص تیبررسصی وضصر. »5735. نی؛ بهروان، حسحامد مقدم، احمد

 . 120-101 ص . بهار و تابستان. 23 و 21. ش 91 س«. مشهد

 .11-31. بهار. ص  5. ش 5س «. رازیمتنبی در ش. »5700. د(، ابوالقاسمی)نو یالله یحب

 .941-521. تابستان. ص  7و  9. ش 5س «. بورشایام در نابوتمّ. »5700صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .34-03. بهار. ص  1. ش 9س «. ستانیابن مفر، در س. »5701. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

س «. به شرر در قرون چهارم و پنجم چند از ترجمة شرر ییهانمونه. »5701صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .503-504ز. ص  یی. تابستان و پا3و  1. ش 9
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 .99-51. بهار. ص  2. ش 7س («. 9ترجمة شرر به شرر ). »5701صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

. 55و  54. ش 7س («. 5) عربصی و فارسصصین مشصترا در یمضصام. »5701صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .953-943 تابستان. ص 

. 59. ش 7. س 745-920(«. 9) یو فارس یربن مشترا در عیمضام. »5701صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .745-920زمستان. ص  

. بهصار 50و  57. ش 0س («. 7) یو فارس ین مشترا در عربیمضام. »5703صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .31-12و تابستان. ص  

مسصتان. . ز51. ش 0س («. 0) یو فارسص ین مشترا در عربیمضام. »5703صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .925-917ص  

ز. یی. پصا52. ش 1س («. 1) و فارسصی یعربص ن مشصترا دریمضصام. »5701صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .011-012ص  

. زمسصتان. 94. ش 1س («. 3) یو فارسص ین مشترا در عربیمضام. »5701صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .111-112ص  

. بهصار. 95. ش 1س («. 1) یو فارسص ین مشصترا در عربصیمضصام. »5702صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .995-950ص  

. تابسصتان. 99. ش 1س («. 2) یو فارسص ین مشترا در عربیمضام. »5702صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .  092-052ص  

ز. یی. پا97. ش 1س «. اندبوده یرانیشتر ایگذاران علوم در اسلام بدایبن. »5702. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .110-131ص  

. بهصار. 91. ش 3س «. یدر زبصان عربص یات فارسصیصر زبان و ادبیتأث. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .  512-517ص  

 .  771-774. تابستان. ص  91. ش 3س «. یم فارسیامثال قد. »5714صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

. ش 3س «. از حالات و اف ارسردی و حصافو ین برضیب یاسهیمقا. »5714صصصصص. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .  137-112ز. ص  یی. پا93
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. زمسصتان. صص  91. ش 3س «. یو ابواسحاق صاب یف رضیشر. »5714صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

221-5440. 

. زمستان. ص  79. ش 1. س «یو فارس ین مشترا در عربیمضام. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

5451-5495. 

صص  . بهصار. 77. ش 2س «. یو فارسص ین مشترا در عربیمضام». 5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

32-17. 

ص  . تابستان. 70. ش 2س «. یو فارس ین مشترا در عربیمضام». 5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

791-775. 

. 59س «. خ طوس در قرن چهارم و پصنجم هجصرییچند تن از مشا». 5711صص. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .117-139. زمستان. ص  01ش 

 .990-944. پاییز. ص  51. ش 0س  .«فرل در لهجة مشهدکیفیت و بررسی . »5703اللهی، محمد. حبی 

ز. صص  یی. پصا501. ش 73س «. شصة مولانصایدن  در انیف آفریمة لطین. »5717. الساداتحجازی، بهجت

511-531. 

 .791-745. زمستان. ص  0. ش 5س «. رانیدر ا یجهانگردان فرانسو»5700. ، جوادیدیحد

 .792-911ز. ص  یی. پا52. ش 1س «. هاشهیبرخورد اند. »5701. صصصصصصصصصصصصص

 .11-91. بهار. ص  95ش  .1س «. در شرر یینوجو. »5702صصصصصصصصصصصصص. 

 .250-240. زمستان. ص  91. ش 3س «. یدر گلستان سرد. »5714صصصصصصصصصصصصص. 

 .575-557. بهار. ص  92. ش 1س «. های فرانسویشنامهیدر نما یرانیشاعران ا. »5715صصصصصصصصصصصصص. 

 .342-111ز. ص  یی. پا75. ش 1س «.   و گسترش آنیدای، پیقیات تطبیادب. »5715صصصصصصصصصصصصص. 

 .914-997ص  . تابستان. 70. ش 2س («. 5ات فرانسه )یام در ادبیخ». 5719. صصصصصصصصصصصصص

صص  ز. یی. پصا71. ش 2س «. هاشصهیام، شصاعر اندی(؛ خ9ات فرانسه )یام در ادبیخ». 5719. صصصصصصصصصصصصص

055-079. 

 .134-103ص  . زمستان. 71 . ش2س («. 7ات فرانسه )یام در ادبیخ». 5719. صصصصصصصصصصصصص

 .719-719ص  ز. یی. پا07. ش 55س «. یرانیا یهاش . »5710. صصصصصصصصصصصصص

 .135-117. زمستان. ص  01. ش 59س «. ات فرانسهیحافو در ادب». 5711صصصصصصصصصصصصص. 
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 .741-911. تابستان. ص  10. ش 50س «.   از اسلامیصداقت ولتر در ستا». 5713صصصصصصصصصصصصص. 

 . تابستان. ص  الف و ب )سرمقاله(.10. ش 50س «. ادداشتی دربارۀ انقلابی». 5713صصصصصصصصصصصصص. 

. بهصار و 577 و 579. ش 70س «. د بصه زبصان فرانسصهیصخچة ترجمة قصرآن مجیتار. »5714. صصصصصصصصصصصصص

 .00-57 ص تابستان. 

اسصی یهای اجتمصاعی و سهصا در بررسصیداده ةشصی و انبوهصیمایه  پپژو. »5734. محمّدری اکبری، یحر

 .515 -512 ص . بهار. 29 ش. 90 س«. ایسهیمقا

 صص . تابستان. 27. ش 90 س««. دولت»و « ملت»م یتازه بر مفاه ینگرش. »5734صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

711- 713. 

 .5415-5411. زمستان. 22. ش 91 س«. سازمان و شهر. »5735صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .011 -017 ص  ز.یی. پا541. ش 93س «. ة وابستگی و توسرهینظر. »5737. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

. بهصار و 557 و 559 ش. 92 س«. ك و علوم انسصانی و اجتمصاعییهرمنوت. »5731صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .31-11 ص تابستان. 

ز و زمسصتان. یی. پصا552 و 551 ش. 74 س«. كیصانتقصادی و هرمنوتدبستان . »5731صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .714-772 ص 

. بهصار و 577 و 579. ش 70س «. «هابرمصاس»تصا  «وبر»توسرة اجتماعی از . »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .934-902 ص تابستان. 

صص  . تابسصتان. 01. ش 59س «. المصمچدر دشت چ ییتحول اقتصاد روستا. »5711. ان، محمودیریحر

775-707. 

. تابستان. ص  501. ش 73س «. د(یدگاه مهدی اخوان ثالث )م. امیوااه از د. »5717 .آبادی، محمودحسن

31-29. 

اهنامة ار بصا شصیّشناختی سمك عسة سازهیا حماسه؟ )مقایار؛ افسانه یّسمك ع. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .11-73ز. ص  یی. پا511. ش 04س «. فردوسی(

 یمقدس طاهر  بن مطهّر  ردیرو و هااسطوره ریتفس و لیتأو) رمز ره بر یمرن»»  .5729 صصصصصصصصصصصصصصصصصصص.

 .511-501 ص  .تابستان .515 ش .01. س «(خیتار و ن یآفر کتاب در یرانیا ریاساط به
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. ش 01(. س شصاهنامه ةسرچشم به مربوط اتینظر یبررس) ؟یکتب ای یشفاه  .5720. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .01-51ص  بهار.  .511

. ش 01س  .«(یحماس یا سازه به یترامتن ی ردیرو) دار نهیک راهبر باب در». 5720. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .29-12زمستان.  .525

 س«. (گور بهرام یاین و مادر ۀباردر ایهیفرض) شهم رانیشم ۀرینب مادر ز» .3572. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

519-577. بهار. ص  944.ش15  

مر، در شرری از یشة وجوی در اسطورۀ سیبازتاب اند. »5711. سییخانی، ع؛ امننیپور الاشتی، حسحسن

 .59-5ز. ص  یی. پا510. ش 72س «. خانلری

حسصینی « مهصر و مصاه»)نگاهی به منظومصة  داستانی عاشقانه در گزارشی عرفانی. »5719. لی، کاووسحسن

 .541-25 ص . بهار. 504. ش 71س «. شیرازی(

ة یاساس نظر در بریرمان کل یساختار یبررس یبه چگونگ ینگاه. »5711. ؛ مجرد، ساناز، کاووسیلحسن 

 .555-21 ص . تابستان. 511. ش 09س «. برمون

. ش 71س «. نیدر نگاه حصافو، گوتصه و پوشص « عشق»ای مفهوم سهیبررسی مقا. »5710. پور، علینیحس

 .541-13. بهار. ص  501

س  «.واقریت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان بررسی تقابل حقیقت و. »5724. نی، فردیپناهنیحس

 .599-22. تابستان. ص  537ش . 00

. 15. ش 51س . یعل ،منتظمیترجمة «. البلایهرامون نه یسخنی پ. »5719. نیالام نی الراملی، محسنیالحس

 .31-72ص  بهار. 

. 05س . «یادراکص یریادگیصیالص   یهار فرهنگ در سبكیتأث. »5713. رضا شقدم،ی؛ پ، آذریاطمف ینیحس 

 .37-12. تابستان. ص  515ش 

«. لف درمصانیهای مختهای رفتاری و روانی کودکان و روشیانواع نابهنجار. »5737. دونس ، داونییحس

 .710 -773 ص  . تابستان.541. ش 93س 

 س«. لییشرفت تحصیری خود نظم داده شده با پیادگیهای بررسی رابطة مؤلفه. »5732. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .714-712 ص . بهار و تابستان. 592 و 591 ش. 77
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. ش 91 س«. علیهم السصلام نیف در عصر مرصومیو تألن یمروری بر مسألة تدو. »5735. اکبرنی، علییحس

 .139-111 ص ز. یی. پا21

و  591. ش 79س «. ران در قصرن هفصتم هجصرییداری فرهنگ و ادب ایعوامل پا. »5731. محمّدنی، یحس

 .171-197ز و زمستان. ص  یی. پا593

 ز و زمسصتان.ییپصا 555 و 554. ش 91س «. فارسصی شصرردر  بن ثابت انحسّ». 5730. باقرمحمّدنی، یحس

 .019-002 ص 

ان خالی وان حسّیگاه علی )ع( در دیان بن ثابت )چرا جاع( در شرر حسّ) یعل. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .979-955 ص ز و زمستان. یی. پا551 و 550. ش 92 س«. است؟(

 و 551 ش. 74 س«. شصابور در قصرون گذشصتهیاسی نیامل رشد علمی و سعو. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .019-092 ص ز و زمستان. یی. پا552

. 75 س«. ( الییخاندان م)هر، مة الدّیتیشابور از خلال یر ادب عربی در نیمشاه. »5733. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .904-952 ص . 5733. بهار و تابستان 595 و 594ش 

-145 صص ز و زمسصتان. یی. پا575 و 574 ش. 77 س«. ره در آثار ثرالبییش. »5732. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

154. 

. 509. ش 71 س«.  صالی(یشابور در ادب عربی )ابوالفضل میان نی الیگاه میجا. »5719صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .529-553 ص ز. ییپا

. 503. ش 73س «. گصریای دهیصزاو از« القصدسد بصه رودیمؤ»نگاهی به شاعر . »5717. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .511-531زمستان. ص  

ز. ص  یی. پا514. ش 71س «. هرمة الدّیتیمان از خلال الزّعیبررسی رساهل بد. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

5-55. 

«. های سامانی و یزنویان در دورهیشابوریدر اشرار ن« رثاء»نگرشی بر ایرا  . »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .511-531. بهار. ص  519. ش 72س 

-547. زمستان. صص  517. ش 05س «. بیگانه در دیار )ابوالحسن باخرزی(. »5713صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

597. 
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ص  . بهار. 531. ش 01س «. پی ر نظامیهای مهر و زرتشت در هفتمایة آیینبن. »5725. حسینی، مریم

21-594. 

 و رانیصا ایاسصطوره قهرمانصان یقصیتطب ةسیمقا) ینظام  ریپ هفت در ییجادو ازدواج». 5727 .صصصصصصصصصصصص

 صص  .زمسصتان .513 ش .03. س «( ریپ هفت تیروا در یاگریمیک و نجوم مشترا کارکرد و ونانی

95-71. 

 .«نامهمرزبان در «ینید یدانا و یاوپاگ وید» داستان یمانو یهاجنبه لیتحل». 5721 .مرصومه دهیس حسینی،

  03-93 ص  .زمستان .522 ش .14 س

 و یصیروا لیصتحل) «یصیآیمص رانیصو» رمان در هاتیشخص تیهو بحران»»  .5729 .حسینی سروری، نجمه

 .594-27 ص  . تابستان.515ش  .01س  .«(متن یگفتمان

 یپردازتیّشخصص یهاوهیش یبررس». 5727.  جوادمحمّدحسینی مقدم، اسماء؛ صالحی نیا، مریم؛ مهدوی، 

 صص  . تابسصتان.511. ش 03. س «اسص ندر و بهرام خسرو، تیّشخص سه  بر هیت  با یگنجو ینظام

552-501 

 .510-505ز. ص  یی. پا501. ش 73س «. انه زبان فارسییجهت م. »5717. دهین، فریبحق

 س .«نخاهفت در دیخورش نجات ایاسطوره یالگو ییرمزگشا». 5720. نیا، مریم؛ صالحی، لیلاپرستحق

 11-02 ص  . بهار.511. ش 01

س . «ای در شصاهنامه()پیشصنهادی در تصصحیح وااه «کافور منثور»یا  «کافور فنصور»». 5725. حقیقی، فرزام

 .12-11. زمستان. ص  532. ش 01

 .390-123. زمستان. ص  11. ش 50س «. )ادی  ثانی( شابوریی  نیاد». 5713. رضامحمّدمی، یح 

 .100 -195 ص  . زمستان.543. ش 93س «. بحثی در ساختار یزل فارسی. »5737. دیان، سریدیحم

ز و یی. پصا551 و 550. ش 92 س«. هصای حصافودر یزل آماری از تنوع مضصمونی. »5731صصصصصصصصصصصصصص. 

 .704-771 ص زمستان. 

. زمسصتان. 35. ش 51س «. هاان انسصانیصز ارتباطی میهای اسرارآمدهیپد. »5710. وشیگوند، داریدری بیح

 .354-117ص  

 .34 -71 ص . بهار. 540. ش 93س «. ان علومیك، پلی میبرنتیس. »5737. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .911 -935 ص . تابستان. 541. ش 93س «. ستمولواییمروری بر اپ. »5737. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
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 .019 -005 ص  ز.یی. پا541. ش 93س «. ة علمینظر. »5737. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

های ساختاری و عمل صردی خصانواده از یکنندۀ دگرگونعوامل محدود. »5714صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .111-193 ص ز و زمستان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. ایرشتهانیدگاه مید

 در مصردان بصه زنصان عشصق یحورهصام». 5720. صادقی، حسصین ؛ریمحمّدام ؛ مشهدی،محمّد چهارمحالی،

 01-91 ص  .زمستان .525 ش .01. س «یفارس ةانیعام و یادب یهاقصه

 ت از تاریخ بیهقصییدو ح ا یساختار -ل مرنایتحل. »5711 .دختچترودی، مه ؛  پورخالقی، نرگسیخادم

 .13-03. پاییز. ص  511. ش 09. س «گریماس یکنشگرها یه بر الگویبا ت 

شناسصی آسصی . »5725. محمّصد، ی؛ تقصودخت، مهیچترودی؛ پورخالقمحمّدجرفر، یاحقّی؛ هی، مرضیخاف

 .90-5ص  . تابستان. 533. ش 01س «. ر دهة هفتادو شاهنامه د یمقالات حوزۀ فردوس

 .947-532 ص . تابستان. 505. ش 71س «. ر امام علی )ع( بر شرر عربیتأث. »5719. محمّدخاقانی، 

-351ص  . . زمستان00. ش 55س «. ح متن شاهنامهیقواعد و ضواب  تصح. »5710. مطلق، جلال یخالق

317. 

 .951-523. تابستان ص  14. ش 57س «. فرازهتری بود گردنم ی ی». 5711صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .131-107. زمستان. ص  19. ش 57س «. اسدی طوسی». 5711صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .574-11. بهار. ص  17. ش 50س («. 9اسدی طوسی )». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .111-107ز. ص  یی. پا11. ش 50س «. دوردیا فرشیپشوتن ». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

«. ات درباری فرانسهیزوت با نگرشی بر ادبیستان و ایرامون افسانة تریقی پیتحق. »5711. خامنه باقری، طاهره

 .31-11. بهار. ص  519. ش 72س 

های ادبی )تأثیر انقلاب مشروطه بر جریان ر ادبی انقلاب مشروطه در ماوراءالنهریتأث. »5711. میار، ابراهیخدا

 .94-5. تابستان. ص  513. ش 04س «. و تجددخواهی ماوراءالنهر در دو دهة نخست قرن بیستم(

در بصاب منطصق علصوم  ۀ پوپر و آدرنومناظرنقد و ترجمه منطق علوم اجتماعی ). »5739. وی، یلامرضایخد

 .501 -541 ص . بهار. 544. ش 91 س(. 5بخ  )(«. اجتماعی

. 545 ش. 91بخص  دوم. س «. )بخص  دوم( منطق علصوم اجتمصاعیدر باب . »5739. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .192 -022 ص  تابستان.

 .102-175ص  ز. یی. پا07. ش 55س «. ییایل جغرافیمساکاربرد نقشه و نمودار در . »5710. بایخرسند، ز
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. 515. ش 05س . «عمصومی های نوسصاختةسازی و وااهاصول ساختواای وااه. »5713. رضای، علییخرما 

 .20-31تابستان. ص  

 .10-79ص  ر. . بها77. ش 2س «. رانیدر ا یهنر نقاش». 5719. ، عذرایخزاهل

 صص . پصاییز و زمسصتان. 572 و 571. ش 71 س«. روش ترجمة متون ادبصی. »5715. د، علییی فرعخزا

003-011. 

-993. تابسصتان. صص  501. ش 73س «. روش برتر در ترجمة ادبصی ةمغالط. »5717. صصصصصصصصصصصصصصصصص

977. 

س  «.همه تا درِ آز رفته فراز )یك مرنی ناشناختة آز در داستان رستم و سهراب(. »5724. خطیبی، ابوالفضل

 .555-545 ص ز. یی. پا530. ش 00

 559-13. بهار. ص  944. ش 15س «. یفارس اتیادب در یکول  . »5723 صصصصصصصصصصصصصصصصص

 ش. 05 س«. یالح م ابصن عربصر شرود مختلصف فصصو حضرات خمس د. »5713. ، شهلایاللهلیخل

 .514-573. بهار. ص  514

 .537-515. بهار. ص  514 ش. 05 س«. یهقیخ بیدر تار یة اجتماعیسرما. »5713. ، محسنیلیخل

 .14-17 ص . بهار. 504. ش 71س «. اسطوره و شرر مراصر. »5719. میغ، مریلی جهان تیخل

ز. یی. پا34. ش 51س «. انیان دربارۀ امورامون آراء برخی مورخّیپژوهشی پ. »5710. کاظممحمّدان، یخواجو

 .041-732ص  

. 35. ش 51س «. انیصرامصون آراء ابصن خلصدون دربصارۀ امویپژوهشصی پ. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .100-151 ص زمستان. 

صص  . زمستان. 31. ش 52س «. انیسخنی چند دربارۀ علل سقوط امو. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

147-174. 

ص  . بهار و تابستان. 33 و 31 ش. 94 س«. انینگرشی بر نهضت عباس. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

942-970. 

 ةنامص کتصاب در یخیتصار یهاچهره با شاهنامه یحماس یهاتیّشخص قیتطب» .5721 .درضایحم خوارزمی،

 33-02 ص  .زمستان .522 ش .14. س «یکرمان آقاخان رزایم باستان
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«. ل اصصفهانیین اسماعیالدوان کمالیهای عرفانی در دشهیبازتاب اند. »5711. خوشحال دستجردی، طاهره

 .  71-57ز. ص  یی. پا510. ش 72س 

بازتاب اسصطورۀ کصاوه در داسصتان کوتصاه رجصل . »5712. محمّد؛ چهارمحالی، ، طاهرهیدستجرد خوشحال

 .501-552. پاییز. ص  534. ش 07س «. جمالزاده یاسیس

ی یون در مصدارس ابتصدایصهصای رنگصی رسیابی ماتریصهنجار. »5731. ؛ صادقی، رسولنژاد، یلامرضاخوی

 .519-513 ص . بهار و تابستان. 557 و 559 ش. 92 س«. شهرستان تربت جام

. ش 97 س«. رنر ی آن در کصوارتیسن و تحول اهومورفولواوستیسهند، آتشفشان پل. »5712. ام، مقصودیخ

 .995 -949ص  . بهار و تابستان. 12 و 11

هصای هصای اهومورفولصوای و پرواهت مطالرة سازندهای سصطحی در پژوه یاهم. »5735. صصصصصصصصصصصصص

 .329-317ز. یی. پا21. ش 91 س«. عمرانی

. بهصار و تابسصتان. 592 و 591 ش. 77 س«. های مثنوی با مآخذ آنسة قصهیمقا. »5732. رآبادی، عباسیخ

 .701-773 ص 

 .111 -117 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. سابقه. »5739. دادبه، اصغر

 ش. 05 س«. میالح صق یصتوف یهاشصنامهیدر نما ییگراانسان. »5713. ده فاطمهی، سیمی؛ سلدادخواه، حسن

 .521-531. بهار. ص  514

. بهصار و 577 و 579. ش 70س «. ت وااگصان شصرر در ادب عربصییصهما. »5714 .دادخواه تهرانی، حسن

 .721-712 ص تابستان. 

 صص ز و زمسصتان. یی. پصا571 و 570 ش. 70س «.   رمانیداینگاهی اجمالی به پ. »5714. دارم، محمود

155-191. 

 .71-99 ص . بهار. 544. ش 91 س«. م در آثار یزالییاستقراء آراء لقمان ح . »5739. محمّددامادی، 

. تابستان. صص  7و  9. ش 5س «. ییزال محمّدتحفة الملوا امام ابوحامد . »5700. یتقمحمّدپژوه، دان 

902-744  . 

. زمستان. ص  91. ش 3س «. یهماس  صفوتشاه  یك پرده از زندگانی. »5714صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

251-223. 
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. بهار. صص  17. ش 50س «. روان اویشروان و پیروش منطقی فارابی و پ». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

77-13. 

 س«. فنی مراصصر فارسصی ی لغات و اصطلاحات علمی ویساختار لغوی و مرنا. »5717. ان، علییدانشور ک

 .70-53 ص . بهار. 500. ش 73

. ش 92 س«. هصان مقالات فارسی با محتوای آنیزان سازگاری عناویبررسی م. »5731. رضامحمّدداورپناه، 

 .020-033 ص  ز و زمستان.یی. پا551 و 550

 .774-794ص  . تابستان. 01. ش 59س «. ح شاهنامهیدربارۀ تصح. »5711. محمّد، یاقیر سیدب

. ش 97س «. سصتیم نیهای قصداتی از شاهنامة فردوسی که در نسصخهیاصالت اب. »5712صصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .717-713 ص  ز و زمستان.یی. پا25 و 24

هصا   وااهیصشناختی مربوط به حوزۀ آرابررسی سلسله مرات  رده. »5710. فی، شهلای؛ شرمحمّد، رمقدمیدب

 .559-11. تابستان. ص  502. ش 71س «. در زبان فارسی گفتاری

 .515ش  .01س  .«یزالصی نگصارینامه سبك در سندهینو تیقاطر و متن یبالا تیقطر. »5729 .درپر، مریم

 .29-37ص   .تابستان

 -032 صص ز و زمسصتان. یی. پا25 و 24. ش 97س «. ان خطة قفقازیسراپارسی. »5712. درخشان، مهدی

145. 

«. (. فصصل دوم: تصودۀ علصم کصوه7بررسی چغرافیای طبیری شمال ایران ). »5701درش، او پگی. ش. پ. 

 .750-749. ص  59 ش. 7 س. ترجمة سیروس سهامی

 .32-13 ص . پاییز. 531. ش 01س «. دهخدا نامةلغت سنایی در شرر. »5725.درّی، نجمه

. 591و  590. ش 79س «. کاراهه شغلی؛ راهبرد مؤثر نگهصداری منصابع انسصانی. »5731.   اللهیی، حبیدعا

 .970-952  بهار و تابستان. ص

. پصاییز. 19. ش 95بخص . س ترجمصة محمدحسصین روان«. همه به ییر از ی صی. »5713دوورنه، ااکلین. 

 .010-092ص  

 تصا) آن یمحتصوا و ریسص یبررس و یفارس اتیادب در یآموزش و یعلم یهامنظومه». 5721.دهرامی، مهدی

 .99-5ص  . زمستان. 521ش  .02س  .«(نهم قرن
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در آستانة جنگ جهصانی    فارسیهای بزرگ برای نفوذ تجاری در خلرقابت دولت. »5731. دهقان، لقمان

 .131-113ز و زمستان. ص  یی. پا593و  591. ش 79س «. اول

س «. ان شصررای نوخاسصتهیصگاه او در میو جابحتری شرد احوال و آثار . »5719. دهقان منگابادی، بمانرلی

 .951-941 ص . تابستان. 505. ش 71

. 32 ش. 94 س «.كیصنوشته و ت نولوای؛ خواندن ونوشتن در عصصر ال ترون. »5711. نیحسمحمّدانی، ید

 .329-313ص  زمستان. 

 .324-317. زمستان. 90. ش 1. س منوچهر ،یات مختاریبترجمة «. یبنقد اد. »5702. گز، مانوهل دوید

ت یّصة حاکمیّة نظری  وااگانی جمله در زبان فارسی بر پایترت. »5711. ؛ افخمی، علیی، یلامرضامحمّدنید

 .500-593ابستان. ص  . ت517. ش 72س «. و وابستگی

ترجمة محمد نظری هاشمی. «. در اردوگاه دشمن//ا هلن هومر و هجیر فردوسی. »5733دیویس، دیك. 

 .170-152. پاییز و زمستان. ص  597و  599ش . 75س 

 .129-115ص  . زمستان. 32 ش. 94 س«. دربارۀ روش ترجمه. »5711. ان، یلامرضایذات عل

 .117-105 ص . زمستان. 21. ش 90 س«. رمان نو. »5734صصصصصصصصصصصصصصصص. 

س  .«(اسصلام از  یپ اتیادب بر هیت  با) رانیا در ییینا اتیادب ةینظر یبررس و نقد». 5721.دیام کی ،ذاکری

 .591-547ص   . پاهیز.520ش  .02

س «. اثربخ  و اراهة یك مصدل اقتضصایی بررسی عوامل مؤثر بر سبك رهبری. »5714. رضامحمّدحی، یذب

 .099-722 ص . بهار و تابستان. 577 و 579. ش 70

. ش 75 س«. ایل خوشصهیصه بصر تحلیران با ت یهای شمال یرب امطالرة بارش. »5733. ذوالفقاری، حسن

 .911-905 ص تان. . بهار و تابس595 و 594

 .504-591. بهار. ص  511. ش 04س «. های گلستانساختار داستان. »5711 . ذوالفقاری، حسن

و  یشناسص، ش لی)نقصد و بررسص یفارسص یسصنتّ یهاقصّه/داسصتان یبنصدطبقه. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .01-97. پاییز. ص  511. ش 09س («. یفارس یهاداستان یشناسگونه

 .510-593 ص  . پاهیز.520ش  .02س  .«خراسان یهاه سرودیبوم انواع» .5721. صصصصصصصصصصصصصصصص
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. 537ش . 00س  «.نامصهآفرین شناسی نوشقصه. »5724. ؛ مهرانفر، صدیقه؛ باقری، بهادرذوالفقاری، حسن

 .21-15ص  تابستان. 

)تحلیصل انتقصادی بصر موسصیقی خاقصانی  رونی بر شصرر فارسصییقی بینقد موس. »5719. ذوالفقاری، محسن

 .71-52 ص . بهار. 504. ش 71س «. شروانی(

 -532 صص . بهصار. 544. ش 91 س«. ت آموزشصییریل شب ه در مدیتحل. »5739. نیحسمحمّدرهوفی، 

524. 

و  تیریهصصای مختلصصف مصصددگاه م ت یصصاثربخشصصی رفتصصار سصصازمانی از د. »5737. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .710 -712 ص  . تابستان.541. ش 93س «. نظران مدیریت و صنرتصاح 

ز و یی. پصا597 و 599. ش 75س «. ت مدرسصهیریدر مصد سصتمیی رد سیرو. »5733. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .100-175 ص زمستان. 

لی کودکان بدو ورود ی  طرد سراسری سنج  در آمادگی تحصیبررسی نتا. »5731صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

. بهار و تابستان. 591و  590. ش 79س «. آموزان عادیلی دان یفت تحصری از اُّیبه مدرسه در جلوگ

 .949-512ص  

ز و یی. پصا25 و 24. ش 97س «. ان فارسی در کشورهای هند و پاکسصتاندستور زب. »5712. رادفر، ابوالقاسم

 .134 -104 ص زمستان. 

 .030-017 ص ز و زمستان. یی. پا552 و 551 ش. 74 س«. ا در نگاه مولوییدر. »5731. رادمرد. عبدالله

 .19-73ز. ص  یی. پا510. ش 72س «. صدای پای وحی در کلام حافو. »5711. صصصصصصصصصصصصص

. ش 72س «. وسصفیت یل ساختاری روایقی و تحلیبررسی تطب. »5711. میا، مرین؛ صالحیرادمرد، عبدالله

 .15-77. زمستان. ص  511

 در یرجزخوان بر یلیتحل»»  .5721 .علیمحمّددآبادی فراهانی، و؛ داوالدینکزازی، میرجلال ؛رادمرد، مصطفی

 .545-37ص   . پاهیز.520ش  .02س « .ایکندوله خانالماس یکرد ةشاهنام و یفردوس ةشاهنام

. تابسصتان. 502. ش 71س «. رانصییهای ادر برخی از زبان ر فاعلییحذف ضم. »5710. محمّدراسخ مهند، 

 .590-557ص  

. 12 و 11. ش 97 س«. شه و اشتقاق چنصد وااۀ کهصن فارسصییدربارۀ ر. »5712. تقیمحمّدراشد محصل، 

 .914 -937 ص بهار و تابستان. 
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صص  ز و زمسصتان. یی. پصا13و  11 ش. 99 س«. فر و فصره در شصاهنامه. »5711. رضامحمّد، محصلراشد

713- 711. 

. بهار و تابسصتان. 12 و 11. ش 97 س«. عشق و اعتقاد در مخزن الاسرار. »5712صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .541 -13ص  

ز و یی. پصا25 و 24. ش 97س «. اریمروری بصر داسصتان رسصتم و اسصفند. »5712صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .019 -079 ص  زمستان.

 صص ز و زمسصتان. یی. پا25 و 24. ش 97س «. شمس در چشم مولانا. »5712صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

104- 113. 

 س«. ل سصفر او بصه رومیات بازمانده و تحلیت گرشاسپ در روایشخص. »5734صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .02 -93 ص . بهار. 29 ش. 90

 س«. ای به دو م تص  اخلصاقی اسصلامیعملی و اشاره ح مت بحثی در. »5735صصصصصصصصصصصصص. صصصصصصصصصصص

 .131-177 ص ز. یی. پا21. ش 91

 549. ش 91س «. ثیزشی در کاربرد قرآن و حصدیی و انگیاهداف مرنا. »5739صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .5410 -5417 ص ز و زمستان. یی. پا547 و

ز و زمسصتان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. شة دو وااۀ فارسییدربارۀ ر. »5739صصصصصصصصصصصصصصصصص. صصصصصصص

 .139 -112 ص 

. ش 93س «. خ جهانگشصایمة تارل در مقدّیحی به دو تمثیای توضاشاره. »5737صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .934 -911 ص . تابستان. 541

 صص  ز.یی. پصا541. ش 93س ««. نة رازهایگنج»ت یی در چند بیرازجو». 5737. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

137-119. 

 .194-153 ص . زمستان. 543. ش 93س «. ایهیان سایآفتابی در م. »5737صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

. بهصار و تابسصتان. 542 و 541. ش 91س «. ار در عشق عرفانیمقام عطّ. »5730. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .19 -11  ص

. 75س «. ف عشق عرفانییان لطایبخ  مولوی در بزهیمظاهر انسانی انگ. »5733. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .091-051 ص ز و زمستان. یی. پا597 و 599ش 
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ل یصك تمثیصمنصور حلصاج در حسین از هنرهای مولوی؛ شرد زندگی . »5715 صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص.

 .151-147 ص . پاییز و زمستان. 572 و 571. ش 71 س«. هامییا

. تابسصتان. 91. ش 3ظفصر. س  محمّصدترجمصة «. و سه اثصر او یهرو یفخر. »5714. نی، حسام الدیراشد

 .143-095ص  

 و یشناختنسخه یبررس( )یزجّاج منظوم خیتار) نامهونیهما» .5727 .جواد ؛ عباسی.جواد آباد.راش ی علی

 .11-72 ص  . زمستان.513ش  .03س «. (آن یمحتوا و اثر یخیتار

. 37و  39. ش 52ترجمصة علصی منتظمصی. س «. ات مراصر عرب در مصریدرس ادب». 5711 .مانیع، سلیرب

 .510-507ص  بهار و تابستان. 

 صص . بهصار. 504. ش 71س «. ر زبان پارسصی در زبصان تصازییهای تأثنهیزم. »5719. کبراع نتاج، علییرب

902-911. 

 .7-5. بهار. ص  5. ش 5س «. مقدمه. »5700. ی، احمدعلیرجاه

 .579-553ار. ص  . به5. ش 5س «. دنامة اقبالیاز جاو یلیتحل. »5700صصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .515-505. تابستان. ص  7و  9. ش 5س «. از اقبال یتیچند در ب یان ته. »5700صصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .047-721. زمستان. ص  0. ش 5س «. ست؟یچشمارو چ. »5700صصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .50-5. بهار. ص  2. ش 7س «. اقبال یهنر شاعر. »5701صصصصصصصصصصصصصصصص. 

. زمسصتان. صص  59. ش 7س «. افت صله سروده نشده استیدر یشاهنامه برا. »5701. صصصصصصصصصصصصصصصص

911-927. 

. بهصار و 50و  57. ش 0س «. ینق  آداب و رسوم عامه در حل مشص لات ادبص. »5703. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .550-547تابستان. ص  

ق آموزش علمصی یشی مناس  برای تشو  روانی و اجتماعی و آموزیجاد شرایا. »5739صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .114-171 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. های کشوریازمندیة نیو فنی بر پا

 .170 -177 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. شرر. »5739صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 ی در یژه اهومورفولصصوایصصرصصی بصصه ویطب یایصصی جغرافهصصات پژوه یصصاهم. »5710. دیصصرجصصاهی، عبدالحم

 .744-913ص  . تابستان. 12. ش 51س «. شنهاداتیهای عمرانی؛ تنگناها و پیزیربرنامه
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 صص  . زمسصتان.543. ش 93س «. یات مراصصر عربصیتحول داستان کوتاه در ادب. »5737. رجاهی، نجمه

113- 341. 

 .114-173 ص  ز.یی. پا541. ش 93س «. سی مراصر عربینودرآمدی بر داستان» .5737. صصصصصصصصصصصص

 صص . بهصار و تابسصتان. 542 و 541. ش 91س «. سم در شرر مراصر عربیرومانت. »5730. صصصصصصصصصصصص

513- 511. 

ز یی. پا552 و 551 ش. 74 س«. ییمایتشابه آن با شرر نمنشأ شرر آزاد عربی و وجوه . »5731. صصصصصصصصصصصص

 .091-042 ص و زمستان. 

. 595 و 594. ش 75 س«. ر آن بر نقد مراصر عربصییونان باستان و تأثیة نقد در ینظر. »5733. صصصصصصصصصصصص

 .571-595 ص بهار و تابستان. 

ز و یی. پصا593و  591. ش 79س «. هصای عروضصی در شصرر مراصصر عربصیینوآور. »5731. صصصصصصصصصصصص

 .130-112زمستان. ص  

-3 صص . بهار و تابسصتان. 573و  571. ش 71س «. د و یربتس، شاعر تمرّیادون. »5715. صصصصصصصصصصصص

79. 

 .02-77 ص . تابستان. 505. ش 71س ««. نای و باد»ت یت سندباد به روایح ا. »5719. صصصصصصصصصصصص

 .520-531. تابستان. ص  501. ش 73س «. قصة شرری در ادب عربی. »5717. صصصصصصصصصصصص

 .593-543. بهار. ص  501. ش 71س «. ز در شرر مراصر عربییگانگی و گریب. »5710. صصصصصصصصصصصص

. ش 71س «. (با گذری بر شرر و نقد مراصصر عربصی) های کلمه در زبان شرردلالت. »5710. صصصصصصصصصصصص

 .572-591. تابستان. ص  502

 .999-943. بهار. ص  519. ش 72س «. فدوی طوقان نواهای سوگ از خنساء تا. »5711. صصصصصصصصصصصص

 .531-515. تابستان. ص  517. ش 72س «. چهرۀ زمان در شرر مراصر عربی. »5711. صصصصصصصصصصصص

. زمسصتان. 517. ش 05س «. نق  ساختار آوایی کلمه در موسیقی شرر مراصر عربی. »5713.صصصصصصصصصصصص

 .572-591ص  

ای موضوع در سهیل مقایتحل) ر ابن ابی سلمییدگاه زهیا از دیدن. »5710. ؛ افخمی عقدا، رضارجاهی، نجمه

 .511-571. زمستان. ص  515. ش 71س «. (شرر جاهلی و شرر مراصر
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. زمسصتان. 22. ش 91 س«. تر تصاریخدر بسص ر تحول دان  اهومورفولواییس. »5735. دیی، عبدالحمیرجا

 .5411-5475 ص 

س «. ها و اجصزای آنشهیدر درون اقبال و ر یة خودیت تولد نظریفیک. »5711. علیرجایی بخارایی، احمد

 .51-5. بهار. ص  510. ش 09

. ش 97س «. (انیای از روزگار صصفوسفرنامه) ،«مانیینة سلیسف»ت یااپن به روا. »5712. زاده، هاشمرج 

 .172 -149 ص ز و زمستان. یی. پا25 و 24

 .تابسصتان .527 ش .02ی. س زدیصا نیصیآ در ن یآفصر اسطورۀ. 5721. مدرسی، فاطمه ؛سامان زاده،رحمان

 94-5 ص 

س «. بلایی و اقسصام و کارکردهصای آن« التفات»بازنگری مرنایی در . »5725. عبدالله؛ رادمرد، رحمانی، هما

 .511-507 ص . بهار. 531. ش 01

-971 صص . بهصار. 504. ش 71س «. نامة مولویدارشناختی به نیینگاهی پد. »5719. رحمدل، یلامرضا

901  . 

ز و یی. پا25 و 24. ش 97س «. رانیهای پادشاهی انگاهی به مسألة تبار در خاندان. »5712. سفویلو، میرح

 .155-120 ص زمستان. 

 و 21. ش 91 س«. هماس تهای عصر شاه ع و فرمانیخ برخی وقایق در تاریتحق. »5735. صصصصصصصصصصصصصصص

 . 12-19 ص . بهار و تابستان. 23

. 91س «. خییت تصاریق واقریات و تحقیروا درها یان؛ آشفتگیآیاز سلطنت صفو. »5739صصصصصصصصصص. صصصصص

 .073 -041 ص  . تابستان.545 ش

. 543. ش 93س «. م( 5111ه.ق/  219) هیجسصصتاری در جوانصص  صصصلح اماسصص. »5737صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .374 -352 ص  زمستان.

 ص . بهار و تابستان. 557 و 559 ش. 92 س«. ك نمونهید سنگی و ن اسنایتدو. »5731. صصصصصصصصصصصصصصص

05-14. 

. بهار 553 و 551. ش 74 س«. قابوس گنبد( دی درست قصر )برجیهزاره خورش. »5731. صصصصصصصصصصصصصصص

 .959-947 ص و تابستان. 
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. بهصار و تابسصتان. 591و  590. ش 79س «. رییگمیبررسی ابراد و تنگناهای تصم. »5731. برزیا، فرینمیرح

 .914-971ص  

. بهار و تابسصتان. 577 و 579. ش 70س «. ستی  زیدار و محیرهنگ توسرة پاف. »5714. نیمی، حسیرح

 .911-935 ص 

ار و . بهص573و  571. ش 71س «. ن و توسصرة مناسص  شصهرییاست زمیس. »5715صصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .751-741 ص تابستان. 

. ش 74 س«. آمصوزل نق  خانواده و مدرسه در مشصارکت اجتمصاعی دان یتحل. »5731. زاللهیمی، عزیرح

 .10-72 ص . بهار و تابستان. 553 و 551

 .154-327ان. ص  . زمست11. ش 50س «. ت اویانسان و ابراد شخص». 5713. نیرزمجو، حس

. بهصار و تابسصتان. 11 و 13. ش 51س «. سصت؟یانسصان کامصل ک -انسان آرمانی . »5715صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .503-595ص  

. زمسصتان. 14. ش 51 س«. ری و پهلصوانییهای اسصاطانسان آرمصانی در حماسصه. »5715صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .119-157ص  

. بهصار. 15. ش 51س . «ری و پهلوانی فارسصییهای اساطی در حماسهانسان آرمان. »5719صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .511-571 ص 

 و 17. ش 51س («. 7ری و پهلوانی فارسصی )یهای اساطانسان آرمانی در حماسه. »5719صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .114-173 ص  ز و زمستان.یی. پا10

. 51 س«. ات عرفصانی در آنیصطلوع ادب ی در افق زبان فارسی ویسراافول حماسه. »5710صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .941-517ص  . بهار. 11ش 

. 51س «. ات منظصوم فارسصییان حماسه و عرفان در ادبیا پل میهای اتصال حلقه. »5710صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .790-745ص  . تابستان. 12ش 

. بهصار و 37و  39. ش 52س «. انهیسم صوفیآلدهیرانی و ایی در عرفان ایگراآرمان. »5711. صصصصصصصصصصصصصصص

 .31-02ص  تابستان. 

صص  ز. یی. پصا30 ش. 52س «. ات عرفصانی فارسصییا کامل در ادبیانسان آرمانی . »5711صصصصصصصصصصصصصصص. 

972-934. 
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 .94-7ص  . بهار. 14 ش. 95 س«. ار کشور عشق و احساسیشهر. »5713صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .954-527ص  . تابستان. 15. ش 95 س«. زی حافویستآزادگی و ظلم. »5713صصصصصصصصصصصصصصص. 

 ز و زمسصتان.یی. پصا13و  11 ش. 99 س«. فردوسصی سصتیزیو ظلم ییجوعدالت. »5711صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .079 -057 ص 

. بهصار و 12 و 11. ش 97 س«. نة پن  گصن  نظصامیییجمال و جلال خداوند در آ. »5712صصصصصصصصصصصصصصص. 

 . 11 -11ص   تابستان.

. 25 و 24. ش 97س «. ، شادروان دکتصر یلامحسصین یوسصفیاماد استاد فرزانهیبه . »5712صصصصصصصصصصصصصصص. 

 . 143 -311 ص ز و زمستان. ییپا

علصی های ف ری و آرمانی موجود در آثار علامه اقبصال لصاهوری و دکتصر یهمسان. »5739صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .531-502 ص . بهار. 544. ش 91 س«. رتییشر

. 547 و 549. ش 91س «. و ادب ایران اسصلامیهای آن در فرهنگ عشق و جلوه. »5739صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .5419 -5417 ص ز و زمستان. ییپا

 -111 صص  . زمسصتان.543. ش 93س «. س در دو چهرۀ مصردود و مقبصولیابل. »5737. صصصصصصصصصصصصصصص

111. 

. پصاییز و زمسصتان. صص  593و  591. ش 79س «. لم بزرگ انقلاببه یاد آن مر. »5731. صصصصصصصصصصصصصصص

715-711. 

-011ز و زمستان. صص  یی. پا593و  591. ش 79س «. هاس ندرنامهااس ندر و . »5731. صصصصصصصصصصصصصصص

019. 

وران خ تا دیازمنة تار نیمتریرانی از قدیبان ایدگاه ادیعظمت هند و فرهنگ آن از د. »5732. صصصصصصصصصصصصصصص

 .790-757 ص . بهار و تابستان. 592 و 591 ش. 77 س«. مراصر

 -525 صص . بهار. 544. ش 91 س«. ق در مورد نظام اقتصادی اسلامیالگوی تحق. »5739. اکبررزمی، علی

959. 

 .بهصار .511 ش. 01. س شصاهنامه در نیشیپ وانزدبانیا حضور. 5720.؛ باقری، مرصومهنژاد، سحررستگاری

 11-13 ص 
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. 572 و 571. ش 71 س«. هیریبررسی مآخذ برخی از اشرار رسالة قشص. »5715. شه خاله، محرمیتی کیرضا

 .119-107 ص پاییز و زمستان. 

 ص . بهار. 500. ش 73 س«. ان فارسیری در زبیهای مرک  ضمفرل. »5717. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

525-941. 

)مطالرصة مصوردی:  یل صی  گیگو یاجتماع یشناسوااه. »5713. ؛ چرایی، رضارضایتی کیشه خاله، محرم

 .554-21. تابستان. ص  515. ش 05س . «اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت(

 نصدت راریفرا ییمرنا و یدستور ،یاوااه ساخت یبررس  .5720. سلطانی، بهروز محرم؛ خاله، شهیک یتیرضا

      559-15 ص  .تابستان .512 ش .01 س ی.فارس زبان در
. 04س «. ادبصی ها با آرای منتقدانسة آنیهای عطار دربارۀ شرر و مقادگاهیل دیتحل. »5711. ی، احمدیرضا 

 .31-13ز. ص  یی. پا511ش 

. تابستان. ص  513. ش 04س ««. صدای پای آب»زبان سبز سهراب سپهری در . »5711. ی، حداهقیرضا

95-70. 

. 531. ش 00. س «های حافوشخ  در تخل شیوۀ روایت دوم. »5724. ؛ جاهدجاه، عباسرضایی، لیلا

 .511-592ص  زمستان. 

 س«. یزیصشمس تبر یزبان عرفان یهایژگی، ویمیعبدالغفّار رح. »5713. ؛ رحیمی، عبدالغفار، احمدیرض

 .950-522. بهار. ص  514 ش. 05

. ش 07س «. یفارسص ادب برمتصون یسینو شرد یشناس یآس. »5712. بخ ، زین ؛ رفاهیرضی، احمد

 .511-507. زمستان. ص  535

. زمسصتان. 511. ش 72س «. قصییات تطبیصنة ادبیجلوۀ سردی در آ. »5711. ا، زهراین؛ سرادتیرضی، احمد

 .12-17ص  

 .525 ش .01. س «ینظصام فنصون و علوم و یهقیب خیتار. »5720.ارفاهی قدیمی مشهد، رضا؛ اختیاری، زهر

 .595-27 ص  .زمستان

 .197-149ز. ص  یی. پا93. ش 3س «. الاسرارر کشفیتفس ید لغویفوا. »5714. یمهدمحمّد، یرکن

 .510-579. بهار. ص  92. ش 1س «. اسرارالرکشفیتفس ی  دستوریخصا. »5715صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .531-512ص  . بهار. 77. ش 2س «. میفرهنگ عامه در کتاب التفه». 5719. صصصصصصصصصصصصصصصصص
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ص  ز. یی. پا71. ش 2س «. حان در آنیقات ابوریتحق یه و روش علمیآثارالباق». 5719. صصصصصصصصصصصصصصصصص

035-029. 

-103صص  . زمستان. 04. ش 54س «. یمثنو یهاات داستانیخصوص یبرخ». 5717. صصصصصصصصصصصصصصصصص

111. 

 .724 -713ز. ص  یی. پا15. ش 57س «. اقبال و عرفان». 5711صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

-391. زمسصتان. صص  19. ش 57س «. هیه ما فیداری با مولوی در کتاب فید». 5711صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

312. 

 .915-901. تابستان. ص  10. ش 50س «. یید حال و آثار دکتر رجاشر». 5713صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

س «. «ایهمیشه»، «از همیشه»، قید زمان دین اتی چند از دقت مترجمان قرآن مج». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .770-794. تابستان. ص  10. ش 50

-1ص  بهار و تابستان. . 33 و 31 ش. 94 س«. دیچرایی که در کانون درخش. »5711صصصصصصصصصصصصصصصص. 

19. 

 -1صص  . بهار و تابسصتان. 12 و 11. ش 97 س«.  تاپرستی نظامیینی و ی تابی. »5712صصصصصصصصصصصصصصصص. 

70. 

ز و زمسصتان. یی. پصا25 و 24. ش 97س «. آزمون زندگی و بهصرۀ فرزانگصان از آن. »5712. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .190 -141 ص 

 .15-91 ص . بهار و تابستان. 23 و 21. ش 91 س«. خییخ و پژوه  تاریرتا. »5735صصصصصصصصصصصصصصصص. 

ز و زمسصتان. یی. پصا597 و 599. ش 75س «. های قرآنجستاری در اسامی سوره. »5733 .صصصصصصصصصصصصصصصص

 .700-755 ص 

ز و یی. پصا575 و 574 ش. 77 س«. دگاه حضصرت علصی )ع(یصارزش دان  از د. »5732. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .090-055 ص مستان. ز

بررسی و تحلیل رمان نفرین زمین براساس الگوهصای تبیصین د رعلصوم اجتمصاعی . »5729. رنجبر ابراهیم

 ین بر اساس الگوهصاین زمیل رمان نفریو تحل یبررس .540-11. بهار. ص  514. ش 01س «. لیتل

   540-11ص  . ربها .514ش  01تل. س یل ین در علوم اجتماعییتب
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 س«. «می شصهر مشصهدیمورد: بافت قد»م انی شهری  –ی ینی فضایگزییجدا. »5733. میرحمحمّدرهنما، 

 .951-945 ص . بهار و تابستان. 595 و 594. ش 75

های شصاهنامه و ل شباهت و تفاوت در روایت داستانیدلا بررسی. »5711. محمّدتی، ی؛ عناروحانی، مسرود

 .11-33ز. ص  یی. پا511. ش 04س «. خ بلرمییتار

. س «ییسصرامناظره ةعرص در یکدکن یریشف یهاینوآور». 5729. رونی، قدرت الله؛ ضرضامحمّدروزبه، 

 .570-555ص   . زمستان.517ش  .01

ز و زمسصتان. یی. پا597 و 599. ش 75س «. ل جبرانیفقر و ینا در آثار جبران خل. »5733. روشنف ر، کبری

 .124-132 ص 

 .20-31 ص . بهار. 531. ش 01س «. نامهن و بهمنیرام و سیتشابهات و. »5725. رویانی، وحید

 .513. ش 03س « .مهابهاراتا و شاهنامه در یزدیا فرّه یقیتطب ةسیمقا». 5727؛ موسوی، صفیه.دیوح ،یانیرو

 .19-12ص   زمستان.

 .01 س. یمشهد باذل یدریح ةحمل بر شاهنامه راتیتأث یبررس. 5720.رهیمن شوب، یفرض ؛دیوح ،یانیرو

 572-557 ص  .تابستان. 512 ش

ز. یی. پصا501. ش 73س «. دگاه منوچهری و برخی از شاعران عصربیسفر از د. »5717. نی، زهرایاحی زمیر

 .590-541ص  

ز. یی. پصا71. ش 2س «. یران و جهصان اسصلامیصاز نهضت فتوت در ا یمختصر». 5719. محمّدخان، ا یر

 .179-143ص  

. 71. ش 2س («. 9) یران و جهصان اسصلامیصدر ااز نهضصت فتصوت  یمختصر». 5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .114-197ص  زمستان. 

. زمستان. صص  04. ش 54س «. توصیفاتی در مورد آثار میر سیدعلی همدانی. »5717صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

131-119. 

 .941-512 ص . بهار و تابستان. 577 و 579. ش 70س «. آفاق ف ری سپهری. »5714. محمّدحانی، یر

ز و یی. پصا10 و 17. ش 51س «. ع در هنصدیخ تشصیمروری بر تصار. »5719)مترجم(.  السادات، حسینسییر

 .121-115ص  زمستان. 
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س «. ییسنا اتییزل جامع متن طرد. »5725. 571-519. ؛ مجرد، مجتبیجوادمحمّدمهدوی، ؛ زانولا، والنتینا

 .519-571. زمستان. ص  532. ش 01

 .79-53 ص . تابستان. 505. ش 71س «. ت شاعر در شرریتجلی شخص. »5719. زرقانی، سید مهدی

 .597-541 ص ز. یی. پا509. ش 71 س«. نة شررشییاخوان ثالث در آ. »5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .11-03 ص . بهار. 500. ش 73 س«. ما در اشرار آزادیرگری نیوۀ تصویش. »5717. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .13-05ز. ص  یی. پا501. ش 73س «. دت و تجدّبهار و ترامل مرتدل با سنّ. »5717. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .01-95. زمستان. ص  515. ش 71س  «.امیمة خیاخوان در خ. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

. بهصار. صص  519. ش 72س «. ونصگیة یل یزلی از مولانا بر اساس نظریتأو. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

21-550. 

 .10-17ز. ص  یی. پا510. ش 72س «. خ صنرانیت شیگر از ح ایلی دیتأو. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

. 511. ش 07س «. خی مضامین حدیقة سنایی در منابع نزدیك به ویسابقة بر. »5712. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .535-503 ص بهار. 

. زمسصتان. 535. ش 07س «. نامة عربصیترین فرهنگکلمات فارسی در قدیمی. »5712. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .509-542ص  

ا ت یصه بصر آثصار متّصی، ص اسلامی )بصتطوّر مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی. »5724. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .91-5ص  . بهار. 539. ش 00س «. فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی(

. زمسصتان. 511. ش 72س «. ران، کتاب مقصدسیشرر مدرن ا. »5711. ؛ سلطانی، حسنمهدیسید زرقانی، 

 .25-35ص  

ی شصرر کصودا در دهصة هفتصاد، یبررسصی محتصوا. »5711. ؛ عباسپور نویصانی، محبوبصهمهدیسید ، زرقانی

 .520-512. زمستان. ص  512. ش 04س «. (های سنی الف، ب و جگروه)

 اتییزل در عشق هایاستراره یشناخت لیتحل». 5729.جواد؛ آیاد، مریم محمّدزرقانی، سید مهدی؛ مهدوی، 

 .74-5ص   زمستان. .517ش  .01س  .«یسناه

 .  335-314. زمستان. ص  91. ش 3س «. یهقیب ینگارخیتار. »5714. ، عباسییاب خویزر

-114صص  ز. یی. پا07. ش 55س «. یبلرم خیتازه از تار یاشناخت نسخه. »5710. ان، یلامرضایچنیزر

113. 
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 .111-135ز. ص  یی. پا03. ش 59س «. نامه در ادب فارسیساقی. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .375-395. زمستان. ص  90. ش 1س «. پوشنهیداستان پلنگ. »5702. دیکوب، حمنیزر

 .792-754. تابستان. ص  91. ش 3س «. تین در آثار صادق هدازبان داستا. »5714صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .112-134. زمستان. ص  79. ش 1س «. با کتاب نقدالشرر ییآشنا. »5715صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .199-141ص  . زمستان. 71. ش 2س «. عیبر علم بد یامقدمه». 5719. صصصصصصصصصصصصصصصصص

صص  . تابسصتان. 71. ش 54س «. در بصاب قلنصدران یة خطك نسخی یمررف». 5717. صصصصصصصصصصصصصصصصص

917-913. 

-057ص  ز. یی. پا72. ش 54س «. آن یاصل یهاع و سرچشمهیتطور علم بد». 5717. صصصصصصصصصصصصصصصصص

075. 

 .01-91ص  . بهار. 05. ش 55س «. یکلام در شاهنامة فردوس یها یآرا. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 . تابسصتان.09. ش 55س «. یع در قرن چهارم و پنجم هجریت امل بلایت و بد. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .971-951 ص 

-133صص  . زمسصتان. 00. ش 55س «. شرر فرو، فرخزاد یبه محتوا ینظر. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصص

113. 

 .551-541ص  . بهار. 01. ش 59س «. یدر شرر رودک یریعناصر بد. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

صص  . تابسصتان. 01. ش 59س «. مراصر یدر شرر فارس ییبر نوجو یامقدمه. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

527-959. 

 .091-050ز. ص  یی. پا03. ش 59س «. له و دمنهیبه کتاب کل ینگاه. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .111-104ز. ص  ییپا .11. ش 50س «. شناخت شرر و عناصر اصلی آن». 5713صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .312-301. زمستان. ص  91. ش 3س «. یمغرب« یمهد»، ابن تومرت. »5714. نیکوب، عبدالحسنیزر

ز و یی. پا552 و 551 ش. 74 س«. شناسی قتلقات جامرهیخچة تحقیی با تاریآشنا. »5731. علیمحمّدزکی. 

 .191-141زمستان. 

 داشصت پسر سه دونیفر رمان لیتحل. 5721. ؛ اکبری بیرق، حسنزاده میرعلی، عبدالله؛ حسنزمانی، فاطمه

 541-15. ص  تابستان .527. ش 02 س .نیباخت ییگفتگو منطق اساس بر

 .501-571. زمستان. ص  503. ش 73س «. ولهف الدّیمتنبی در دربار س. »5717. زمانی، مسلم
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 .33-11. بهار. ص  2. ش 7س («. 5ن )یبر لهجة قا یق فونولوایتطب. »5701. ان، رضایزمرد

 .799-751زمستان. ص   .59. ش 7س («. 9ن )یبر لهجة قا یق فونولوایتطب. »5701. صصصصصصصصصصصصصص

. بهصار و تابسصتان. صص  50و  57. ش 0س («. 7ن )یبر لهجة قا یق فونولوایتطب. »5703. صصصصصصصصصصصصصص

31-14. 

 .911-919ز. ص  یی. پا51. ش 0س «. ست؟یچ یشناسزبان. »5703. صصصصصصصصصصصصصص

 .710-731. زمستان. ص  51. ش 0س «. ست؟یچ یفونولوا. »5703. صصصصصصصصصصصصصص

 .71-90. بهار. ص  53. ش 1س «. ساختمان جمله. »5701. صصصصصصصصصصصصصص

 .111-102. زمستان. ص  94. ش 1س «. یساختگ یهازبان. »5701. صصصصصصصصصصصصصص

 .945-533. بهار. ص  95. ش 1س «. مراصر یساختمان کلمه در فارس. »5702. صصصصصصصصصصصصصص

 .743-921. تابستان. ص  99. ش 1س «. یتجربك یفونت. »5702. صصصصصصصصصصصصصص

 .114-117ز. ص  یی. پا97. ش 1س «. یکنون یساختمان فرل در زبان فارس. »5702. صصصصصصصصصصصصصص

 .317-315. زمستان. ص  90. ش 1س «.   آنیدایزبان و پ. »5702. صصصصصصصصصصصصصص

 .519-507بهار. ص  . 91. ش 3س «. نی  قایگو یهایژگیو. »5714. صصصصصصصصصصصصصص

 . 171-191. زمستان. ص  91. ش 3س «. هازبان یشاوندیخو. »5714. صصصصصصصصصصصصصص

. تابسصتان. 74. ش 1س «. یدر یباسصتان و پارسص یان پارسصیم یوااگان یاسهیمقا. »5715. صصصصصصصصصصصصصص

 .092-052ص  

. زمسصتان. 71. ش 2س «. یدر یو پارسص باسصتان یان پارسصیم یوااگان یاسهیمقا». 5719. صصصصصصصصصصصصصص

 .115-115ص  

 .540-22ص  . بهار. 73. ش 54س «. های صامت در فارسی کنونیتوزیع گروه». 5719صصصصصصصصصصصصصص. 

 .751-921ص  . تابستان. 71. ش 54س «. رامون مرناشناسییبحثی پ». 5717. صصصصصصصصصصصصصص

صص  . تابسصتان. 09. ش 55س «. نینو یشناسگذار زبانانیبننان دوسوسور، یفرد. »5710صصصصصصصصصصصصصص. 

917-910. 

-031صص  ز. یی. پا07. ش 55س «. یرش کلمات عربیدر پذ یروش زبان فارس. »5710. صصصصصصصصصصصصصص

019. 
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ز. یی. پا03. ش 59س «. دنیبر اثر قانون کم کوش یگفتار یدر فارس یرات صوتییتغ. »5711صصصصصصصصصصصصصص. 

 .010-031ص  

ز. یی. پصا15. ش 57س «. خ زبان فارسصییهای صوتی در تاررات نقشی و ابدالییتغ». 5711. صصصصصصصصصصصصصص

 .029-017ص  

صص  . بهار و تابستان. 11 و 13. ش 51س «. خی خ  عربی و فارسییسابقة تار. »5715. صصصصصصصصصصصصصص

993-905. 

 .509-593ص  . بهار. 11. ش 51 س«. یبررسی آواشناسی زبان عرب. »5710. صصصصصصصصصصصصصص

-092 صص . بهار و تابسصتان. 23 و 21. ش 91 س«. های فرنگی در فارسیوااه. »5735. صصصصصصصصصصصصصص

072  . 

 .5491 -5453 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. منشأ پارسی دری. »5739. صصصصصصصصصصصصصص

ز و یی. پصا597 و 599. ش 75س «. خ زبصان فارسصییل آن در تصارو تحوِّ« را»نق  . »5733صصصصصصصصصصصصصص 

 .710-731 ص زمستان. 

ز و زمسصتان. صص  یی. پا593و  591. ش 79س «. رانییه، آواشناس بزرگ ایبویس. »5731. صصصصصصصصصصصصصص

735-730. 

 

«. دری هن فارسیمتون ک یان بردن ابهامات وااگانیها در کمك به از م ینق  گو. »5719. صصصصصصصصصصصصصص

 .19-72 ص . بهار. 504. ش 71س 

. 71 س«. خ زبصان فارسصییتحول کاربرد حروف اضافه در تصار. »5719. دوست، شهلا ی؛ رقان، رضایزمرد

 .51-5 ص ز. یی. پا509ش 

 11 ش. 99 س«. (هامون و هیرمنصددشت سیستان ) منابع آبو درولوای یه. »5711. محمّدجرفران، یزمرد

 .179 -132ص  ز و زمستان. یی. پا13و 

ان یی گلهاست روستای  زی ی و محیزیتنگناهای اهومورفولوای در توسرة ف. »5735صصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .151-327 ص ز. یی. پا21. ش 91 س«. حصار

. 93س «. با تأکید بر مخصروط اف نصدها رشی بر اهومورفولوای یرب لوتنگ. »5737صصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .550-13 ص . بهار. 540ش 
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 .524-511ص  . بهار. 11. ش 53 س«. اصطلاحات طبی در آثار خاقانی شروانی. »5717. زنجانی، برات

 .311-373ص  . زمستان. 35. ش 51س «. فرهنگ و توسره. »5710. زاده اعزازی، همازنجانی

. بهصار و تابسصتان. 12 و 11. ش 97 س«. زن و توسصره در جهصان سصوم. »5712صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .945 -515ص  

. 29 ش. 90 س«. دربارۀ نابرابری جنسصی در بصازار کصار یاتبررسی نظر. »5734. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .511 -501 ص بهار. 

 .111-171 ص . زمستان. 21. ش 90 س«. سنجیگروه. »5734صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 و 559 ش. 92 س«. شناختیق جامرهیهای تحقن گزارشیهای تدوروش. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .10-15 ص . بهار و تابستان. 557

 صص ز و زمسصتان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. ت شهرییزنان و امن. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

147-191. 

-555. تابسصتان. صص  515. ش 05س . «یدر علم صرف روس یزبان یهامقوله. »5713. ن، حسییزهرا

590. 

 .01. س «در شرر و نقّاشی سهراب سپهری های کیهانینشانه»»  .5729. هیمرض ،مسرودی ؛سرید  ،وندزهره

 .511-591ص   .هار. ب514ش 

های ساکن شهر مشهد و بررسی سلسله مرات  ارزشی پدران و پسران خانواده. »5731. آبادی، مرتضینیز

 .910-911. بهار و تابستان. ص  591و  590. ش 79س «. عوامل مؤثر بر آن

. 3و  1. ش 9. س روسیسص ،یسصهامترجمصة «. (5) ت جهصانیصرجمچند دربارۀ  ین ات. »5701. ریارا، پ

 .954-527ز. ص  ییتابستان و پا

. تابسصتان. 27. ش 90 س«. انصرای و ارتباطصات نق  آب و هوا در صنرت،. »5734. ساری صراف، بهروز

 .721-711 ص 

 ةمجموعص از 144 ۀشصمار ةنسصخ لیصتحل و یبررس ،یمررف»»  .5721 .ملیحه گزی مارشك، ؛سلمان ساکت،

 .510-575ص   . بهار.521ش  .14س  .«دنیل دانشگاه ةکتابخان در وارنر

ضرورت تصحیح . »5725. ؛ عابدی، محمودرضامحمّد؛ راشد محصّل، محمّدجرفر، یاحقّی؛ ساکت، سلمان

 .11-92 ص . پاییز. 531. ش 01س «. دوبارۀ کیمیای سرادت
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. تابسصتان. 27. ش 90 س«. مطالرة پزش یرامون پژوه  و یدگاه فارابی پید. »5734. نیحسمحمّدساکت،  

 .792 -745 ص 

. زمسصتان. 507. ش 71 س«. رنصگ در شصرر مراصصر. »5719 .ار، تقصییکام انیدیوح ؛اکبرانی، علییخانسام

 .73-53 ص 

 .139 -115. پاییز. ص  541. ش 93 س«. انا نیستدفتر هفتم مثنوی از مول. »5737سبحانی. هص. توفیق. 

 ۀاسصطور اسصاس بصر شصاهنامه در همسصریبرون و یمردسالار لیتحل. 5720؛ حقیقی، مرضیه.ستاری، رضا

 541-13 ص  .بهار .511. ش 01 س .ن یآفر

 .01 س .شصاهنامه از پصس یحماس یها منظومه در یپر یها یژگیو  .5720ستاری، رضا؛ خسروی، سوگل.

 504-551 ص  .زیپاه .524 ش

  19-34 ص . بهار و تابستان. 23 و 21. ش 91 س«. رانیا در مذه  رسمی. »5735. حهیستارزاده، مل

لصی و مجنصون یبصا نگصاهی بصه ل عشق عذری و شرر عذری. »5717. مهدیمحمّد؛ ناصح، ان، مهدییستود

 .553-22 ص . بهار. 500. ش 73 س«. نظامی

س «. از دیدگاه دان  جغرافیا م خانوادهیت و تنظینه کردن کنترل جمریضرورت نهاد. »5715. لایسجادی، ا

 .711-773 ص . بهار و تابستان. 573و  571. ش 71

صص  . تابسصتان. 01. ش 59س «. ؟یاا اسطورهی یخیت تاریك شخصیرستم، . »5711. ، بهمنیسرکارات

515-529. 

 .زیپصاه .511. ش 03س «. یفارسص ادب در آن بازتصاب و شاهنامه در هنر و گوهر». 5727. سرامی، قدمرلی

 .10-92ص  

. بهصار و تابسصتان. 33 و 31 ش. 94 س«. نصییرتی و بازسازی ف ر دیدکتر شر. »5711. میسروش، عبدال ر

 .949-505ص  

 یازطنزپصرد وۀیشص». 5721 .اعظصم اسصتاجی، ؛مریم جلالی، ؛دختمه پورخالقی چترودی، ؛رضایعل سزاوار،

 577-557 ص  .522 ش .14 س .«یفوناا وانیا ةینظر یمبنا بر زادهحسن فرهاد

 .549-12. ص  . بهار5. ش 5س  «.ست؟یچ یشهر یایجغراف». 5700. ، عباسیدیسر

 .523-530. تابستان. ص  7و  9. ش 5س («. 9شهر مشهد ) یایجغراف»5700 صصصصصصصصصصصصصص

 .533-511. بهار. ص  92. ش 1س «. جهان ییایو چهرۀ جغراف یانقلاب صنرت. »5715 صصصصصصصصصصصصصص.
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 .711-751. تابستان. ص  74. ش 1س «. ااپن امروز یهایژگیبه و ینگاه. »5715. صصصصصصصصصصصصصص

 .377-354ز. ص  یی. پا75. ش 1س («. 5روز و امروز )یسرخس د. »5715صصصصصصصصصصصصصص. 

 .5451-5445. زمستان. ص  79. ش 1س («. 9روز و امروز )یسرخس د. »5715صصصصصصصصصصصصصص. 

 .511-504ص  . بهار. 77. ش 2س («. 7روز و امروز )یسرخس د». 5719. صصصصصصصصصصصصصص

 .054-713ص  . تابستان. 70. ش 2س («. 0روز و امروز )یسرخس د». 5719. صصصصصصصصصصصصصص

 .333-379ص  . زمستان. 71. ش 2س «. (1)امروز  روز ویسرخس د». 5719. صصصصصصصصصصصصصص

. 54س «. «ن اترایا سرزمی»خراسان  یشمال یرب ییایبر پژوه  جغراف یسرآیاز». 5717. صصصصصصصصصصصصصص

 .919-970ص  . تابستان. 71ش 

 .  012-079ز. ص  یی. پا72. ش 54س «. در سرخس یریپذتیتحول جمر». 5717. صصصصصصصصصصصصصص

 .120-111ص  . زمستان. 04. ش 54س «. در سرخس یریپذتیتحول جمر». 5717. صصصصصصصصصصصصصص

صص  . تابسصتان. 09. ش 55س «. ییایصدۀ جغرافیك پدیبه انسان به عنوان  ینظر. »5710. صصصصصصصصصصصصصص

947-950. 

. 00. ش 55س «. در شصمال خراسصان ییروستاهای پژوهشی در کیفیت مهاجرت. »5710. صصصصصصصصصصصصصص

 .111-172ص  زمستان. 

. تابسصتان. صص  14ش . 57س «. ة کوهسر، کاشمریایی ناحیهای جغرافیژگیو». 5711صصصصصصصصصصصصصص. 

951-912. 

 س .«(دوران لبصریا ةینظر به توجه با) گور بهرام اسطورۀ در ینظام لیتخ ریس لیتحل». 5721سریدی، مریم.

 592-541 ص  . بهار.521 ش .14

ز و یی. پا571 و 570 ش. 70س «. بر توسرة انسانی ر آنیتی به کار و تأثینگاه جنس. »5714. جهیری، خدیسف

 .314-375 ص زمستان. 

 و متقصدم منصابع در یبلخص نیالصدجلال مولانا احوال ترجمه به یانتقاد ینگاه». 5721.ریام ی،محمّدسلطان 

 .39-15 ص  . پاهیز.521 ش .14. س «متأخر

 .517-571. ص  525. ش 01. س «یلخانیا ش ارنامة یمررّف» .5720. زاده، امینمجلی ؛یمهد سلمانی.

 .591-552ص  . بهار. 14 ش. 95 س«. وان ناصر خسرویچند ن ته درد. »5713. سلمی، عباس
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 -51 صص . بهصار. 540. ش 93س «. های مختلصف آننهیبرزونامه و زم پژوهشی در. »5737. صصصصصصصصصصص

70. 

 .  910 -903 ص . تابستان. 541. ش 93س «. پژوهشی در فرامرزنامه. »5737. صصصصصصصصصصص

ز و یی. پصا597 و 599. ش 75س «. خی زنیری و تصاریت اسصاطیل هوشاهنامه و تحوّ. »5733. صصصصصصصصصصص

 .021 -012 ص زمستان. 

. 591و  590. ش 79س «. هصای نثصر داسصتانین یهقی در گزیتوان ب. »5731. ؛ خلخالی، نادرسلمی، عباس

 .39-13بهار و تابستان. ص  

 و 571. ش 71 س«. هقصییخ بیجستاری در باب وجهة ادبی تار. »5715. قدرت پور،؛ قاسمیسلمی، عباس

 .001-092 ص . پاییز و زمستان. 572

ز و زمسصتان. یی. پصا25 و 24. ش 97س «. ثیرانی بازمانده در حدیچند وااۀ کهن ا. »5712. ریم، عبدالامیسل

 .119 -114 ص 

 صص . بهصار و تابسصتان. 577 و 579. ش 70س «. نقد مراصر عربی و تحولات آن. »5714. می، علییسل

922-799. 

. تابسصتان. 501. ش 73س «. شرر عربی ةی در عرصیی و سنت گراین نوگرایچال  ب. »5717. صصصصصصصصصصص

 .954-521ص  

 .71-91. ص  . بهار519. ش 72س «. دگی در شرر مراصر عربییچیابهام و پ. »5711. صصصصصصصصصصص

-911ص  . تابستان. 71. ش 54س «. ینگویدر آثار هم یاز فلسفة پوچ یبازتاب». 5717. هی، مرضیریسم

921. 

 .715-712ص  ز. یی. پا72. ش 54س «. دیانسان در تمدن جد یگانگیب». 5717صصصصصصصصصصصصصص. 

 .193-159ص  . زمستان. 04. ش 54س «. دیجد اتیانسان در ادب یگانگیب». 5717. صصصصصصصصصصصصصص

 .50-5ص  . بهار. 05. ش 55س  «.عشق در نظر لاورنس. »5710 .صصصصصصصصصصصصصص

. ش 1س «. لصانیدشصت گ یاریصد در نظام آبیبه منابع آب و تحولات جد ینظر. »5715. روسی، سیسهام

 .79-5. بهار. ص  92

-527 ص  . تابستان.71. ش 54س «. رانیدر ا ینینشکوچ یاوج و فرود زندگ». 5717. صصصصصصصصصصصصصصصص

951. 
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ن یریخسصرو و شص یقیتطب یبررس. »5713. دی، سریگدلی؛ بزرگ ب وبخت، ناصرین ؛حسنینژاد، علسهراب

 .20-35. پاییز. ص  519. ش 05س «. یاخان کندولهن و فرهاد الماسیریش یبا منظومه کُّرد ینظام

. 00س ««. القلمه تحریم» مثنوی در قلم مفهوم از تأویلی. »5724. ، رود اللهیوسفی؛ حسنینژاد، علسهراب

 .30-02  ص. بهار. 539ش 

 و 541. ش 91س «. رانتفاعییبخشی مدارس دولتی با مدارس یسة اثریمقا. »5730. محمّدزاده،  د عباسیس

 .974 -941 ص . بهار و تابستان. 542

. 517 ش .01. س «حصال یاقتضا و یوااگان  یآرا بر هیت  با یهقیب خیتار نسخ نقد. »5729.سید قاسم، لیلا

 .501-571 ص  زمستان.

 .541-37. بهار و تابستان. ص  591و  590. ش 79س «. اءیخاتم الاول. »5731. نید موسوی، حسیس

 .110-109 ص ز. یی. پا21. ش 91 س«. «تیجاهل»دربارۀ وااۀ . »5735. نیدی، حسیس

ز و زمسصتان. یی. پا575 و 574 ش. 77 س«. البلایهابراد گفتمان مولا علی )ع( در نه . »5732صصصصصصصص. صصصصص

 .109-192 ص 

 صص . بهار و تابستان. 577 و 579. ش 70س «. قرآنی نق  بافت در فهم وااگان. »5714صصصصصصصصصصصصص. 

01-14. 

 .111-131 ص ز و زمستان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. فراهنجاری در قرآن. »5714صصصصصصصصصصصصص. 

 .517-512 ص . بهار. 504. ش 71س «. ز در نحو عربییف و تجویتوص. »5719صصصصصصصصصصصصص. 

 صص . زمسصتان. 507. ش 71 س«. سی در زبان عربصیینونگاهی به سنت فرهنگ. »5719صصصصصصصصصصصصص. 

523-955. 

 .952-955. تابستان. ص  501. ش 73 س«. نگاه قرآن به شرر. »5717. صصصصصصصصصصصصص

. تابسصتان. صص  502. ش 71س «. نگاهی تازه به وااگان اضصداد در زبصان عربصی. »5710. صصصصصصصصصصصصص

505-501. 

 .95-57ز. ص  یی. پا514. ش 71س «. نگاهی به انواع جمله در زبان عربی. »5710. صصصصصصصصصصصصص

 .97-57. تابستان. ص  517. ش 72س «. مه در زبان عربیم کلینقدی بر تقس. »5711. صصصصصصصصصصصصص

 .541-27. زمستان. ص  511. ش 72س «. سمیشابی و رمانت. »5711. صصصصصصصصصصصصص
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. زمستان. 517. ش 05س «. جنوب خراسان ی  عربیگو یبررس. »5713 .سیدی، حسین؛ جانی، اسماعیل

 .510-505ص  

 صص . تابسصتان. 515. ش 05س «. (یشصناختزبان ی ردی)رو فصاحت ینقد مبان. »5713صصصصصصصصصصصصص. 

591-571. 

س «. م( 5215-5275بور )عبدالصصّ صلاد نمادپردازی در شرر . »5717 .؛ شجاعی، علی اکبرنیدی، حسیس

 .530-503. زمستان. ص  503. ش 73

 .510-573. بهار. ص  519. ش 72س «. میشرر و قرآن کر. »5711. دریزی، حرای؛ شنیدی، حسیس

سصوع یح و ین وسوسة مسیسة آخریبررسی و مقا) سوعیح تا یاز مس. »5711. ؛ قاهمی، فرزادنیدی، حسیس

 .524-535. تابستان. ص  513. ش 04س «. (ابن الانسان

و « ریهای بصادگیبلنصد»و رمصان « شص  كیهزارو »تگر در یمای روایگی سیدوسو. »5733. دهیدی، وحیس

 19-05 ص . بهار و تابستان. 595 و 594. ش 75 س«. اندازن چشمین دو از ایهمسانی ا

. زمسصتان. 21. ش 90 س«. هصاف اجتماعی آنیباط جمری و وظال ارتیوسا. »5734. ان طوسی، علییلانیس

 .313-307 ص 

. بهصار و 595 و 594. ش 75 س«. ه کودکصانیق و تنبیدۀ تشوینگرشی بر پد. »5733صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .04-52 ص تابستان. 

«. قتصادی شهریدۀ مهاجرت و اثرات آن بر زندگی اجتماعی و ایبررسی پد. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .79-51. بهار و تابستان. ص  591و  590. ش 79س 

. 593و  591. ش 79س «. (ونیصزیو و تلویراد) ل ارتباط جمرییقدرت وسا. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .114-172ز و زمستان. ص  ییپا

. بهار و 592 و 591 ش. 77 س«. (ییبررسی عوامل مؤثر بر درویگو) درو،. »5732 صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص.

 .949-532 ص تابستان. 

. بهصار 577 و 579. ش 70س «. شناسی پزش یجامره نینگاهی به دان  نو. »5714صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .504-552 ص و تابستان. 

 ص ز و زمستان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. شناسی سالخوردگیجامره. »5714صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

112-341. 
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. بهار. صص  92. ش 1س . محمّدیعل ،یریبرادران رفترجمة «. آلفرد آدلر یروانشناس. »5715. ، هربرشافه

23-559. 

 .331-339  . زمستان. ص91. ش 3س «. یناشناخته در ادب فارس ینام. »5714. نی، ناصرالدینیشاه حس

از دیدگاه تثبیصت جمریصت روسصتایی؛ زی یرمنابع آب و خاا در نظام برنامه اهمیت. »5733. دیان، حمیشا

 .391-353 ص ز و زمستان. یی. پا597 و 599. ش 75. س «نمونه شهرستان نیشابور

شصابور یی نیهای روسصتاس ونتگاه طی مؤثر بر مهاجرت دریقی عوامل محیبررسی تطب. »5714. صصصصصصصصصصص

 .245-112 ص ز و زمستان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. (5711 -31و  5711 -11در دو دهة )

 س«. تیصنة کنتصرل جمریهای موفق کشورهای در حال توسره در زمنگاهی به تجربه. »5715. صصصصصصصصصصص

 .104-192 ص . پاییز و زمستان. 572 و 571. ش 71

 .919-971ص  . تابستان. 09. ش 55س «. دیدر قصا یشة خاقانیجهان اند. »5710. ان، پوریریشج

 -725 صص ز و زمسصتان. یی. پصا25 و 24. ش 97س «. ری در گلسصتانیس. »5712. جوادمحمّدرت، یشر

051. 

 .941-947ص  . بهار و تابستان. 33 و 31 ش. 94 س«. ت و پژوه یلاقخ. »5711. رتمداری، علییشر

هصای شی و برخی دسصتورهای منشصر  از آن بصه وااه و مصدخلی رد دستور زایرو. »5711. فی، شهلایشر

ش . 04س «. فارسصی -سییهای دو زبانة انگلهای وااگانی در برخی فرهنگسة آن با مدخلیمقاوااگانی و

 .550-25. زمستان. ص  512

وان یصاز د یعبدالواسصع جبلص یسصرقت ادبص. »5724. دخت، مهیچترود یپورخالق؛ شریفی صحی، محسن

 .541-11ص  . زمستان. 531. ش 00. س «ییسنا

س . «ای کهصناشرار نویافته از انوری در نسخه. »5725. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .07-52. زمستان. ص  532. ش 01

. بهار. 511. ش 04س «. ن اصطلاحنامة تخصصی عرفانیی؛ اول«درجات المراملات. »»5711. میشربانزاده، مر

 .31-15ص  

 .12-02. پاییز. ص  519. ش 05. س «سیر تطوّر مقامات تا قرن هشتم. »5713. صصصصصصصصصصصصص

 .534-515ز. ص  یی. پا510. ش 72س «. ابی وااگانی زبان فارسییباز. »5711. شربانی، اکبر
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صص  . تابسصتان. 19. ش 51س  )ضمیمه(.«. «دولت نادر شاه افشار»ی بر کتاب نقد. »5719. شربانی، رضا

5-11. 

ز. یی. پا30 ش. 52س «.   فارس در روزگار نادرشاه افشاریران در خلیی ایایروی درین. »5711. صصصصصصصصصصصص

 .043-725ص  

 .221-233 ص . زمستان. 22. ش 91 س«. د و شاهنامهیاسطورۀ خورش. »5735. لیشفق، اسماع

: رگ رگ تصی از مثنصوییبررسصی و شصرد ب)کنصدوکاو در مشص لات متصون ادبصی، . »5731صصصصصصصصصصصصص. 

 .344-123 ص ز و زمستان. یی. پا593و  591. ش 79س «. است...(

. بهصار و تابسصتان. 573و  571. ش 71س «. ا ناصر خسرو حجت خراسان بصود؟یآ. »5715. صصصصصصصصصصصصص

 .559-545 ص 

 .970-953 ص هار. . ب504. ش 71س «. پادشاهان هخامنشی در تورات. »5719. صصصصصصصصصصصصص

. تابستان. 09. ش 55س «. تیة شرر مشروطی، در حاشیشابوری  نیاد. »5710. رضامحمّد، یکدکن یریشف

 .513-552ص  

 24. ش 97س «. (تی از بوستان سردییة ح ایدر حاش)ر یك تصویت امل . »5712صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .724-710 ص ان. ز و زمستیی. پا25 و

. 547 و 549. ش 91س «. سرانییت ابن قینظام خانقاه در قرن پنجم به روا. »5739صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .174-137 ص ز و زمستان. ییپا

 صص . بهار و تابستان. 542 و 541. ش 91س «. ی تا عطاریدر فاصلة سنا. »5730صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

7- 54. 

 صص ز و زمسصتان. یی. پصا597 و 599. ش 75س «. دربارۀ ترجمان البلایه. »5733صصصصص. صصصصصصصصصصصصصصصص

711-721. 

ز و زمسصتان. یی. پصا575 و 574 ش. 77 س«. ری از قرن پنجمیای شحماسه. »5732صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .020-091 ص 

-5 صص . تابستان. 505. ش 71س ««. آرزو»شناسی از نگاه مساهل سبك. »5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

51. 
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-5. بهار. ص  944. ش 15س «. کُّهَن اریبس یسند در ،یشاطر و یاریّع. »5723 صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص.

51. 

-503. پصاییز. صص  534. ش 07س «. سراپا؛ ی ی از انواع ادبی یری  فارسصی. »5712. شفیریون، سرید

530. 

 یراینصص آثصار بصر هیصت  با ،یصفو دورۀ در یادب نثر یشناسانیجر» .5721. رضایی، مهسا ؛دیسر ون،یریشف

 .17-97 ص  بهار. .521 ش .14 س .«یهمدان

-195  صص. پاییز و زمسصتان. 572 و 571. ش 71 س«. ی نماهای زبان فارسیکمّ. »5715. دایشقاقی، و

114. 

. 02. ش 57س «. هشناسی و فرهنگ عامّصق در مردمید برای تحقیك منبع جدی». 5711. میش ورزاده، ابراه

 .550-22بهار. ص  

. بهار و تابستان. صص  11و  13. ش 51س «. های اسلامی آند نوروز و صبغهیع. »5715صصصصصصصصصصصصصصص. 

909-911. 

 .300-390 ص  ز و زمستان.یی. پا10 و 17. ش 51س «. خراساندر انه یهواشناسی عام. »5719ص صصصصصصصص

 ش. 52س «. ات منظوم قرن شصانزدهمیر وی بر ادبیمارو شاعر نامدار فرانسه و تأث نکلما. »5711صصصصصصصصص. 

 .731-713ص  ز. یی. پا30

. 94س «. ی کوتاه دربارۀ پیدای  اومانیسصم()بحث ست؟یست کیست و اومانیسم چیاومان. »5711صصصصصصصصص. 

 .151-147ز. ص  یی. پا31ش 

. زمسصتان. 17 ش. 95 س«. طبع قرن شانزدهم فرانسه، نویسندۀ بزرگو شو،فرانسوا رابله. »5713صصصصصصصصص. 

 .119-171ص  

. 12 و 11 . ش97 س«. هصان آنین مشترا بصیرات فارسی و فرانسه و مضامیامثال و ترب. »5712. صصصصصصصصص

 .925 -915 ص بهار و تابستان. 

 .524-535ز. ص  یی. پا510. ش 72س «. نحت در زبان فارسی و عربی. »5711.  ، محمودیش 

 .139-110 ص . زمستان. 21. ش 90 س«. نیالدحافو و خواجه برهان. »5734. روسیسا، سیشم

 .50 -9 ص . بهار. 540. ش 93س «. اریمقدمة داستان رستم و اسفند. »5737. صصصصصصصصصصصصصصص

 .711-711. تابستان. ص  74. ش 1س «. در هند یرانیان ایفرمانروا. »5715. دیشهمردان، رش
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 .743-921ص  ابستان. . ت70. ش 2س «. دیابیرا در یات فارسیزبان و ادب». 5719. ، جرفریدیشه

 .724-712ز. ص  یی. پا03. ش 59س «. و ترهد ما در مقابل آن یات فنیادب. »5711. صصصصصصصصصصصص

 .504-575ص  . بهار و تابستان. 33 و 31 ش. 94 س«. حجاب در قرآن. »5711. صصصصصصصصصصصص

صص  . تابسصتان. 15. ش 95 س«. تی دشصوار از حصافویرامون مرنی بیبحثی پ. »5713. نوبر، احمد شوقی

955-999. 

 .350-345 ص ز. یی. پا21. ش 91 س«. وان حافویی در دتجلّ. »5735. صصصصصصصصصصصصصصصصص

. 03س «. یخوسصف حسصامابن نامةخاوران در یحماس زبان نقد». 5727مهدی. ؛ ملك ثابت،، اصغرشهبازی

 .553-12ص   .تابستان .511ش 

. 591و  590. ش 79س «. رانیصف جرم مطبوعاتی در حقوق ایمفهوم و ترر. »5731. خ الاسلامی، عباسیش

 .511-533بهار و تابستان. ص  

. 503. ش 73س «. قیصری در نقصد و تطبیصمان همصدانی و حرالزّعیمقامصات بصد. »5717. محمّداه، یخ سیش

 .940-512زمستان. ص  

دگاه یصاز د تحلیلصی -جامرصه ان دانشصگاه، فرهنصگ و نظصام ارزشصییصارتباط م. »5714. تقیمحمّدخی، یش

 .771-797 ص . بهار و تابستان. 577 و 579. ش 70س «. شناسیجامره

. ش 79 س «.(شناسصیدگاه جامرهیلی از دیتحل) باروری و لوایت. ت نویجمر. »5731. تقیمحمّدخی، یش

 .951-947. بهار و تابستان. ص  591و  590

. بهصار و تابسصتان. 12 و 11. ش 97 س. ««نقصد و نظصر»ۀ نادره و اشرار عربی آن درّ. »5712. دیرازی، مؤیش

 .743 -929 ص 

. 515. ش 71س «. ح الاعجصازیشناسی عرفصانی در گلشصن راز و مفصاتلات هستییتمث. »5710. ریرزاد، امیش

 .531-513زمستان. ص  

 .29-37 ص . زمستان. 507. ش 71 س«. آبادینثر محمود دولت. »5719. ری، قهرمانیش

. 515. ش 71س «. سصی خراسصانینونی در م ت  داستایگرانگری و اعتدالخییتار. »5710صصصصصصصصصصصص. 

 .34-03زمستان. ص  

. تابستان. صص  513. ش 04س «. رییی در سبك هوشنگ گلشیشگردهای نوقدما. »5711. صصصصصصصصصصصص

71-11. 
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. بهصار. صص  510. ش 09س «. در روایت گریمداخله آبادی و فلسفةکلیدر دولت. »5711. صصصصصصصصصصصص

953-971. 

. محمّصدجرفر ،یصاحقّی ،ترجمة«. ن در قلمرو فرهنگ اسلامییالدنفوذ مولانا جلال. »5710. مل، آنه مارییش

 .000-042ص  ز. یی. پا34. ش 51س 

 .03. س «گفتمان یانتقاد ص یستینیفم لیتحل یبرا ینظر ییمبنا عنوان به دوم جنس. »5727صابرپور، زین .

 .14-93ص   .. بهار510ش 

 .711 -711 ص  . تابستان.541. ش 93س «. ر آموزش در بهبود منابع انسانییتأث. »5737. صادقی، احمد

. بهار و تابستان. 557 و 559 ش. 92 س«. سازی رفتارهای سازمانینهیت و بهیریمد. »5731. صصصصصصصصصصصصص

 .514 -507 ص 

خ کشصت در ین تصارین مناسصبتریصیمصی گنصدم و جصو و تریاقل  همیبررسی شصرا. »5733. مانیصادقی، سل

 .919-935 ص . بهار و تابستان. 595 و 594. ش 75 س«. شهرستان بجنورد

 .145-325 . زمستان. ص 90. ش 1س «. یقاعدۀ زبان فارسیتحول افرال ب. »5702. اشرفی، علیصادق

س «. تصذکره كی و جنگ دو در یدۀ منوچهریقص ش  از یمتفاوت یهاضب . »5725. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .91-5 ص . پاییز. 531. ش 01

 579-592. بهار. ص  944. ش15س «.بَسِند بُّن  » .5723. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

بصا روی صرد شررشناسصی خیام بر اساس نگاشصت نظصام  شناخت جهان متن رباعیات. »5724. صادقی، لیلا

 .591-543 ص . زمستان. 531. ش 00 س .«شناختی

  صردیرو بصا «داستان در رمان» از یدیجد ش ل ساخت در یمتن یهاوارهطرد»»  .5729. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .542-13 ص  . زمستان.517 ش .01. س «(گلستان میابراه از یاثر لیتحل) یشناخت یشررشناس

س  «.5713تصا  5713از  یفردوسص یشناسصکتابل یو تحل یبررس. »5724. پور، زهراقربانی؛ صادقی، مریم 

 .14-13 ص . تابستان. 537ش . 00

چنار یا خیار؟ )بازخوانی دو بیت از حدیقصة سصنایی بصر . »5725. ؛ صادقی شهپر، رضامحمّدصادقی شهپر، 

 .547-15 ص . پاییز. 531. ش 01س «. اساس یك باور عامیانه(

 صص  زمسصتان. .521ش  .02س «. رانیصپ پند در ناشناخته یبیترک ،«ختهیر پاچة»»»  .5721.محسن صادقی،

573-501. 
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 ص  . بهار.521. ش 14س  .جانیآذربا یسینوداستان در یمیاقل یهایژگیو  ». 5721 .رضا صادقی شهپر،

33-547 

 .94 -55 ص . بهار و تابستان. 542 و 541. ش 91س «. ای ملامتیعطار در چهره. »5730. لایصارمی، سه

 و شصاهنامه در هوشصنگ ۀاسطور ةسیمقا»»  .5727دخت.قی چترودی، مه؛ قاهمی، فرزاد؛ پورخالصافی، حامد

 10-07 ص  . تابستان.511. ش 03. س «انت تیمتنفزون اساس بر ها نامهیخدا

س «. م.( 5111-5191ان )یصران و شبه قاره در عصر گورکانیرواب  ادبی و فرهنگی ا. »5710. صافی، قاسم

 .974-953ص   . زمستان.515. ش 71

 .991-951. بهار. ص  514 ش. 05 س«. نفوذ مولانا در شبه قاره. »5713. صصصصصصصصصصصص

 .02. س «سالنفایمجمع ۀتذکر در شناسیسبك ةمسأل و آرزوخان». 5721.حجت ؛ برهانی،نیا، مریمصالحی

 .510-592 ص  . بهار.529ش 

-117 ص ز و زمستان. یی. پا575 و 574 ش. 77 س«. علی )ع( در آیوش وحی. »5732. ری، مهدیصان

340. 

 .509-591ص  . بهار. 73. ش 54س «. سمیمارکس در یریحق طب». 5717. ، رامپوریصدر نبو

 .591-553ص  هار. . ب01. ش 59س «. زن شایل. »5711صصصصصصصصصصصصصصص. 

. تابستان. 01. ش 59س «. یدربارۀ طبقات تمدن یشناسان یربد جامرهیآراء و عقا. »5711صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .752-741ص  

-119ز. صص  یی. پصا03. ش 59س «. بررسی کار به عنوان عامل سازندۀ انسصان. »5711صصصصصصصصصصصصصصص. 

113. 

 .  752-741. تابستان. ص  10. ش 50س «. وامع بشرینق  حسد در ج». 5713. صصصصصصصصصصصصصصص

 .114-111ص  . زمستان. 14. ش 51 س«. ی از حسدیهادر شناخت گونه. »5715. صصصصصصصصصصصصصصص

 .11-33. بهار. ص  15. ش 51س «. حسد کودکان. »5719. صصصصصصصصصصصصصصص

صص  . تابستان. 19. ش 51س «. خی اسلامینق  حسد در برخی از حوادث تار. »5719. صصصصصصصصصصصصصصص

975-901. 

 .10-11ص  . بهار. 11. ش 51 س«. نقدی بر الگوهای رشد اقتصادی. »5710. صصصصصصصصصصصصصصص
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صص  . تابسصتان. 11 ش. 53 س«. ر درآمصدهای دولصتیها و سصااتیبررسی مال. »5717. صصصصصصصصصصصصصصص

927-741. 

 .729-717ص  . بهار و تابستان. 33 و 31 ش .94 س «.و مزد کار. »5711. صصصصصصصصصصصصصصص

 .711-773ص  ز. یی. پا19 ش. 95 س«. مساهل ارتقاء شغلی زنان شایل. »5713. صصصصصصصصصصصصصصص

. 12 و 11. ش 97 س«. های آن با کار شصغلخانه و تفاوت ژۀ کارِیهای وخصلت. »5712. صصصصصصصصصصصصصصص

 .514 -502ص  بهار و تابستان. 

 -974 صص . تابسصتان. 27. ش 90 س«. نابرابری قدرت مصردو زن در خصانواده. »5734. صصصصصصصصصصصصصصص

713. 

 .004 -052 ص  ز.یی. پا541. ش 93س «. خانواده کانون تضاد و سازش. »5737. صصصصصصصصصصصصصصص

ان. . بهصار و تابسصت595 و 594. ش 75 س«. پردازان بزرگ نقص  اجتمصاعیهینظر. »5733. صصصصصصصصصصصصصصص

 .51-1 ص 

ز و یی. پصا597 و 599. ش 75س «. ة نق  اجتماعی از نظصر تصال وت پاسصنزینظر. »5733. صصصصصصصصصصصصصصص

 .010-003 ص زمستان. 

-721ز و زمسصتان. صص  یی. پصا593و  591. ش 79س «. ة نق  اجتماعیینظر. »5731صصصصصصصصصصصصصصص. 

040. 

 .01-77. بهار و تابستان. ص  591و  590ش . 79س «. دارندورف. »5731صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .09-77 ص . بهار و تابستان. 592 و 591 ش. 77 س«. ن گافمانیارو. »5732. صصصصصصصصصصصصصصص

. ش 70س «. ة مولوییبر نظر تأکیدة نق  اجتماعی با یلة آزادی انسان در نظرئمس. »5714. صصصصصصصصصصصصصصص

 .20-33 ص . بهار و تابستان. 577 و 579

ز و یی. پصا571 و 570 ش. 70س «. نقص  اجتمصاعی ةیصشمند والامقام نظریدو اند. »5714. صصصصصصصصصصصصصصص

 .149-113 ص زمستان. 

. بهصار و 573و  571. ش 71س «. رانصییت شصغلی زن ایخی موقریبررسی تار. »5715. صدر نبوی، فاطمه

 .771-752 ص تابستان. 

 -105 صص ز و زمسصتان. یی. پصا547 و 549. ش 91س «. ه در ادب فارسییترم. »5739. صدری، مهدی

114. 
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-522 صص . بهصار. 504. ش 71س «. در ایصران كیص  و تحول شرر رمانتیدایپ. »5719. ا، باقریصدری ن

951. 

. 517. ش 05س «. یدرضصیس یهاهیصر مصرگ در مرثیتصصو. »5713. ه  اللصیص، حبی؛ عباس، حامدیصدق

 .534-511زمستان. ص  

. 04س «. ل جبرانیانة جبران خلیارم ذات الرماد و نگرش صوف. »5711. ی، علی اکبرمحمّد؛ صدقی، حامد

 .959-525. تابستان. ص  513ش 

ز. صص  یی. پا511. ش 04س «.   تا کوه البرزیسپوبیمر، از درخت ویانة سیآش. »5711. رضایقی، علیصد

12-544. 

 .15-73. بهار. ص  53. ش 1س «. یاتم یانرا یایجغراف. »5701 .ی، مهدیقیصد

 .517 -507ص  . بهار. 73. ش 54س «. اهایآب در یحرارت یانرا». 5717صصصصصصصصص. صصص

 .177-152ص  ز. یی. پا72. ش 54س «. مشخصات تروپوپوز در جو مشهد». 5717صصصصصصصصصصصص. 

 .031-015ص  ز. یی. پا07. ش 55س «. ن از راه دوریزم یریشناخت منابع طب. »5710صصصصصصصصصصصص. 

. 00. ش 55س «. و اهومورفولصصوای یشناسصصنیدر زم ییهصصوا یهصصاکصصاربرد ع س. »5710 صصصصصصصصصصصصصص.

 .351-111ص  زمستان. 

 .07-52ص  . بهار. 01. ش 59س «. شابوریروزه نیف. »5711صصصصصصصصصصصص. 

. تابستان. ص  14. ش 57س «. اهییی در مطالرة پوش  گیهای هواکاربرد ع س». 5711. صصصصصصصصصصصص

915-749. 

. 19. ش 57 س «.ی و عمرانی شهرهایایی در مطالرات جغرافیهای هواکاربرد ع س». 5711. صصصصصصصصصصصص

 .121-132ص  زمستان. 

ز. یی. پصا15. ش 57. س «دری هصای کهنصة فارسصیدر متن« بصودن»مرانی مختلف ». 5711. نیان، مهیقیصد

 .111 -171ص  

. زمسصتان. 19. ش 57س  «.هصای کهنصة فارسصی دریدر متن« بودن»مرانی مختلف ». 5711. صصصصصصصصصصصصص

 .112-172ص  

. 91س «. در فرصل مرکص (« بودن»)هم ردهای مرادل با  دستور زبان حافو. »5739. دختنیان، مهیقیصد

 .120 -135 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549ش 



 ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                             شمارۀ  اول نوین  جستارهای                                       39

 

 

 

 .519 ش .01س «. شصاهنامه در زال زادن یهصاتیروا در م صرر بسصامد یبررس»»  .5729صدیقی، مصطفی.

 .511-572ص   پاهیز.

 .521-532ص  . بهار. 77. ش 2س «. (یفارس)ات یال  یمثنو». 5719. ر احمدی، نصیقیصد

 .05-52. زمستان. ص  503. ش 73س «. نامهگزاری در شاهخواب و خواب. »5717. رضامحمّدصرفی، 

ح و شصرد متصون ی  تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیپژوهشی در گو. »5711.  یصفرزاده، حب

 .24-12. زمستان. ص  512. ش 04س «. ادب فارسی

. 04س «. الگوی مادر مثالی در شرر سهراب سصپهریبررسی کهن. »5711. ؛ مرادی، مهرانریصفری، جهانگ

 .10-13. تابستان. ص  513ش 

. 592 و 591 ش. 77 س«. در زبان و ادب فارسصی« مجاز»ند ینگاهی تازه به فرآ. »5732. صفوی، کوروش

 .594 -547 ص بهار و تابستان. 

. پصاییز و 572 و 571. ش 71 س«. ییهصای مرنصان جهانیییهی به چگونگی ترنگا. »5715. صصصصصصصصصصصصصص

 .091-722 ص زمستان. 

 .51-5 ص . بهار. 500. ش 73 س. «مرگ استراره. »5719صصصصصصصصصصصصصص. 

س «. هفلسصف شناسی اجتمصاعی وانوشناسی، رجامره گشتالت و ارتباط آن باة ینظر. »5712. هادی صمدی،

 .172 -159 ص ز و زمستان. یی. پا25 و 24. ش 97

-سلسصله هصرم بر دیتأک با تیریمد علم و شاهنامه. 5720دخت.صمصامی، شیرین؛ پورخالقی چترودی، مه

 .504-542 ص  . بهار.511. ش 01. س مزلو یازهانی

. بهصار. 504ش . 71س الرسصول. ترجمصة محمدرضصا ابن«. اتلیّمؤلف اصلی مفضصّ . »5719 ضبّی، مفضل.

 .523-511 ص 

 الغفرانرساله و ییزنو ییسنا رالربادیس در بررسی تطبیقی  .5729.تدخ نیمه  ،این فر،  ی، علی؛نیالدّ اءیض

 14-75 ص  زمستان. .517ش . 01ی. س مررّ ابوالرلاء

 .091-731  صز. یی. پا19 ش. 95 س«. برداری خانوادگیواحد بهره. »5713. طال ، مهدی

. 97 س«. (رانیصی در اینظری به استراتژی توسره و فقرزدا)ا فقر توسره؟ یتوسرة فقر . »5712. صصصصصصصصصصص

 .791-741 ص . بهار و تابستان. 12 و 11ش 
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 س«. در ادب عربصیدربارۀ فصن رثصاء  میادان قدرامون آراء نقّیسخنی پ. »5734. ، عباسزاده شوشتریطال 

 .173-154 ص . پاییز. 20. ش 90

-5550 صص . زمستان. 22. ش 91 س«. ر مرگ در شرر جاهلییتصو. »5735. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

5575. 

. بهار و تابستان. 553 و 551. ش 74 س«. تطور رثاء در قرن دوم هجری. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .510-511 ص 

 .511-512 ص . بهار. 504. ش 71س «. ان در طول زمانیاز بین، نحو. »5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ز. یی. پصا509. ش 71 س«. م شررای جاهلی و بررسی شرر اویح ، ریزه». 5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .531-515 ص 

-15. بهصار. صص  519ش  .72س «. ة جاهلییای انسانی در مرثیسجا. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

10. 

«. خ اشراقیتگری در قصة مریان شیهای روایت و رواوهیش. »5711. نی سروری، نجمهی؛ حسییحیان، یطالب

 .540-11ز. ص  یی. پا510. ش 72س 

جصدال خیصر و شصر؛ » .5711. ؛ جرفصری، اسصداللهصادقمحمّدری، ی؛ بصرضامحمّد؛ صرفی، ییحیان، یطالب

 .551-545ز. ص  یی. پا511. ش 04 س «.درونمایة شاهنامة فردوسی و کهن الگوی روایت

 دیل سصاختاری شصرر سصپیتحل. »5711. قهیپور، صدی؛ علری، محمود؛ مدبّرضامحمّد؛ صرفی، ییحیان، یطالب

 .551-11. تابستان. ص  513. ش 04س «. شاملو

و تابستان. ص   . بهار591و  590. ش 79س «. تی از قرآنیجستاری در ترجمة آ. »5731. ی، کاظمیطباطبا

2-50. 

س «. ر اویرقوب چرخصی و تفسصیجستاری در احوال و آثار . »5710. داف، عالم جانی؛ سری، کاظمیطباطبا

 .19-72ز. ص  یی. پا514. ش 71

. زمسصتان. 507. ش 71 س«. هصای تخصصصیش فرهنگدرآمدی بر نگار. »5719. صادقمحمّدی، یطباطبا

 .532-514 ص 

 .119-153ز. ص  یی. پا31. ش 94س «. ری زبان رومیپذآموزش. »5711.طوسی، بهرام
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. بهصار. 14 ش. 95 س«. سصییابی و آزمون در زبصان انگلیوۀ ارزشیات شیسخنی در کل» .5713 ص.صصصصصصصصصص

 .500-592ص  

. 12 و 11. ش 97 س«. نظامی« نیریخسرو و ش»ر با یش سپ« تیرومئو و اول»سة یمقا. »5712صصصصص. صصصصصص

 .591 -543ص  بهار و تابستان. 

 .319-315 ص ز. یی. پا21. ش 91 س«. رانیخارجی در ا آموزش زبان. »5735صصصصصصصصص. صص

. بهصار و تابسصتان. 553 و 551 . ش74 س«. های کتاب درسی زبصان خصارجییژگیو. »5731 ص.صصصصصصصصصص

 .29-32 ص 

. بهصار و تابسصتان. 592 و 591 ش. 77 س«. رانیصخ ترجمصه در اینظری اجمالی به تار. »5732ص.صصصصصصصصصص

 .771-791 ص 

(«. 5های خاورشناسان نسصبت بصه اسصلام و قومیصت عصرب )نقدی بر دیدگاه. »5715طیباوی، عبداللطیف. 

 .735-705. پاییز. ص  12ش  .51 سترجمة عبدالله ظهیری. 

(«. 9های خاورشناسان نسبت بصه اسصلام و قومیصت عصرب )نقدی بر دیدگاه. »5715صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .110-173. زمستان. ص  14. ش 51 سترجمة عبدالله ظهیری. 

(«. 7های خاورشناسان نسبت بصه اسصلام و قومیصت عصرب )نقدی بر دیدگاه. »5719صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .750-927. تابستان. ص  19. ش 51 سترجمة عبداله ظهیری. 

. زمسصتان. 31. ش 52ری. س یصترجمة عبداللصه ظه«. نیشرر مقاومت فلسط. »5711صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .149-017ص  

. بهصار. 29 ش. 90 س«. ة خواجه عبدالله انصارییرامون طبقات الصوفیچند ن ته پ. »5734. عابدی، محمود

 .13 -37 ص 

 بصر ضصحاا ۀاسصطور یبررس»»  .5721 .گلناز خانی،؛ قلره؛ رضایی دشت ارانه، محمودعبادی جمیل، سرید

 .29-13 ص  .زمستان .521 ش .02. س «استروسیلو کلود ةدوگان یهاتقابل ساختار اساس



    31...                                    فهرست مقالات چاپ شده                                        پنجاه و ی مسال  

سصرایی در عصصر عنایت بصه شصاهنامة فردوسصی و شاهنامه. »5712. آباد، جواد. راش ی علیعباسی، جواد 

. 512. ش 07س «. فرمانروایی مغولان بر ایران )بررسی موردی: دو شصاهنامة خطّصی در تصاریخ مغصول(

 .00-52تابستان. ص  

. 72س «. (ل دو نقاب در شرر م. سرشصكیهمراه با تحل) کارکرد نقاب در شرر. »5711.   اللهیعباسی، حب

 .537-511. بهار. ص  519ش 

 س«. ینیخ جهانگشصای جصویر در تاریپذمتمم فرل و افرال متمم. »5719. نژاد، رضا؛ انزابیعباسی، محمود

 .15-05 ص ز. یی. پا509. ش 71

ز و زمسصتان. یی. پصا575 و 574 ش. 77 س«. فرو، حق در نهص  البلایصه. »5732. هادیمحمّدی، یعبد خدا

 .171-021 ص 

ز و زمسصتان. یی. پصا575 و 574 ش. 77 س«. در کلام علصی )ع(مهدی )ع ( . »5732. میعبداللهی، عبدال ر

 .134-117 ص 

س «. (5739)از آیاز تصا سصال  ات فارسیینگوی در ادبیخچة ترجمة آثار همیتار. »5719. دیان، حمیعبدالله

 .37-11 ص . تابستان. 505. ش 71

ز. صص  یی. پصا501. ش 73س «. ستمیرمان فرانسه در اواخر قرن ب :سمیپست مدرن. »5717. عبدلی، شهرام

591-504. 

 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. المللی اسلامینیم بینگرشی بر تقو. »5739. عدالتی، تقی

211-229. 

. 09. س «گشتاسپی در حماسه؛ گذار خودکامگی از اسطوره بصه تصاریخ دورۀ. »5711. عدنانی، سید مسرود

 .524-533. زمستان. ص  513ش 

. بهصار و 591و  590. ش 79س «. نینة شرر شصاعران مراصصر فلسصطین در آیفلسط. »5731. عرب، عباس

 .531-511تابستان. ص  

هصای ادبصی خطبصة ییبایرامصون زیبة جهاد )گفتاری پهماهنگی قال  و مضمون در خط. »5732ص.صصصصصصصصصص

 .159-123 ص ز و زمستان. یی. پا575 و 574 ش. 77 س«. جهاد در نه  البلایه(

. پصاییز و زمسصتان. 572 و 571. ش 71 س«. ك قال  شرری عربیکندوکاوی دربارۀ . »5715ص.صصصصصصصصصص

 .390-341 ص 



 ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                             شمارۀ  اول نوین  جستارهای                                       31

 

 

 

 ار،یّعكسم بر دیتأک با)ی فارس ةانیعام هایداستان در هیدا یمایآن در یجستار  . 5723فر،امیرعباس.عریزی

945-515. بهار. ص  944. ش 15.س (کردنیحس و ابومسلمنامه  

. زمستان. 511. ش 72س «. شی مدرن و پست مدرنیات نمایسام شپرد و ادب. »5711. عس رزاده، رجبرلی

 .991-955ص  

. 519. ش 05س «. نویسصینگرش و دیدگاه اخلاقی آرتور میلر در نمایشنامه. »5713صصص. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .959-523پاییز. ص  

. 71س «. ق اهومورفولصواییصه در روش تحقیبه عنوان الگوی پا ،ستمییز سیآنال. »5715. عشقی، ابوالفضل

 .729-735 ص . بهار و تابستان. 573و  571ش 

 شناسصانةتیشخصص لیصتحل»»  .5727آبادی، حسصین. دخت؛ حسنردی، سمیه؛ پورخالقی چترودی، مهعطا

 554-17 ص  .زمستان .513. ش 03. س «یهقیب خیتار اساس بر یهقیب ابوالفضل

 خیتصار ن یصب و روش ةمثابص بصه تیصنامتنیب». 5721. ر؛ میرباقری فرد، سید علی اصصغالهه عظیمی یانچشمه،

 .99-5ص   . بهار.521. ش 14 س .«نینو ینگاراتیادب

  ..3333--3434  ص ص   بهار.بهار.  ..55  شش  ..55  سس  «.«.رفهرفهکِکِ»» .5700. می، رحیفیعف

 .901-943. تابستان. ص  7و  9. ش 5س «. اهوگمدهچا»5700 صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .051-040. زمستان. ص  0. ش 5س «. دا کنگ. »5700 ص.صصصصصصصصصص

 .72-97. بهار. ص  1. ش 9س «. اورمزد و گرشاس . »5701 ص.صصصصصصصصصص

 .511-501ز. ص  یی. تابستان و پا3و  1. ش 9س «. دارانیهوش. »5701 صصصصصصصصصصص.

 .935-919. زمستان. ص  1. ش 9س «. یریفرهنگ جهانگ. »5701 ص.صصصصصصصصصص

 .13-31. بهار. ص  2. ش 7س «. شت و گشتاس دزر. »5701 صصصصصصصصصصص.

 .511-517ز یی. پا51. ش 0س «. سخنان آذرباد مانسر سپندان. »5703 ص.صصصصصصصصصص

 .792-794. زمستان. ص  51. ش 0س «. توبة جم. »5703 صصصصصصصصصصص.

 .35-19. بهار. ص  53. ش 1س «. ن یآفر. »5701 ص.صصصصصصصصصص

 .  972-990. تابستان. ص  51. ش 1س «. آت  ورهران. »5701. صصصصصصصصصصص

 .031-011ص  ز. یی. پا52. ش 1س «. هامهره یدر چگونگ. »5701 صصصصصصصصصصص.

 .190-149. زمستان. ص  94. ش 1س «. اندرز اوشنر دانا. »5701صصصصصصصصصصص.
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 .957-949. بهار. ص  95. ش 1س «. بهشت یهاهیپا. »5702 صصصصصصصصصصص.

 .  051-041. تابستان. ص  99. ش 1س «. شتدامبر زرین پیآفر. »5702 ص.صصصصصصصصصص

 .  101-192ز. ص  یی. پا97. ش 1س «. پتت خود. »5702 ص.صصصصصصصصصص

 .319-310. زمستان. 90. ش 1س «. یو راد یراست. »5702 ص.صصصصصصصصصص

 . 530-514. بهار. ص  91 . ش3س «.  وکار و بدکارین یهاسرنوشت روان. »5714 صصصصصصصصصصص.

 .  710-773. تابستان. ص  91. ش 3س «. توکدسیا خویتودات یخو. »5714 ص.صصصصصصصصصص

 .114-130ز. ص  یی. پا93. ش 3س «. شتدزر یمرگیدر ب. »5714. صصصصصصصصصصص

 .5473-5441. زمستان. ص  91. ش 3س «. روزۀ بزرگیس. »5714 ص.صصصصصصصصصص

 .517-531. بهار. ص  92. ش 1س «. ن بزرگانیآفر». 5715 ص.صصصصصصصصصص

 .145-320ز. ص  یی. پا75. ش 1س «. زد گاهنباریم. »5715 صصصصصصصصصصص.

 .5444-214. زمستان. ص  79. ش 1س «. شت سرش یسروش. »5715 ص.صصصصصصصصصص

 .27-10ص  . بهار. 77. ش 2س «. زدیدرون و م». 5719صصصصصصصصصصص.

 .141-027ص  ز. یی. پا71. ش 2س «. هماندَنگان یآفر». 5719ص.صصصصصصصصصص

 .397-350ص  . زمستان. 71. ش 2س «. ییمان کدخدایپ». 5719. صصصصصصصصصصص

 .059-045ص  ز. یی. پا72. ش 54س «. یه دادستانمِ». 5717ص.صصصصصصصصصص

 .12-17ص  هار. . ب05. ش 55س «. تندر و برق و فرو افتادن ستاره یدر چگونگ. »5710 صصصصصصصصصصص.

 .131-111ص  . زمستان. 00. ش 55س «. یپهلو یهاو نوشته یقیحماسة دق. »5710 ص.صصصصصصصصصص

 .33-00ص  . بهار. 01. ش 59س «. روزه ی  سیستا. »5711 صصصصصصصصصصص.

 .914-957ص  . تابستان. 01. ش 59س («. 9روزه ) ی  سیستا. »5711 ص.صصصصصصصصصص

 .577-551. بهار. ص  02. ش 57س «.  یاید نی ، خورشیاین  نپ». 5711صصصصصصصصصصص.

 .914-934. تابستان. ص  14. ش 57س «.  یای(، مهر ن9  )یایپن  ن». 5711ص.صصصصصصصصصص

 .171-191ز. ص  یی. پا15. ش 57 س «. یای(، ماه ن7  )یایپن  ن». 5711ص.صصصصصصصصصص

 .393-352. زمستان. ص  19. ش 57س «.  یاین سوری(، آب اردو0  )یایپن  ن». 5711ص.صصصصصصصصصص

س «. عربصی و مولانصاای مفهوم خیال از دیدگاه ابصنبررسی مقایسه. »5711. محمّد؛ تقوی، زاده، فرزانهعلوی

 .591-555. پاییز. ص  511. ش 09
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نق  ابیصات شصاهنامه در انسصجام متنصی تصاریخ . »5712. ؛ رادمرد، عبدالله؛ ساکت، سلمانزاده، فرزانهعلوی

 .541-13. زمستان. ص  535. ش 07س «. جهانگشا

ها در ایصران باسصتان )بصر سیمای شهرها و کاربری آیینی آن. »5724. محمّدجرفر، یاحقّی؛ زاده، فرزانهیعلو

 .77-5 ص . زمستان. 531. ش 00. س «مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی(

 در هصاشهیکل و ینیآفرانگاره در یتأمل شاردن اان ةسفرنام در یرانیا و رانیا ریتصو. 5727.فرزانه زاده.علوی

 534-503 ص  .تابستان .511ش  .03. س سینوسفرنامه تیذهن

 .051-711. تابستان. ص  74. ش 1س «. ت بلایت و تطور آنیاهم. »5715. محمّدعلوی مقدم، 

صص  . بهصار 77. ش 2س «. یر آن در کتص  بلصاییار الشرر ابن طباطبا و تأثیع». 5719. صصصصصصصصصصصصصصصصص

53-75. 

 .125-119ص  . زمستان. 71. ش 2س «. و کشاف یزمخشر». 5719. صصصصصصصصصصصصصصصصص

ز. یی. پصا72. ش 54س «. یدر قصرن دوم هجصر یدو م ت  مختلف نحصو عربص». 5717. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .044-719ص  

 .155-121ص  . زمستان. 04. ش 54س «. یقرآن و کت  بلای». 5717. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .091-049ص  ز. یی. پا07. ش 55س «. در کتاب نقد النثر یبحث. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .057-725ز. ص  یی. پا03. ش 59س «. دیهنر استراره در قرآن مج. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .70-5. بهار. ص  02. ش 57س «. بحثی در کتاب موشح مرزبانی». 5711صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

ز. یی. پا11. ش 50س «. تطور آن با پیشگفتاری از بلایت عربیو  بلایت فارسی». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .194-119ص  

 .121-112. زمستان. ص  11. ش 50س «. افصح الررب ،امبر بزرگواریپ». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 . ش51 س «.ن رازییالدفخر «الاعجازهیدرا» و «جازیالاهینها»بحثی دربارۀ کتاب . »5715صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .742-917ص  . بهار و تابستان. 11 و 13

 .704-755ص  ز. یی. پا12. ش 51س «. دیاعجاز کلمه در قرآن مج. »5715صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .71-7ص  . بهار. 15. ش 51س («. 9د )یاعجاز کلمه در قرآن مج. »5719صصصصصصصصصصصصصصصصص 

 و 17. ش 51س «. فی عض انواع المجاز جازیی الابحثی دربارۀ کتاب الاشارۀ ال. »5719صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .011-075 ص  ز و زمستان.یی. پا10
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ز یی. پا13 ش. 53 س«. «انیسان فی المرانی و البالخواطر الحِ»بحثی دربارۀ کتاب . »5717صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .031-013ص  و زمستان. 

. 11. ش 51 س«. لیصل فی متشصابه التنزیف رضی و کتاب حقاهق التأوید شریس. »5710صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .591-11ص  بهار. 

د یسص« جصازات القصرآنان فصی مَیص  البیتلخص»ده و یابوعب« جاز القرآنم»سة یمقا». 5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .954-515ص  . بهار و تابستان. 37و  39. ش 52س «. ف رضییشر

-017صص  . بهار و تابسصتان. 33 و 31 ش .94 س«. اسرار ح  و مناسك آن. »5711صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

021. 

-117صص  . زمسصتان. 17 ش. 95 س«. های یال  دهلصویشهیری در اندیس. »5713صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

190. 

ز و زمسصتان. یی. پصا575 و 574 ش. 77 س. «ة امام علی )ع( به زمامصدارانیتوص. »5732 صصصصصصصصصصصصصصصصص.

 .121-115ص  

ز و یی. پصا571 و 570 ش. 70س «. ة فاعصل درون گصروه فرلصییبصازنگری در فرضص. »5714. زاده، علییعل

 .111-172 ص زمستان. 

 س«. کلصامی -ل نحوییك تحلیا ت رار پنهان و نق  آن در خلق آثار ادبی با یتوازی . »5719. صصصصصصصصصصص

 .942-527 ص ز. یی. پا509. ش 71

لصی بصر یتحل -های دومفرولی زبان فارسصیوۀ واگذاری حالت دستوری در ساختنح. »5710. صصصصصصصصصصص

 .511-502. تابستان. ص  502. ش 71س «. نییگزت و مرجعیة حاکمیة نظریپا

 .510. ش 03. س «یعربصابن تف ّصر در یزنصانگ و تیجنس مسألة از یانتقاد یلیتحل»»  .5727علیزاده، ملیحه.

 590-547 ص  .بهار

بصا  ن شاه به فرنصگیناصرالد یهاسفرنامه ینقد و بررس». 5712. یلو، قنبرعل؛ رج ، زهرایندرجیزاده بیعل

 .570-542. بهار. ص  511. ش 07س «. ل گفتمانی رد تحلیرو

. زمسصتان. 507. ش 71 س«. های آسصمانت در اسصطورهن خلقصیتجلی نمصاد. »5719. نیاکبری، نسرعلی

 .570-593 ص 
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. ش 73 س«. نید و زمصین  آسمان، ماه، خورشیمنشأ گفتار فردوسی دربارۀ آفر. »5717. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .591-552 ص . بهار. 500

. 04س «. (رمان -وگرافییاتوب) در نگاهی نو« های ابریسال. »»5711. ان، طاهرهی؛ کوچ نیاکبری، نسرعلی

                                                                      .                                                                                                                            994-521. زمستان. ص  512ش 

. پاییز. 534. ش 07س «. ابیات نویافتة منسوب به سنایی. »5712. محمّدجرفر، یاحقّی؛ علی حوری، محبوبه

 .91-5ص  

 بلایصت و باسصتان روم و خطابصة یونصان فصن در «نظم» بررسی تطبیقی مفهوم. »5725. عمارتی مقدم، داوود

. 533. ش 01س «. عبصدالقاهرجرجانی( ناسوسصی و هالی ار های دیونیزیوسدیدگاه بر )باتأکید اسلامی

 .519-577ص  تابستان. 

. ش 72س «. ل متنیت آن در تحلیو اهمهای گفتاری کن . »5711. زاده، محمود؛ رمضانمحمّدعموزاده، 

 .21-33. تابستان. ص  517

. ش 73 س«. مصای  مازندران در اشصرار نیات زبان، فرهنگ و محیتجل. »5717. محمّدرجی، یعموزاده مهد

 .19-13 ص . بهار. 500

. پصاییز. 519. ش 05س «. در تصاریخ بیهقصی« اصصول ادب»ازتاب هایی از بجلوه. »5713. محمّد، ییضنفر

 .03-92ص  

هصا های ادبی در طنز مراصر فارسی و مقایسة اجمالی آنپژوهشی در کاربرد آرایه. »5725صصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .571-557 ص  . تابستان.511 ش .09س «. در طنز انگلیسی

-15 صص  . تابستان.515 ش .01. س «کوهزاد کك با رستم نبرد از یگرید تیروا»»  .5729یفوری، رضا.

39 

 .01س  .«نامصهیفردوس اتیروا مجموعه در وانید یهایش اریخو و صفات یبررس». 5720. صصصصصصصصصصص

 .11-03ص   .زمستان .525ش 

. 944. ش 15س «. یفردوسص منبع یهایژگیو و شاهنامه در. م139 جَنگ گزارش. »5723یفوری، فرزین. 

 917-977 بهار. ص 

. بهصار و تابسصتان. 573و  571. ش 71س «. خی فارسصییهای تارر ت امل در رمانیس. »5715 .محمّدیلام، 

 .19-77 ص 
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. تابستان. صص  571. ش 73س «. انداز تراریف آن(رد پای آفتاب )تصوف از چشم. »5717یلام، محمد. 

543-592. 

 «شصتنیخو» الگصویکهن لیتحل  .5721؛ اوجاق علیزاده، شهین. سی، محمودو؛ طاوپور آهنگرکلایی، لیلایلام

 .35-01. ص  زیپاه .520ش  .02. س عطار رالطیمنطق در

و  ییایص، جغرافیاصلاد چنصد خطصا در متصون ادبص. »5713. امینمحمّد، ی؛ زوارنیزاده، یلامحسنییلامحس

 .907-992. بهار. ص  514 ش. 05 س«. مربوط به منطقة بلخ یخیتار

اهنامه ت بهرام در شیقی شخصیبررسی تطب. »5711رضا. محمّد؛ براتی، محمّد؛ تقوی، علیمحمّدنژاد، یلامی

 .571-553ز. ص  یی. پا511. ش 04س «.  ریو هفت پ

«. لی مولوی از داستان اصحاب کهصفیتمث ۀنگاهی به استفاد. »5711. ؛ ساکت، سلمانعلیمحمّدنژاد، یلامی

 .524-533. بهار. ص  511. ش 04س 

نصامتنی از داسصتان قلرصة یلصی بیتحل: اب مصتنیصدر ی. »5711. ؛ عمصارتی مقصدم، داوودعلیمحمّدنژاد، یلامی

 .551-543. زمستان. ص  511. ش 72س «. الصورذات

تنصی و چشصم رویین» . مقایسصة5725 .می، محسصنابوالقاسص ؛طصاهره ،؛ خوشحال دستجردیفاتحی، اقدس

. تابسصتان. 533. ش 01س  میانه )پهلوی( و شاهنامة فردوسی. های فارسیمتن در «پذیر اسفندیارآسی 

 .12-91ص  

 .314-370 ز. ص یی. پا75. ش 1س «. یشناسسنگ یهااز کتاب یصورت»  .5715.فاضل، محمود

ز. صص  یی. پصا15. ش 57س «. ان در نهضت عقلصی مرتزلصهیرانیسهم چند تن از ا». 5711صصصصصصصصصصصصص. 

001-019. 

 .730 -711 ص . تابستان. 27. ش 90 س«. ر مرادییابو بص. »5734 .صصصصصصصصصصصصص

 .150-325. زمستان. ص  91. ش 3س «. یدر صحت و سقم اشرار جاهل یبحث. »5714.محمّد، یفاضل

 .572-20ص  . بهار. 77. ش 2س «. یاز ابوالرلاء مرر یادی». 5719. صصصصصصصصصصصصص

 .034-001ص  ز. یی. پا71. ش 2س «. د و آثار اویابن الرم». 5719. صصصصصصصصصصصصص

 .977-952ص  . تابستان. 71. ش 54س ««. ال تاب»ه در یبویس» .5717صصصصصصصصصصصصص.

 .93-51ص  . بهار. 05. ش 55س «. یدر نحو عرب یانتقاد یبحث. »5710 ص.صصصصصصصصصصصص

 .144-331. زمستان. ص  19. ش 57س «. امیّی و خن ابوالرلاء مررّیای بسهیمقا». 5711صصصصصصصصصصصصص.
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  ز. صیی. پا11. ش 50س «. شناسمی آن طوری که من او را از اشرارش مییطغرا». 5713صصصصصصصصصصصصص.

019-031. 

 .711-739ص  ز. یی. پا12. ش 51 س «.ر لفو و مرنی در فصاحتیتأث. »5715 ص.صصصصصصصصصصصص

 .159-115ص  . زمستان. 14. ش 51 س«. ز کلماتیای اسرارآمیدن. »5715 صصصصصصصصصصصصص.

صص  . بهصار و تابسصتان. 37و  39. ش 52س «. مرروف قرآنتفسیر ة دو یدر حاش. »5711. صصصصصصصصصصصصص

547-551. 

 .133-102ص  . زمستان. 31. ش 52س «. نقدی بر کتابی در نقد نحو عربی. »5711صصصصصصصصصصصصص.

 .114-101ص  . زمستان. 32 ش. 94 س«. در داوری و نقد« اشتغال»اسلوب . »5711 ص.صصصصصصصصصصصص

 .919-915ص  ان. . تابست15. ش 95 س«. زانیر المیی چند از تفسیهایژگیو. »5713 صصصصصصصصصصصصص.

صص  . زمسصتان. 17 ش. 95 س«. قیصهای ندا و نفی جنس در نقصد و تطباسلوب. »5713 صصصصصصصصصصصصص.

155-171. 

. بهصار. 10 ش. 99 س«. هیبویهای لغوی و بلایی قصرآن در کتصاب سصف و ن تهیلطا. »5711 صصصصصصصصصصصصص.

 .09-95ص  

 .524-507ص  . تابستان. 11 ش. 99 س«. ررسیر طبری در نقد و بیتفس. »5711 ص.صصصصصصصصصصصص

 -117 ص ز و زمستان. یی. پا25 و 24. ش 97س «. ات عربیی در ادبیسراحماسه. »5712ص.صصصصصصصصصصصص

342. 

. 21. ش 90 س««. فصا الال»و « اصصلاد المنطصق»ت در دو اثر مرصروف  یبا ابن س . »5734 ص.صصصصصصصصصصصص

 .309-351 ص زمستان. 

. بهار و تابسصتان. 557 و 559 ش. 92 س«. شرر متنبی در خدمت رسالت ف ری او. »5731 صصصص.صصصصصصصصص

 .51-1ص  

 .050-041 ص ز و زمستان. یی. پا597 و 599. ش 75س «. داری تازه با خاقانیید. »5733 صصصصصصصصصصصصص.

 .31-35 ص ابستان. . بهار و ت592 و 591 ش. 77 س«. گر با خاقانییداری دید. »5732صصصصصصصصصصصصص.

-092 صص ز و زمسصتان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. م در نگاهی نویات قدیادب. »5714ص.صصصصصصصصصصصص

001. 
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-557 صص . بهار و تابستان. 573و  571. ش 71س «. دم چون عمودیل دیش ل پ. »5715ص.صصصصصصصصصصصص

590. 

. بهصار. 504. ش 71س «. و فارسصی یات عربصیصری در ادبیصشی و وامگیاندهمسان. »5719 ص.صصصصصصصصصصصص

 .511-505 ص 

 ص . زمستان. 507. ش 71 س«. روز آبادی در بررسی و پژوهشی تازهیف« قاموس. »»5719صصصصصصصصصصصصص.

5-51. 

 .057-710. ص  10. ش 50س «. نوعی سوررهالیسم در شررمولوی. »5713حسین. سید فاطمی، 

. ش 51س . «های شرق و یربدر م ت  «هانییبمولوی و جهان» نگاهی به کتابِ. »5719.  صصصصصصصصصصصصص.

 .521-515ص  . بهار. 15

ز و زمسصتان. یی. پصا552 و 551 ش. 74 س«. ث در مقدمة شاهنامهیر قرآن و حدیتأث. »5731 ص.صصصصصصصصصصصص

 .041-723 ص 

-141 صص ز و زمسصتان. یی. پا597 و 599. ش 75س ««. جاروب لا»بحثی دربارۀ . »5733. صصصصصصصصصصصصص

151. 

ز و زمستان. یی. پا593و  591. ش 79س «.   مولانا  و تخلّسن تخلّنگاهی به حُّ. »5731 ص.صصصصصصصصصصصص

 .150-023ص  

ز و یی. پصا575 و 574 ش. 77 س«. ل علمصی در نهص  البلایصهیصروش مشاهده و تحل. »5732ص.صصصصصصصصصصصص

 .119-131 ص زمستان. 

های ف ری رمز و سرچشمه. »5724. پرهام، مهدی؛ عبدالله ؛ رادمرد،؛ پورنامداریان، تقیفاطمی، سید حسین

 .511-597ص  . تابستان. 537ش . 00س  «.تصویر در مرارف بهاءولد

س «. ین نظصامیریشص و ها در خسصروتیسازوکار شخص یبررس. »5711. ؛ دُّرپَر، مریمنید حسی، سیمفاط

 .33-17. زمستان. ص  513. ش 09

بصوزرجمهر در شصاهنامه بصا قصرآن و سصخنان  یقصیتطب یبررسص. »5711. ؛ قبول، احساننیدحسی، سیفاطم

 .27-12. تابستان. ص  511. ش 09س «. ثیحد

 یسصرای، فارسصیدپوریصن فریالصدنقد احوال و آثار سصراج. »5713. نیالدا، محسنی؛ منید حسی، سیفاطم

 .911-911 ص . پاییز. 519. ش 05س «. یبنگال
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 یبررسص. »5725. فر، رقیّصه؛ شیبانیدخت، مهیچترود ی؛ پورخالقمحمّدجرفر، یاحقّی؛ سید حسینفاطمی، 

-5صص  . بهصار. 531. ش 01س «. یع و فردوست داستان اس ندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّیروا

71. 

-117ز. صص  یی. پصا93. ش 3س ««. نه پصوشیپلنگ»مربوط به داستان  یحیتوض. »5714. ی، مرتضیفاطم

111  . 

و  زی آموزشییرهای دانشگاهی و تخصصی در برنامهت و نق  کتابخانهیاهم. »5711. فتاحی، رحمت الله

 .110-101ز. ص  یی. پا31. ش 94س «. شی )چهارچوب یك طرد کلی(پژوه

. ش 90 س«. های دانشگاهیکنندگان از کتابخانهی بر آموزش استفادهیرهنمودها. »5734. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .157-311 ص . زمستان. 21

 و 549. ش 91س «. )چاپ دکتصر یوسصفی( رامون بوستان سردییملاحظاتی پ. »5739. فتاحی قاضی، قادر

 .5451 -5457 ص ز و زمستان. یی. پا547

 .99-5. تابستان. ص  501. ش 73س «. ی در شرر عرفانییگرانماد. »5717. ، محمودرودمرجنیرودمرجنی فتوحی

-5. بهار. ص  519. ش 72 س«. ستییر سوررهالیهای تصویژگیو. »5711 .صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

97. 

 .05س «. یمولصو یهانامصهیزندگ یتحلیل انتقاد. »5713. نیافش محمّد؛ وفایی، ، محمودرودمرجنیرودمرجنی یفتوح

 .93-5 ص . پاییز. 519 ش

. ش 07س «. نمرسصُّ بررسی تطبیقصی اشصرار حصافو و اِ. »5712. بی، زهره؛ تاهفتوحی رودمرجنی، محمود 

 .37-01. تابستان. ص  512

نق  بافت و مخاط  در تفاوت سبك نثر امیرارسصلان . »5711. ؛ یاوری، هادیفتوحی رودمرجنی، محمود

 .91-5. زمستان. ص  513. ش 09س  «.جمشیدو ملك

. 01س «. یرانصیا یسینوداستان در سمیرهال یریگش ل»»  .5729.صادقی، هاشم ؛محمود ،یرودمرجن یفتوح

 91-5 ص  .زیپاه .519ش 

مرکصز )ت مرتصادان یای شخصصهصیژگیشناختی در شصناخت وپژوهشی جامره. »5733. صادقمحمّدفربد، 

 .351-125 ص ز و زمستان. یی. پا597 و 599. ش 75س «. (نیورام –بازپروری، قرچك 
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ز و یی. پصا597 و 599. ش 75س «. ها، کصاربردهیصم، نظریسصنجی، مفصاهاطلاع. »5733. نیپهلو، یلامحسفرج

 .174-153 ص زمستان. 

 .511-511ص  . تابستان. 09. ش 55س «. یشابوری  نیاز اد یخاطرات. »5710. فرد، محمود

-192ز. صص  یی. پصا75. ش 1س «. سیجدهم انگلصی  رمان در ادب قرن هیدایپ. »5715. دونیفر،، فر

119. 

-779صص  . تابسصتان. 70. ش 2س «. سیجده انگلصین و ادب قرن هیدورۀ اگوست». 5719ص.صصصصصصصصصصصص

702. 

ز و زمسصتان. یی. پصا551 و 550. ش 92 س«. شناسصیفی در مردمیهای کمی و کداده. »5731 .میا، رحینفر،

 .720-731 ص 

ز و یی. پصا593و  591. ش 79س «. شناسصیهصای اقتصصادی در مردملیه و تحلیتجز. »5731. صصصصصصصصصصصصص

 .121-132زمستان. ص  

. 592 و 591 ش. 77 س«. هصای شصهریشناسی در پژوه ق  و هم اری انسانن. »5732 ص.صصصصصصصصصصصص

 .920-937 ص بهار و تابستان. 

 وانیصد حیتصصح در آن تیصاهم و بتخانصه ۀتذکر». 5721 .مرتضی رشیدی، ؛مهرداد چترایی، ؛محدثه فرخی،

 .21-37ص   .زیپاه .521ش  .14 س .«شاعران

 ش. 53 س«. بررسی نظام حقوقی حاکم بر قط  جنوب و تحولات واقع بصر آن. »5717. فرشاد گهر، ناصر

 .799-743ص  . تابستان. 11

. بهصار. 73. ش 54س «. یو تحول آن در زبان فارسص فرلیو ب یاسم یهاجمله». 5719.دورد، خسرویفرش

 .11-11ص  

صص  ز. یی. پصا72. ش 54س «. یدر یچند ن ته دربارۀ تحصول فرصل در فارسص». 5717. صصصصصصصصصصصصصصصص

014-011. 

«. امصروز یارس  در فیبس یمراصر، ساختمان جملة فرل یدر نحو فارس یپژوهش. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .919-915ص  . تابستان. 01. ش 59س 

. 51ترجمه و اقتباس رضاانزابی نژاد. س «. قت؟یا حقین، افسانه یملانصرالد. »5719. فرضرلی اف، تهماس 

 .041-711ص  . تابستان. 19ش 
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ی نصژاد. س ترجمه و اقتباس رضا انزابص(«. 9قت؟)یا حقین، افسانه یملانصرالد. »5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .171-157ص  ز و زمستان. یی. پا10 و 17. ش 51

ة یبر اساس نظر یهقیخ بیت دو زاهد از تاریح ا لیتأو. »5711. دخت؛ پورخالقی چترودی، مهفرضی، سارا

 .  509-551. بهار. ص  510. ش 09س «. اا ل ان

. 09س «. ة اا ل انیبر اساس نظر ییسنا یل انقلاب روحیتحل. »5711. ؛ زرقانی، سید مهدیفرضی، سارا

 .542-13. پاییز. ص  511ش 

. 71 س«. تیکاربردی از مدل کنشی، ظهور کنشگر زن در آثار داستانی مادام دولافا. »5710. دهیفرهادی، فر

 . 14-35. زمستان. ص  515ش 

. بهصار و 33 و 31 ش. 94 س«. رتییتقی شصرمحمّدسخنی در بزرگداشت استاد . »5711. فرهودی، محمود

 .144-023ص  تابستان. 

 س«. مرصین دکتر محمصد« فرهنگ فارسی»دربارۀ صورت فرانسوی برخی اعلام در . »5731. فرویی، حسن

 .019-005 ص . 5731ز و زمستان یی. پا551 و 550. ش 92

. ش 74 س«. ا موضصوعی؟یصی یرات؛ نظم الفبصایهای دو زبانة امثال و تربفرهنگ. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .514-511 ص . بهار و تابستان. 553 و 551

. بهصار. 501. ش 71س «. ر متصونیتفس د بریسطود و وجوه نگاه به متون ادبی با تأک. »5710. صصصصصصصصصصصصص

 .501-592ص  

 .110-135ز. ص  یی. پا75. ش 1س «. زنگ یامپراتور. »5715. ار، عبداللهیفر

 -14 صص . بهار. 29 ش. 90 س«. ال در شرر صاه ینگاهی اجمالی به صور خ. »5734. محمّدفشارکی، 

39. 

ز و یی. پصا547 و 549. ش 91س «. ل در عرو  سصنتییه و افاعیچند ن ته دربارۀ پا. »5739. صصصصصصصصصصصصص

 .179 -197 ص زمستان. 

ز یی. پصا551 و 550. ش 92 س«. شگی شرر دورۀ سامانییهای زبانی و اندیژگیو. »5731. لت، محمودیفض

 .031-017 ص و زمستان. 

 .20-32. بهار. ص  519. ش 72س «. ل آن در شرر فارسیسه پاره و تحوّ. »5711 .صصصصصصصصصصصصصصص
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. زمسصتان. 517. ش 05س «. یمازندران یادب بوم یهاگونه یبررس. »5713. ؛ بدیری، زین نی، حسیهیفق

 .525-535ص  

 .13-13. بهار. ص  92. ش 1س «. یروان او یمبان. »5715. نیف رت، ام

 .051 -042 ص  ز.یی. پا541. ش 93س «. های اوستا یاین. »5737. ریف ری ارشاد، جهانگ

 و 550. ش 92 س«. ات فارسصی زردتشصتییبازتاب اعتقادات اسلامی در ادب. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .004-091 ص ن. ز و زمستایی. پا551

. پصاییز و 572 و 571. ش 71 س«. های فارسی در زبان آلمانیبرخی از وااه. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .110-117 ص زمستان. 

-71 صص . بهار. 500. ش 73 س«. ساخت ماضی اخباری در زبان فارسی. »5717. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

01. 

. تابسصتان. صص  502. ش 71س «. بان عربی در وااگان زبان آلمصانیر زیتأث. »5710صصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

513-519. 

. 513. ش 04س «. فهصم ناتمصام و نصاهمگون از آزادی در شصرر شصاعران مشصروطه. »5711. فلاد، مرتضی

 .  504-553تابستان. ص  

 . 193-151. زمستان. ص  91. ش 3س «. در هند یان فارسافسانة زب. »5714. یتیفلاد رستگار، گ

 .913-971. تابستان. ص  74. ش 1س «. در سفرنامه یرازیرزا صالح شیم. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .134-117 ز. ص یی. پا75. ش 1س «. تیزن در آثار هدا. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .141-127ص  . زمستان. 71. ش 2. س («فصل اول) با عطار ییآشنا». 5719صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .19-19ص  . بهار. 05. ش 55س «. رانیم ایقد یدر شرر و شاعر ییهان ته. »5710صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .171-147ص  . زمستان. 00. ش 55س «. یها در شاهنامة فردوسجلوۀ رنگ. »5710صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .031-093ز. ص  یی. پا03. ش 59س «. ر شرر حافوکلمه د. »5711صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .311-374. زمستان. ص  01. ش 59س «. جهان پهلوانی». 5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .502-570. بهار. ص  02. ش 57س «. زبان کودکانه در شرر مراصر». 5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .055-725ز. ص  یی. پا15. ش 57س «. اقبال و شرر فارسی». 5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .351-123. زمستان. ص  19. ش 57س «. ونینگاهی به همای و هما». 5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص
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. بهار. ص  17. ش 50س . «(9) ون خواجوی کرمانیینگاهی به همای و هما». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصصص

517-531. 

 .179-020ز. ص  یی. پا11. ش 50س «. ر در شرر خاقانییتصو». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصصص

. بهصار. صص  02. ش 57. س ییلصامرل ،انیعرفانترجمة «. ران عصر قاجاریتجار در ا». 5711. لمیفلور، و

71-21. 

 14-77 ص  .زیپاه .521 ش .14 س .«یصبوح عبّاس شاطر نام به یامسئله». 5721 .علیرضا فولادی،

 س«. رانیصن افغصانی در ایاسی بحران افغانستان و مسألة مهاجریبررسی س. »5713. روز عسگری، منوچهریف

 .111-191ص  . زمستان. 17 ش. 95

ز و ییپصصا. 13و  11 ش. 99 س«. د توسصصرهیصصها، کلنیسصصیروشصصنف ران و ت ن. »5711 ص.صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .131 -102ص  زمستان. 

 ش. 91س «. نییر آن بصر شهرنشصیداری و تأثهید سرمایری رواب  تولیگش ل. »5739ص.صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .011 -071 ص  . تابستان.545

سنج  نگرش دانشجویان دانشصگاه فردوسصی مشصهد نسصبت بصه اسصتادان، . »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

-03. بهار و تابستان. صص  591و  590. ش 79س «. رسی عوامل موثر بر آنم انات و برتحصیل و ا

11. 

 ش. 77 س«. ی در ارتبصاط بصا سصنخ روسصتایهای توسرة روستانهیبررسی زم. »5732صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .531-517 ص . بهار و تابستان. 592 و 591

 .910-901. بهار. ص  514 ش. 05 س«. ران باستانیدر ا یشاعرالنّوع سروش: رب. »5713.، فرزادیقاهم

س «. ریدر اسصاط یة ت رارشوندۀ اادهاکشیمااسطورۀ اادها و بن یشناختر انسانیتفس. »5712. صصصصصصصصصصصص

 .91-5. زمستان. ص  535. ش 07

محور و نقصد آرای تصاریخهای شاهنامة فردوسی: از استقلال تا انسجام )بررسی داستان. »5724صصصصصصصصصصصص. 

محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و اراهة طرحصی الگصویی از سصاختار اثصر بصا اسصتفاده از اسطوره

 .11-77 ص . تابستان. 537ش . 00س «. روی رد نقد توصیفی(
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و اسصاطیر  یدر شصاهنامة فردوسص آن یاسطورۀ فر و کارکردهصا یشناختل انسانیتحل. »5724 صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .501-557ص  ز. یی. پا530. ش 00س  «.ایران

و اساطیر ایران بر مبنصای روی صرد نقصد  یومرث در شاهنامة فردوسیتحلیل اسطورۀ ک. »5725 صصصصصصصصصصصص.

 .10-73 ص . بهار. 531. ش 01س «. شناختیاسطوره

  

. ش 01س . «امة اسصدیشناسی و نقد متنی حماسة ناشناختة شاهنمررّفی انتقادی، متن. »5725صصصصصصصصصصصص.

 .575-541 ص . پاییز. 531

فی باسصتان و ن مصراع شاهنامه در مطابقت بصا باورهصای فلسصیبررسی تحلیلی نخست». 5729 .صصصصصصصصصصصص

 .91-5بهار،. 514ش  .01س « ح مت خسروانی

 یمبنا بر اوشیس داستان ینییآ ساختار شناختیاسطوره لیتحل) اوشیس تا نیهویرپ از» .5729 .صصصصصصصصصصصص

. 517. ش 01. س «(رانیا فرهنگ در دوباره تولد و مرگ سالانة یهانییآ و نیهویرپ زدیا هبوط یالگو

 11-15 ص  زمستان.

 هصایفرهنصگ در شاخدار انیخدا به باور و رانیا ریاساط در وانید با نبرد ةینما ارتباط .5720 .صصصصصصصصصصصص

 510-505 ص  .بهار .511 ش .01 س .(قهرمان تیدفر ریمس در نبرد یوارگآزمونو ) یبوم

 ندۀیسرا تیوه رامونیپ قیتحق) انتحال؟ ای اقتباس توارد، ت مله،... ؟یمختار ای یفرّخ» .3572. صصصصصصصصصصصص

975-947. بهار. ص  944. ش 15س«. (دوم و اول متن ارتباط تیفیک نییتر و ارنامهیشهر یاصل  

آن  ین اسطورۀ آب و نمودهایل نق  نمادیتحل. »5711. محمّدجرفر، یاحقّی؛ ؛ قوام، ابوالقاسم، فرزادیقاهم

 .13-03. تابستان. ص  511. ش 09س «. یابر اساس روش نقد اسطوره یدر شاهنامة فردوس

.بهار.صص  944. ش 15س«. شاهنامه در یترک لق  و نام دچن دربارۀ  . »5723قاهم مقامی، سید احمدرضا.

913-932 

. 505. ش 71س «. رنیگوته و با های فرهنگی)حافو و افق: ییدی و چند آواید-دو. »5719. قادری، بهزاد

 .540-31 ص  5719تابستان 

 زبصصان، زمصصین، قصصدرت؛ جصصدال برایصصان فریصصل بصصا انگلصصیس. »5713. نصصایزاده، می؛ متصصصد، بهصصزادیقصصادر

 .579-553 ص . پاییز. 519. ش 05س «. هادرنمایشنامةبرگردان
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-957. تابستان. صص  513. ش 04س «. ر و تحولات آنیجنب  شرر نو در الجزا. »5711. قادری، فاطمه

997. 

 و 549. ش 91س «. ای()نمونه نقد اسصطوره خ صنرانیابی داستان شیشهیگامی در ر. »5739. دیقاسملو، فر

 .221-227 ص ز و زمستان. یی. پا547

ز و زمسصتان. یی. پصا551 و 550. ش 92 س«. مصایبررسی چند اسصطوره در شصرر ن. »5731صصصصصصصصصصصصصص. 

 .794-923 ص 

 روابص  ةیصپا بصر دیجمشص داسصتان یبصازخوان». 5720.یرضصا؛ چرایصی، رضصاقاسمی، علیرضا؛ نی صوهی، عل

 19-77 ص  .زیپاه .524. ش 01س  .«یزردشت-یمهر یها گفتمان

. ش 91س «. هیصاختلاف و اشصتراا آن بصا اسصتراره و کناو  شناسینظری بر نماد. »5730. نرلییقبادی، حس

 .711-773  صز و زمستان. ییپا 555 و 554

. 72س «. ماید بر شرر نیقی در شرر مراصر با تأکیاستقلال موس. »5711. محمّدرانوندی، ی؛ بنرلییقبادی، حس

 .514-501. تابستان. ص  517ش 

چنصدآوایی و منطصق . »5712. نیا، مصریم؛ رامین؛ مشرّف، مریمزاده، یلامحسین؛ یلامحسینقبادی، حسینرلی

. 534. ش 07س «. بر داستان شیر و نخچیصران گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با ت یه

 .20-35پاییز. ص  

. زمسصتان. 517. ش 05س «. یموضوعیّت موضوع در آثصار ادبص. »5713. ی؛ زارع، یلامرلینرلی، حسیقباد

 .941-527ص  

ملصی نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان یربی دربارۀ حماسصة . »5711. علی دیس زاده،قاسم ؛قبادی، حسینرلی

 .950-525. زمستان. ص  513. ش 09س «. ایران

. 07. ش 55ن ب صار. س یوسف حسصی و یوسفی نیترجمة یلامحس«. رق  با کلمات. »5710. ، نزاریقبان

 .750-743ص  ز. ییپا

. بهصار. 510. ش 09س «. شصغاد در شصاهنامه یشناستیشخص. »5711. محمّدجرفر، یاحقّی؛ قبول، احسان

 .15-11ص  
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 مسرود نامة متن یبررس»»  .5727 .دختمه ی،چترود یپورخالق ؛محمّدجرفر، یاحقّی ؛محدثه، قدسی

 ص  .. بهار510ش  .03س «. یانتقاد گفتمان لیتحل روش با یهقیب خیتار در خانسلانار به ییزنو

35-549. 

 .517-575. تابستان. ص  501. ش 73س «. قییدر شرر و موس «راه» کاربرد. »5717. قراگزلو، آرش

. ش 71 س«. تیهای مثالی و نمادهای اصلی در بصوف کصور هصداانگاره. »5719. قربان صبا،، محمودرضا

 .547-11 ص ز. یی. پا509

س « الگوی سفر قهرمانخان رستم: نقدی بر کهنبررسی ساختار در هفت»5729 .قربان صبّا،. محمودرضا

 .11-93. بهار. ص  514. ش 01

 و 579. ش 70س «. مدارسر  و نق  آن در اثربخشی ات تریریراهبردهای مد. »5714. قربانی، محمود

 .719-773 ص . بهار و تابستان. 577

. تابسصتان. صص  501. ش 73س «. میر قرآن کصریگاه مباحث ادبی در تفسیجا. »5717. ن، باقریقربانی زر

995-991. 

ان سصال آخصر یسی پایرانی در امتحانات زبان انگلیآموزان اسة عمل رد دان یمقا. »5731. نژاد، طاهرهقربانی

 751-747. بهار و تابستان. ص  591و  590. ش 79س «. رستان و امتحانات کن وریدب

 -315 صص ز و زمستان. یی. پا547 و 549 . ش91س «. وان خاقانییلی در دتأمّ. »5739. هدیقره بگلو، سر

141. 

 .130-112 ص ز و زمستان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. شرر آفتابی. »5714 .صصصصصصصصصصصصصصصص

«. ای از ویدهیخی از قصصیك ماجرای تاریح یت از خاقانی و توضیطرد چند ب. »5711. داللهیقره بگلو، سر

 .20 -32ص  . بهار. 10 ش. 99 س

 -35 ص . بهار. 540. ش 93س «. ایهای علمی در جغرافوۀ پژوه یفلسفه و ش. »5737. قره نژاد، حسن

11. 

و  571. ش 71س «. میهای قصرآن کصرها بر ترجمصهق آنیهای ترجمه و تطبروش. »5715. دریزاده، حقلی

 .740-912 ص ر و تابستان. . بها573

 یهصارمان یاجتماع -یادب ساختار با یشناسجامره ةینظر قیتطب. »5721. زاده جلودار، امین؛ داهیقنبری، بیتا

 51-5. پاهیز.520. ش 02. س «دانشور نیمیس
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انی در مهصارت خوانصدن و درا یصهصای بل پروت لیصشصنهادی بصرای تحلیمصدلی پ. »5719. ، بهزادیقنسول

 .504-595 ص . بهار. 504. ش 71س «. نوشتاری

. 73س «. ر فارسی زبانانیدرجة دشواری متون و متدولوای آموزش زبان فارسی به ی. »5717ص.صصصصصصصصصصص

 .540-27ز. ص  یی. پا501ش 

هصای زبصان ری زبان )بررسی موردی: آزمونیادگیهای زبان بر آموزش و مونر آزیتأث. »5711 ص.صصصصصصصصصصص

 .15-91. تابستان. ص  517. ش 72س «. علوم انسانی(در کارشناسی ارشد 

س «. دان  آمصوزان دورۀ ابتصدایی یدر درس زبان فارس یبررسی عارضة نارساخوان. »5713صصصصصصصصصصصص. 

 .910-903 ص . پاییز. 519. ش 05

 ش. 77 س«. ازدهم نه  البلایصهی صد و یهای گفتار در خطبة بررسی کن . »5732. ی هزاره، بهزادقنسول

 .114-135 ص ز و زمستان. یی. پا575 و 574

جبرانصی  -ة تراملییدگاه نظریی متن از ددۀ کلّیند ساخت ایبررسی موردی فرآ. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .171-153 ص ز و زمستان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. چیواستانو

. 575 و 574 ش. 77 س«. های حضور قرآن در نهص  البلایصهجلوه. »5732 .؛ رادمرد، عبداللهقوام، ابوالقاسم

 .111-107 ص ز و زمستان. ییپا

مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شصرر نیمصا، اخصوان، سصپهری و . »5712. ؛ سنچولی، احمدقوام، ابوالقاسم

 .591-555. تابستان. ص  512. ش 07س «. فرو، فرّخزاد

. 91س «. نوزدهم  تور هوگو، ستارۀ تابناا شرر در قرنیدگاه ویرسالت شاعر از د. »5739. می، مهوشیقو

 .021 -013 ص  . تابستان.545 ش

 .711-751ص  . تابستان. 19. ش 51س «. شهاب ترشیزی. »5719. قهرمان، محمّد

. 71. ش 54س «. ی  ماهشصهریدر گصو ینشصانة مصصدر یدربارۀ نوع یادداشتی». 5717 .میصری، ابراهیق

 .771-753ص  تابستان. 

 .191-027ز. ص  یی. پا15. ش 57س «. ات قرآنیعرفانی از آ یراتیترب». 5711صصصصصصصصصصصصصص. 

 .173-159. زمستان. ص  19. ش 57س («. 9ات قرآن )یعرفانی از آ یراتیترب». 5711ص.صصصصصصصصصصصصص
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 .999-940. ص  . بهار17. ش 50س «. (7) ات قرآنیعرفانی از آ یراتیترب». 5713.صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ز و یی. پصا10 و 17. ش 51س («. 5خ )ین بزرگصان و مشصایفرهنگوارۀ القاب و عناو. »5719 ص.صصصصصصصصصصصصص

 .109-123 ص  زمستان.

. بهصار. 11. ش 53 س(«. 9ه )یخ صصوفین بزرگان و مشصایفرهنگوارۀ القاب و عناو. »5717 ص.صصصصصصصصصصصصص

 .510-557ص  

-122ز. ص  یی. پا31. ش 94س  «.(5) های هفت اورنگاز داستانمآخذ برخی . »5711 ص.صصصصصصصصصصصصص

100. 

صص  . زمسصتان. 32 ش. 94 س«. (9) های هفت اورنصگمآخذ برخی از داستان. »5711 ص.صصصصصصصصصصصصص

327-100. 

-137 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. لینة تمثیدر آ« ریپ»مای یس. »5739.صصصصصصصصصصصصصص

341. 

. بهار و تابستان. 542 و 541. ش 91س «. رزایفرهاد م« لیزنب»د لغوی از یبرخی فوا. »5730. صصصصصصصصصصصصصص

 .571 -597 ص 

. بهصار و 557 و 559 ش. 92 س«. ك داسصتان از بوسصتانیصادداشتی دربارۀ مأخذ ی. »5731 ص.صصصصصصصصصصصصص

 .944 -523 ص تابستان. 

 از یاافتهینو ساخت در «دادن» هم رد یبررس». 5721 .محسن ی فشارکی،محمّد ؛فاطمه ی،محمّدقیومیان 

   572-553. ص  زیپاه .521. ش 14 س .«تورات ترجمة نیترکهن در مرک  فرل

ز یی. پصا593و  591. ش 79س «. ك رشتة علمیینوان ها به عوگوی فرهنگگفت. »5731. رایکاشمری، سم

 .010-072و زمستان. ص  

 هوشصنگ اثر «گرگ» کوتاه داستان از روان اوانه یخوانش»»  .5721.؛ فلاد، بهمنناصر ؛ مل ی،کاظمی، مرراج

 .11-02ص   . زمستان.521 ش .02س  .«یریگلش

 س«. ران در سازمان تجارت جهانی از نظر بخ  خدماتیت ایبررسی عضو. »5732. دختنیکاظمی، مه

 .720-715 ص . بهار و تابستان. 592 و 591 ش. 77

. ش 51. س رضصایلام ،ورهرامترجمة «. رشدهای بزرگ و کشورهای کمقدرت. »5715. تزر، هلموتیکالب

 .519-501ص  . بهار و تابستان. 11 و 13
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. 15. ش 51س . ترجمة یلامرضا ورهرام«. رشدهای بزرگ و کشورهای کمقدرت. »5719 ص.صصصصصصصصصصصصص

 .514-513ص  بهار. 

 ش. 53 سورهرام. ترجمة یلامرضا («. 9رشد )های بزرگ و کشورهای کمقدرت. »5717 ص.صصصصصصصصصصصصص

 .135-191ص  ز و زمستان. یی. پا13

 .531-517. بهار. ص  511. ش 04س «. زن در مثنوی. »5711. لهیور، جمیکد

. 01س «. دربارۀ پادشاهی همای چهصرزاد روایات اجتماعی تشتّت بررسی دلایل. »5725.انگیزکراچی، رود

 .545-11ص  . تابستان. 533ش 

 924-915.بهار.ص  944. ش 15س « رانیا و اروپا در وهیم درخت افسون  . »5723.آنّا، کراسنوولس ا

-37 ص ز. یی. پا509. ش 71 س«. ف در زبان فارسییند تضریفرآ. »5719. هیا، عالیکرد زعفرانلو کامبوز 

17. 

. 73س «. (اریداستان رستم و اسفند)ات در شاهنامة فردوسی یبررسی توالی اب. »5717 .نیحسمحمّدکرمی، 

 .19-07. زمستان. ص  503ش 

. بهصار و 573و  571. ش 71س «. سصاختمان هجصا در زبصان کصردی. »5715 .نیمی دوستان، یلامحسصیکر

 .901-971 ص تابستان. 

سصاز باسصتانی در سصاخت مجهصول در حفو یك مادّه. »5713. ، رحمانیسی؛ ونیدوستان، یلامحس یمیکر

 .503-573. تابستان. ص  515. ش 05س . «زبان کردی

 . 701-773 ص . بهار و تابستان. 23 و 21. ش 91 س«. فتنا رُّیرَفتن . »5735 .نیالدکزازی، جلال

-177 صص ز و زمسصتان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. ...از صدای سخن عشق. »5739. صصصصصصصصصصصصصص

104. 

 .720 -713 ص  ز.یی. پا541. ش 93س «. ن  کهنه و نویب. »5737 ص.صصصصصصصصصصصصص

 .01-07 ص . بهار و تابستان. 592 و 591 ش .77 س«. الیهندسة خ. »5732ص.صصصصصصصصصصصصص

 .19-31 ص . بهار و تابستان. 573و  571. ش 71س «. ن برمن یبخودکم. »5715ص.صصصصصصصصصصصصص

 .51-2 ص . بهار. 504. ش 71س «.  ر و هفت اختریهفت پ. »5719ص.صصصصصصصصصصصصص

شصرر خیّصامی در « گِل انسانی»پیشینة بن مایة . »5711. ؛ گااا، رامونناصر ؛ نی وبخت،الدینکزازی، میرجلال

 .95-5. پاییز. ص  511. ش 09س «. های کلاسیك جهانمنظومه
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. بهصار و 591و  590ش  .79س «. های توماس رابرت مالتوسشهینگاهی نو بر اند. »5731. کلانتری، صمد

 .749-911تابستان. ص  

 .534-501ص  . بهار. 14 ش. 95 س«.   لارییدستگاه فرل در گو. »5713 .رانیکلباسی، ا

 .231-270ص  . زمستان. 22. ش 91 س«. ل یی  گیگو درها تنوع لهجه. »5735 ص.صصصصصصصصصصص

ز یی. پصا547 و 549. ش 91س «.  ستانیران و فارسی تاجیی فارسی ایواهای آتفاوت. »5739صصصصصصصصصصصص. 

 .134 -115 ص و زمستان. 

 -793 ص  . تابستان.541. ش 93س «. رانییهای ا یها و گونشانة جمع در لهجه. »5737 ص.صصصصصصصصصصص

771. 

. بهصار و 557 و 559 ش. 92 س«. ران از نظصر سصاخت دسصتورییدر ا نام خانوادگی. »5731 ص.صصصصصصصصصصص

 .544-27 ص تابستان. 

-11 صص . بهار و تابستان. 553 و 551. ش 74 س«. دی نویرانی با دیل فرل ایتحل. »5731صصصصصصصصصصصص. 

11. 

-741صص  . تابستان. 74. ش 1. س منوچهر ،یات مختاریبترجمة «. شرر و مذه . »5715. کلورل، پل

753. 

 .515-503. بهار. ص  501. ش 71س «. سیینوپاسان و فن قصهمودوگی. »5710. جوادمحمّدکمالی، 

 .171-149. زمستان. ص  90. ش 1س «. خاقانی و آرزوی خراسان. »5702کندلی، یفار. 

. ش 04س «. مصت کنجصاهییت و مقصام شصاعری ینیدربارۀ شخص قییتحق. »5711. کاظممحمّدی، یکهدو

 .511-572ز. ص  یی. پا511

هصای چنصد ررسصی و تطبیصق گزارهب. »5712. ؛ دهقصان، احمصدعلیمحمّصد، انیصادق ؛کاظممحمّدکهدویی، 

 .32-15. بهار. ص  511. ش 07. س «نامة شفیری کدکنیبا مرراج هانامةکهن ومقایسةآنمرراج

جاناتصان »عطّار تصا « منطق الطّیر»از . »5712. ؛ یضنفری مقدّم، صالحه؛ حجازی، بهجت السّاداتکوپا، فاطمه

 .34-02. پاییز. ص  534. ش 07. س «ریچارد با،« مر، دریایی

. زمسصتان. 21. ش 90 س«. دگاه اسصلامیتی آن از دیر تربیت و تأثیرینق  مد. »5734. نرلییکوهستانی، حس

 .191-150 ص 
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 و 551. ش 74 س«. های آموزشصیت رواب  انسانی در سازمانیرینگاهی بر مد. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .510-572 ص . بهار و تابستان. 553

ت دانشگاه فردوسی مشصهد بصر یریهای مدبررسی سبك. »5715. ر،، رفرت؛ حسنینرلییکوهستانی، حس

 .734-713 ص . بهار و تابستان. 573و  571. ش 71س  «.Y. X یتئوراساس 

ت سصازمان در یران و وضصریرابطصة سصبك رهبصری مصد. »5731. وری؛ قصاهنی، شصهرنرلییکوهستانی، حسص

 .071-097ز و زمستان. ص  یی. پا593و  591. ش 79س «. های دخترانة شهر مشهدرستانیدب

. 91 س«. تبارن ترایدر عهد سلاط« وانید»و « درگاه»ف یرامون کشورداری و وظایپ. »5735. وان، مهدییک

 . 747-912 ص . بهار و تابستان. 23 و 21ش 

 یهجصر 5571-221های ن سالیران در بیات مادی در ایداری و حهیموانع رشد سرما. »5732ص.صصصصصصصصصصص

 .759-921 ص . بهار و تابستان. 592 و 591 ش. 77 س«. قمری

«. انی و عرفصان اسصلامییصن فتییجامع م ت  خسروانی، آ، اب آملیابوالرباس قصّ. »5710. گرجی، مصطفی

 .10-17ز. ص  یی. پا514. ش 71س 

. 513. ش 09س «. پصورنیصر امیهای اشرار قبررسی و تحلیل نام. »5711. ؛ میری، افسانهگرجی، مصطفی 

 .540-32زمستان. ص  

 «گندرو» یاادها یریفراطب و یانسان یها جنبه انیم وندیپ یبررس. »5729 .فرزاد ،یقاهم ؛نیالدجلال،  یگرگ

 .14-92 ص  . تابستان.515 ش .01. س «آب اسطورۀ با اادها نیا ارتباط یمبنا بر

 .751-741. تابستان. ص  99. ش 1. س منوچهر ،یات مختاریبترجمة «. دیرمان جد. »5702. ریه، پیگر

 در «نیراسصت  یصدرو» مفهصوم یبررس. 5720. ؛ حسین زاده بهتاش، لریاپور، نادیاگشتاس ، فرزانه، حاجی

 511-505ص   .زیپاه .524 ش .01ی. س زردشت ةانیم یارسف متون

ز و زمسصتان. یی. پصا571 و 570 ش. 70س «. نگرش بهاء ولد به رابطة ذهصن و زبصان. »5714. تراین، میگلچ

 .021-032 ص 

 .591-545ز. ص  ییتان و پا. تابس3و  1. ش 9س «. د مطهریس. »5701. ، احمدین مرانیگلچ

 .15-23. بهار. ص  2. ش 7س «. و مثنوی آذر یآتش دۀ آقا صادق تفرش. »5701صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

ز. یی. تابسصتان و پصا55و  54. ش 7س «. یصیکمصره  ینقیخ علیاحوال و آثار ش. »5701صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .911-593ص  
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-991ز. صص  یی. پصا51. ش 0س «. یزالی مشهدی الشرراثار ملكاحوال و آ. »5703صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

971. 

 .731-774. زمستان. ص  51. ش 0س «. س الاروادیباچة انیشرد د. »5703صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .997-529. تابستان. ص  51. ش 1س «. ریآل بنج. »5701صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .011-071ص  ز. یی. پا52. ش 1س «. ان زمان خودصاه  در نظر بزرگ. »5701صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

. ش 3س «. ینیوهی جصون حمّصیالدم بن سردین ابراهیخانقاه و مقبره صدرالد. »5714صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .111-111. زمستان. ص  91

 .21-13. بهار. ص  92. ش 1س «. الاخبار هرآۀ الادوار و مرقام. »5715صصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .593-540ص  . بهار. 73. ش 54س «. مجمع الفرس». 5717صصصصصصصصص. صصصصصصصصص

 .119-197. زمستان. ص  01. ش 59س «. وان صاه ین ت راری در دیمضام». 5711ص.صصصصصصصصصصصصصصصصص

-119. پاییز و زمسصتان. صص  25و  24. ش 97س «. ی تای روزگار )شرر(. »5712صصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

117. 

«. های نمایشی داستان حسنك وزیر در تصاریخ بیهقصیبررسی قابلیت». 5711. ؛ یاری، علیینزاده، پروگلی

 .11-12. پاییز. ص  511. ش 09س 

د یصان از دیصان )دکتصر مفخصم پایم پاالله مفخّدم دکتر لطفیادی از دوست فقی. »5739. حسنمحمّدگنجی، 

 .911 -901 ص  . تابستان.545 ش. 91س «. استادش(

. زمسصتان. صص  511. ش 72س «. ك سص هیصهومر و افلصاطون، دو روی . »5711. گنجی مراد، سهراب

552-579. 

ارزیصابی جایگصاه مغولصان و ایرانیصان در ». 5729 .جوادمحمّصد، مهصدوی ؛جصواد، عبّاسصی؛ مهشید ،گوهری

س  «.نامة احمد تبریزی )بر اساس روی رد تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنصون زبصانی و بلصایی(شهنشاه

 .10-13 ص  .514 ش .01

 ش .14. س «یهقیب خیتار کتاب در باستان رانیا فرهنگ بازتاب» .5721 .نرگس خزاعی، ؛الدیننجم گیلانی،

 .597-22 ص  .تابستان .523

. بهصار. 01. ش 59. س رضصا ،انیصزمردترجمصة «. یها در فارسواج یشدن برخ یخنث. »5711. لبریلازار، ا

 .540-21ص  
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-591ز. صص  یی. تابستان و پصا3و  1. ش 9. س عباس ،یدیسرترجمة «. مشهد. »5701. لاکهارت، لارنس

572. 

 .714-773. زمستان. ص  59. ش 7. س یدیترجمة عباس سر«. شابورین. »5701. صصصصصصصصصصصصصصص

 .130-115ز. ص  یی. پا97. ش 1س . یات مختاریة منوچهر بترجم«. تئاتر امروز. »5702. ه، اراینیلرم

د سصوم شصخ  یه دیی زاویبررسی ام انات روا. »5710. ؛ سجادی صدر، احمدعلی  اللهیحبسیدلزگی، 

 .21-15. زمستان. ص  515. ش 71س «. قیمحدود و دانای کل در خلق ترس و ترل

دو نسصخة  ین، بررسینو یرپردازیه در تصویترز یهاتیقابل. »5713. رحسنی، امیی؛ ندااله یدحبی، سیلزگ

 .915-911. بهار. ص  514 ش. 05 س«. ع() یموسو حضرت  یابانی  بیة مجلس درویترز

هصا در در زبان روسی با مرادل آن  котоый. что. чтобыهایوندیسة پیمقا. »5714. نیلسانی، حس

 .291-253 ص ز و زمستان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. زبان فارسی

. زمسصتان. 31. ش 52س «. ااه دربصارۀ رشصد شصناختییتئوری پروفسور اان پ. »5711. نیآبادی، حسلطف

 .019-001ص  

 .121-117ز. ص  یی. پا31. ش 94س «. بهداشت روانی کودکان در مدرسه. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

. زمسصتان. 32 ش. 94 س«. اجتمصاعی - سون دربصارۀ رشصد روانصییتئوری ار. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .311-391ص  

-713صص  ز. یی. پصا19 ش. 95 س«. ت و کودکان مرلول ذهنصییم و تربیترل. »5713. صصصصصصصصصصصصصصصصص

730. 

 س«. ای بر ترجمة کتاب راجصرز و راچلصین()مقدمه اقتصاد آموزش و پرورش. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .791 -933ص  . تابستان. 11 ش. 99

. 99 س«.   اختلالصات عصاطفی آنصانیافت کودکان در تشخیکاربرد آزمون اندر. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .101 -141ص  و زمستان. ز یی. پا13و  11 ش

 -599 ص . بهار. 29 ش. 90 س«. دبستانی و دبستانی یآموزش و پرورش پ. »5734. صصصصصصصصصصصصصصصصص

500. 

  پژوه  در همبسصتگی اختلالصات عصاطفی کودکصان دبسصتانی بصاهوش و ینتا. »5735. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 . 101-142 ص . بهار و تابستان. 23 و 21. ش 91 س«. ری آنانیادگی



    22...                                    فهرست مقالات چاپ شده                                        پنجاه و ی مسال  

 -315 صص  . زمستان.543. ش 93س «. رمتمرکز در کانادایی یستم آموزشیس. »5737. صصصصصصصصصصصصصصصصص

339. 

. بهصار و 557 و 559 ش. 92 س«. د در روانشناسصی شصناختییهای جددگاهید. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .590-545 ص تابستان. 

-043صص  . تابسصتان. 19. ش 51س ««. هصانییبمولوی و جهان»به نقد کتاب  پاسخ. »5719. لطفی، علی

091. 

. 19. ش 51س «. دیادوارد سر« شناسیشرق»ی و دان ؛ نقدی بر کتاب یتوانا. »5719)مترجم(.  لطفی، نقی

 .934-903ص  تابستان. 

. 51س «. شناسی زبانبررسی زبان مؤدبانه در فارسی کنونی از نظر جامره. »5719. پور ساعدی، کاظملطفی

 .929-935ص  . تابستان. 19ش 

 .507-577. زمستان. ص  511. ش 72س «. در رمان نو« تیمرگ شخص. »»5711. ا، طاهرهینلطفی

 ش .01 س .«مراصصر یصزل سه در یستورد جهت»»  .5729دخت.پورخالقی چترودی، مه فر،؛ نژاد،لطیف

 01-93 ص  .زیپاه .519

. 15. ش 51س . ترجمةنقی لطفی«. 5250 سالاعلان جهاد امپراطوری عثمانی در . »5719. س، گئوفرییلوه

 .540-12ص  بهار. 

-70. بهصار. صص  5. ش 5. س جواد ،یدیحد ترجمة«. انییزرتشت از نظر اروپا. »5770س. یلوروا، مور

01. 

. بهصار. 511. ش 04س «. هصای روسصی و فارسصید و انصواع آن در زبانیمفهوم ق. »5711. ن یزاده، زمؤذن

 .04-93ص  

 .551-547. بهار. ص  5. ش 5س «. هامهاجرت ارمن. »5770. ی، حسنقلیدیمؤ

 54. ش 7س «. آریصامهر شاهنشاه فرخندۀ ران در زمان سلطنتیخ ایاز تار یاشمه». 5701. صصصصصصصصصصصصصصص

 .591-55ز. ص  یی. تابستان و پا55و 

 .754-929. زمستان. ص  51. ش 0س «. سلطان آل  ارسلان و جنگ ملازگرد. »5703. صصصصصصصصصصصصصصص

 .299-124. زمستان. ص  79. ش 1س «. یسلجوقدن طغرل یبه قدرت رس. »5715. صصصصصصصصصصصصصصص

 .101-191ص  . زمستان. 04. ش 54س . («OUIGHOURS) غوریقوم او». 5717. صصصصصصصصصصصصصصص
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 .547-24ص  . بهار. 05. ش 55س «. هیل اول و سلسلة مقدونیباز. »5710. صصصصصصصصصصصصصصص

 .014-091ص  ز. یی. پا07 . ش55س «. دربارۀ قوم یز یاشمه. »5710. صصصصصصصصصصصصصصص

-513صص  . تابستان. 09. ش 55س «. یشناسرانیا یبرا یشناسیت سامیاهم. »5710. ماتسو،، رودلف

947. 

. س رضا ،انیزمردترجمة «. نیق آن با لهجة قایو تطب یات فونولوایخصوص یبررس. »5700. نه، آندرهیمارت

 .721-731. زمستان. ص  0. ش 5

 .01-04. بهار. ص  1. ش 9ان. س یترجمة رضا زمرد(«. 9) یاصول فونولوا. »5701. صصصصصصصصصصصصص

ز. یی. تابسصتان و پصا3و  1. ش 9ان. س یصترجمة رضصا زمرد(«. 7) یاصول فونولوا. »5701. صصصصصصصصصصصصص

 .529-513ص  

 .719-714 ص  . تابستان.545 ش. 91س «. شابوریخی نیای تاریجغراف. »5739. اللهمافی، عزت

)شهرا امصام  های اطراف مشهدشهرانگاهی به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ». 5739. صصصصصصصصصصصصص

 .541-25 ص . بهار. 544. ش 91 س«. هادی(

ز و یی. پا552 و 551 ش. 74 س«. نیت در شهر ویجرم و رضاع م انی یل توزیتحل. »5731. صصصصصصصصصصصصص

 .799-923 ص زمستان. 

. بهار و تابسصتان. 595 و 594. ش 75 س«. نگرشی بر نق  شهرهای استان خراسان. »5733. صصصصصصصصصصصصص

 .20-17 ص 

. بهصار 592 و 591 ش. 77 س«. ت در شهر مشهدیع جرم و جنایی توزیل فضایتحل. »5732. صصصصصصصصصصصصص

 .519-501 ص و تابستان. 

ز و یی. پصا575 و 574 ش. 77 س«. ی مسصاجد در شصهر مشصهدیع فضصایل توزیتحل. »5732. صصصصصصصصصصصصص

 .199-155 ص زمستان. 

. تابستان. صص  501. ش 73س «. ن انسانیهای نخستوند قهرمان آرمانی با نمونهیپ. »5717. مالمیر، تیمور

97-71. 

. بهصار. 514 ش. 05 س«. ن انسصانین  نمونة نخسصتیاسطورۀ آفر یعدد یهاییجابجا. »5713. صصصصصصصصصص

 .920-917ص  

 .10-07. بهار. ص  510. ش 09س «. متون کهن یریتفس یهار اشه در تجربهیتأث. »5711. صصصصصصصصصص
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ت فردوسصصی در مجموعصصة یسصصاختار زنصصدگی و شخصصص. »5711. هصصادیزدلی،ی؛ دهقصصانی مصصوریر، تیمصصالم

 .519-505. بهار. ص  511. ش 04س «. نامهفردوسی

. ش 72س «. شابوریینما در زبان عطار نوند کلام اسلامی با متناقضیپ. »5711. ؛ قربانی، خاورموریر، تیمالم

 .571-551. بهار. ص  519

. س «شصاهنامه در انسان نینخست نمونة ن یآفر اسطورۀ یاسیس کارکرد»»  .5720؛ محبی، ناصر.مالمیر، تیمور

 .32-17 ص  . پاهیز.524ش  .01

ش  .02س  .«یحماس یهاتیروا نیت و در «خوان » تیاهم»»  .5721.نیفرد پناهی، نیحس ؛موریت مالمیر،

 .571-555ص   زمستان. .521

 بصا) مصوّر هایشاهنامه شناسیمخاط »»  .Charles،Melvil.5727؛  محمّدجرفر، یاحقّی؛ وان، فاطمه ماه

   11-11 ص  . پاهیز.511 ش .03س  .«(یداور و یسنقریبا نسخة دو یهانگاره یبررس

 صص ز و زمسصتان. یی. پصا25 و 24. ش 97س «. نگاهی به سوی اختصران و افلصاا. »5712. ار، عباسیماه

135- 127. 

. زمسصتان. 21. ش 90 س«. رفع ابهام از چند جمله در کتاب چهارمقالة نظامی عروضی. »5734. صصصصصصصصصص

 .170-191 ص 

 .344-132. پاییز. ص  21. ش 91س «. القنین و اس ند یا اس ندر ذوالقرنینذو. »5735صصصصصصصصصصصص. 

 .199-142ز و زمستان. ص  یی. پا547 و 549. ش 91س «. راز پنهان. »5739. صصصصصصصصصص

 .  901 -992 ص . تابستان. 541. ش 93س «. خاقانی در راه کربه. »5737. صصصصصصصصصص

 .521-517 ص . بهار و تابستان. 557 و 559 ش. 92 س«. ش  آنبنای کربه و پو. »5731. صصصصصصصصصص

ز و زمسصتان. یی. پصا547 و 549. ش 91س «. انییصخصو چصر، کن ترایگشاد ا. »5739. ییحیارنوابی، یماه

 .139-113 ص 

. بهصار و 592و  591. ش 77س «. در فارسصی و پهلصوی« اسصت»بررسصی فرصل . »5732صصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .75-97تابستان. ص  

 .911-911ص  . تابستان. 09. ش 55س «. یعاشقانة نظام یهادر داستان. »5710. متحدین، االه

 .174-017ص  ز. یی. پا07. ش 55س «. آن یو بلای یت رار، ارزش صوت. »5710صصصصصصصصصص. 

 .500-593ص  . بهار. 01. ش 59س «. در گذر زمان ینظام. »5711. صصصصصصصصصص
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 .115-152ز. ص  یی. پا03. ش 59س «. لوفرین. »5711. صصصصصصصصصص

. بهصار و تابسصتان. 542 و 541. ش 91س «. ری زبصان در کودکصانیکاربرد فراگ. »5730. ییحیمترلمی، یلام

 .914 -907 ص 

. بهار. ص  5. ش 5س «. ین کتاب طبی فارسیتریمیالط ، قد ین فیة المترلمیهدا. »5700. متینی، جلال

02-19. 

ز. صص  یی. تابستان و پصا55و  54. ش 7س «. یدر قرن پنجم هجر یالخ  فارسرسم. »5701. صصصصصصصصصص

512-941. 

 .57-5. بهار و تابستان. ص  50و  57. ش 0س «. گزدم، کژدم. »5703صصصصصصصصصص. 

ز. یی. پصا51. ش 0س «. یهجصر مزدهیتا قرن سص ماز قرن شش یالخ  فارسرسم تحول. »5703. صصصصصصصصصص

 .519-571ص  

 .095-054. زمستان. ص  51. ش 0س «.  یفرل بس یفرل مرک  به جا. »5703. صصصصصصصصصص

 .570-559. بهار. ص  53. ش 1س «. ینادر استفهام در فارس یهانشانه یبرخ. »5701. صصصصصصصصصص

-902. تابسصتان. صص  91. ش 3س «. یدر دورۀ اسصلام یتحول تلفو کلمات فارسص. »5714. صصصصصصصصصص

917  . 

منسوب به محمدبن ایوب الحاس  طبری ا زآثار ناشصناختة قصرن پصنجم  تحفة الغراه . »5714صصصصصصصصصص. 

 .249-113. زمستان. ص  91. ش 3س «. هجری

. 92. ش 1س «. ینادر اسصتفهام در فارسص یهانهاز نشا ی یمختلف  یهاتلفو و ضب . »5715. صصصصصصصصصص

 .529-510بهار. ص  

 .971-955. تابستان. ص  74. ش 1س «. دیاز قرآن مج یبر عشر یریتفس. »5715صصصصصصصصصص. 

 .191-127ز. ص  یی. پا75. ش 1س «. یسریدربارۀ دانشنامة م. »5715. صصصصصصصصصص

دربصارۀ پسصوند  یو سصخن ینادر و فراموش شدۀ زبان فارسص دو پسوند« نهیم»و « نیم. »»5719. صصصصصصصصصص

 .51-5ص  . بهار. 77. ش 2س . ««نین»

 .999-523ص  . تابستان. 70. ش 2س «. دیآفتاب و خورش». 5719. صصصصصصصصصص

ز. یی. پصا71. ش 2س «. یفارسص یدر ساختن لغات علمص یرونیحان بیحدود ابت ار ابور». 5719. صصصصصصصصصص

 .001-077ص  
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-135صص  . زمسصتان. 71. ش 2س «. «اح ام نجصوم»ا ی «اراتیاخت»منظوم در  یکتاب». 5719. صصصصصصصصصص

129. 

 .90-5ص  . بهار. 73. ش 54س «. ماهتاب». 5717. صصصصصصصصصص

 .529-511 ص .. تابستان. 71. ش 54س «. ییسراحهیناصرخسرو و مد». 5717. صصصصصصصصصص

 .100-171ص  . زمستان. 04. ش 54س «. یبونصر فاراببزرگداشت ا». 5717. صصصصصصصصصص

 .173-171ص  . زمستان. 04. ش 54س «. پس از ده سال». 5717. صصصصصصصصصص

 .715-751ص  ز. یی. پا07. ش 55س «. نامه یهما. »5710. صصصصصصصصصص

 .131-112ص  . زمستان. 00. ش 55س «. یو لهجة آذر ی، زبان دریقیدق. »5710. صصصصصصصصصص

در قصرن پصنجم  یرسصم الخص  فارسص»بر مقالة  یلیاز شرد تررف؛ ذ یالخ  بخشرسم. »5711. صصصصصصصصصص

 .51-5ص  . بهار. 01. ش 59س ««. یهجر

 .711-717 ص  ز.یی. پا03. ش 59س «. یهزارۀ فردوس. »5711. صصصصصصصصصص

. زمسصتان. 01. ش 59س «. ن و...یبصاز شصان، بصازان،یبازو، ابازو، باز :؟ در«با+ز»ا ی« باز»». 5711صصصصصصصصصص. 

 .190-143ص  

. 14. ش 57س «.  یپص انران در روزگصاری  در ایهای رایها و سرگرمبرخی از بازی». 5711صصصصصصصصصص. 

 .521-533تابستان. ص  

 .711-771ز. ص  یی. پا15. ش 57س «. رانیاقبال و ا». 5711. صصصصصصصصصص

 .109-145. زمستان. ص  19. ش 57س «. رانیپند پ». 5711. صصصصصصصصصص

 .79-5. بهار. ص  17. ش 50س «. هاای از افسانههاله فردوسی در». 5713. صصصصصصصصصص

-93. بهار. ص  944. ش 15س «. او وفات خیتار به گرید ینگاه و یقیدق ممدوحان»مجتباهی، فتح الله. 

71 

-35ز. صص  یی. تابسصتان و پصا3و  1. ش 9س («. 5) یقهسصتان یم نزاریح » .5701. رضایمجتهدزاده، عل

544. 

 .751-921. زمستان. ص  1. ش 9س («. 9) یقهستان ینزار. »5701. صصصصصصصصصصصصصصص

. 545 ش. 91س «. ای خزر و اثصرات اقتصصادی آنیبررسی علل نوسانات آب در. »5739. مجتهدی، احمد

 .741 -929 ص  ن.تابستا
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 -551 صص . بهار. 540. ش 93س «. هاست آنی  زیران و محیپرندگان شمال ا. »5737. صصصصصصصصصصصصصصص

570. 

. ش 09 س«. بررسی ساختاری رمان کلیدر براساس نظریة برمون. »5711لی، کاووس. مجرد، ساناز؛ حسن

 .555-21. تابستان. ص  511

 .01. س «(یشروان یخاقان از یتیب بر یتأمل) منه یپ المقدس تیب در خوا قطار با» .5720.مجتبی ،مجرد

 .577-597ص   . زمستان.525ش 

 .520ش  .02. س «یباخرز القصریه دم اساس بر یفارس کهن تیب چند حیتصح». 5721. صصصصصصصصصصصصصصص

 512-511ص   پاهیز.

. ش 05س «. ییزنصو ییم سصنایدگاه ح صیصاز د یر هستد یگاه شرر و شاعریجا. »5713. ی، مهدیمحبت

 .901-975 ص . پاییز. 519

 .  925 -933 ص . تابستان. 545 ش. 91س «. ری ناق  از انسانی کاملیتصو. »5739. محمّدمحتشمی، 

. بهصار و 591و  590ش  .79س «. قی در یصزل مولصوییرت موسصیصورت و سص. »5731. محسنی، احمد

 .510-505تابستان. ص  

. 597 و 599. ش 75س «. الشررای بهصارنی در اشرار ملكیهای دشهیبررسی اند. »5733. محسنی، مرتضی

 .131-117 ص ز و زمستان. ییپا

. 03. س «ناصرخسرو دیقصا در الیخ یعمود محور». 5727جویباری، مهدی. یصراحت ؛محسنی، مرتضی

 514-591 ص  .بهار .510ش 

 .793-741ص  . تابستان. 70. ش 2س «. یشابوریدربارۀ گل ن یکتاب راز». 5719. یمحقق، مهد

. بهصار و 592 و 591 ش. 77 س«. ای بوشصنجی/ نصابییالانبمررفی نسخة قص . »5732. عباسزاده، محمّد

 .939-917 ص تابستان. 

 و 574 ش. 77 س«. ری سدۀ هفتمیگوی شمولانا حسن کاشی آملی، شاعر پارسی. »5732صصصصصصصصصصصصصصص. 

 .130-113 ص ز و زمستان. یی. پا575

-512ز. صص  یی. پا511. ش 04س «. ست؟یاز ک سام نامه. »5711. دیانی، وحی؛ رودعباسیزاده، سمحمّد

531. 
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س «. مة ناتمام در اشصرار فصرو، و شصاملویقی نیبررسی تطب. »5711. این تاجی، آری؛ نگی بدر، نرگسمحمّد

 .511-501. زمستان. ص  511. ش 72

ص  . تابستان. 15. ش 95 س«. ای در ساخت یزل حافونظامی. ن تهنظام بی. »5713 .ی، عباسقلیمحمّد

997-904. 

ز و یی. پصا13و  11 ش. 99 س«. ا وضصری؟یصا دلالت ذاتی اسصت ی؛ آمرنیو  کلمه. »5711. صصصصصصصصصصصصصصص

 .010 -015ص  زمستان. 

ز و زمسصتان. یی. پا25 و 24. ش 97س «. ق و ادب فارسییمقام استاد در عالم تحق. »5712. صصصصصصصصصصصصصصص

 .313 -313 ص 

 .011-013 ص . پاییز. 20. ش 90 س«. مبنا ةساختمان جمله و جمل. »5734. صصصصصصصصصصصصصصص

. بهصار و 23 و 21. ش 91 س«. ا کشته شد؟یرد سلطان محمود مُّ -اتیخ و ادبیتار. »5735. صصصصصصصصصصصصصصص

 .  711-701 ص تابستان. 

. 553 و 551. ش 74 س«. ری زبصان هسصتندیادگینی، مبانی یجانش الگوها و محور. »5731. صصصصصصصصصصصصصصص

 .949-515 ص بهار و تابستان. 

. بهصار و 592 و 591 ش. 77 س«. در زبان فارسی، جملصه سصاخت ثصابتی نصدارد. »5732. صصصصصصصصصصصصصصص

 .974-951 ص تابستان. 

هصای بیصانی توصصیف در بررسی ت نیصك. »5712. پارسا، شمسی؛ فاطمی، سید حسین؛ ی، عباسقلیمحمّد

 .97-5. بهار. ص  511. ش 07س «. اشرار نیما یوشی 

ز و یی. پصا575 و 574 ش .77 س«. م سصبزواریینة عرفان ح یت در آیتجلی ولا. »5732. ان، عباسیمحمّد

 .111-105 ص زمستان. 

 در آن هصایگونصه و «مضحك» یهاحماسه لیتحل و یبررس»»  .5727.ی، علی؛ تسلیم جهرمی فاطمهمحمّد

 599-13 ص  . پاهیز.511. ش 03. س «یفارس زبان

 ش .14. س «؟«یزنگص بن سرد» ای «ب ریاب بن سرد» ست،یک به منسوب یسرد»»  .5721.محمودپور، لقمان

 531-511 ص  .بهار .521

ال ذهصن در سصمفونی یان سصیصت جریصروا. »5719. دخت؛ پورخالقی چترودی، مصهعلیمحمّدمحمودی، 

 .557-27 ص . زمستان. 507. ش 71 س«. مردگان
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 در یهنر صفت-اسم یهافرمول»»  .5721.محبوبه ؛ خراسانی،محمّد؛ فشارکی، یدعلیس محمودی لاهیجانی،

 صص  . تابستان.527 ش .02. س «یپهلو ةنامیخدا در یشفاه یهاسروده از یراثیم یفردوس ةشاهنام

95-15 

 ۀدور یخیتار متون و شاهنامه در یساسان پادشاهان لق  و نام ةسیمقا». 5721.محمودی لاهیجانی، سیدعلی

 559-32. ص  زمستان .522 ش .14 س .«یقمر یهجر هفتم تا سوم ۀسد از یاسلام

-5499. زمسصتان. صص  79. ش 1س «. یروانیبه مقالصة بهصار شص ینظر. »5715. محمّد، یی  طباطبایمح

5493. 

 500-597 ص  .زیپاه .511 ش .03. س «تایآناه یبَور جامة و انیب ببر»»  .5727مختاریان، بهار.

. بهصار و تابسصتان. 542 و 541. ش 91س «. شصابورییبررسی اوزان اشرار عطار ن. »5730. نیمدرسی، حس

 .599 -557 ص 

. بهار و تابستان. 542 و 541. ش 91س «. لات عطاریری در گلزار قص  و تمثیس» .5730. مدرسی، فاطمه

 .14 -72 ص 

ز و یی. پصا551 و 550. ش 92 س«. ك گلصزاریدو گل از  قه و جام جمیقة الحقیحد. »5731. صصصصصصصصصصصصص

 .770-795 ص زمستان. 

 21. ش 91 س«. ت(یس و مشروطیگانگان )انگلیت و بیاب مشروطانقل. »5735. مهدیمحمّدمرادی خل ، 

 . 559-21 ص . بهار و تابستان. 23 و

 صص ز و زمسصتان. یی. پصا571 و 570 ش. 70س «. باختر شمال است نصه شصرق. »5714. دیمرامی، جمش

272-207. 

-17 صص . بهار و تابستان. 573و  571. ش 71س «. در شرر حافو هیت رار قاف. »5715. ی، جوادیمرتضا

30. 

. 71س «. لیصها در بوتة نقصد و تحلیخی و روند دگرگونیر تاریدر س (طباق) تضاد. »5710. صصصصصصصصصصصصصص

 .901-975. زمستان. ص  515ش 

ز و زمسصتان. یی. پا575 و 574 ش. 77 س«. اسییحضرت علی )ع( و مخالفان س. »5732. محمّدمرتضوی، 

341- 371. 
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. 51 س«. هصای باسصتانی ایصران()مطالرة زبان رانییشناسی اکاربردهای زبان. »5715. محمّدقی، یمستأجر حق

 .349-115ص  . زمستان. 14ش 

. ش 52س «. قییتطب -خییشناسی تارزباندگاه یرانی از دیهای اخانوادۀ زبان. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .000-075ص  . زمستان. 31

 .11-77ص  . بهار. 14 ش. 95 س«. رانی در دورۀ باستانیهای ازبان. »5713. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 11. ش 97 س«. ا گشتارییة زایة نظریهای مرک  فارسی بر پانگاهی به وااه. »5712. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .913 -901ص  و تابستان. . بهار 12 و

. 90 س«. انة جنصوب یربصییف ساختمان فرل ماضی در زبان فارسی میتوص. »5734. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .711 -731 ص . تابستان. 27ش 

فرل در رمان جای خصالی . »5724.ادی، مرتضیآبدولت ؛دادی دستجردی، زهرهاله؛ مسترلی پارسا، یلامرضا

 .537-513ص  . تابستان. 537ش . 00س  آن«. سلوچ و منشأ آن

. ش 79س «. ای بر بازتاب اوضاع اجتماعی در شرر دورۀ قاجارمقدمه. »5731. نیمسرودی خراسانی، نسر

 .910-915و تابستان. ص  . بهار 591و  590

. بهار و تابسصتان. 592 و 591 ش. 77 س«. مررفت شهودی در مثنوی مولوی. »5732. لیمسرودی فرد، جل

 .711-702 ص 

. 597 و 599. ش 75س «. ات مرنوی مولوییی و نق  او در حبن چلیالدحسام. »5733. لیمسگرنژاد، جل

 .111-132 ص ز و زمستان. ییپا

. بهصار. 504. ش 71س ««. قیحداهق الحقصا»افتة فارسی با عنوان یری نایمررفی تفس. »5719. صصصصصصصصصصصصصص

 .939-913ص  

 .731-793ص  ز. یی. پا34. ش 51س «. طایوت. »5710. رضامحمّداهی، مشّ

 یهادانشگاه در یفارس زبان یریادگی و آموزش تیّوضر یبررس» .5727.؛ قنسولی، بهزادپور، مرضیهمشتاق

 571-555 ص  .زمستان .513 ش .03. س «جهان

ا در شصرر عرفصانی یصدر نگصرش دوگانصه بصه دناز وارستگی تا دلبستگی، بحثی . »5731. مهر، رحمانمشتاق

 .504-591. بهار و تابستان. ص  591و  590. ش 79س «. فارسی
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«. نویسی خراسانهای اقلیمی و روستایی در داستانویژگی. »5712. ؛ صادقی شهپر، رضامهر، رحمانمشتاق 

 .541-15. بهار. ص  511. ش 07س 

. تابسصتان. صص  515. ش 05س . «در آثار مهدی اخوان ثالث« یرونیآ»ا ی« طرن». »5713. میمشرّف، مر 

502-511. 

 .5442-222 ص . زمستان. 22. ش 91 س«. خراسان در دوران باستان. »5735. جوادمحمّدمش ور، 

س «. و ت امل ذوق صنرت و هنر یر آن بر تحرا اجتماعیه و تأثفلسف. »5703. ، عبدالمحسنینیالدمش وۀ

 .915-972ز. ص  یی. پا51. ش 0

. زمسصتان. صص  51. ش 0س «. یآموزش و پرورش در تصوف اسلام. »5703. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

711-042. 

 .23-39. بهار. ص  53. ش 1س «. یتفاوت استردادات روان. »5701. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ز. یی. پصا52. ش 1س «. لسوف: افلصاطون و ارسصطویاف ار دو ف یهماهنگ. »5701. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .101-013 ص 

. زمسصتان. 94. ش 1س «. لسوف: افلاطون و ارسطویاف ار دو ف یهماهنگ. »5701. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .120-112ص  

. 95. ش 1س «. لسوف: افلاطون و ارسصطویدو ف اف ار یماهنگشرد بر ه. »5702. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .919-999بهار. ص  

. ش 1س («. 7لسوف: افلاطون و ارسصطو )یاف ار دو ف یشرد بر هماهنگ. »5702صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .021-074. تابستان. ص  99

. ش 1س («. 0اطون و ارسصطو )لسوف: افلیدو ف اف ار یشرد بر هماهنگ. »5702. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .341-137ز. ص  یی. پا97

. ش 1س («. 1لسوف: افلاطون و ارسصطو )یدو فاف ار  یشرد بر هماهنگ. »5702. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .110 -173. زمستان. 90

 . ش3س («. 1لسوف: افلاطون و ارسصطو )یدو فاف ار  یشرد بر هماهنگ. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .975-531. بهار. 91
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. تابسصتان. 91. ش 3س «. گصریدر ملل د یر تمدن اسلامیاز تأث ییهانمونه. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .094-711ص  

-024. تابستان. ص  74. ش 1س «. در اسلام یف ر یهااختلاف روش. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

101. 

-313. زمسصتان. صص  01. ش 59س «. انهیتصوف و علم و ادب صوف». 5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

315. 

 .150-132ص  . زمستان. 35. ش 51س «. اسلام و آزادی. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

و  39. ش 52س «. هصامریارهای کلی و اصول نگهداری از تساوی آزادی. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .01-3ص  . بهار و تابستان. 37

. 11. ش 50س «. های مرکص  در فارسصیی فرلیهای نحوی و مرنایژگیو». 5713. نی، مهدییالدمش وۀ

 .115-112ز. ص  ییپا

 .919-912ص  . بهار و تابستان. 11 و 13. ش 51س «. ی زبانیساخت آوا. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .014-001ص  ز. یی. پا12. ش 51س («. 9ی زبان )یخت آواشا. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .114-117ص  . زمستان. 14. ش 51 س («.7ی زبان )یساخت آوا. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .540-12ص  . بهار. 15. ش 51س . («0ی زبان )یساخت آوا. »5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .011-093ص  ز و زمستان. یی. پا13 ش. 53 س «.خییشناسی تارزبان. »5717. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

-75ص  . بهار. 11. ش 51 س«. ییة مرنایة نظریزبان بر پا نگاهی به ساخت. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

10. 

و  39. ش 52س «. ریصر مطالرة زبان در دوران باستان و قصرون اخینگاهی به س». 5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .514-511ص  . بهار و تابستان. 37

ز. یی. پصا30 ش. 52س «. قصییخی و تطبیر زبانشناسصی تصارینگاهی به آیاز و س. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .911-935ص  

 .011-004 ص . پاییز. 20. ش 90 س«. آموزی کوداهای زبانهینظر. »5734. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

. 90 س«. ن و دستور زبان نظصریینانی و لاتوی  و گسترش دستور زبان یدایپ. »5734. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .353-111 ص . زمستان. 21ش 
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شناسی اروپا در سصدۀ های زبانهیها و نظر  و گسترش م ت یداینگاهی به پ. »5735. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 . 091-711 ص . بهار و تابستان. 23 و 21. ش 91 س«. ستمیب

. 91 س«. ری مهصارتیا و فراگیسازی زاة قاعدهیة فرضیم بر پاری زبان دویادگی. »5735. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .304-351 ص ز. یی. پا21ش 

س «. ی و سصرانجام آنی صایگرای آمرشناسی سصاخت  و گسترش زبانیدایپ. »5739. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .040 -717 ص  . تابستان.545 ش. 91

تصار کودکصان در بررسصی رشصد عناصصر و ل گفیصهای گصردآوری و تحلروش. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .921-911 ص ز و زمستان. یی. پا552 و 551 ش. 74 س«. های نحویساخت

 و 599. ش 75س «. ای جمله با توجه به زبان فارسصیای و مقولهساخت سازه. »5733. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .734-701 ص ز و زمستان. یی. پا597

. بهار 592 و 591 ش. 77 س«. ری دان  زبانییگبان همگانی و ش لدستور ز. »5732. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .99-1 ص و تابستان. 

 صص . بهار و تابستان. 577 و 579. ش 70س «. ضمیر پنهان در زبان فارسی. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

15-31. 

 و 570 ش. 70س «. انزبگفتار و دستور زبان آیازی با توجه به کودکان فارسی. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .031-003 ص ز و زمستان. یی. پا571

محورهصای عشصق زنصان بصه مصردان در . »5720مشهدی، محمدامیر؛ چهارمحالی، محمد؛ صادقی، حسصین. 

 .03-91. زمستان. ص  525. ش 01 س«. های ادبی و عامیانة فارسیقصه

. 503. ش 73س «. سصییقات مربوط به رودکی در زبان انگلیتحقمروری بر . »5717. دختنیمشهور، پرو

 .  554-25زمستان. ص  

ز و یی. پصا547 و 549. ش 91س ««. عشصق نامصه»ا  یصرقصم زن بصر ب. »5739. مصطفوی سبزواری، رضصا

 .210 -213 ص زمستان. 

. 512. ش 04س «.   کرمانجی خراسصانیی گویخی نظام آوایبررسی تار». 5711. نیمصطفوی گرو، حس

 .13-77زمستان. ص  

 .5572-5579. زمستان. 22. ش 91 س«. یال  رشگالِو بَ هند رشگالِبَ. »5735. مصطفوی، رضا
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-141صص  ز و زمسصتان. یی. پصا13 ش. 53 س«. ت در هندیرشد جمر. »5717. ری لنگرودی، حسنیمط

190. 

. بهصار و 37و  39. ش 52س «. ییك در مطالرصات روسصتایالگوی متدلوا». 5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .509-552ص  تابستان. 

. بهصار. 14 ش. 95 س«. د محصولات کشاورزییی جهانی در تولیخودکفا. »5713صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .30-13ص  

. پصاییز. 20. ش 90 س«. رانیبرداری کشاورزی در اهای بهرهعمل رد نظام. »5734. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .141-011 ص 

 و 21. ش 91 س«. د مشاع )نمونه: دشت مشهد(یهای تولیعمل رد تراون. »5735. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 . 029-033 ص . بهار و تابستان. 23

 . تابسصتان.545 ش. 91س «. ای اقتصصادییصنگرشی در کارکردهای جغراف. »5739. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .701 -777 ص 

. 543. ش 93س «. رانیصروستاهای ا تطبیقیی در اقتصاد یاینگرشی جغراف. »5737. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .351 -343 ص  زمستان.

 551. ش 74 س«. هرستان سبزواری بخ  کشاورزی در شیزاتوان اشتغال. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .540-27 ص . بهار و تابستان. 553 و

ی یع دسصتی در نصواحی روسصتایی صصنایزابررسی و شناخت توان اشتغال. »5733. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .001-093 ص ز و زمستان. یی. پا597 و 599. ش 75س «. شهرستان مشهد

. 70س «. ی شهرسصتان مشصهدیع دستی در نواحی روستایصناعوامل رکود . »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .511-505 ص . بهار و تابستان. 577 و 579ش 

ز و زمسصتان. یی. پصا13و  11 ش. 99 س«. در ادب فارسصی ادکرد فرهصادیصنة یشیپ. »5711. رضایمظفری، عل

 .014-002ص  

 .595 -11 ص . بهار. 29 ش. 90 س«. ن در ادب فارسیهای آخرابات و جلوه. »5734. صصصصصصصصصصصصصص

 -203 صص ز و زمسصتان. یی. پصا547 و 549. ش 91س «. ...«ر ما گفتیپ»باز هم . »5739. صصصصصصصصصصصصصص

219. 
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 .39-17 ص . بهار. 544. ش 91 س«. نیت پروینقد شخص. »5739. صصصصصصصصصصصصصص

 571. ش 71س «. رانییتا و مرشوق شاعران ایهای آناهیندای در باب همانهیفرض. »5715. صصصصصصصصصصصصصص

 .544-17 ص . بهار و تابستان. 573و 

 صص . بهصار. 504. ش 71س «. رانی و سامی در عرفان اسصلامیینی ایبر جهانیتأث. »5719. صصصصصصصصصصصصصص

15-24  . 

 .29-11  ز. صیی. پا501. ش 73س «. ر انگاری عرفانییخود ی. »5717. صصصصصصصصصصصصصص

 .542-23. تابستان. ص  512. ش 07س «. از نگاهی دیگر پیر مصغان. »5712. صصصصصصصصصصصصصص

ز. یی. پصا530. ش 00س  «.رانیصا یریدر سصنّت اسصاط یمصیترم یها  اسطورهیزا. »5724. صصصصصصصصصصصصصص

   .511-502ص  

 زبصان یهصاجلصوه و تطصور ریسص یبررس» .5721ذوالفقارزاده، فاطمه.؛ عبدالله ؛ طلوعی آذر،مظفری، علیرضا

 .30-13 ص  . تابستان.523 ش .14 س .«مراصر شرر در یمحل

. 543. ش 93س «. اد بصه مصواد مخصدر در شصهر مشصهدیبررسی مسألة اعت. »5737. محمّدمظلوم خراسانی، 

 .140 -337  ص زمستان.

. بهصار و 595 و 594. ش 75 س«. دۀ انقلاب و روند ابراد تحصولیمفهوم پد. »5733. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .594-21 ص تابستان. 

 و 579. ش 70س «. سمیالیونال سوسیرن  و انتخاب اصلح در ناسمرگ بی. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .979-942 ص . بهار و تابستان. 577

. 572 و 571. ش 71 س«. سصم آلمصانییالیونال سوسیی و ناسیایتالیسم ایفاش. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .191-312 ص پاییز و زمستان. 

. پاییز. ص  519. ش 05س «. ك ش یات زاهدان و صوفیان در هزار و یح ا. »5713. ، منصوریمرتمد

21-551. 

ز یی. پصا547 و 549. ش 91س «. ؛ مرشوق حافو کیست؟سرّ سرخوشی حافو. »5739. کن، مرصومهمردن

 .210-217 ص و زمستان. 

 .72-52ز. ص  یی. پا501. ش 73س «. ح و خطرات فراروی آنیزبان عربی فص. »5717. ییحیمرروف، 

 .31-17. تابستان. ص  517. ش 72س «. ا سماعیاس یار، قبا اشتقاق کُّیحت نَ. »5711. صصصصصصصصصصصص
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 -713ص  ز و زمستان. یی. پا13و  11 ش. 99 س«. فردوسی و لغات عربی. »5711. محمّدجرفرفر، نیمر

059. 

 .919 -972 ص . تابستان. 27. ش 90 س«. خ ، دام مرنی. »5734. صصصصصصصصصصصصصصصصص

ز و یی. پا547 و 549. ش 91س «. : از هند و اروپایی تا فارسی«ازدواج»اصطلاد . »5739. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .241 -121 ص زمستان. 

ز و یی. پصا575 و 574 ش. 77 س«. (121-153( و جامی )171-114) ابن عربی. »5732. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .104-197ص  زمستان. 

 .914-973. بهار. ص  510. ش 09س «. Dahyu ویدهبررسی وااۀ . »5711. مرینی سام، بهزاد

 .10-12ز. ص  یی. پا501. ش 73س «. ونس امره، شاعر ترای. »5717. مقصودی، ماهر،

 .21-31ص  . . بهار01. ش 59س «. یقال  مثلث در شرر فارس. »5711. نیمقصودی، نورالد

 .741-917ص  . تابستان. 01. ش 59س «. مستزاد. »5711. صصصصصصصصصصصصصصص

 .151-011ز. ص  یی. پا03. ش 59س «. تحول و ت امل مستزاد. »5711. صصصصصصصصصصصصصصص

 .351-110. زمستان. ص  01. ش 59س «. وستهیهای پتییدوب». 5711. صصصصصصصصصصصصصصص

 .111-111ز. ص  یی. پا15. ش 57س «. دین جدیتیوقافذ». 5711. صصصصصصصصصصصصصصص

 .51ش  .01س  .«رپصونیامص صریق شرر در یبلای استفهام کارکرد. »5729.نیك من ، مهدی؛ مقیمی، فاطمه

 .500-595ص   تابستان.

ز و زمسصتان. یی. پا571 و 570 ش. 70. س «شابورییهای عطار ن یایبررسی ن. »5714. ملك ثابت، مهدی

 .142-023ص  

. بهار. 510. ش 09س «. یاهای پژوه  علمی در هفت پی ر نظامی گنجهمایهبن. »5711. صصصصصصصصصصصصصصص

 .514-507ص  

-904. تابستان. ص  51. ش 1. س احمد ،یرجندیب یاحمد ترجمة«. لالة دایدار. »5701. رنی وف، ایمل

931. 

ز و زمسصتان. ییپصا 555 و 554. ش 91س «. ات عربصییصوانصات در ادبیهای حقصه. »5730. منتظمی، علی

 .779-753 ص 
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. بهصار و 553 و 551. ش 74 س«. ات مراصر عربی در مصریوانات در ادبیهای حقصه. »5731. صصصصصصصصصص

 .31-12 ص تان. تابس

 .512-533 ص . بهار. 500. ش 73 س«. ی نهضت ترجمةمراصر در مصریش وفا. »5717. صصصصصصصصصص

ز. یی. پصا514. ش 71س «. (شاعر مراصر مصصر) تان جانوران در اشرار احمد شوقیداس. »5710. صصصصصصصصصص

 .71-97ص  

-533. زمسصتان. صص  515. ش 71س «. ی نهضت ترجمه در عصر عباسییش وفا. »5710. صصصصصصصصصص

511. 

. 501. ش 73س «. ن قرآن بر شرر عربی مراصصریر الفا  و مضامیتأث. »5717. خرمی، مهدی ؛منتظمی، علی

 .945-532ص  ز. ییپا

 54. ش 7. س نیعبدالحسص ،گهركینة ترجم(«. 5) یی  روستایمح یشناسجامره. »5701. یمندرس، هانر

 .907-991ز. ص  یی. تابستان و پا55و 

. ییلصامرل ،انیصعرفانترجمة «. م؟یروبه چه نحو و به چه منظوری ما به دنبال فلسفه می. »5711. منه، آلبرت

 .134-111ص  ز. یی. پا03. ش 59س 

 .111-142ز. یی. پا93. ش 3. س جواد ،یدیحدترجمة «. ندۀ روشنف رانیآ. »5714. موراس، شارل

 س«. ری علم انساب آل ابی طال  )ع( در قرون چهارم و پنجم هجرییش ل گ. »5731. موتو، کازوهویمور

 .921-915 ص ز و زمستان. یی. پا551 و 550 . ش92

ها در روسصتای هشصتمر، از ك دامنصهیصنامیمطالرة اهود. »5713. نیحسمحمد؛ آدابی، موسوی حرمی، رضا

 .131-113ص  . زمستان. 17 ش. 95 س«. توابع قوچان

ادبیصات و علصوم  شناسصی در مجلصة دانشص دۀشناسی تصحیح و متنمقاله. »5725. علیمحمّدموسوی، سید

 .533-511 ص . پاییز. 531. ش 01س «. 533تا  5انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از ش 

م ادبیصات و علصو شناسصی در مجلصة دانشص دۀشناسی تصحیح و متنمقاله. »5725. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .531-517 ص . زمستان. 532. ش 01س «. 531تا  5 یها. شمارهاه فردوسی مشهدانسانی دانشگ

 یانسصان علصوم و اتیّصادب دانشص دۀ مجلّصة در شصده چاپ مقالات فهرست. 5729.صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .911-512. بهار. 514 ش 01 س. 532 تا 5های د. شمارهمشه یفردوس دانشگاه

 .972-953. تابستان. ص  505 ش. 71 سقجر. لامیه ال. 5719موسوی، کمال. 
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. 30 ش. 52ترجمصة اسصدالله آزاد. س «. کتابخانه به منزلة نهادی اجتماعی. »5711. ت کوماریموکهرجی، اج

 .724-732ص  ز. ییپا

های اسصاطیری و حماسصی ه نیروی او در سصنّتمرنی نام فریدون و ارتباط آن با س. »5711. مولایی، چنگیز

 .531-515. زمستان. ص  513. ش 09س «. ایران

-513صص  ز. یی. پصا530. ش 00س  «.سیمین قلم و تیغ درم در شاهنامة فردوسی. »5724. صصصصصصصصصصصصص

517. 

. بهصار. 531. ش 01س «. ت از شصاهنامهیك بیح یدربارۀ تصح یشنهادیپ مر یا من؟. »5725. صصصصصصصصصصصصص

 .37-11 ص 

 و شصاهنامه در ضحّاا وانیا نام دربارۀ یقیتحق) حت دس کلنگ و هوخت دز کنگ. 5727. صصصصصصصصصصصصص

 511-501 ص  .511 ش .03. س (اءیالانب و الار  ملوا یسن

 اینهیقر یةاپ بر باب ان ریاردش ةکارنام از وااه دو قراهت و حیتصح ۀدربار یشنهادیپ  » .3572. صصصصصصصصصصصصص

597-557. ص  944. ش 15س «. یفردوس ةشاهنام در  

. 3. س 145-115. نیحسص ،یدیمرترجمة «. یخ زبان شناسیمختصات و تار. »5714. ام گم ولیلیمولتن، و

 .145-115ز. ص  یی. پا93ش 

. ش 1. س محمّصدیعلص ،یریبرادران رفترجمة «. یشناسو روان یدارشناسیپد. »5715. نی، فرنالد لوسموهله

 .012-074. تابستان. ص  74

. 79. ش 1. س یرصیبصرادران رف محمّصدترجمصة علصی«. یاجتمصاع یشناسروان. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .112-107زمستان. ص  

 .392-351. زمستان. ص  01. ش 59س «. برکت». 5711. دیدالحممولوی، عب

صص  . زمسصتان. 31. ش 52س «. ابی مجموعصهیة دستورالرمل ارزیزی و تهیرطرد. »5711. مهراد، جرفر

175-101. 

 و 551 ش. 74 س«. ییای اصصولی در آمصوزش ابتصداوهی، شصتسل ری در حد یادگی. »5731. مهرام. بهروز

 .721 -711 ص ز و زمستان. یی. پا552

 ش. 74 س«. ل از زبان فارسی به زبان فرانسصهیهای دخبررسی اجمالی وااه. »5731. محمّدان. علییمهرداد

 .111-107 ص ز و زمستان. یی. پا552 و 551



 ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                             شمارۀ  اول نوین  جستارهای                                       551

 

 

 

خچة ورود مسصلمانان و نفصوذ و گسصترش اسصلام در مجموعصه ینگاهی به تار. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .251-247 ص ز و زمستان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. جنوبی و مرکزی ی ایکشورهای آمر

 انسان/  آدم ن یآفر داستان انر اس»»  .5729 .جواد، نزبایم  ؛محمّد، انیصبای دیجاو  ؛جواد محمّدمهدوی، 

 .527-512 ص  .تابستان .515 ش .01. س «(نهم قرن تا) یفارس یعرفان ادب متون از یبرخ در

. بهصار و 11 و 13. ش 51س «. لصادییسصتم میگانگان در آیصاز قصرن بیران و بیا. »5715. میراحمدی، مریم

 .594-19 ص تابستان. 

ز یی. پا10 و 17. ش 51س «. )در نیمة اول قرن بیستم میلادی( رانیس در اینق  انگل. »5719. صصصصصصصصصصصصص

 .397-121 ص  و زمستان.

. تابسصتان. 11 ش. 53 س(«. 5244-5214ران )یصاسی آلمان در ایس -نفوذ اقتصادی . »5717. صصصصصصصصصصصصص

 .711-702ص  

ز و زمسصتان. یی. پصا13ش . 53س («. 5244 -5214ران )یاسی ای ا در صحنة سیآمر. »5717صصصصصصصصصصصصص. 

 .111-173ص  

صص  . زمسصتان. 35. ش 51س («. 5244-5214ران )یصاسی ایه در صحنة سیروس. »5710. صصصصصصصصصصصصص

101-119. 

 .741-923ص  . . تابستان15. ش 95 س«. ران و آلمانیهای فرهنگی رواب  انهیزم. »5713. صصصصصصصصصصصصص

تحلیل فرمالیستی زبصان عرفصانی: لصوازم و . »5712. ؛ آلگونه جونقانی، مسروداصغر میرباقری فرد، سید علی

 .  01-93. پاییز. ص  534. ش 07س «. عواق  آن

 .971 -994 ص . بهار. 29 ش. 90 س«. قتیران طریمور گورکان و پیر تیام. »5734. نیرجرفری، حسیم

 در ششصم قصرن رسصازیتصو یادبص عناصصر ییبصاززا»»  .5721 .سصیاوش جصو،حصق ؛میردار رضایی، مصطفی

 ش .14 س .«(هشتم قرن یرهایتصو در یغیآم یشگردها ۀدوبار نمود) هشتم قرن یشرر یرهایتصو

 511-591 ص  .تابستان .523

. بهصار و تابسصتان. 573و  571. ش 71س «. آموزش زبان فارسی به اردو زبان. »5715. ن نازیردهقان، مهیم

 .930-902 ص 

. تابسصتان. 513. ش 04س «. «احمصد مطصر»زبان در گفتمان طنصز . »5711. دیحت، ناهی؛ نصی، فرامرزیرزایم

 .904-991ص  
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 .114-115 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. خییبلخ تار. »5739. میرفخرایی، مهشید

 صص ز و زمسصتان. ییپا 555 و 554. ش 91س «. انهیدربارۀ چند وااۀ فارسی م. »5730. صصصصصصصصصصصصصصصص

777-771. 

. بهصار و تابسصتان. 557 و 559 ش. 92 س«.  وکاران و پادافراه بصدکارانیپاداش ن. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .511-515 ص 

-732 صص ز و زمستان. یی. پا552 و 551 ش. 74 س«. ییدربارۀ دو وااۀ اوستا. »5731صصصصصصصصصصصصصصصص. 

710. 

. 74 س«. هادانشصگاه در ت آمصوزشیفیهای آموزشی در ارتقاء کنق  برگزاری کارگاه. »5731 دا.یری. ویم

 .140-021 ص ز و زمستان. یی. پا552 و 551 ش

. بهار. ص  501. ش 71)ضمیمه(. س «. های ادبی مراصرهیشناسی نقد و نظرکتاب. »5710. میزبان، جواد

945-954. 

شناسی شاهنامه و ادب حماسصی در مجلصة ادبیصات و مقاله. »5724. علیمحمّد؛ موسوی، سید میزبان، جواد

-997صص  ز. یی. پصا530. ش 00س  («.537تصا  5های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد )شماره

991. 

--577577  صص صص   پصاییز.پصاییز.  وو  تابسصتانتابسصتان  ..77  وو  99  شش  ..55  سس  «.«.ایرانشصهریایرانشصهری  باسباسابوالرابوالر»»  ..57005700  مجتبی.مجتبی.  مینوی،مینوی،

572572..  

 .920-912. تابستان. ص  99. ش 1. س «یطوس ییزال. »5702. مینوی، مجتبی

. زمسصتان. 91. ش 3س «. یزبان فارسص یشاعر و نشو و نما یم و رودکیة ح یبرزو. »5714. صصصصصصصصصصصص

 .  303-391ص  

 .740-939. تابستان. ص  74. ش 1س «. ناصر خسرو. »5715. صصصصصصصصصصصص

. 54س «. حت اربصاب ممل صتیدر نصص یرازیش یخ اجل سردیه از شیرسالة صاحب». 5719. صصصصصصصصصصصص

 .11-91ص  . بهار. 73ش 

 .572-577. تابستان. ص  7و  9. ش 5. س 5700. ، ابوالقاسمیرانشهری؛ ای، مجتبینویم

. 09س «. رشتة زبان و ادبیات فارسی یهادر پژوه  یزبان ی ردهایرو یبررس. »5711. امینمحمّدناصح، 

 .517-503. پاییز. ص  511ش 
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 .105-154. زمستان. ص  01. ش 59 س«. رانییمظاهری از رود فرهنگ ا». 5711. مهدیمحمّدناصح، 

 .947-531. بهار. ص  17. ش 50س «. راه خرافاتی در کورهیردپا». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .717-710. تابستان. ص  10. ش 50س («. 9ی در کوره راه خرافات )یردپا». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصصص

. بهصار و تابسصتان. 11 و 13. ش 51 س «.نی فارسصیت انسانی در آثار عرفایهو. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .15-71ص  

-147ص  ز و زمستان. یی. پا13 ش. 53 س«. رات عرفانی فارسییدر ترب« دل. »»5717. صصصصصصصصصصصصصصصصص

171. 

. 12. ش 51س «. د عرفصانی و ارتبصاط آن بصا وحصدت بشصریینگرشی به توح. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .909-955ص  تابستان. 

 .074-055ص  . زمستان. 31. ش 52س «. در آثار عرفانی فارسی صحبت. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .94-7ص  . بهار. 10 ش. 99 س(«. 9ژۀ عارفان )یزبان و. »5713. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .154-027ص  . زمستان. 17 ش. 95 س(«. 5ژۀ عارفان )یزبان و. »5713صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 صص ز و زمسصتان. یی. پصا547 و 549. ش 91س «. گریدگاهی دیتصوف از د. »5739. صصصصصصصصصصصصصصصصص

5591- 5504. 

. ش 93س «. ة فرهنگصی کودکصانیصر فرهنگ و ادب عامه در پصرورش روحیتأث. »5737. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .041 -721 ص  ز.یی. پا541

 صص . بهصار و تابسصتان. 542 و 541. ش 91 س«. وریشصهیاقبال و اند علامه. »5730. صصصصصصصصصصصصصصصصص

503- 511. 

. ش 75س «. انة زبصان فارسصییهای عامتییدوبپیدای  و سیر ی یایحوزۀ جغراف. »5733. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .119-102 ص ز و زمستان. یی. پا597 و 599

 صص . بهصار. 544. ش 91 س«. تیز تا اعلان مشصروطیهای تبرروزنامه. »5739. نیدی آذر، عبدالحسیناه

957- 905. 

ز. یی. پصا15. ش 57س «. سصتمیاقبال لاهوری مرمار وحدت اسلام در قصرن ب محمّد». 5711. نبئی، ابوالفضل

 .000-091ص  

 .905-997. بهار. ص  17. ش 50س «. نسیء و حرمت آن در اسلام». 5713. صصصصصصصصصصص
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 .  027-031ز. ص  یی. پا11. ش 50س «. جان در قلمرو اسلامیآذربا». 5713. صصصصصصصصصصص

-521صص  . بهصار و تابسصتان. 11 و 13. ش 51س «. وانییای دوازده حم دورهیتقو. »5715صصصصصصصصصصص. 

991. 

ز. یی. پصا12 . ش51س «.   زمان و مقام آن در قصرآنین و تشخییدر تر« قمر»ت یاهم. »5715. صصصصصصصصصصص

 .021-015ص  

 .371-347ص  . زمستان. 14. ش 51 س«. م اسلامییرانی در تقوینوروز ا. »5715 ص.صصصصصصصصصص

 ص  ز و زمستان.یی. پا10 و 17. ش 51 س «.مان کار مقوّیم و بیح برگی از تقویتشر. »5719. صصصصصصصصصصص

107-120. 

 .559-11ص  . بهار. 11. ش 53 س«. مر منجّیم و تفسیر تنجییتس. »5717. صصصصصصصصصصص

در دو جامرة هندی « گانگی فرهنگیی»حاکی از  «سنجیزمان» وۀیگانگی حاکم در شی. »5717. صصصصصصصصصصص

 .929-913ص  . تابستان. 11 ش. 53 س«. است رانییو ا

 .759-913ص  ز. یی. پا30 ش. 52س «. رانیخ ایها در گذرگاه تارشقاقی. »5711. صصصصصصصصصصص

 . 974-945 ص . بهار و تابستان. 23 و 21. ش 91 س«. جان در قلمرو مغولیآذربا. »5735صصصصصصصصصصص. 

 ربص یشصناخت شناسیتیروا در نینو ی ردیرو»»  .5721 .؛ شریفی، شهلارضامحمّدنژاد، پهلوان ؛نجفی، آزاده

 01-95 ص  . بهار.529. ش 02س  .«بیاسامان یالگو و ییروا یذهن یفضاها اساس

 .112-113ز. ص  یی. پا03. ش 59س «. ك قاعدۀ منسو، عروضیی. »5711. نجفی، ابوالحسن

 خصوان  متن؛ یپ از عدول در ییرنازام»»  .5721.جرفر محمّدیوسفیان،  الله؛لزگی، سید حبی ؛ امیرنجفی، 

 عباس) مردگان یسمفون و( اونامونو. د گلیم) سانچت لیهاب هایرمان و لیقاب و لیهاب داستان ینامتنیب

 94-5 ص  .. بهار529 ش .02س  .«(یمرروف

. پاییز و زمسصتان. 572 و 571. ش 71 س«. جاز و رابطة آن با مجازیبلایت حذف و ا. »5715. نجفی، رضا

 .194-147 ص 

 .14-05. بهار. ص  511. ش 04س «. ن نحوی در زبان عربییوجه بلایی تضم. »5711. صصصصصصصصصص

-735 صص . بهصار و تابسصتان. 577 و 579. ش 70س «. ی دربارۀ برزونامهیهاناگفته. »5714. نحوی، اکبر

711. 

 .21-31. تابستان. ص  512. ش 07س «. ست؟یگل و هرمز( از ک) خسرونامه. »5712. صصصصصصصصصصصصصص
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صص  ز. یی. پصا530. ش 00س  «.دربصارۀ زنصدگانی فردوسصی نقد روایتی از چهارمقاله. »5724. صصصصصصصصصص

511-994. 

911-911. بهار.ص  944. ش 15س«. (سِند ادگار،ی) شاهنامه ابیکم وااۀ دو دربارۀ  » .3572. صصصصصصصصص  

. زمستان. صص  79. ش 1س «. ام فرایتیدر رابطه با گذران ا یاش ال اقتصاد. »5715. بوالفضلندامانی، ا

271-211. 

-11صص  . بهار. 77. ش 2س «. )کتاب، روزنامه، مجله(ها یام فرایت و خواندنیا». 5719. صصصصصصصصصصصصص

31. 

. س ییلصامرل ،انیصعرفانترجمة «. ین سهروردیالدخ الاشراق شهابیش یفارسمؤلفان . »5711. نصر، حسن

 .514-501ص  . بهار. 01. ش 59

 یشناسصنشصانه»»  .5721 .مصریمسصیده  روضصاتیان، ؛سصرید شفیریون، ؛حسین آقاحسینی، ؛نصر آزادانی، ناهید

 یهصارمزگصان یحصیترج تیصمحور بصا) عطصار نامصةیالهص «کر  دختر» تیح ا در دوگانه یهاتقابل

 97-5 ص  .تابستان .523 ش .14 س .«(«یافشاگر» و «یرازدار»

 -943 صص . تابسصتان. 541. ش 93س «. بصاقی مانصد؟ «زهیدوش»ا عذرا یآ. »5737. محمّدنظری هاشمی، 

991  . 

 551. ش 74 س«. اسییم ضمنی سیتأمل در برخی مفاه :ح دورۀ یزنوییمدا. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .911-991 ص . بهار و تابستان. 553 و

. 597 و 599. ش 75س «. ز فردوسصییصدر اردوگاه دشمن، هلن هومر و هج. »5733. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .170-152 ص ز و زمستان. ییپا

. بهصار و تابسصتان. 592 و 591 ش. 77 س«. می بصه زبصان فارسصییجنگی قد. »5732. صصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .591-595 ص 

 رسصتم یشناسصچهره. 5721 .علیحمّصدمداودآبادی فراهانی،  ؛الدین؛ کزازی، میرجلالنقشبندی، سید ایوب

 .527 ش .02 س .(یگصوران) یکصرد ةشصاهنام در زال رسصتم با او یگرزهیست و ییگراهم و دستكی

 .32-17 ص  .تابستان

-011 صص زمسصتان.  ز ویی. پصا597 و 599. ش 75س «. ن فردوسییکلك هنرآفر. »5733.  ینقوی، نق

030. 
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 .109-153 ص . پاییز و زمستان. 572 و 571. ش 71 س«. گاه آفتاب خاوریجلوه. »5715. صصصصصصصصصص

 .17-73. تابستان. ص  501. ش 73س «. شمس، روشنگر روزگاران مولوی. »5717. صصصصصصصصصص

 .947-513. زمستان. ص  515. ش 71س «. نیحافو، گوته، پوش . »5710. صصصصصصصصصص

 .524-512. زمستان. ص  511. ش 72س «. «خسرویجام ک»، جامی به سان «گرال. »»5711. صصصصصصصصصص

 .503-577. پاییز. ص  519. ش 05س «. زد بادیرستم و ا. »5713. ؛ اکبری مفاخر، آرش ینقوی، نق

 صص ز و زمسصتان. ییپصا 555 و 554. ش 91س «. ت و دموکراسصییصترب. »5730. نیزاده، عبدالحس ینق

711-044. 

. ش 91س «. سصمیسم و ضصد ناتورالیان ناتورالیگرهارت هاوپتمان در کشاک  م. »5730. ن ورود، حسن

 .501 -573 ص . بهار و تابستان. 542 و 541

 .521-515 ص . زمستان. 507. ش 71 س«. اشتراا لفظی در قرآن. »5719. ن ونام، جرفر

 .531-513 ص . بهار. 500. ش 73 س«. نیاسلوب تضم. »5717. محمّد، ی؛ فاضلنوروزی، علی

 .531-514. بهار. ص  02. ش 57س «.  دل چشتییالشرراءراحوال و آثار فخ». 5711. نوشاهی، گوهر

 .093-059ز. ص  یی. پا15. ش 57س «. اقبال و حافو». 5711. صصصصصصصصصصصصصص

 و 571. ش 71 س«. د اجتماعی و فرهنگصی در آمصوزش و پصرورشیة بازتولینظر. »5715. نویانی، محسن

 .319-377 ص . پاییز و زمستان. 572

 .734-717 ص . بهار و تابستان. 577 و 579. ش 70س «.  قلم منتجَ. »5714. من ، مهدیكین

 .515-515 ص ز. یی. پا509. ش 71 س«. ان عجمان عرب و حسّحسّ. »5719. صصصصصصصصصصصصصصص

 .507-593 ص . بهار. 500. ش 73 س«. سی در بوستان سردیینوتجلی مقامه. »5717. صصصصصصصصصصصصصصص

 .53-5ز. ص  یی. پا501. ش 73س «. مایدر شرر ن «آوانام»نمود . »5717. صصصصصصصصصصصصصصص

. زمستان. صص  515. ش 71س «. مایدر شرر ن« برگردان»وۀ یل شیبررسی و تحل. »5710. صصصصصصصصصصصصصصص

22-555. 

 .14-72هار. ص  . ب519. ش 72س «. خوش سردی وقتِ. »5711. صصصصصصصصصصصصصصص

. 71س ««. کنار آتص کولی »سم و بازتاب آن در رمان یپست مدرن. »5710 .میا، مریننی؛ رام وبخت، ناصرین

 .532-517. بهار. ص  501ش 
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ة نفوذ سیاسی دولت مقتدر آشور و اقصوام علیه توسر مبارزات ماد یت اجتماعیاهم. »5702.  جو، مهوشین

-379. زمسصتان. صص  90. ش 1س «. مهاجم به منظور تش یل یك ح ومت ملی در سرزمین ایران

314. 

 .15-01ص  . بهار. 05. ش 55س «. رانیخ ایپارت، قوم گمنام در تار. »5710. صصصصصصصصصصصص

 .«سصناپور نیحس ذهنِ یهاداستان در اس از» .5721 .محمّدجواد ؛ مهدوی،بامش ی، سمیرا ؛مهشید فر،نیك

 .21-31 ص  تابستان. .523ش  .14س 

. 71 س«. شناختی سلامان و ابسال جامیهای فلسفی، عرفانی و روان ردیرو. »5715. واحددوست، مهوش

 .035-012  . پاییز و زمستان. 572 و 571ش 

 79-5 ص  . پاهیز.524 ش .01. س «لیتاره و رستم یها خان یشناس ساختار». 5720 .صصصصصصصصصصصصصصص

س «. و شاملوهای مختلف خداباوری در شرر اخوان، فرو، جلوه. »5712. ؛ قوام، ابوالقاسمزاده، عباسواعو

 .02-91. بهار. ص  511. ش 07

 ح م و امثال یةپا بر یفارس امثال در شاهنامه ریتأث یبررس»»  .5729 .محمّدجرفر ،یاحقّی؛ زاده، عباسواعو

 91-5ص   تابستان .515 ش .01. س «دهخدا

 مخزن در یرانشهریا یهاشهیاند تداوم». 5721.اف، خدایی؛ شریفرمحمّدجرف، یاحقّیوافی ثانی، مریم؛ 

 541-32 ص  . بهار.529. ش 02 س .«ینظام الاسرار

ز. صص  یی. پا97. ش 1. س محمّدیعل ،یریبرادران رفترجمة «. دکارت یروانشناس. »5702. یوالون، هانر

102-139. 

-09. بهصار. صص  91. ش 3. س یرصیبرادران رف محمّدیترجمة عل«. لیبر ام ینقد. »5714. صصصصصصصصصصصص

591  . 

 س«. و مقایسة اجمالی آن با فارسی مراصصر ی زبان کردی، لهجة سقزییساخت آوا. »5719. وثوقی، افضل

 .710-713ص  . تابستان. 19. ش 51

صص  ز. یی. پصا34. ش 51. س 5«. (5( )لهجصة سصقز) ساختمان فرل در زبان کردی. »5710. صصصصصصصصصصصص

153-111. 

صص  . زمسصتان. 35. ش 51س («. 9)(لهجصة سصقز) ساختمان فرل در زبان کردی. »5710صصصصصصصصصصصص. 

313-311. 
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ز و زمستان. ییپا 555 و 554. ش 91س «. زاری و مساهل وابسته به آننهادهای خبرگ. »5730. صصصصصصصصصصصص

 .051-045 ص 

 .04-52 ص . بهار و تابستان. 557 و 559 ش. 92 س«. ستمیشرر فرانسه در قرن ب. »5731. صصصصصصصصصصصص

 ص ز و زمستان. یی. پا597 و 599. ش 75س «. ز ادبی نوبلیملاحظاتی در باب جوا. »5733. صصصصصصصصصصصص

171-101. 

 550. ش 92 س«. ایات اوحدی مرایصهیانی در یزلیهای مهیهای سب ی قافیژگیو. »5731. نیوثوقی، حس

 .090-721 ص . 5731ز و زمستان یی. پا551 و

 .991-523ص  هار. . ب15. ش 51س «. لهك مقایعرو  فارسی در . »5719. ار، تفییان کامیدیوح

 .701-797ص  . تابستان. 11 ش. 53 س«. قاعی در شرر فارسییاوزان ا. »5717. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

. تابسصتان. 11 ش. 99 س«. قی شرر و منشصأ وزن شصرر فارسصییموس کتاب. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .991 -525ص  

. 544. ش 91 س«.   ابصواب گلسصتان سصردییتهذ   کتاب ویبررسی ترت. »5739. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .19-15 ص بهار. 

. 547 و 549. ش 91س «. در زبصان عصاطفی «ت رار»در زبان خبر و  «ت رار». »5739. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .5590 -5411 ص ز و زمستان. ییپا

ز و ییپصصا 555 و 554. ش 91س «. اتیصصدر ادب( Paradox) نمصصامتناقض. »5730صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .920-935 ص زمستان. 

. 75س «. های اسمی به وااه در فارسی گفتصاریگروهبرضی از های  یگرا. »5733. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .730-735 ص ز و زمستان. یی. پا597 و 599ش 

و  591. ش 79س «. میدر قصرآن کصر (ری لفو و مرنصییوند طبیپ)ی، یآوانام. »5731. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .734-713ز و زمستان. ص  یی. پا593

-15 صص . بهار و تابستان. 592 و 591 ش. 77 س«. ریبررسی مراعات نظ. »5732. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

34. 

ز و یی. پصا575 و 574 ش. 77 س«. اور مصذهبی شصاعر هفصت شصهر عشصقب. »5732 صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص.

 .191-157 ص زمستان. 
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 .3-5 ص . بهار. 504. ش 71س «. شخ بی هایبی و فرلیترک هایفرل. »5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .35-17 ص ز. یی. پا509. ش 71 س«. نفی درزبان فارسی. »5719. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

. 517. ش 72س «. (بررسی صفت نسبی) ی و استثنا در قواعد دستورییایزا. »5711 .صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 .541-23تابستان. ص  

 .540-23. بهار. ص  511. ش 04س «. منادا نق  دستوری ناشناخته. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ز. یی. پصا19 ش. 95 س. نیمحمّدحسص ،روانصبخ ترجمصة «.  صییر از یهمه به ی. »5713. ن دویورنه، ااگل

 .010-092ص  

 .151-012ص  ز. یی. پا34. ش 51س «. رانیسی هند شرقی در ایکمپانی انگل. »5710. مرضاورهرام، یلا

صص  . بهار و تابستان. 37و  39. ش 52س «. رانیکمپانی هلندی هند شرقی در ا. »5711صصصصصصصصصصصصصص. 

32-549. 

-757صص  ز. یی. پصا30 ش. 52س «. عصر زند ران دریخ ایپژوهشی در منابع تار. »5711. صصصصصصصصصصصصصص

704. 

ز. ص  یی. پا31. ش 94س «. میوریال و مسلّیس؛ رانیخی ایبررسی چند سند تار. »5711. صصصصصصصصصصصصصص

111-395. 

 .770-743ص  . تابستان. 15. ش 95 س«. رانیکمپانی فرانسوی هند شرقی در ا. »5713. صصصصصصصصصصصصصص

صص  . زمسصتان. 14. ش 51 س«. نی صا و مسصألة فلسصطیسم آمریالیامپر. »5715. وطن دوست، یلامرضا

153-171. 

. بهصار. 514 ش. 05 س«. المناقص  از اقوال مولانا در خلاصصه یاافتهیبخ  نو. »5713. نیافشمحمّد، ییوفا

 .741-921ص  

. 77 س«. است فرهنگی عصر رضا شصاهیت و سیمهدی قلی خان مخبر السلطنه هدا» .5732. لی، هادییوک

 .500-592 ص . بهار و تابستان. 592 و 591 ش

. 91 س«. های آه ی در تأمین آب شرب شصهرهای اسصتان خراسصاننق  سازنده. »5735ولایتی، سردالله. 

 .141-029. بهار و تابستان. ص  23و  21 ش

 -701 صص  . تابسصتان.545 ش. 91س «. ن آب شرب شصهر مشصهدیمش ل تأم. »5739. سردالله ولایتی،

712. 
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نق  چاه در توسرة استخراج آب در استان خراسان و اثصرات آن بصر مخصازن آب . »5731صصصصصصصصصصصصصص. 

 .731-715 ص ز و زمستان. یی. پا552 و 551 ش. 74 س«. نییرزمیز

و  590. ش 79س «. نصییرزمیهای زدهای ناشی از اضصافه برداشصت از آبخانصهامیپ. »5731. صصصصصصصصصصصصصص

 .590-543. بهار و تابستان. ص  591

. 11. ش 50. س منوچهر ،ات مختارییبترجمة «. ات و مطالرات ادبییادب». 5713. نی؛ وارن، اوستولك، رنه

 .109-177ز. ص  ییپا

گذشصته در زمصان ی افرصال یم مرنایبررسی ش ل دستوری و مفاه. »5711. ؛ رهبری، مهنازرضایولی پور، عل

 .941-525ز. ص  یی. پا510. ش 72س «. سة اجمالی آن با زبان فارسییزبان روسی و مقا

. زمسصتان. 79. ش 1س «. ران عهصد مغصولیا یت اجتماعیواقر ینینق  هنر در بازآفر. »5715. ، وهابیول

 .232-211ص  

. زمستان. صص  0. ش 5رضا مجتهدزاده. س یترجمة عل«. در باب کلمة بغداد یبحث. »5700. قیف، تویوهب

793-711. 

صص  . زمسصتان. 14. ش 51 س. افضصل ،وثوقیترجمة «. هیهای رمزی ترزجلوه. »5715. رث، اندرزجیو

372-310. 

. ش 3. س صصدیقی یمهد  ترجمة«. یتحول و ت امل هواشناس فصل اول: ،یهواشناس. »5714. و، آندرهیو

 .114-111ز. ص  یی. پا93

و استراتوسفر  5ها، تروپسفور هواشناسی، فصل دوم: آتمسفر یا جو، ترکیبات و سنج . »5715ه. ویو، آندر

 .11-11. بهار. ص  92. ش 1ترجمة مهدی صدیقی. س «. 9

. ش 1. س یقیصصد یترجمصة مهصد«. یابر یهاا نظامیدرومتئورها ی: ابرها، هیهواشناس. »5715. صصصصصصصصصص

 .131-103. تابستان. ص  74

ی از سصردی و یهاتیافشانی حافو )تأملی در باز چوب تر و بوسة سردی تا گل. »5710. ی، رود اللههاد

 .951-941. زمستان. ص  515. ش 71س «. حافو(

-115 صص  ز.یی. پا541. ش 93س «. ستیدفتر هفتم مثنوی از مولانا ن. »5737. قیپور سبحانی، توفهاشم

139. 
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 س«. رۀ المرارفی فرهنصگینگاشتی اطلاعات زبانی و داهای فرهنگمشخصه. »5734. ناباد، حسنیم هاشمی

 .91 -7 ص . بهار. 29 ش. 90

 روش  اسصاس بصر دیصزیبا یعرفصان یهاشصهیاند و تیشخص  یبررس  .5729؛ قوام، ابوالقاسم.هاشمی، زهره

   540-31 ص  . پاهیز.519 ش .01ی. س شناخت استرارۀ

 صص  . زمسصتان.543. ش 93س «. شناسی در ترجمصههای زبانافتهیکاربرد . »5737. رضامحمّدهاشمی، 

141- 151. 

ی و یش مجموعه مرتب  مرنصابه دو رو انگلیسی س وااگانیی تدریبررسی کارا. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .151-322 ص ز و زمستان. یی. پا571 و 570 ش. 70س «. ییر مرتب  مرنایمجموعه ی

. ش 71س «. ل کلام در متون علمییسی بر مبنای تحلیس دستور زبان انگلیتدر. »5719. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .552-543 ص . بهار. 504

 .11-77. بهار. ص  92. ش 1س . عذرا ،یخزاهلترجمة «. دیدیتوس. »5715. ثیلتون، ادیهام

. 509. ش 71 س«. ت نقدی ابصوالفرج اصصفهانی و ارزش انتقصادی الأیصانییشخص. »5719. اریهمتی، شهر

 .502-572 ص ز. ییپا

. ش 71س «. الصصور(ربا یصا قلرصة ذات)سیری در داستان دا هوش خاموش اییگو. »5719. دیهمدانی، ام

 .551-541 ص . تابستان. 505

 س««. تهصوع»و « بوف کور»دارشناسانه به تجربة وجود و مواجهه با آن در ینگاهی پد. »5717. صصصصصصصصصصصص

 .  511-501 ص . بهار. 500. ش 73

«. (هیصر کلام اشرری بر باب اول مصصباد الهدایتأث) انهیرهای صوفاز کلام اشرری تا باو. »5711. صصصصصصصصصصصص

 .501-593ز. ص  یی. پا510. ش 72س 

ز و زمسصتان. یی. پا551 و 550. ش 92 س«. ند توسرة اقتصادییمه در فراینق  ب. »5731. هوشمند، محمود

 .141-021 ص 

 .741-911ص  . تابستان. 09. ش 55س «. رازیشخند حافو شین. »5710. محمّدجرفر، یاحقّی

 .142-319. زمستان. ص  01. ش 59س «. رانیاسطوره در شرر امروز ا». 5711. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .333-314. زمستان. ص  19. ش 57س «. ات کودکانهیدرآفاق ادب». 5711. صصصصصصصصصصصصصصصص
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. ش 50مه(. س ی)ضصم«. های جنگم هشتم خوزستان، کارنامة سفر به جبههیقلا». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .04-5. زمستان. ص  11

 .015-093ز. ص  یی. پا11. ش 50س «. زد بهرامیدر قلمرو ا». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصص

  صص. بهار و تابستان. 11 و 13. ش 51س «. ری پارسییای بر متون تفسمقدمه. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصص

517-520. 

-907صص  . تابسصتان. 12. ش 51س «. ره به زبان فارسصییر شین تفسیترکهن. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصص

910. 

 .054-727ص  . بهار و تابستان. 33 و 31 ش. 94 س«. دربارۀ داستان کوتاه. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .11-5ز. ص  ییا. پ31. ش 94س مه(. ی)ضم«. دار پ نید. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .79-95ص  . بهار. 14 ش. 95 س«. نندهیقلم آفر. »5713. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .529-537ص  . تابستان. 15. ش 95 س«. لالة حافو. »5713. صصصصصصصصصصصصصصصص

صص  ز و زمستان. یی. پا13و  11 ش. 99 س«. خ؟یا تاریر، حماسه یداستان اردش. »5711. صصصصصصصصصصصصصصصص

792- 711. 

 .311 -302 ص ز و زمستان. یی. پا25 و 24. ش 97س «. قیدۀ تحقیاز د. »5712. صصصصصصصصصصصصصصصص

 صص . پصاییز. 20. ش 90 س«. ای در اصفهان عصصر صصفویخانهات قهوهیادب. »5734. صصصصصصصصصصصصصصصص

053-072. 

 . 755-740 ص  . بهار و تابستان.23 و 21. ش 91 س«. بر دست راست. »5735. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .111 -113 ص ز و زمستان. یی. پا547 و 549. ش 91س «. از شمار خرد. »5739. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .754-741 ص ز و زمستان. یی. پا597 و 599. ش 75س «. دیشناسی می بباره. »5733. صصصصصصصصصصصصصصصص

 .53-5ص  . زمستان. 532ش  .01س «. نام ناشناخته در شاهنامهیدو جا. »5725. صصصصصصصصصصصصصصصص

 17-73. بهار. ص   944. ش 15س «. کَرگسار؟ ای گُّرگسار. »5723. صصصصصصصصصصصصصصصص

. زمسصتان. 517. ش 05س «. فلسصفی شصاهنامه یتلخندها. »5713. پور، فهیمه؛ حاجیمحمّدجرفر، یاحقّی

 .999-943ص  

 .511 ش .01. س «یفروی تا یفردوس از شاهنامه منتخبات» .5720. ؛ رود الامینی، زهرامحمّدجرفر، ییاحقّ

 519-511 ص  .بهار



 ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                             شمارۀ  اول نوین  جستارهای                                       591

 

 

 

. 5724. فر، رقیصه؛ شصیبانیدختدی، مصه؛ پورخصالقی چتصرو؛ فصاطمی، سصید حسصینمحمّصدجرفر، یصاحقّی

. تابسصتان. 537ش . 00س «. ةالارب و شصاهنامهیدر نها اریداستان رستم و اسفند یقیتطب یساختارشناس»

 .79-5 ص 

ای فارسصی در لسصان الرصرب و بررسصی ه، وااهینجقانفَسصَ . »5711. ؛ محسصنی، شصهبازمحمّصدجرفر، یاحقّی

 .55-5. زمستان. ص  512. ش 04س «. خی آنیشناختی، ادبی و تارهای زبانژگییو

. 503. ش 73س «. ثصال فارسصیر فرهنگ اسلامی بصر امیتأث. »5717. احمدسید؛ پارسا، اللهی، لطفمحمّداری

 .577-555زمستان. ص  

 .730-711. تابستان. ص  27ش . 90س «. ابوبصیر مرادی. »5734یزدی مطلق، فاضل. 

ز و یی. پصا571 و 570 ش. 70س «. ند شصناخت انحصراف اجتمصاعییمدلی برای فرا. »5714. رقوبی، صمدی

 .321-317 ص زمستان. 

 .12-17. بهار. ص  5. ش 5س «. یتا بشر دوست یهودگیاز ب». 5700. سیغمایی، اقد

ز. صص  یی. تابسصتان و پصا55و  54. ش 7س «. باستان یهاگون آنوی و افسانهیآنت. »5701. صصصصصصصصصصصصص

951-990. 

. زمسصتان. صص  94. ش 1س «. یو احوال آنتوان دوسصنت اگزوپصر یشرد زندگ. »5701. صصصصصصصصصصصصص

113-145. 

. بهصار. صص  91. ش  3س ««. یدختصر وحشص»و « گون یآنت»در  یدیأس و ناامی. »5714. صصصصصصصصصصصصص

593-509. 

-129ص  . زمستان. 71. ش 2س «. یت مادام بواریدر شخص« سمیبوار» یبررس». 5719. صصصصصصصصصصصصص

357. 

 .519-575. بهار. ص  17. ش 50س «. بتین مصیجنگ ا». 5713. صصصصصصصصصصصصص

-121 صص . بهصار و تابسصتان. 23 و 21. ش 91 س«. ی جندقییشی از صفایاین. »5735. رضایی، علیغمای

144. 

س «. (ر خسرو دهلوییلی مقالت هفتم مطلع الانوار امینقد تح) ت خرسندیدول. »5730. نرلییوسفی، حسی

 .909 -975 ص تابستان. . بهار و 542 و 541. ش 91

 .77-7. بهار. ص  5. ش 5س «. م الصحهیترجمة تقو. »5700. یوسفی، یلامحسین
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 .537-519. تابستان. ص  7و  9. ش 5س «. احوال المتصوفه یه فیالتصف. »5700. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .99-5. بهار. ص  1ش . 9س «. یاقبال، شاعر زندگ. »5701. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .915-955. زمستان. ص  1. ش 9س «. قتیگزارشگر حق. »5701. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 . 11-50. بهار و تابستان. ص  50و  57. ش 0س «. استیر سیپ. »5703. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .570-551ز. ص  یی. پا51. ش 0س «. از اشرار یبرخ یعلت دوام و بقا. »5703. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .525-571. تابستان. ص  51. ش 1س «. از خراسان یعارف. »5701. صصصصصصصصصصصصصصصصص

ز. یی. پصا52. ش 1س «. اللهن فضصلیالددیدر آثصار رشص یانر اس اوضاع اجتماع. »5701صصصصصصصصصصصصصصصصص. 

 .071-774ص  

 .90-5. بهار. ص  95. ش 1س «. مرصوم و روشن در شاهنامه یاچهره. »5702. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .  119-157ز. ص  یی. پا97. ش 1س «. دخو. »5702. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .05-5. بهار. ص  91. ش 3س «. در آفاق یریس. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 . 742-910. تابستان. ص  91. ش 3س «. در بوستان یجهان مطلوب سرد. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .  397-343. زمستان. ص  91. ش 3س «.  ایاز استاد ف یریتصو. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .  324-333. زمستان. ص  91. ش 3س «. مراصر یات فارسیادب یمایس. »5714. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .109-147. زمستان. ص  79. ش 1س «. عشق پهلوان. »5715. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .711-772ص  ز. یی. پا72. ش 54س «. یدجوانمر یدر آرزو». 5717. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .110-101ص  . زمستان. 04. ش 54س «. و زبان ما یزبان فردوس». 5717. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .50-5ص  . تابستان. 09. ش 55س «. یشابوری  نیاد ادیبه . »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصص

-131صص  . زمسصتان. 00. ش 55س  «.اء در نظر صصاه یر شاعرانة اشیتصو. »5710. صصصصصصصصصصصصصصصصص

149. 

 .141-121. زمستان. ص  01. ش 59س «. ای استادبدرود با پژوهنده». 5711. صصصصصصصصصصصصصصصصص

 .911-919. تابستان. ص  10. ش 50س «. قی کلمات در شرر فردوسییموس». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصصص
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. تابسصتان. صص  10. ش 50س «. ییمد علصی رجصاادی از شادروان دکتر احی». 5713. صصصصصصصصصصصصصصصصص

907-901. 

صص  ز و زمستان. یی. پا25 و 24. ش 97س «. ای بهشت من و سه قطره شرر. »5712. صصصصصصصصصصصصصصصصص

103- 115. 

 -777 ص ز و زمستان. یی. پا25 و 24. ش 97س «. دیای که به مقصد نرسنامه. »5712. صصصصصصصصصصصصصصصصص

701. 
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 :نویسندگان  یهفهرست نما

  آآ

    مرضیه,مرضیه,  آباد،آباد،
  محمود,محمود,  زاده،زاده،  مهدیمهدی  آبدانانآبدانان
,,  حسین,حسین,  محمدمحمد  آدابی،آدابی،
    فرامرز,فرامرز,  کلات،کلات،  آدینةآدینة

    عباس,عباس,  آذرانداز،آذرانداز،
    محمدتقی,محمدتقی,  آذرمینا،آذرمینا،

  احمد,احمد,  آرام،آرام،
    قمر,قمر,  آریان،آریان،

  اصغر,اصغر,  علیعلی  آریایی،آریایی،
    الدین,الدین,  جلالجلال  آشتیانی،آشتیانی،
  ,,  ,,  ,,    حسین,حسین,  نی،نی،آقاحسیآقاحسی

  فردوس,فردوس,  زاده،زاده،آقاگلآقاگل
  ,,    مسعود,مسعود,  جونقانی،جونقانی،  آلگونهآلگونه

    حسین,حسین,  آلیاری،آلیاری،
  ,,  محمدرضا,محمدرضا,  آهنچیان،آهنچیان،
    آذر,آذر,  آهنچی،آهنچی،
    عباسعلی,عباسعلی,  آهنگر،آهنگر،
    غلامحسین,غلامحسین,  آهی،آهی،

    مریم,مریم,  آیاد،آیاد،

    اکرم,اکرم,  آیتیآیتی
    سجاد,سجاد,  آیدنلو،آیدنلو،

  اا

    حیدر,حیدر,  غلامغلام  سلامی،سلامی،  بایبای  ابراهیمابراهیم
    اوسط,اوسط,  علیعلی  ابراهیمی،ابراهیمی،

    محمدرضا,محمدرضا,  الرسول،الرسول،  ابنابن
    پیمان,پیمان,  ابوالبشری،ابوالبشری،

  ,,    محسن,محسن,  ابوالقاسمی،ابوالقاسمی،

    عارف,عارف,  ابوخلف،ابوخلف،
    ابراهیم,ابراهیم,  ابولقد،ابولقد،

    مهدی,مهدی,  محمّدمحمّد  احدیان،احدیان،
    عزیز.,عزیز.,  احمد،احمد،

  ,,  ,,    احمد,احمد,  بیرجندی،بیرجندی،  احمدیاحمدی

    حسن,حسن,  گیوی،گیوی،  احمدیاحمدی
    حبیب,حبیب,  احمدی،احمدی،
    مریلا,مریلا,  احمدی،احمدی،

    محمدعلی,محمدعلی,  احمدیان،احمدیان،
    محمد,محمد,  مه،مه،چیچی  اختراختر
    محمدسلیم,محمدسلیم,  اختر،اختر،

  ,,  زهرازهرا  اختیاری،اختیاری،

    اکبر,اکبر,  اخلاقی،اخلاقی،
    مظهر,مظهر,  ادوای،ادوای،
    تقی,تقی,  محمدمحمد  ادیب،ادیب،
    علی,علی,  جوان،جوان،  اردلاناردلان
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    ناصررضا,ناصررضا,  ارقامی،ارقامی،

    ,,سیماسیما  اول،اول،  ارمیارمی
    آ.,آ.,  ارونبایف،ارونبایف،
    ابراهیم,ابراهیم,  استاجی،استاجی،
    ,,  2020,,  77اعظم,اعظم,  استاجی،استاجی،

    محمد,محمد,  استعلامی،استعلامی،
    ,,محمدمحمد  سیدسید  نامقی،نامقی،  استواراستوار

    چارلزآمبروز,چارلزآمبروز,  استوری،استوری،
    سعدالله,سعدالله,  یف،یف،  اسداللهاسدالله

    محمود,محمود,  اسداللهی،اسداللهی،
    شکر,شکر,  اللهالله  للهی،للهی،اااسداسد

    ابوالقاسم,ابوالقاسم,  مطلق،مطلق،  پورپور  اسماعیلاسماعیل
    گلشن,گلشن,  پورمطلق،پورمطلق،اسماعیلاسماعیل

    رضا,رضا,  زاده،زاده،اشرفاشرف
    ناهید,ناهید,  اشرفی،اشرفی،

    اکبر,اکبر,  تبریزی،تبریزی،  اصغریاصغری

    محمدمهدی,محمدمهدی,  افتخاری،افتخاری،

    رضا,رضا,  عقدا،عقدا،  افخمیافخمی

    ی,ی,علعل  افخمی،افخمی،

    جواد,جواد,  کهن،کهن،  افشارافشار

    ایرج,ایرج,  افشار،افشار،

    الله,الله,خلیلخلیل  افضلی،افضلی،

    رضا,رضا,  افضلی،افضلی،

    اکبر,اکبر,  افقری،افقری،

    عباس,عباس,  اقبالی،اقبالی،

    هادی,هادی,  اکبرزاده،اکبرزاده،

    شکوفه,شکوفه,  اکبرزاده،اکبرزاده،

    حسن,حسن,  بیرق،بیرق،  اکبریاکبری

  ,,    آرش,آرش,  مفاخر،مفاخر،  اکبریاکبری

    صاحبعلی,صاحبعلی,  اکبری،اکبری،

  الله,الله,  هیبتهیبت  اکبری،اکبری،
    الامین,الامین,  ننمحسمحس  العاملی،العاملی،  الحسینیالحسینی

  ,,  زهره,زهره,  دستجردی،دستجردی،  دادیدادیالهاله

  ,,    حسین,حسین,  الهی،الهی،

  ,,    نصرالله,نصرالله,  امامی،امامی،

  ,,  عیسی,عیسی,  خانی،خانی،امنامن

    محمود,محمود,  امیدسالار،امیدسالار،

    مینو,مینو,  قاسمی،قاسمی،  امیرامیر

    فرزانه,فرزانه,  امیرپور،امیرپور،

    احمد,احمد,  خراسانی،خراسانی،  امیریامیری

    محمد,محمد,  زواری،زواری،  امینامین

    امیر,امیر,  یزدی،یزدی،  امینامین

    محمدرضا,محمدرضا,  امینی،امینی،

  ,,  ,,    رضا,رضا,  نژاد،نژاد،زابیزابیانان

    حسن,حسن,  انوری،انوری،

    شهین,شهین,  علیزاده،علیزاده،  اوجاقاوجاق
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    مهرانگیز,مهرانگیز,  اوحدی،اوحدی،

    جلیل,جلیل,  محبوب،محبوب،  ایرانایران

    رضا,رضا,  دوست،دوست،ایرانایران

    ابوالقاسم,ابوالقاسم,  ایرانشهری،ایرانشهری،

    محمدمراد,محمدمراد,  ایرانی،ایرانی،

    حسن,حسن,  ایزانلو،ایزانلو،

    تقی,تقی,  محمدمحمد  ایمان،ایمان،

    محمدتقی,محمدتقی,  پور،پور،ایمانایمان

  بب

  ,,  ,,اصغراصغرعلیعلی  صفری،صفری،  بابابابا

    مارسل,مارسل,  بازن،بازن،

    اس,اس,  س.س.  ورث،ورث،  باسباس

    خلیل,خلیل,  باستان،باستان،

    محمدابراهیم,محمدابراهیم,  پاریزی،پاریزی،  باستانیباستانی

    ,,علیعلی  باغداردلگشا،باغداردلگشا،

    علی,علی,  ،،««بقابقا»»  باقرزادهباقرزاده

  ,,    معصومه,معصومه,  باقری،باقری،

    اکبر,اکبر,علیعلی  خلیلی،خلیلی،  باقریباقری

    بهادر,بهادر,  باقری،باقری،

    مهری,مهری,  باقری،باقری،

    ,,زینبزینب  باقری،باقری،

    ,,  ,,  ,,  سمیرا,سمیرا,  بامشکی،بامشکی،

    رح,رح,  بختیاری،بختیاری،

    رحمان,رحمان,  بختیاری،بختیاری،
    اختیار,اختیار,  بخشی،بخشی،

    زینب,زینب,  بدیعی،بدیعی،

    مرتضی,مرتضی,  براتی،براتی،

  ,,,,  ,,    محمد,محمد,علیعلی  رفیعی،رفیعی،  برادرانبرادران

  

    سیروس,سیروس,  شکوهی،شکوهی،  برادرانبرادران

    ادوارد,ادوارد,  براون،براون،

    بهزاد,بهزاد,  برکت،برکت،

    کلمان,کلمان,  برگال،برگال،

    ,,حجتحجت  برهانی،برهانی،

  ,,    سعید,سعید,  بیگدلی،بیگدلی،  بزرگبزرگ

    محمدصادق,محمدصادق,  ری،ری،بصیبصی

    نسرین,نسرین,  بقایی،بقایی،

    حسین,حسین,  فاطمه،فاطمه،بنیبنی

    علیرضا,علیرضا,  بهاردوست،بهاردوست،

    رمضان,رمضان,  بهداد،بهداد،

  ,,    حسین,حسین,  بهروان،بهروان،

    غلامرضا,غلامرضا,  بهمنی،بهمنی،

    محمد,محمد,  فر،فر،  بهنامبهنام

    پیردو,پیردو,  بوادفر،بوادفر،

    پ,پ,  بوت،بوت،

    فاوز,فاوز,  بوتونیه،بوتونیه،

    ,,پروینپروین  ضیائی،ضیائی،  بوذریبوذری
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  ,,,,  ,,    ,,منوچهرمنوچهر  مختاری،مختاری،  بیاتبیات

,,  

    هادی,هادی,  بیدکی،بیدکی،

    محمد,محمد,  بیرانوندی،بیرانوندی،

    سوسن,سوسن,  بیضاوی،بیضاوی،

    حسن,حسن,  محمدی،محمدی،  بیگبیگ

    علی,علی,  بیگدلی،بیگدلی،

    خلیل,خلیل,  بیگزاده،بیگزاده،

    ناران,ناران,  بیلیک،بیلیک،

  ,,  ,,تقیتقی  بینش،بینش،

    حسینعلی,حسینعلی,  بیهقی،بیهقی،

  پپ

  ,,    محمدحسین,محمدحسین,  یزدی،یزدی،  پاپلیپاپلی

  ,,  احمد,احمد,  سیّدسیّد  پارسا،پارسا،

  ,,    شمسی,شمسی,  پارسا،پارسا،

    اشرف,اشرف,  پاکدل.پاکدل.

    عبدالواحد,عبدالواحد,  پاکستانی،پاکستانی،

    محمدجعفر,محمدجعفر,  سرشت،سرشت،پاکپاک

    ابوالقاسم,ابوالقاسم,  پرتوی،پرتوی،

    مهدی,مهدی,  پرهام،پرهام،

    خلیل,خلیل,  پروینی،پروینی،

    مهری,مهری,  پریرخ،پریرخ،

    دو,دو,  گزاویهگزاویه  پلانول،پلانول،

    یکتا,یکتا,  پور،پور،پناهپناه

    ,,  ,,    محمدرضا,محمدرضا,  نژاد،نژاد،پهلوانپهلوان

      ،،پورجوادی،نصراللهپورجوادی،نصرالله

  ,,,,  ,,  ,,مهدختمهدخت  چترودی،چترودی،  پورخالقیپورخالقی

,,  ,,,,,,  ,,  ,,,,

,,,,  ,,  ,,  

    ابراهیم,ابراهیم,  پوردرگاهی،پوردرگاهی،

    علی,علی,  پورفیکویی،پورفیکویی،

  ,,    تقی,تقی,  پورنامداریان،پورنامداریان،

    بهناز,بهناز,  پیامنی،پیامنی،

    مهدی,مهدی,  پیرزاده،پیرزاده،

    غلامرضا,غلامرضا,  پیروز،پیروز،

  ,,  رضا,رضا,  پیشقدم،پیشقدم،

    محسن,محسن,  علوی،علوی،  پیشواییپیشوایی

  تت

    اسماعیل,اسماعیل,  بخش،بخش،تاجتاج

  ,,    زهره,زهره,  تائبی،تائبی،

    هدی,هدی,مم  تدین،تدین،

    ژان,ژان,  تریکار،تریکار،

    فاطمه,فاطمه,  ،،جهرمیجهرمی  تسلیمتسلیم

    علی,علی,  تسلیمی،تسلیمی،

    عباسعلی,عباسعلی,  تفضلی،تفضلی،

    الله,الله,نعمتنعمت  بهبهانی،بهبهانی،  تقویتقوی



    571...                                    فهرست مقالات چاپ شده                                        پنجاه و ی مسال  

    ,,  ,,  ,,  ,,  ,,  محمد,محمد,  تقوی،تقوی،

    فریدون,فریدون,  طوسی،طوسی،  زادهزادهتقیتقی

    سمیه,سمیه,  تکر،تکر،

    رینچین,رینچین,  تورجی،تورجی،

    غلامعباس,غلامعباس,  توسلی،توسلی،

    ل,ل,  ا.ا.  تیبوی،تیبوی،

  ثث

    بهروز,بهروز,  ثروتیان،ثروتیان،

  جج

  ,,  عباس,عباس,  جاهدجاه،جاهدجاه،

  ,,  ,,  محمد,محمد,  صباغیان،صباغیان،  جاویدجاوید

    سوسن,سوسن,  جبری،جبری،

    ,,میلادمیلاد  جعفرپور،جعفرپور،

  ,,  اسدالله,اسدالله,  جعفری،جعفری،

    سمانه,سمانه,  جعفری،جعفری،

    مسعود,مسعود,  جعفری،جعفری،

  ,,  ,,مریممریم  جلالی،جلالی،

    یدالله,یدالله,  پندری،پندری،  جلالیجلالی

    محمدحسن,محمدحسن,  چالشتری،چالشتری،  جلالیانجلالیان

    ,,شهرامشهرام  جلیلیان،جلیلیان،

    عاطفه,عاطفه,  جمالی،جمالی،

    فیروز,فیروز,  جمالی،جمالی،

    فاطمه,فاطمه,  پور،پور،جهانجهان

    محمد,محمد,  فر،فر،جهانجهان

    فرانک,فرانک,  جهانگرد،جهانگرد،

  ,,    نادر,نادر,  جهانگیری،جهانگیری،

    محمدحسین,محمدحسین,  جواری،جواری،

    ,,جعفرجعفر  جوان،جوان،

    محمدرضا,محمدرضا,  جواهری،جواهری،

    نجف,نجف,  جوکار،جوکار،

    مصطفی,مصطفی,  جیحونی،جیحونی،

  چچ

    ,,مهردادمهرداد  چترایی،چترایی،

  ,,  رضا,رضا,  چراغی،چراغی،

    مرتضی,مرتضی,  عمرانی،عمرانی،  چرمگیچرمگی

    حسن,حسن,  چفتچی،چفتچی،

    بهروز,بهروز,  آرا،آرا،چمنچمن

    ,,  محمّد,محمّد,  چهارمحالی،چهارمحالی،

    محمدحسین,محمدحسین,  چودری،چودری،

  حح

    حافظ,حافظ,  حاتمی،حاتمی،

    فهیمه,فهیمه,  پور،پور،حاجیحاجی

    نادیا,نادیا,  پور،پور،حاجیحاجی

    اسماعیل,اسماعیل,  حاکمی،حاکمی،
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  ,,    احمد,احمد,  مقدم،مقدم،  حامدحامد

    عبدالهادی,عبدالهادی,  حائری،حائری،

  ,,    ابوالقاسم,ابوالقاسم,  )نوید(،)نوید(،  اللهیاللهیحبیبحبیب

  ,,    السّادات,السّادات,  بهجتبهجت  حجازی،حجازی،

  ,,  ,,  جواد,جواد,  حدیدی،حدیدی،

    محمد,محمد,  اکبری،اکبری،  حریریحریری

    محمود,محمود,  حریریان،حریریان،

    حسین,حسین,  آبادی،آبادی،حسنحسن

    محمود,محمود,  آبادی،آبادی،حسنحسن

    حسین,حسین,  الاشتی،الاشتی،  پورپورحسنحسن

    عبدالله,عبدالله,  میرعلی،میرعلی،  زادهزادهحسنحسن

    کاووس,کاووس,  لی،لی،حسنحسن

    رفعت,رفعت,  رخ،رخ،حسنیحسنی

    ,,  ,,فردینفردین  پناهی،پناهی،  حسینحسین

    لعیا,لعیا,  بهتاش،بهتاش،  زادهزاده  حسینحسین

    علی,علی,  پور،پور،حسینحسین

  ,,  مریم,مریم,  حسینی،حسینی،

    ,,نجمه,نجمه,  سروری،سروری،  حسینیحسینی

    آذر,آذر,  فاطمی،فاطمی،  حسینیحسینی

    اسماء,اسماء,  مقدم،مقدم،  حسینیحسینی

    رقیّه,رقیّه,  حسینی،حسینی،

    اکبر,اکبر,علیعلی  حسینی،حسینی،

    محمد,محمد,  حسینی،حسینی،

    محمدباقر,محمدباقر,  حسینی،حسینی،

    معصومه,معصومه,  سیدهسیده  حسینی،حسینی،

    داود,داود,  نسب،نسب،حسینیحسینی

    فریده,فریده,  بین،بین،حقحق

  ,,    لیلا,لیلا,  پرست،پرست،حقحق

    ,,سیاوشسیاوش  حقجو،حقجو،

    فرزام,فرزام,  حقیقی،حقیقی،

    مرضیه,مرضیه,  حقیقی،حقیقی،

    محمدرضا,محمدرضا,  حکیمی،حکیمی،

    سعید,سعید,  حمیدیان،حمیدیان،

    داریوش,داریوش,  بیگوند،بیگوند،  حیدریحیدری

  خخ

    نرگس,نرگس,  خادمی،خادمی،

    مرضیه,مرضیه,  خافی،خافی،

    محمد,محمد,  خاقانی،خاقانی،

    جلال,جلال,  مطلق،مطلق،  خالقیخالقی

    طاهره,طاهره,  باقری،باقری،  خامنهخامنه

    ابراهیم,ابراهیم,  خدایار،خدایار،

    غلامرضا,غلامرضا,  خدیوی،خدیوی،

    ,,محبوبهمحبوبه  راسانی،راسانی،خخ

    زیبا,زیبا,  خرسند،خرسند،

    علیرضا,علیرضا,  خرمایی،خرمایی،

    مهدی,مهدی,  خرمی،خرمی،
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    ,,نرگسنرگس  خزاعی،خزاعی،

    ا,ا,    عذرا,عذرا,  خزائلی،خزائلی،

    علی,علی,  فرید،فرید،  خزاییخزایی

    سوگل,سوگل,  خسروی،خسروی،

    کبری,کبری,  خسروی،خسروی،
    ابوالفضل,ابوالفضل,  خطیبی،خطیبی،

    نادر,نادر,  خلخالی،خلخالی،

    شهلا,شهلا,  اللهی،اللهی،خلیلخلیل

    مریم,مریم,  تیغ،تیغ،  جهانجهان  خلیلیخلیلی

    ,,  ن,ن,محسمحس  خلیلی،خلیلی،

    محمدکاظم,محمدکاظم,  خواجویان،خواجویان،

    ,,حمیدرضاحمیدرضا  خوارزمی،خوارزمی،

  ,,    طاهره,طاهره,  دستجردی،دستجردی،  خوشحالخوشحال

    غلامرضا,غلامرضا,  نژاد،نژاد،خویخوی

    مقصود,مقصود,  خیام،خیام،

    عباس,عباس,  خیرآبادی،خیرآبادی،

  دد

    اصغر,اصغر,  دادبه،دادبه،

    حسن,حسن,  تهرانی،تهرانی،  دادخواهدادخواه

    محمود,محمود,  دارم،دارم،

    محمد,محمد,  دامادی،دامادی،

    محمدتقی,محمدتقی,  پژوه،پژوه،دانشدانش

    علی,علی,  کیان،کیان،  دانشوردانشور

  ,,  ,,محمدعلی,محمدعلی,  فراهانی،فراهانی،  داودآبادیداودآبادی

  

    محمدرضا,محمدرضا,  داورپناه،داورپناه،

    امین,امین,  جلودار،جلودار،  زادهزادهدائیدائی

    محمد,محمد,  سیاقی،سیاقی،  دبیردبیر

    محمد,محمد,  دبیرمقدم،دبیرمقدم،

  ,,  مریم,مریم,  درپر،درپر،

    مهدی,مهدی,  درخشان،درخشان،

    نجمه,نجمه,  درّی،درّی،

    الله,الله,  حبیبحبیب  دعایی،دعایی،

    مهدی,مهدی,  دهرامی،دهرامی،

    بمانعلی,بمانعلی,  منگابادی،منگابادی،  دهقاندهقان

    حمد,حمد,اا  دهقان،دهقان،

    لقمان,لقمان,  دهقان،دهقان،

    هادی,هادی,یزدلی،یزدلی،  دهقانیدهقانی

  ,,  ,,مرتضیمرتضی  آبادی،آبادی،دولتدولت

    محمدحسین,محمدحسین,  دیانی،دیانی،

    دو,دو,  مانوئلمانوئل  دیگز،دیگز،

    غلامرضا,غلامرضا,  محمدی،محمدی،دیندین

  ذذ

    غلامرضا,غلامرضا,  علیان،علیان،  ذاتذات

    ,,امیدامید  کیش،کیش،ذاکریذاکری

    محمدرضا,محمدرضا,  ذبیحی،ذبیحی،
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    فاطمه,فاطمه,  ذوالفقارزاده،ذوالفقارزاده،

    حسن,حسن,  ذوالفقاری،ذوالفقاری،

    محسن,محسن,  ،،ذوالفقاریذوالفقاری

  رر

    ابوالقاسم,ابوالقاسم,  رادفر،رادفر،

  ,,,,  ,,  ,,  ,,  ,,    عبدالله,عبدالله,  رادمرد،رادمرد،

  

    مصطفی,مصطفی,  رادمرد،رادمرد،

    محمد,محمد,  مهند،مهند،  راسخراسخ

    محمدتقی,محمدتقی,  محصل،محصل،  راشدراشد

  ,,  ,,    محمّدرضا,محمّدرضا,  محصّل،محصّل،  راشدراشد

    الدین,الدین,  حسامحسام  راشدی،راشدی،

  ,,  ,,جوادجواد  آباد.آباد.علیعلی  راشکیراشکی

  ,,  مریم,مریم,  نیا،نیا،رامینرامین

    اکبر,اکبر,علیعلی  نتاج،نتاج،  ربیعربیع

    ,,سلیمانسلیمان  ربیع،ربیع،

    ,,  علی,علی,احمداحمد  بخارایی،بخارایی،  رجاییرجایی

    ,,  عبدالحمید,عبدالحمید,  رجایی،رجایی،

  ,,    نجمه,نجمه,  رجائی،رجائی،

    هاشم,هاشم,  زاده،زاده،رجبرجب

    قنبرعلی,قنبرعلی,  لو،لو،رجبرجب

    ,,سامانسامان  رحمانزاده،رحمانزاده،

    هما,هما,  رحمانی،رحمانی،

    غلامرضا,غلامرضا,  رحمدل،رحمدل،

    یوسف,یوسف,  لو،لو،رحیمرحیم

    فریبرز,فریبرز,  نیا،نیا،رحیمرحیم

    حسین,حسین,  رحیمی،رحیمی،

    عزیزالله,عزیزالله,  رحیمی،رحیمی،

    مهدیه,مهدیه,  نژاد،نژاد،رحیمیرحیمی

    حسین,حسین,  رزمجو،رزمجو،

    اکبر,اکبر,علیعلی  رزمی،رزمی،

    سحر,سحر,  نژاد،نژاد،رستگاریرستگاری

    ,,مرتضیمرتضی  رشیدی،رشیدی،

  ,,    محرم,محرم,  خاله،خاله،  کیشهکیشه  رضایتیرضایتی

    لیلا,لیلا,  رضایی،رضایی،

    محمود,محمود,  ارژنه،ارژنه،  دشتدشت  رضاییرضایی

    احمد,احمد,  رضایی،رضایی،

    حدائق,حدائق,  رضایی،رضایی،

    لیلا,لیلا,  رضایی،رضایی،

    مهسا,مهسا,  رضایی،رضایی،

    احمد,احمد,  رضی،رضی،

    زینب,زینب,  بخش،بخش،رفاهیرفاهی

    رضا,رضا,  مشهد،مشهد،  قدیمیقدیمی  رفائیرفائی

    شهلا,شهلا,  دوست،دوست،رقیبرقیب

  ,,  محمدمهدی,محمدمهدی,  رکنی،رکنی،

    محمود,محمود,  زاده،زاده،رمضانرمضان
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    ابراهیم,ابراهیم,  رنجبررنجبر

    مهناز,مهناز,  رهبری،رهبری،

    محمدرحیم,محمدرحیم,  رهنما،رهنما،

    ,,محمدحسینمحمدحسین  روانبخش،روانبخش،

    زهرا,زهرا,  الامینی،الامینی،  روحروح

    مسعود,مسعود,  روحانی،روحانی،

    زهرا,زهرا,  روحی،روحی،

    محمدرضا,محمدرضا,  روزبه،روزبه،

    کبری,کبری,  روشنفکر،روشنفکر،

  ,,    مریم,مریم,  سیدهسیده  روضاتیان،روضاتیان،

  ,,  وحید,وحید,  رویانی،رویانی،

    زهرا,زهرا,  زمینی،زمینی،  ریاحیریاحی

    محمد,محمد,  خان،خان،ریاضریاض

    محمد,محمد,  ریحانی،ریحانی،

    محمدحسین,محمدحسین,  رئوفی،رئوفی،

    حسین,حسین,  السادات،السادات،یسیسرئرئ

  زز

    غلامعلی,غلامعلی,  زارع،زارع،

    والنتینا,والنتینا,  زانولا،زانولا،

    ,,,,  ,,مهدی,مهدی,  سیدسید  زرقانی،زرقانی،

    الله,الله,  قدرتقدرت  زرونی،زرونی،

    عباس,عباس,  خویی،خویی،  زریابزریاب

    غلامرضا,غلامرضا,  چیان،چیان،زرینزرین

    حمید,حمید,  کوب،کوب،زرینزرین

    عبدالحسین,عبدالحسین,  کوب،کوب،زرینزرین

    محمدعلی,محمدعلی,  زکی.زکی.

    فاطمه,فاطمه,  زمانی،زمانی،

    مسلم,مسلم,  زمانی،زمانی،

  ,,,,,,    ,,رضارضا  زمردیان،زمردیان،

    محمدجعفر,محمدجعفر,  زمردیان،زمردیان،

    برات,برات,  زنجانی،زنجانی،

    ,,هماهما  اعزازی،اعزازی،  زادهزادهزنجانیزنجانی

    احسان,احسان,  طلب،طلب،  زندیزندی

    حسین,حسین,  زهرایی،زهرایی،

    ,,  سعید,سعید,  وندوندزهرهزهره

    مرتضی,مرتضی,  آبادی،آبادی،زینزین

    تورج,تورج,  وند،وند،زینیزینی

  ژژ

    پیر,پیر,  ژرژ،ژرژ،

  سس

    بهروز,بهروز,  صراف،صراف،  ساریساری

  ,,  ,,  ,,    سلمان,سلمان,  ساکت،ساکت،

    محمدحسین,محمدحسین,  ساکت،ساکت،

    غلامرضا,غلامرضا,  سالمیان،سالمیان،

    اکبر,اکبر,علیعلی  خانیانی،خانیانی،سامسام
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    ,,توفیقتوفیق  سبحانی،سبحانی،

    ملیحه,ملیحه,  رزاده،رزاده،ستاستا

    رضا,رضا,  ستاری،ستاری،

    مهدی,مهدی,  ستودیان،ستودیان،

    احمدعلی,احمدعلی,  صدر،صدر،  سجادیسجادی

    ژیلا,ژیلا,  سجادی،سجادی،

    قدمعلی,قدمعلی,  سرامی،سرامی،

    بهمن,بهمن,  سرکاراتی،سرکاراتی،

    ,,علیعلی  سروریعقوبی،سروریعقوبی،

    عبدالکریم,عبدالکریم,  سروش،سروش،

    ,,علیرضاعلیرضا  سزاوار،سزاوار،

    زهرا,زهرا,  نیا،نیا،سعادتیسعادتی

    جان,جان,  عالمعالم  سعیداف،سعیداف،

    ,,  ,,عباسعباس  سعیدی،سعیدی،

    مریم,مریم,  سعیدی،سعیدی،

    خدیجه,خدیجه,  سفیری،سفیری،

    ,,امیرامیر  محمدی،محمدی،  سلطانسلطان

    بهروز,بهروز,  سلطانی،سلطانی،

    حسن,حسن,  سلطانی،سلطانی،

    ,,مهدیمهدی  سلمانی.سلمانی.

    عباس,عباس,  سلمی،سلمی،

    عبدالامیر,عبدالامیر,  سلیم،سلیم،

    فاطمه,فاطمه,  سیّدهسیّده  سلیمی،سلیمی،

    علی,علی,  سلیمی،سلیمی،

    مرضیه,مرضیه,  سمیعی،سمیعی،

    احمد,احمد,  سنچولی،سنچولی،

  ,,  ,,  ,,  ,,سیروسسیروس  سهامی،سهامی،

  ,,    حسن,حسن,  علیعلی  نژاد،نژاد،سهرابسهراب

    محمد,محمد,  زاده،زاده،  عباسعباس  سیدسید

    لیلا,لیلا,  قاسم،قاسم،  سیدسید

    حسین,حسین,  موسوی،موسوی،  سیدسید

  ,,    حسین,حسین,  سیدی،سیدی،

    وحیده,وحیده,  سیدی،سیدی،

    علی,علی,  طوسی،طوسی،  سیلانیانسیلانیان

  شش

    هربر,هربر,  شافه،شافه،

    ناصرالدین,ناصرالدین,  حسینی،حسینی،  شاهشاه

    حمید,حمید,  شایان،شایان،

    اکبر,اکبر,  علیعلی  شجاعی،شجاعی،

    پوران,پوران,  شجیعی،شجیعی،

    محمدجواد,محمدجواد,  شریعت،شریعت،

    لی,لی,عع  شریعتمداری،شریعتمداری،

    خدایی,خدایی,  شریفاف،شریفاف،

    شهلا,شهلا,  شریفی،شریفی،

    محسن,محسن,  صحی،صحی،  شریفیشریفی

  ,,    شهلا,شهلا,  شریفی،شریفی،



    505...                                    فهرست مقالات چاپ شده                                        پنجاه و ی مسال  

    مریم,مریم,  زاده،زاده،شعبانشعبان

    اکبر,اکبر,  شعبانی،شعبانی،

    رضا,رضا,  شعبانی،شعبانی،

    اسماعیل,اسماعیل,  شفق،شفق،

    محمدرضا,محمدرضا,  کدکنی،کدکنی،  شفیعیشفیعی

  ,,  سعید,سعید,  شفیعیون،شفیعیون،

    ویدا,ویدا,  شقاقی،شقاقی،

    ابراهیم,ابراهیم,  شکورزاده،شکورزاده،

    محمود,محمود,  شکیب،شکیب،

    سیروس,سیروس,  میسا،میسا،شش

    اصغر,اصغر,  شهبازی،شهبازی،

    بهمن,بهمن,  شهری،شهری،

    رشید,رشید,  مردان،مردان،شهشه

    جعفر,جعفر,  شهیدی،شهیدی،

    احمد,احمد,  نوبر،نوبر،  شوقیشوقی

  ,,    رقیه,رقیه,  فر،فر،شیبانیشیبانی

    عباس,عباس,  الاسلامی،الاسلامی،  شیخشیخ

    محمد,محمد,  سیاه،سیاه،  شیخشیخ

    ,,حسینحسین  شیخی،شیخی،
    محمد,محمد,  شیخی،شیخی،

    محمدتقی,محمدتقی,  شیخی،شیخی،

    حیدر,حیدر,  شیرازی،شیرازی،

    مؤید,مؤید,  شیرازی،شیرازی،

    امیر,امیر,  د،د،شیرزاشیرزا

    قهرمان,قهرمان,  شیری،شیری،

    علیرضا,علیرضا,  سیدسید  زاده،زاده،شیرینشیرین

    ماری,ماری,  آنهآنه  شیمل،شیمل،

  صص

    زینب,زینب,  صابرپور،صابرپور،

    حسین,حسین,  صادقی،صادقی،

  ,,,,    رضا,رضا,  شهپر،شهپر،  صادقیصادقی

    محمد,محمد,  شهپر،شهپر،  صادقیصادقی

    احمد,احمد,  صادقی،صادقی،

    رسول,رسول,  صادقی،صادقی،

    سلیمان,سلیمان,  صادقی،صادقی،

    اشرف,اشرف,علیعلی  صادقی،صادقی،

    لیلا,لیلا,  صادقی،صادقی،

    م,م,مریمری  صادقی،صادقی،

    هاشم,هاشم,  صادقی،صادقی،

    ,,محسنمحسن  صادقی،صادقی،

    محمدعلی,محمدعلی,  صادقیان،صادقیان،

    سهیلا,سهیلا,  صارمی،صارمی،

    حامد,حامد,  صافی،صافی،

    قاسم,قاسم,  صافی،صافی،

    زهرا,زهرا,  ساداتی،ساداتی،  صالحیصالحی
    محمدرضا,محمدرضا,  مازندرانی،مازندرانی،  صالحیصالحی
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  ,,,,  مریم,مریم,  نیا،نیا،  صالحیصالحی

    مهدی,مهدی,  صانعی،صانعی،

    رامپور,رامپور,  نبوی،نبوی،  صدرصدر

    فاطمه,فاطمه,  نبوی،نبوی،  صدرصدر

    باقر,باقر,  نیا،نیا،  صدریصدری

    مهدی,مهدی,  صدری،صدری،

    حامد,حامد,  صدقی،صدقی،

    مصطفی,مصطفی,  صدیقی،صدیقی،

    علیرضا,علیرضا,  صدیقی،صدیقی،

  ,,,,    مهدی,مهدی,  صدیقی،صدیقی،

    احمد,احمد,  نصیرنصیر  صدیقی،صدیقی،

    مهین,مهین,  صدیقیان،صدیقیان،

    دخت,دخت,مهینمهین  صدیقیان،صدیقیان،

    مهدی,مهدی,  جویباری،جویباری،  صراحتیصراحتی

  ,,    محمدرضا,محمدرضا,  صرفی،صرفی،

    حبیب,حبیب,  صفرزاده،صفرزاده،

    جهانگیر,جهانگیر,  صفری،صفری،

    کوروش,کوروش,  صفوی،صفوی،

    هادی,هادی,  دی،دی،صمصم

    شیرین,شیرین,  صمصامی،صمصامی،

  ضض

    علی,علی,  الدّینی،الدّینی،  ضیاءضیاء

  طط

    مهدی,مهدی,  طالب،طالب،

    عباس,عباس,  شوشتری،شوشتری،  زادهزادهطالبطالب

    یحیی,یحیی,  طالبیان،طالبیان،

    محمود,محمود,  طاوسی،طاوسی،

  ,,    کاظم,کاظم,  طباطبایی،طباطبایی،

    محمدصادق,محمدصادق,  طباطبایی،طباطبایی،

    حمید,حمید,  طبسی،طبسی،

    ,,عبداللهعبدالله  آذر،آذر،  طلوعیطلوعی

    بهرام,بهرام,  طوسی،طوسی،

    عبدالطیف,عبدالطیف,  طیباوی،طیباوی،

  عع

  ,,  ,,    محمود,محمود,  عابدی،عابدی،

    علیرضا,علیرضا,  عابدیان،عابدیان،

    سعید,سعید,  جمیل،جمیل،  عبادیعبادی

    محبوبه,محبوبه,  نوغانی،نوغانی،  عباسپورعباسپور

  ,,,,  ,,جوادجواد  عباسی.عباسی.

  ,,  الله,الله,  حبیبحبیب  عباسی،عباسی،

    محمود,محمود,  عباسی،عباسی،

    محمدهادی,محمدهادی,  خدایی،خدایی،  عبدعبد

    عبدالکریم,عبدالکریم,  عبداللهی،عبداللهی،

    حمید,حمید,  عبداللهیان،عبداللهیان،
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    افسانه,افسانه,  عبدلی،عبدلی،
    رام,رام,شهشه  عبدلی،عبدلی،

    تقی,تقی,  عدالتی،عدالتی،

    مسعود,مسعود,  سیدسید  عدنانی،عدنانی،

    عباس,عباس,  عرب،عرب،

    مهدی,مهدی,  عرفانی،عرفانی،

    ,,  ,,  ,,,,غلامعلیغلامعلی  عرفانیان،عرفانیان،

    رجبعلی,رجبعلی,  عسکرزاده،عسکرزاده،

    ابوالفضل,ابوالفضل,  عشقی،عشقی،

    سمیه,سمیه,  عطاردی،عطاردی،

    تهمینه,تهمینه,  کچویی،کچویی،  عطاییعطایی

    ,,الههالهه  یانچشمه،یانچشمه،  عظیمیعظیمی

    رحیم,رحیم,  عفیفی،عفیفی،

    محمد,محمد,  مقدم،مقدم،  علویعلوی

  ,,  مهیار,مهیار,  مقدم،مقدم،  علویعلوی

    فرزانه,فرزانه,  زاده،زاده،علویعلوی

    محبوبه,محبوبه,  حوری،حوری،  علیعلی

    نسرین,نسرین,  اکبری،اکبری،علیعلی

    صدیقه,صدیقه,  علیپور،علیپور،

    ملیحه,ملیحه,  علیزاده،علیزاده،

    زهرا,زهرا,  بیرجندی،بیرجندی،  علیزادهعلیزاده

    علی,علی,  علیزاده،علیزاده،

    منا,منا,  مددی،مددی،علیعلی

    مهرانگیز,مهرانگیز,  نژاد،نژاد،علیعلی

    ,,  ,,  داوود,داوود,  مقدم،مقدم،  عمارتیعمارتی

    د,د,محممحم  مهدیرجی،مهدیرجی،  عموزادهعموزاده

    محمد,محمد,  عموزاده،عموزاده،

    محمد,محمد,  عنایتی،عنایتی،

  غغ

    صالحه,صالحه,  مقدّم،مقدّم،  غضنفریغضنفری

    محمد,محمد,  غضنفری،غضنفری،

    رضا,رضا,  غفوری،غفوری،

    محمد,محمد,  غلام،غلام،

    لیلا,لیلا,  آهنگرکلایی،آهنگرکلایی،  غلامپورغلامپور

  ,,  غلامحسین,غلامحسین,  زاده،زاده،غلامحسینغلامحسین

    محمدعلی,محمدعلی,  نژاد،نژاد،غلامیغلامی

  فف

    اقدس,اقدس,  فاتحی،فاتحی،

    محمود,محمود,  فاضل،فاضل،

  ,,    محمد,محمد,  فاضلی،فاضلی،

  ,,  ,,    حسین,حسین,  سیدسید  طمی،طمی،فافا

    محمدحسین,محمدحسین,  فاطمی،فاطمی،

    مرتضی,مرتضی,  فاطمی،فاطمی،

    قادر,قادر,  قاضی،قاضی،  فتاحیفتاحی

    الله,الله,  رحمترحمت  فتاحی،فتاحی،
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  ,,  محمود,محمود,  رودمعجنی،رودمعجنی،  فتوحیفتوحی

    محمدصادق,محمدصادق,  فربد،فربد،

    غلامحسین,غلامحسین,  پهلو،پهلو،فرجفرج

    محمود,محمود,  فرح،فرح،

    دخت,دخت,  مهینمهین  نیا،نیا،  فرخفرخ

    فریدون,فریدون,  فرخ،فرخ،

    رحیم,رحیم,  نیا،نیا،فرخفرخ

    ,,دثهدثهمحمح  فرخی،فرخی،

    ناصر,ناصر,  گهر،گهر،  فرشادفرشاد

    خسرو,خسرو,  فرشیدورد،فرشیدورد،

    تهماسب,تهماسب,  اف،اف،  فرضعلیفرضعلی

    منیره,منیره,  شوب،شوب،  فرضیفرضی

    سارا,سارا,  فرضی،فرضی،

    فریده,فریده,  فرهادی،فرهادی،

    محمود,محمود,  فرهودی،فرهودی،

    حسن,حسن,  فروغی،فروغی،

    عبدالله,عبدالله,  فریار،فریار،

    ,,  محمد,محمد,  فشارکی،فشارکی،

    محمود,محمود,  فضیلت،فضیلت،

    محمّد,محمّد,غلامغلام  فقیری،فقیری،

    حسین,حسین,  فقیهی،فقیهی،

    امین,امین,  فکرت،فکرت،

    جهانگیر,جهانگیر,  ارشاد،ارشاد،  فکریفکری

    گیتی,گیتی,  رستگار،رستگار،  فلاحفلاح

    بهمن,بهمن,  فلاح،فلاح،

    مرتضی,مرتضی,  فلاح،فلاح،

    ویلم,ویلم,  فلور،فلور،

    ,,علیرضاعلیرضا  فولادی،فولادی،

    منوچهر,منوچهر,  عسگری،عسگری،  فیروزفیروز

  قق

    بهزاد,بهزاد,  قادری،قادری،

    فاطمه,فاطمه,  قادری،قادری،

    علی,علی,  سیدسید  زاده،زاده،قاسمقاسم

    فرید,فرید,  قاسملو،قاسملو،

    علیرضا,علیرضا,  قاسمی،قاسمی،

    ,,قدرتقدرت  پور،پور،قاسمیقاسمی

  ,,  ,,,,,,,,  فرزاد,فرزاد,  قائمی،قائمی،

    شهریور,شهریور,  قائنی،قائنی،

    حسینعلی,حسینعلی,  قبادی،قبادی،

    نزار,نزار,  قبانی،قبانی،

  ,,    احسان,احسان,  قبول،قبول،

    محدثه,محدثه,  قدسی،قدسی،

    اندیشه,اندیشه,  قدیریان،قدیریان،

    آرش,آرش,  قراگزلو،قراگزلو،

  ,,  محمودرضا,محمودرضا,  صباغ،صباغ،  قربانقربان

    حسین,حسین,  قربانی،قربانی،
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    باقر,باقر,  زرین،زرین،  قربانیقربانی

    خاور,خاور,  قربانی،قربانی،

    محمود,محمود,  قربانی،قربانی،

    زهرا,زهرا,  پور،پور،قربانیقربانی

    طاهره,طاهره,  نژاد،نژاد،قربانیقربانی

    سعیدالله,سعیدالله,  بگلو،بگلو،  قرهقره

    حسن,حسن,  نژاد،نژاد،  قرهقره

    ,,گلنازگلناز  خانی،خانی،قلعهقلعه

    حیدر,حیدر,  زاده،زاده،قلیقلی

    بیتا,بیتا,  قنبری،قنبری،

  ,,  بهزاد,بهزاد,  قنسولی،قنسولی،

    محمد,محمد,  قهرمان،قهرمان،

  ,,  ,,  ,,    ابوالقاسم,ابوالقاسم,  قوام،قوام،

    مهوش,مهوش,  قویمی،قویمی،

    ابراهیم,ابراهیم,  قیصری،قیصری،

    ,,فاطمهفاطمه  محمدی،محمدی،  قیومیانقیومیان

  کک

    سمیرا,سمیرا,  کاشمری،کاشمری،

    معراج,معراج,  کاظمی،کاظمی،

    دخت,دخت,مهینمهین  کاظمی،کاظمی،

    هلموت,هلموت,  کالبیتزر،کالبیتزر،

    جمیله,جمیله,  کدیور،کدیور،

    انگیز,انگیز,روحروح  کراچی،کراچی،

    عالیه,عالیه,  کامبوزیا،کامبوزیا،  زعفرانلوزعفرانلو  کردکرد

    محمدحسین,محمدحسین,  کرمی،کرمی،

    غلامحسین,غلامحسین,  دوستان،دوستان،  کریمیکریمی

  ,,,,  ,,      میرجلالالدین,میرجلالالدین,  کزازی،کزازی،

  

    صمد,صمد,  کلانتری،کلانتری،

    ایران,ایران,  کلباسی،کلباسی،

    پل,پل,  کلورل،کلورل،

    محمدجواد,محمدجواد,  کمالی،کمالی،

  ,,  محمدکاظم,محمدکاظم,  کهدویی،کهدویی،

    فاطمه,فاطمه,  کوپا،کوپا،

    طاهره,طاهره,  کوچکیان،کوچکیان،

    حسینعلی,حسینعلی,  کوهستانی،کوهستانی،

    مهدی,مهدی,  کیوان،کیوان،

  گگ

    رامون,رامون,  گاژا،گاژا،

    مصطفی,مصطفی,  گرجی،گرجی،

    الدین,الدین,جلالجلال    گرگیجگرگیج

    ,,پیرپیر  گریه،گریه،

    ,,ملیحهملیحه  مارشک،مارشک،  گزیگزی

    فرزانه,فرزانه,  گشتاسب،گشتاسب،

    احمد,احمد,  معانی،معانی،  گلچینگلچین

    میترا,میترا,  گلچین،گلچین،
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    پروین,پروین,  زاده،زاده،گلیگلی

    سهراب,سهراب,  مراد،مراد،  گنجیگنجی

    محمدحسن,محمدحسن,  گنجی،گنجی،

    مهشید,مهشید,  گوهری.گوهری.

    ,,الدینالدیننجمنجم  گیلانی،گیلانی،

  لل

    ژیلبر,ژیلبر,  لازار،لازار،

    لارنس,لارنس,  لاکهارت،لاکهارت،

    مجید,مجید,  خانیکی،خانیکی،  لبافلباف

    ژرژ,ژرژ,  ینیه،ینیه،لرملرم

  ,,    حبیبالله,حبیبالله,  سیدسید  لزگی،لزگی،

    حسین,حسین,  لسانی،لسانی،

    حسین,حسین,  آبادی،آبادی،لطفلطف

    علی,علی,  لطفی،لطفی،

    نقی,نقی,  لطفی،لطفی،

    کاظم,کاظم,  ساعدی،ساعدی،  پورپورلطفیلطفی

    طاهره,طاهره,  نیا،نیا،لطفیلطفی

    ,,فرخفرخ  نژاد،نژاد،لطیفلطیف

    گئوفری,گئوفری,  لوئیس،لوئیس،

    کریم,کریم,  مطلق،مطلق،  لیومیلیومی

  مم

    رودلف,رودلف,  ماتسوخ،ماتسوخ،

    آندره,آندره,  مارتینه،مارتینه،

    الله,الله,عزتعزت  مافی،مافی،

  ,,  تیمور,تیمور,  مالمیر،مالمیر،

    فاطمه,فاطمه,  وان،وان،  ماهماه

    عباس,عباس,  ماهیار،ماهیار،

    یحیی,یحیی,  ماهیارنوابی،ماهیارنوابی،

    مینا,مینا,  زاده،زاده،متصدیمتصدی

    یحیی,یحیی,غلامغلام  متعلمی،متعلمی،

    جلال,جلال,  متینی،متینی،

  ,,  اللهالله  فتحفتح  مجتبائی،مجتبائی،
    علیرضا,علیرضا,  مجتهدزاده،مجتهدزاده،

    احمد,احمد,  مجتهدی،مجتهدی،

    ساناز,ساناز,  مجرد،مجرد،

  ,,    مجتبی,مجتبی,  مجرد،مجرد،

    امین,امین,  زاده،زاده،مجلیمجلی

    مهدی,مهدی,  محبتی،محبتی،

    ناصر,ناصر,  محبی،محبی،

    محمد,محمد,  محتشمی،محتشمی،

    مرتضی,مرتضی,  محسنی،محسنی،

    احمد,احمد,  محسنی،محسنی،

    شهباز,شهباز,  محسنی،محسنی،

    ناصر,ناصر,  نیا،نیا،محسنیمحسنی

    مهدی,مهدی,  محقق،محقق،
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  ,,  سیدعباس,سیدعباس,  رضائی،رضائی،  محمدزادهمحمدزاده

,,  

    عباسقلی,عباسقلی,  محمدی،محمدی،

    نرگس,نرگس,  بدر،بدر،  محمدیمحمدی

    ,,محسنمحسن  فشارکی،فشارکی،  دیدیمحممحم

  ,,    عباسقلی,عباسقلی,  محمدی،محمدی،

    علی,علی,  محمدی،محمدی،

    اکبر,اکبر,  علیعلی  محمدی،محمدی،

    عباس,عباس,  محمدیان،محمدیان،

    لقمان,لقمان,  محمودپور،محمودپور،

    سیدعلی,سیدعلی,  لاهیجانی،لاهیجانی،  محمودیمحمودی

    علیرضا,علیرضا,  محمودی،محمودی،
    محمدعلی,محمدعلی,  محمودی،محمودی،

    محمد,محمد,  طباطبایی،طباطبایی،  محیطمحیط

    بهار,بهار,  مختاریان،مختاریان،

    محمود,محمود,  مدبری،مدبری،

  ,,  فاطمه,فاطمه,  مدرسی،مدرسی،

    حسین,حسین,  مدرسی،مدرسی،

    محمدمهدی,محمدمهدی,  خلج،خلج،  مرادیمرادی

    مهران,مهران,  مرادی،مرادی،

    جمشید,جمشید,  مرامی،مرامی،

    جواد,جواد,  مرتضایی،مرتضایی،

    محمد,محمد,  مرتضوی،مرتضوی،

    ,,حسینحسین  مریدی،مریدی،

    محمد,محمد,  حقیقی،حقیقی،  مستأجرمستأجر

    غلامرضا,غلامرضا,  پارسا،پارسا،  مستعلیمستعلی

    نسرین,نسرین,  خراسانی،خراسانی،  مسعودیمسعودی

    جلیل,جلیل,  فرد،فرد،  مسعودیمسعودی

    یه,یه,مرضمرض  مسعودیمسعودی

    جلیل,جلیل,  مسگرنژاد،مسگرنژاد،

    محمدرضا,محمدرضا,  مشائی،مشائی،

    مرضیه,مرضیه,  پور،پور،مشتاقمشتاق

    رحمان,رحمان,  مهر،مهر،مشتاقمشتاق

  ,,  مریم,مریم,  مشرّف،مشرّف،

    عبدالمحسن,عبدالمحسن,  الدینی،الدینی،مشکوةمشکوة

    مهدی,مهدی,  مشکوةالدینی،مشکوةالدینی،

    محمدرضا,محمدرضا,  مشکانی،مشکانی،

    محمدجواد,محمدجواد,  مشکور،مشکور،

    ,,محمدامیرمحمدامیر  مشهدی،مشهدی،

    دخت,دخت,پروینپروین  مشهور،مشهور،

    رضا,رضا,  واری،واری،سبزسبز  مصطفویمصطفوی

    ,,    حسین,حسین,  گرو،گرو،  مصطفویمصطفوی

    رضا,رضا,  مصطفوی،مصطفوی،

    حسن,حسن,  لنگرودی،لنگرودی،  مطیعیمطیعی

  ,,  علیرضا,علیرضا,  مظفری،مظفری،

    محمد,محمد,  خراسانی،خراسانی،  مظلوممظلوم
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    منصور,منصور,  معتمدی،معتمدی،

    معصومه,معصومه,  کن،کن،معدنمعدن

    یحیی,یحیی,  معروف،معروف،

    محمدجعفر,محمدجعفر,  فر،فر،معینمعین

    بهزاد,بهزاد,  سام،سام،  معینیمعینی

    اصغر,اصغر,علیعلی  مقدس،مقدس،

    حسن,حسن,  زاده،زاده،مقدسمقدس

    ماهرخ,ماهرخ,  مقصودی،مقصودی،

    نورالدین,نورالدین,  مقصودی،مقصودی،

    فاطمه,فاطمه,  مقیمی،مقیمی،

  ,,  مهدی,مهدی,  ثابت،ثابت،  ملکملک

    ,,ناصرناصر  ملکی،ملکی،

    ایرن,ایرن,  ملیکوف،ملیکوف،

  ,,    ,,    علی,علی,  منتظمی،منتظمی،

    هانری,هانری,  مندرس،مندرس،

    آلبرت,آلبرت,  منه،منه،

  ,,,,    ,,      جواد,جواد,  محمدمحمد  مهدوی،مهدوی،

,,  ,,      

    جعفر,جعفر,  مهراد،مهراد،

    بهروز,بهروز,  رام.رام.مهمه

    صدیقه,صدیقه,  فر،فر،مهرانمهران

    محمد,محمد,علیعلی  مهردادیان.مهردادیان.

    زینب,زینب,  زاده،زاده،مؤذنمؤذن

    شارل,شارل,  موراس،موراس،

    کازوئو,کازوئو,  موریموتو،موریموتو،

    رضا,رضا,  حرمی،حرمی،  موسویموسوی

  ,,  ,,محمدعلیمحمدعلی  سیدسید  موسوی،موسوی،

    صفیه,صفیه,  موسوی،موسوی،

    کومار,کومار,  اجیتاجیت  موکهرجی،موکهرجی،

    چنگیز,چنگیز,  مولایی،مولایی،

    ول,ول,  گمگم  ویلیامویلیام  مولتن،مولتن،

    لوسین,لوسین,  فرنالدفرنالد  ولر،ولر،مم

    آرزو,آرزو,  مولوی،مولوی،

    عبدالحمید,عبدالحمید,  مولوی،مولوی،

    حسنقلی,حسنقلی,  مؤیدی،مؤیدی،

    محسنالدیّن,محسنالدیّن,  میا،میا،

    مریم,مریم,  میراحمدی،میراحمدی،

    مجتبی,مجتبی,  میران،میران،

  ,,,,    اصغر,اصغر,  علیعلی  سیدسید  فرد،فرد،  میرباقریمیرباقری

    حسین,حسین,  میرجعفری،میرجعفری،

    مصطفی,مصطفی,  رضایی،رضایی،  میردارمیردار

    ناز,ناز,  مهینمهین  میردهقان،میردهقان،

    امرز,امرز,فرفر  میرزایی،میرزایی،

    مهشید,مهشید,  میرفخرایی،میرفخرایی،

    ویدا.,ویدا.,  میری.میری.

    افسانه,افسانه,  میری،میری،
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  ,,  ,,جوادجواد  میزبان،میزبان،

  ,,  مجتبی,مجتبی,  مینوی،مینوی،

  نن

    محمدامین,محمدامین,  ناصح،ناصح،

  ,,    محمدمهدی,محمدمهدی,  ناصح،ناصح،

    عبدالحسین,عبدالحسین,  آذر،آذر،  ناهیدیناهیدی

    ابوالفضل,ابوالفضل,  نبئی،نبئی،

  ,,  آزاده,آزاده,  نجفی،نجفی،

    امیر,امیر,  نجفی،نجفی،

    ابوالحسن,ابوالحسن,  نجفی،نجفی،

    رضا,رضا,  نجفی،نجفی،

    اکبر,اکبر,  نحوی،نحوی،

    ابوالفضل,ابوالفضل,  ندامانی،ندامانی،

    امیرحسن,امیرحسن,  ندایی،ندایی،

    ناهید,ناهید,  آزادانی،آزادانی،  نصرنصر

    محمدرضا,محمدرضا,  اصفهانی،اصفهانی،  نصرنصر

    حسن,حسن,  نصر،نصر،

    ناهید,ناهید,  نصیحت،نصیحت،

    محمد,محمد,  هاشمی،هاشمی،  نظرینظری

    ایوب,ایوب,  سیدسید  نقشبندی،نقشبندی،

  ,,  نقیب,نقیب,  نقوی،نقوی،

    عبدالحسین,عبدالحسین,  زاده،زاده،نقیبنقیب

    حسن,حسن,  ،،نکوروحنکوروح

    جعفر,جعفر,  نکونام،نکونام،

    آریا,آریا,  تاجی،تاجی،  نگیننگین

    ,,سهیلاسهیلا  نوربخش،نوربخش،
    علی,علی,  نوروزی،نوروزی،

    ,,مهدیمهدی  نوریان،نوریان،
    گوهر,گوهر,  نوشاهی،نوشاهی،

    غلامحسین,غلامحسین,  نوعی،نوعی،
    محسن,محسن,  نوغانی،نوغانی،

    مهوش,مهوش,  نیکجو،نیکجو،

    ,,عبدالحسینعبدالحسین  گهر،گهر،نیکنیک

    مهدی,مهدی,  منش،منش،  نیکنیک

    ,,مهشیدمهشید  فر،فر،نیکنیک

    مهدی,مهدی,  منش،منش،نیکنیک

  ,,  ,,  ,,    ناصر,ناصر,  بخت،بخت،نیکونیکو

  ,,  علیرضا,علیرضا,  نیکوئی،نیکوئی،

  هه

    الله,الله,  روحروح  هادی،هادی،

    ,,توفیقتوفیق  سبحانی،سبحانی،  پورپورهاشمهاشم

    زهره,زهره,  هاشمی،هاشمی،

    حسن,حسن,  میناباد،میناباد،  هاشمیهاشمی

    حسن,حسن,  سیدسید  هاشمی،هاشمی،

    محمدرضا,محمدرضا,  هاشمی،هاشمی،

    ادیث,ادیث,  هامیلتون،هامیلتون،
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    شهریار,شهریار,  همتی،همتی،

    امید,امید,  همدانی،همدانی،

    محمود,محمود,  هوشمند،هوشمند،

  وو

    مهوش,مهوش,  واحددوست،واحددوست،

    اوستین,اوستین,  وارن،وارن،

    عباس,عباس,  زاده،زاده،واعظواعظ

    مرادعلی,مرادعلی,  واعظی،واعظی،
    مریم,مریم,  ثانی،ثانی،  وافیوافی

    هانری,هانری,  والون،والون،

  ,,  ,,افضلافضل  وثوقی،وثوقی،

    حسین,حسین,  وثوقی،وثوقی،

    فاطمه,فاطمه,  وثوقی،وثوقی،

  ,,  ,,تفیتفی  کامیار،کامیار،  وحیدیانوحیدیان

    دو,دو,  ژاگلینژاگلین  ورنه،ورنه،

  ,,  ,,غلامرضاغلامرضا  ورهرام،ورهرام،

    غلامرضا,غلامرضا,  دوست،دوست،  وطنوطن

    افشین,افشین,  محمدمحمد  وفایی،وفایی،

    محمدافشین,محمدافشین,  وفایی،وفایی،

    هادی,هادی,  وکیلی،وکیلی،

    سعدالله,سعدالله,  ولایتی،ولایتی،

    رنه,رنه,  ولک،ولک،

    علیرضا,علیرضا,  پور،پور،  ولیولی

    وهاب,وهاب,  ولی،ولی،

    فیق,فیق,  توتو  وهبی،وهبی،

    اندرزج,اندرزج,  ویرث،ویرث،

    رحمان,رحمان,  ویسی،ویسی،

    آندره,آندره,  ویو،ویو،

  یی

  ,,,,,,,,,,,,محمدجعفرمحمدجعفر  یاحقی،یاحقی،

,,  ,,  ,,,,  ,,  ,,  ,,  

,,  ,,  

    الله,الله,لطفلطف  یارمحمدی،یارمحمدی،

    علی,علی,  یاری،یاری،

    هادی,هادی,  یاوری،یاوری،

    علی,علی,  یحیایی،یحیایی،
    صمد,صمد,  یعقوبی،یعقوبی،

    اقدس,اقدس,  یغمایی،یغمایی،

    علیرضا,علیرضا,  یغمایی،یغمایی،

  ,,  ,,غلامحسینغلامحسین  یوسفی،یوسفی،

    حسینعلی,حسینعلی,  یوسفی،یوسفی،

    الله,الله,  روحروح  یوسفی،یوسفی،

    جعفر,جعفر,  محمدمحمد  یوسفیان،یوسفیان،

 


