فهرست هقاالت نشریه علوی پژوهشی نگره از شواره  1تا 23
سال اول ،شواره  ،1تابستاى 1231
فْرظت هماالت :
◄ ٔثا٘ٙٞ ٣طٞا ٢تدؿٕ ٣زض اؾالْ
◄ ٘مف ٙٞط واق ٣واض ٢زض تدّٔ ٣ؼٕاض ٢زٚض ٜنفٝ٤ٛ

4
محمد مددپور
44
ظیاهک علیسادُ

◄ ٚخ ٜٛافت طاق  ٚاقتطان زض ٔثا٘ ٣ظ٤ثاقٙاؾ ، ٣ؾثه ٞا  ٚاضظـ ٞا  ،زض ٙٞط ا٤طا٘-٣اؾالٔ ٚ ٣زض ٙٞط
ٔؼانط غطب

44
حثیة ا ...آیت اللْی

◄ ٔؼطفت ز٤ساض٢

44
هرتضی حیذری

◄ ٔاضپ٥ر عال ٣٤زض عث٥ؼت ٙٞ ٚطٞا ٢اؾالٔ٣

44
هحعي هراثی

◄ تأث٥طات ٞاِ ٝتمسؼ زٚض ٜؾاؾا٘ ٣تط ٞاِٞ ٝأ ٢ؿ٥ح٥ت

75
هحثَتِ الْی

◄ ٙٞط « ٔؼانط » اظ ٔٙظط ٙٞطٔٙس ٔؿّٕاٖ

57
حعیي عصوتی

◄ ٍ٘اضٞ ٜا ٢تىٔ ٝ٥ؼا ٖٚإِّه وطٔا٘كاٜ

57
اکثر پرٍیسی

سال دوم ،شوارۀ  3و  ،2بهار و تابستاى 1231
فهرست مقاالت :
◄ػّ٥طضا ػثاؾ ٚ ٣لطآٖ ٘ف٥ؽ وتاترا٘ ٝآؾتاٖ لسؼ ضض٢ٛ

7
محمد مهدی هراتی

◄فٟطؾت ٔٛضٛػٚ ٣تحّ ٣ّ٥وتة ته٤ٛط ٢زضٔدٕٛػ٘ ٝؿد ذغ ٣وتاترا٘ٔ ٝسضؾ ٝػاِ ٣ق٥ٟس ٔغٟط٢

47

محمد مددپور -زهره جعفری-علی اصغر شیرازی
44
◄ ٘مف تعئٙ٥ات ٙٞط ؾاؾا٘ ٣زض قىُ ٌ٥طٙٞ ٢ط اؾالٔ ٣ا٤طاٖ زض ؾسٞ ٜا ٢ؾ ْٛتا پٙدٓ ٞدط٢
◄ ٤ٚػٌٞ ٣ا ٢قٕا ُ٤حضطت اتٛاِفضُ اِؼثاؼ (ع) زض آثاض ٘ماق ٣ل ٜٟٛذا٘ ٝا٢
◄ ؾ٥ط تحٔ َٛهٛض ؾاظ ٢وتة ٘ ٚكط٤ات ت ٝق ٜٛ٥زاج ؾ٣ٍٙ
◄ تدّ ٣ػطفاٖ زض لاِٞ ٣ا ٢ػهط نف٢ٛ

محمد خزائی
74
خشایار قاضی زاده
55

مریم نظری -محسن مراثی
57

علی وند شعاری -احمد نادعلیان
◄ ٘مف ذغٛط ا٘تظاْ زٙٞس ٜزض ٘مف تطخؿت ٝترف ٔٛؾ ْٛت ٝتعضٌاٖ ا٤طا٘كهٟط  ،پّىهاٖ تهاآض آپازا٘ها،
ترت خٕك٥س
◄ ٍ٘اضٌطاٖ  ،عطاحاٖ تعضي لاِ ٣زض ٔىتة ز ْٚتثط٤ع

75
رضا افهمی  -محمود طاووسی
475
صمد نجارپور جباری -محمد علی رجبی

سال دوم ،شوارۀ  ،1پائیس 1231
فهرست مقاالت:
5

◄ زضآٔس ٢تط ٔىتة ا٤طا٘ ٣اح٥اء  ٚتطٔ٘ ٓ٥ؿرٞ ٝا ٢ذغ ٣لطآٖ وطٓ٤

محمد مهدی هراتی
44

◄ قٕا ُ٤ؾاظ ٚ ٢قٕا ُ٤آفط٣ٙ٤

حبیب ا ...آیت اللهی -علی اصغر شیرازی
47
◄ ٤ٚػٌٞ ٣ا ٢قٕاٍ٘ ُ٤اض ٢زض ٘ماق ٣پكت ق٥ك( ٝذ٥اَ ٍ٘اض)٢
مرتضی افشاری
45

◄ ٘مف خٟاٖ ٘ ،مف وٟ٥اٖ
◄ قٙاؾاِ ٣٤ىٞ ٝا  ٚتأث٥ط ٔٛاز ق٥ٕ٥اِ ٣٤ى ٝظزا تط اؾٙاز لس٣ٕ٤

مریم کامیار -حبیب ا ...آیت اللهی
54

◄ ٌ ٝ٘ٛقٙاؾٙٞ ٣ط خّس ؾاظ ٢زض زٚضا ٖ نفٝ٤ٛ

سیامک علیزاده
54

◄ واضوطز ٘مف ٔاٞ ٝ٤ا ٢حٛ٥ا٘ات تاؾتا٘ ٣ا٤طاٖ تطا ٢ذّك ٔىتة پ٤ٛا ٕ٘ا ٣٤ا٤طا٘٣

مصطفی رستمی
57

◄ ظ٤ثا ٣٤قٙاؾ ٣آثاض ٌسثطٔ ٢حطاب پ٥ط تىطاٖ

مجتبی رمزی
474
علیرضا شیخی -محمد تقی آشوری

سال سوم ،شوارۀ  ،1زهستاى 1231
فهرست مقاالت:
5

◄ حضٛض ٚالؼ ٝػاقٛضا زض ٘ماق ٣زٚضاٖ لاخاض

مهناز شایسته فر
45

◄ ٘ٛض ٙٞ ٚط ظضتكت٣

سید رحیم خوب بین خوش نظر -بابک علیخانی
47
◄ تطضؾ ٣خاٍ٤ا ٜزاج حىاو ٣زض ٙٞط ٔؼانط ا٤طٖ  ٚخٟاٖ
مهدی محمدیان
47

◄ پٙدطٞ ٜاٌ ٢سثط ٢ذا٘ ٝػثاؾ٥اٖ واقاٖ
◄ تطضؾ ٣تغث٥م ٣تطذ ٣اظ ٤ٚػٌٟ٥اٍ٘ ٢اضٌط ٢تا ٘مف تطخؿتٞ ٝاٞ ٢رأٙك٣
◄ ظٔؿتاٖ زض ازت٥ات  ٚتاظتاب آٖ زض ٘ماق ٣ا٤طا٘٣

ربابه خاتون پیله فروش
54

مینا صدری -حبیب ا ...آیت اللهی
55

محمد صادق میرزا ابوالقاسمی
74
◄ تطضؾ ٣تغث٥مٔ ٣ىتة تطوٕٗ ٔ ٚىتة ٞطات تا تأو٥س تط ذهٛن٥ات نٛض ٢آٟ٘ا
◄ ٙٞط زٚض ٠ؾّدٛل : ٣پ٘ٛ٥س ٙٞط  ٚػّْٛ

جمال الدین توماج نیا
475
احمد رضا رفیعی -علی اصغر شیرازی

سال چهارم ،شوارۀ  ،1بهار 1231
فهرست مقاالت:
◄ تاظتاب ػاقٛضا زض ٙٞطٞأ ٢ح٥غ٣

7

◄ تطضؾ ٣تغث٥م٘ ٣مٛـ ؾٙت ٣تا ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ٢آٖ زض عث٥ؼت
◄ پ٥سا٤ف تاتّ ٛؾٛذت ٘ ٚمف حاج ٔ٥طظا آلا أأ ٣زضاتساع آٖ

مرتضی افشاری
44
محمود علیمرادی -محمد تقی آشوری
44

مهدی وفا مهر(غالمی)  -نظام الدین امامی فر
47
◄ تأث٥ط تدّ٥س ا٤طا٘ -٣اؾالٔ ٣تط تاض٤د وتاب ؾاظ ٢اضٚپا
◄ ٘ماقٞ ٣ا ٢زضتاض ( ٢ضؾٕ ) ٣لاخاض ٕ٘ ،ا٤ف قى ٜٛته٤ٛط

مصطفی رستمی -حبیب ا ...آیت اللهی
77

◄ حضٛض ٘ماقاٖ اضٚپا ٣٤زضا٤طاٖ ػهط نفٝ٤ٛ

پریناز شفیع زاده – محمد علی رجبی
54

◄ ٔغاِؼ ٝضاتغٍ٘ ٝاضٌط ٚ ٢ذٛق٤ٛٙؿ( ٣اظ زٚضٔ ٜغ َٛتا نف)٢ٛ
◄ قره٥ت ٞا ٢ذ٥اِ ٣فا٘تع ٢پ٥إ٘ا ٣٤زض ٌؿتطٙٞ ٜط

زهرا شجایی -احمد نادعلیان
54

علیرضا خواجه احمد عطاری -مهدی پوررضائیان
75
سوسن خطائی

سال چهارم ،شوارۀ  ،1تابستاى 1231
فهرست مقاالت :
◄ تغث٥ك قىُ زضذت زض عث٥ؼت تا آاثط ٍ٘اضٌط ٢ا٤طا٘٣

7

◄ تطضؾٔ ٣ف ْٟٛزٛ٤اٍ٘اض ٢زض ٔٙاتغ ٙٞط اؾالٔ٣

سمیه صالح شوشتری -علی اصغر شیرازی
45

◄ تأث٥ط تها٤ٚط زاج ؾ ٣ٍٙتط ٘ماقٔ ٣ؼانط ا٤طاٖ

سید محسن علوی نژاد
44

◄ قٙاؾأ ٣٤ؤِفٞ ٝاٌ ٢طاف٥ه ٔسضٖ ٔ ٚؼانط ا٤طاٖ
◄ ٘مس ٔحتٛا ٣٤ػآِ ذ٥اَ
◄ تطضؾ٘ ٣مف فطقت ٝزض وتة ته٤ٛط ٢وٛزواٖ

مهدی مرادی شورچه  -مرتضی افشاری
74
رامک موالیی نیا
57
سید رحیم خوش نظر
54

مژگان حاجی محمدی -پرویز حاصلی
◄ تطضؾ ٣زٍ ٣ٍ٘ٛتأث٥ط ٌصاض ٢ػطفاٖ اؾالٔ ٣زض قىُ ٌ٥طٙٞ ٢ط ٍ٘اضٌطٔ ٢ىتهة ٞهطات تٕ٥هٛضٚ ٢
تثط٤ع نف٢ٛ
◄ ٤ٚػٌٞ ٣ا ٢ته٤ٛط ؾاظ ، ٢زاج ٘ ٚكط اؾىٙاؼ زض ا٤طاٖ

74
سپیده ساداتی زرینی -محسن مراثی
475
عباس محمدی -عبدالرضا چارئی

سال چهارم ،شوارۀ 3و، 9پائیسو زهستاى 1231
فهرست مقاالت :
◄ ظٔاٖ  ،فضا  ٚپ٘ٛ٥س ٘ٛض  ٚضً٘ تا أ ٗ٤فا ٓ٥ٞزض ٍ٘طـ ا٤طا٘ (٣ظضتكتٔ ، ٣ا٘ ٚ ٢ٛاؾالْ )  ٚتاظتاب آٟ٘ا
زض ٍ٘اضٌط٢
◄ تطضؾ٘ ٣مٛـ واقٞ ٣ا ٢واخ آتالاذاٖ زض ترت ؾّٕ٥اٖ

7
افسانه فرخ پیام -حبیب ا ...آیت اللهی
45

◄ ٔدؿٕ ٝؾاظ ٢زض فضاٞا ٢قٟط ٢ا٤طاٖ
◄ تث٤ٚ ٗ٥٥ػٌٟ٥ا ٢فٙٞ ٚ ٣ٙط ٢ؾطأ٥ه ضٚؾتاٙٔ ٢س قٟطؾتاٖ ٌٙاتاز
◄ ضٍ٘ٚاضٛٔ ٢ضٛع ٞا ٢لطآ٘ ٣زض ٍ٘اضٌط٢

فریده طالب پور
47
مهتاب پور اصغریان
47
علیرضا شیخی -محمد تقی آشوری
74

مرتضی افشاری
57
◄ تطضؾ ٣ق ٠ٛ٥عطاح ٚ ٣خا٥ٌ ٢ط٘ ٢مٛـ تعئ ٣ٙ٥زض ؾفاِٞ ٝٙ٥اٙٔ ٢مٛـ زٚض ٠اّ٤را٘٣
◄ تطضؾ ٣ػّٕىطز ػىاؾ ٣زض ٙٞطٞا ٢خس٤س ا٤طا٘٣

نفیسه موسوی -محمد علی رجبی
57

اعظم صدیق اسکویی -محسن مراثی
74
◄ ٔفأ ٓ٥ٞطتثظ تا ٕ٘از ق٥ط زض ٙٞط ا٤طاٖ تاؾتاٖ تا زٚضاٖ ؾاؾا٘ ٣زض ٔما٤ؿ ٝتا ٙٞط ت ٗ٥اِٟٙطٗ٤
حسین عابد دوست -زیبا کاظم پور

سال پنجن  ،شوارۀ  ،11بهار 1233
فهرست مقاالت :
◄ زٍ ٣ٍ٘ٛته٤ٛط ؾاظ ٢زض اٍِ ٢ٛضٚا٤ت ٌط ٢له ٝزض لطآٖ وطٓ٤
◄ انُ « ذتا » ٣٤زض وتاب آضا ٣٤ا٤طاٖ

7

الهام فتاحی ثانی سبزوار -مهدی پورضائیان
45

◄ ٘ح ٜٛقىُ ٌ٥طٔ ٢ىتة ػثٕا٘ ٚ ٣تطضؾ٤ٚ ٣ػٌٞ ٣ا ٢آٖ

دکتریعقوب آژند
44

◄ ٤ٚػٌٞ ٣أ ٢حطاب ٞأ ٢ؿاخس فاضؼ اظ ؾسٞ ٜفتٓ تا ٟ٘ٓ

الهه بخت آور -علی اصغر شیرازی
44

محمد صادق میرزا ابوالقاسمی
74
◄ تطضؾ ٣تطو٥ة تٙس ٢زضآثاض پ٥ىطٍ٘اض ٢ضضا ػثاؾٚ ٣ز٘ ٚماـ لاخاضٟٔ ،٢طػّ٥ٔ ٚ ٣طظاتاتا
◄ ٔغاِؼ ٝتغث٥م ٣خّٞ ٜٛا ٢قىاض زض فطـ ٞا ٢نف ٚ ٝ٤ٛلاخاض

رضا تهرانی
57

طیبه صباغ پور آرانی
◄ تطضؾٔ ٚ ٣ما٤ؿ ٝزٍ ٣ٍ٘ٛا٘تراب ظا ٝ٤ٚز٤س زض ٘ماق ٣وٛزواٖ  ٚآثاض ته٤ٛط ٌطاٖ وتاب وٛزن زض ا٤طاٖ 54
◄ تطضؾٛ٘ ٣ضآضا ٣٤زض ٌطاف٥ه ٔح٥غ ٣قٟط ( ٢تا ٍ٘ا ٣ٞت ٝا٤طاٖ )

علی محمد اسدی -پرویز اقبالی
74
ندا نورخواه -عبدالرضا چارئی

سال چهارم  ،شوارۀ  ،11تابستاى 1233
فهرست مقاالت:
◄ اضتثاط ٍ٘اض ٚ ٜذظ ٍ٘اض ٜزض تطو٥ة تٙس ٢وت٥ثٝ

7

سید امیر رجایی باغسرخی – محمد حسین حلیمی محراب بقعه پیر بکران
47
◄ وتاتت  ٚنفح ٝآضا ٣٤قاٙٞأ ٝتا٤ؿٙغط٢
◄ ؾطأ٥ه پّ ٣وط٘ ْٚغٙع

محمد رضا عموزاد مهدیرجی -حمیدرضا قلیچ خانی
44

محمود کارگر -دکتر محمد تقی آشوری
44
◄ ؾ٥ط تح َٛعطاح ٣زطاؽ ٞا ٢ق٥ك ٝا ٚ ٢زطاؽ ٚاضٞ ٜا ٢اٚا ُ٤زٚض ٜاؾالٔ٣
◄ اختٙاب اظ ذالء زض آثاض تٕسٖ ٞا ٢پ٥ف اظ تاض٤د ا٤طاٖ

طاهر رضا زاده -حبیب ا ...آیت اللهی
74

حمیده یسن زاده -رضا افهمی
54
◄ تٙاؾة  ٚظ٤ثا ٣٤زض ظطٚف ؾفاِٙٔ ٣غم ٝتاؾتاٌ٘ٞٛ ٣ط تپ ٝتٟكٟط ٔاظ٘سضاٖ
◄ تطضؾ ٣واضتطز ضً٘ زض ٔدؿٕ ٝؾاظ ٢زٚضاٖ ٔؼانط ا٤طاٖ  ٚغطب
◄ ؾ٥ط تح َٛػٛٙاٖ تٙس ٢زض ؾٕٙ٥ا ٢ا٤طاٖ  ٚخٟاٖ

محمد اعظم زاده
54
غالم رضا آقا بابایی -مرتضی افشاری
55
الهه جوانمرد  -محسن مراثی

سال چهارم ،شوارۀ ،13پائیس 1233
فهرست مقاالت :
◄ ؾ٥ط تح َٛذظ وٛف ٣زض ٍ٘اضـ لطآٖ ٞا ٢ؾس ٜا َٚتا پٙدٓ ٞدط ٚ ٢تطضؾ ٣ؾاذتاض آٖ

7

رضوان علی بیگی – عبدالرضا چارئی
47
◄ ٍ٘ا ٣ٞت ٝلاِٞ ٣أ ٢حطاتٛٔ ٣ظ ٜفطـ آؾتاٖ لسؼ ضض ٚ ٢ٛتطضؾ ٣لاِٞ ٣فت قٟط ػكك
حسین کمند لو
44
◄ ؾ٥ط تح٘ َٛمٛـ پط٘سٛٔ ٚ ٜخٛزات اؾاع٥ط ٢تاِساضزض ٔٙؿٛخات آَ ت ٚ ٝ٤ٛؾّدٛل٣
فریناز فربود -لیدا فتحی
74

◄ ضّغ ثاتت  :اؾّٛت ٣زض ٍ٘اضٞ ٜا ٢ذاٚضاٖ ٘أٝ
◄ آزاب ٟٔط زض اؾٙاز ٔ ٚىاتثات زٛ٤ا٘ ٣زض زٚض ٜاؾالٔ٣
◄ خاٍ٤ا ٜاؾة زض آثاض اؾتاز فطقس٥اٖ

مهدی ارجمند اینالو
54

محمد صادق میرزا ابوالقاسمی-علی اصغر شیرازی
54

◄ ٔمسٔ ٝا ٢تط ذّك تها٤ٚط ز٘ثاِ ٝزاض ٌطاف٥ى ٣زض تثّ٥غات ٔغثٛػات٣

امیر رضائی نبرد
77

◄ تحّ٘ ُ٥ماقٞ ٣ا ٢وٛزواٖ واض

معصومه اشرفی
475
نسرین هاشمی -سید محمد فدوی

سال چهارم ،شوارۀ ،12زهستاى 1233
فهرست مقاالت :
◄ واضتطز آ٤ات لطآ٘ٔ ٚ ٣تٔ ٖٛصٞث ٣زض تعئٙ٥ات ٔؼٕاض ٢ق٥ؼٔ ٣اظ٘سضاٖ

7

علی اصغر کالنتر -دکتر حبیب ا ...آیت اللهی
47
◄ ؾ٥ط تح َٛوت٥ثٞ ٝا ٢ثّث زض ٔؼٕاض ٢ا٤طاٖ (نف ٢ٛتا لاخاض)
دکتر مهدی مکی نژاد
44

◄ عطاح ٚ ٣عطاحاٖ فطـ زض زضتاض اؾىٙسض ؾّغاٖ

داود شادلو -دکتر علی اصغر شیرازی
◄ تاظتاب ٙٞط ا٤طاٖ تاؾتاٖ زض تعئٙ٥ات ٚاتؿت ٝتٔ ٝؼٕاض ٢ذا٘ ٝأاْ خٕؼ ٚ ٝذا٘ٙٔ ٝؿٛب ت ٝأ٥ط وث٥ط 74
◄ ته٤ٛط قٟط٤اض زض ٘مف تطخؿتٞ ٝا ٢تاآض نس ؾتٖٛ

کامران سخن پرداز – دکتر محسن مراثی
57

◄ تسا ْٚح٥ات اؾفٙىؽ ٞا ٞ ٚاضپٞ ٣ا ٢تاؾتا٘ ٣زض ٙٞط زٚض ٜاؾالٔ٣
◄ ٔغاِؼٛٔ ٝضز ٢قف اثط ٙٞط خس٤س زض ٔٛظٙٞ ٜطٞأ ٢ؼانط تٟطاٖ

الهه ایمانی -دکتر رضا افهمی
54
حسین عابددوست -زیبا کاظم پور
74
کرم میرزایی -دکتر احمد نادعلیان

سال پنجن ،شواره ،11بهار 1239
فهرست مقاالت:
◄ تطضؾ ٣تغث٥م ٣نٛض ٘د ٣ٔٛزض ٘ؿر ٝنٛضاِىٛاوة  ٚآثاض فّع ٢ؾسٞ ٜا ٢پٙدٓ تا ٞفتٓ ٞدط7 ٢
هٌْاز لْاری گیگلَ -دکتر هْذی هحوذ زادُ
◄ تطضؾ ٣تغث٥م ٣ػٙانط ؾاذتاض ٢زض ٔؼطاج ٘أ ٝاحٕس ٔٛؾٔ ٚ ٣ؼطاج ٘أ٥ٔ ٝط ح٥سض

44
رضا تْراًی

◄ تطضؾ٘ ٣مكٕإ٘ ٝ٤از ٗ٤پط٘س ٜزض فطـ ٞا ٢نف ٚ ٝ٤ٛلاخاض اظ ٘ظط قىُ ٔ ٚحتٛا

47

طیثِ صثاغ پَر -دکترهٌْاز شایعتِ فر
◄ تاث٥طات تحٛآت ذٛق٤ٛٙؿ(٣ذظ ثّث) تط وت٥ثٍ٘ ٝاض ٢ات ٝ٥ٙاؾالٔ ٣ا٤طاٖ (ؾس ٜزٟاض تا ٘ٞ ٟٓدط74 )٢
هْذی صحراگرد -دکتر علی اصغرشیرازی
◄ تحّ ُ٥قثاٞت ٞاٛٔ ٢خٛز ٔ٥اٖ ٘ماقٞ ٣ا ٢تٕ٥اضاٖ ضٚا٘٘ ٚ ٣ماقاٖ تعضي خٟاٖ

57

دکتر هْذی پَر رضاییاى -هحعي غالهی
◄ خاٍ٤ا ٚ ٜتاث٥ط وت٥ث ،ٝزض ٍ٘اضٞ ٜا ٢قاٙٞأ ٝتا٤ؿٙغط٢

54
اهیر فریذ -زّرا خلیلی

◄ ٕ٘ازٞا ٘ ٚمٛـ ته٤ٛط ٢افؿا٘ ٚ ٝزاؾتاٖ ٞا زض آثاض ٙٞط ٢ا ُ٤لكما٣٤

57

زّرا گَّری هطلك -عثذالرضا چارئی

سال پنجن ،شواره  11تابستاى 1239
فهرست مقاالت :
7
◄ ٔغاِؼ ٝتغث٥م ٣زض واضتطز ز ٚانغالش«تعٙ٥٤ات ٔؼٕاض« ٚ »٢زٛ٤اضٍ٘اض »٢زض ٔٙاتغ ٙٞط اؾالٔ٣
ظیذ هحعي علَی ًصاد -دکتر احوذ ًادعلیاى -دکتر اصغر کفشچیاى همذم -دکتر علی اصغر شیرازی
◄ تطضؾ ٣وت٥ثٞ ٝا ٢ؾطزض ٚضٚزٙٔ ٢اظَ تٟطاٖ اظ زٚض ٜلاخاض تا وٖٛٙ

47
رضا هحوذی -هحوذ علی رجثی

◄ ٤ٚػٌٞ ٣ا ٢ؾفاِٞ ٝٙ٥ا ٢پ٥ىط ٜا ٢زض ا٤طاٖ پ٥ف اظ تاض٤د

47

اهیي جام تیر -دکتر علی اصغر شیرازی -دکتر عثاض اکثری
◄ ٔغاِؼ ٝفط ًٙٞتدؿٕ ٚ ٣ظ٤ثا ٣٤قٙاذت ٣خاْ اضخاٖ

47
تْرخ تفرج ًَرٍز -دکتر حثیة اهلل آیت اللْی

◄ تطضؾ٘ ٣ماقٞ ٣أ ٢ؼطاج حضطت پ٥أثط(ل) زض وكٛضٞا ٢اؾالٔ ٣اظ ز٤طتاظ تا ت ٝأطٚظ

47

زّرا خذاداد -هرتضی اظذی
◄ تحّ ُ٥ؾاذتاض تهط ٢زض ؾ ٝاثط ٔٙترة تا ٔٛضٛع ٔكتطن ؾهٛي زض زٚضٞ ٜها ٢اّ٤رها٘ ،٣تٕ٥هٛض٢
 ٚاٚا ُ٤نف٢ٛ

55
هْعا خاهٌایی -دکتر هحوذ خسایی

◄ تث٤ٚ ٗ٥٥ػٌٞ ٣اٍ٘ ٢اضٞ ٜا٘ ٢ؿرٔ ٝت ٚ ٢ٌٛ« ٢ٛٙزٌٛاٖ»

54
هْتاب فاضلی -دکتر هحوذ رضا ریاضی

سال پنجن ،شواره  11پاییس 1239
فهرست مقاالت :
◄ ؾ٥ط تغ٥٥ط  ٚتح َٛتم ٓ٤ٛزض ا٤طاٖ  ٚتحّٕ٘ ُ٥ازٞا ٢وٌ ٟٗا ٜقٕاض ٢ا٤طا٘ ٣زض تمٞ ٓ٤ٛها ٢ضله٣ٔٛ
7

زٚض ٜاؾالٔ٣

حعیي عاتذدٍظت -دکتر حثیة اهلل آیت اللْی
◄ ّ٘ٛ٥فط ا٤طاّ٘ٛ٥٘ ،٣فط تٛزا٣٤

47
دکتر حعي تلخاری

◄ تطضؾ ٚ ٣عثم ٝتٙسٛٔ ٢ضٛػ٘ ٣ماقٞ ٣ا ٢زٛ٤اض ٢تاؽ اضْ ق٥طاظ

45

غالهعلی شکَّیاى -دکتر علی اصغر شیرازی
◄ تطضؾ ٣تح٘ َٛماق ٣ت٤ٚ ٝػٙٔ ٜظط ٜؾاظ ٢زض لّٕساٖ ٍ٘اض ٢زٚض ٜنف ٢ٛتا اٚاذط زٚض ٜلاخاض

44

علی ًادری عالن -دکتر کاظن چلیپا
◄ تطضؾهِ ٣ثهاؼ  ٚپٛقهان زٚض ٜلاخهاض ٔثتٙه ٣تط آثهاض ٔٙ٥ها ٣٤ت ٝخأا٘هس ٜاظ ا٤ههٗ زٚض ٜزض ٔههٛظٜ
75

آشضتا٤داٖ تثط٤ع

هرین فیض اللْی -زّرا فٌایی
◄ تطضؾ٘ ٣كا٘ ٝقٙاذت ٣اػالٖ اظ ظٟٛض ا٘مالب اؾالٔ ٣ا٤طاٖ تا 4457

54

ظیذ ًظام الذیي اهاهی فر -دکتر هحوذخسایی -دکتر فرزاى ظجَدی
◄ قفاف ت ٣ٙ٥زض ته٤ٛط ؾاظٔ ٢ؼانط ا٤طاٖ  ٚخٟاٖ

74
هرجاى هرتضَی -دکتر خشایار لاضی زادُ

سال ششن ،شواره  ،11بهار 1291
فهرست مقاالت :
7

◄ واِثس قىاف ٣ته٤ٛط ٢اظ وتاب ٞعاض ٤ٚه قة

فاطوِ ًظری
◄ تطضؾ ٣تغث٥م٘ ٣مٛـ ٔٙؿٛخات ٙٞسٌٛ ٢ضوا٘ ٣تا پاضزٞ ٝا ٢نف٢ٛ

47
دکتر فریذُ طالة پَر

◄ عطاح ٣پٛقان ا٤طاٖ زضزٚضاٖ اقىا٘٥اٖ (پاضت٥اٖ) (ٔغاِؼ ٝتط ض ٢ٚاٍِ ،ٛتطـ  ٚزٚذت ِثاؼ ٞا) 44
دکتر رضا افْوی -دکتر فریٌاز فرتَد -لیذا فتحی
◄ تطضؾ٘ ٣مٛـ ٔٙؿٛخات زض زٚضاٖ ٞرأٙك ،٣اقىا٘ ٚ ٣ؾاؾا٘٣

45

تی تی زّرا هَظَی -دکتر حثیة اهلل آیت اللْی
◄ ٕ٘از قٙاؾ٘ ٚ ٣كا٘ ٝقٙاؾ ٣ػٙانط تاؽ ٞا ٢ا٤طا٘ ٣تا تٛخ ٝت ٝػٙانط تاؽ ف ٗ٥واقاٖ

77

هعصَهِ طَظی -دکتر ظیذ ًظام الذیي اهاهی فر
◄ خٙثٞ ٝا ٢ت٥ا٘ ٣عث٥ؼت زض ته٤ٛط ؾاظ ٢وتاب ٞا ٢زاؾتا٘ ٣وٛزن زض ا٤طاٖ

54

هرین غفاری -پرٍیس الثالی
◄ تطضؾ ٚ ٣تغث٥ك ٌطا٤ف ت ٝا٘تعاع زض ٘مٛـ ؾفاِٞ ٝٙ٥ا ٢ا٤طاٖ تاؾتاٖ  ٚق ٜٛ٥آج آضت

55

ٍحیذ خضایی -دکتر هحعي هراثی

سال ششن ،شواره  13تابستاى 1291
فهرست مقاالت :
7

◄ ٔغاِؼ ٝعطش اضؾٞ ٣ا ٢واخ ٞا ٢لاخاض ٢تٟطاٖ

ًیلَفر علیپَر
◄ خاٍ٤أ ٜؼا٘ ٚ ٣لهم لطآ٘ ٣زض ٍ٘اضٌط ٢ا٤طاٖ ت ٗ٥ؾسٞ ٜا 5 ٢تا ٞ 44دط٢

44

ّادی تاتائی فالح -هحوذ علی رجثی
◄ تطضؾٛ٘ ٣آٚض ٚ ٢تحٛآت تعئٙ٥ات ٘ ٚمٛـ واق ٣واضٔ ٢ؿدسٔ -سضؾٞ ٝا ٢زٚض ٜلاخاض

47

دکتر هحوذ رضا تواًیاى -کَرٍغ هَهٌی -دکتر حعیي ظلطاى زادُ
◄ ٘مكٕاٞ ٝ٤أُٟ ٢ط ٢زض ٘مٛـ تعئٙٞ ٣ٙ٥ط ا٤طاٖ

47
دکتر ظواًِ (ثویي) رظتن تیگی

◄ تأالت ٣زض تاضٛٔ ٜضٛػات ّٔ ٚ ٣شٞث ٣زض ٘ماق ٣ل ٜٟٛذا٘ ٝا٢

57

کاظن چلیپا -دکتر هصطفی گَدرزی -دکترعلی اصغر شیرازی
◄ ٔما٤ؿه ٝضاتغه ٝفضهأ ٢ثثهت ٙٔ ٚهف ٣زض واقه ٣واضٔ ٢ؿهدس أاْ ذٕ( ٣ٙ٥ض )ٜانفٟاٖ تا ٔؿهدس ٚ
ٔسضؾ ٝق٥ٟس ٔغٟط ٢تٟطاٖ

54
شادی جوالی -دکتر هحعي هراثی

سال ششن ،شواره  19پاییس 1291
فهرست مقاالت :
◄ تطضؾ ٣ته٤ٛط « تٟطاْ ٌٛض » زض ٙٞط ا٤طاٖ اظ زٚض ٜؾاؾا٘ ٣تا پا٤اٖ زٚض ٜلاخاض

7

هجیذ تْذاًی -دکتر حعیي هْرپَیا
◄ عثم ٝتٙس ٢عطش ٞا ٘ ٚمكٕاٞ ٝ٤ا ٢لاِ ٣ش ٣ٙٞتافت ٤ٚؿت

44

دکتر ظیذ علی هجاتی -زّرا فٌایی -هرین فیض اللْی
◄ تطضؾ٘ ٣مف زضذت زض لاِٞ ٣ا ٢ا٤طاٖ ٙٞ ٚسٚؾتاٖ

45
رضَاى احوذی پیام -دکتر علی اصغر شیرازی

◄ تاظتاب  ٚتحٍّ٘ ُ٥اض ٜاغزٞا زض ؾفاِٞ ٝٙ٥ا  ٚواقٞ ٣ا ٢زٚضاٖ اؾالٔ ٣ا٤طاٖ

47
دکتر ظیذ ّاشن حعیٌی

◄ تطضؾ ٣تسا ْٚػٙانطتعئٔ ٣ٙ٥ؼٕاض ٢ا٤طاٖ تاؾتاٖ زضٔؼٕاض ٢زٚضاٖ اؾالٔ ٣ا٤طاٖ تا پا٤اٖ زٚض ٜنف٢ٛ

54

پریعا صحافی اصل -دکتر حثیة اهلل آیت اللْی
◄ ؾتٕ٘ ،ٖٛاز لسضت زض ٔؼٕاضٞ ٢رأٙك٣

54
هْتاب هثیٌی -دکتر اتَالماظن دادٍر

سال ششن ،شواره  31زهستاى 1291
فهرست مقاالت :
◄ تطضؾ ٣تغث٥م ٣ػٙانط تهطٍ٘ ٢اضٞ ٜا ٢حٕاؾ ٚ ٣ػطفا٘٣

7
حعیي عصوتی – هحوذ علی رجثی

◄ تسا ْٚح٥ات ٕ٘از و ٚ ٜٛزضذت زض ٙٞط ته٤ٛط ٢و ٟٗا٤طاٖ ٕٛ٘ ٚز آٖ تطفطـ ٞأ ٢ؼانط ا٤طا٘44٣
◄ تطضؾ ٣ته٤ٛط ؾاظ ٢ت ٝق ٜٛ٥آو ٣زض انفٟاٖ ػهط لاخاض

حسین عابد دوست -زیبا کاظم پور
44
پریعا دارٍئی -دکتر هحعي هراثی

◄ خؿتاض ٢تط ؾفاَ ٌأثطٖٚ

47
شیَا شادلَ -دکتر اهیر حعیي چیت ظازیاى

◄ تطضؾ ٣قٞ ٜٛ٥ا ٢حىاؤٟ ٚ ٣ط و ٣ٙزض زٚض ٜلاخاض

77

هحوذ صادق هیرزا اتَالماظوی -دکتر حعٌعلی پَرهٌذ
◄ تطضؾ ٣ظٔٞ ٝٙ٥ا ٢ضٚاج ػىاؾ ٚ ٣ا٘ٛاع تثّ٥غات  ٚقٞ ٜٛ٥ا ٢آٖ زض زٚض ٜلاخاض

57
هاُ هٌیر شیرازی

سال ششن ،شواره  31بهار 1291
فهرست مقاالت :
◄ تطضؾ ٣تغث٥م ٣ضؾٓ اِرظ قاٙٞأ ٝضق٥سا تا ق ٜٛ٥ذٛق٤ٛٙؿ ٣ػثساِطق٥س ز٣ّٕ٤

7

زّرا پاکساد -دکتر ظیذ هحوذ فذٍی
◄ تطضؾ ٣تغث٥م٘ ٣مٛـ پاضزٞ ٝا ٢نفٌٛ ٚ ٢ٛضوا٘٣

44

مریم خلیل زاده مقدم -ابوالفضل صادق پور فیروزآباد
◄ تطضؾ٘ ٣مٛـ  ٚذاؾتٍا ٜآٖ ٞا زض فطـ ٞا ٢ؾطظٔٞ ٗ٥ا ٢اؾهالٔٛٔ ٣خهٛز زض ٘ماقهٞ ٣ها ٢ػههط
ض٘ؿا٘ؽ  ٚپؽ اظ آٖ

47
علی رضا تْارلَ -دکتر عثاض اکثری

◄ ٌّ ٓ٥حافظ ٍ٘اض ٜتع و ٣ٞٛاظ زٚضاٖ تاؾتاٖ

77
عفت العادات افضل طَظی

◄ تحّ ٚ ُ٥تطضؾٔ ٣فا٘ ٓ٥ٞد ٣ٔٛت ٝػٛٙاٖ قهىُ  ٚنهٛض تعئٙ٥ه ٣آثهاض فّهع ٢زٚض ٜؾهّدٛلٔ ٣غاِؼهٝ
ٔٛضز :٢آتط٤ع تط٘د٣

57
هحوذ افرٍغ -دکتر علیرضا ًَرٍزی طلة

◄ تاظتاب تاٚضٞأ ٢طتثظ تا آب زض آثاض ٙٞط ٢ا٤الٔ٥اٖ

57
هرین اتراّیوی پَرظٌگی -دکتر احوذ ًادعلیاى

سال ششن ،شواره  33تابستاى1291
فهرست مقاالت :
◄ تطضؾ ٣تغث٥مٍ٘ ٣اضٌطٔ ٢ىتة ز ْٚتثط٤ع  ٚتاؽ ا٤طا٘ ٣زض زٚض ٜتٕٛ٥ض ٚ ٢نف٢ٛ

7

دکتر هجتثی اًصاری ،الْام صالح
◄ ض٤ك٤ ٝات ٣آزاب  ٚضؾ ْٛاّ٤را٘اٖ زض قاٙٞأ ١اتٛؾؼ٥س ٢تا تأو٥س تط ٍ٘اضٞ ٜا ٢ؾٌٛٛاض٢

47

دکتر علی اصغر شیرازی ،صفورا قاسمی
47
◄ تث ٗ٥٥خٙثٞ ٝاٛ٘ ٢آٚضا٘ ٚ ٝذالل٥ت ته٤ٛط ٢زض قٟٙأ ٝلاؾٕ٣
ظیذ عثذالوجیذ شریف زادُ ،هحوذ علی رجثی ،دکتر حثیة ا ...آیت اللْی
◄ اؾتٕطاض ٘مف ٔاٞ ٝ٤ا ٢ظطٚف ؾ ٗ٥ٕ٥زٚض ٠ؾاؾا٘ ٣تط ٘مٛـ ؾفاِٞ ٝٙ٥ا ٢زٚض ٠ؾأا٘٥٘ ٣كاتٛض

75

هجیذ آزادتخت ،دکتر هحوَد طاٍظی
◄ تطضؾ ٚ ٣فٗ قٙاؾ ٣تحٙٞ ُ٤ٛط ٘ماق ٣زض زٚض ٠ا َٚلاخاض٢

54
دکتر ظیاهک علیسادُ

◄ لاتّ٥ت ٞاٙٞ ٢ط وٕ٥تٔ ٣ٙ٥ٔ( ٝاَ) زض ٌطاف٥ه ٔح٥غ ٣قٟط ٢تا تأو٥س تط ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ٢زٛ٤اضٍ٘اضٞ ٜا٢
قٟط ٢ا٤طاٖ

57
زیٌة هظفری خَاُ ،دکتر اصغر کفشچیاى همذم

سال هفتن ،شواره  ،32پائیس 1291
فهرست مقاالت :
◄ تطضؾ٤ٚ ٣ػٌٞ ٣ا  ٚظ٤ثا ٣٤قٙاؾٙٔ ٣ثط ٔكى ،َٛقاٞىاض ٙٞطٞا ٢زٛت ٣خٟاٖ اؾالْ

7

هصطفی هلکی گلٌذٍز -هیر رٍح ا ...هحوذی
◄ تاظقٙاؾ ٣اٍِٞٛا ٢آ ٝٙ٤واض ٢زض تٙاٞا ٢لاخاض ٢ق٥طاظ

45

دکتر محمد علی آبادی -سمیه جمالیان
44
◄ تطضؾ٘ ٣كا٘ٞ ٝا ٢ته٤ٛطِٛ ٢ش «ظٖ ض٤ؿٙسٔ » ٜتؼّك ت ٝزٚضاٖ ا٤الْ خس٤س
ظویِ ًَغاًی
◄تث ٗ٥٥تطضؾ ٣زٍ ٣ٍ٘ٛتطو٥ة ٘ٛقتٚ ٝته٤ٛطٚذاؾتٍا ٜآٖ زض ٍ٘اضٌطٔ ٢ىتة ق٥طاظزٚض ٠آَ اٙ٤د47ٛ
دکتر هحعي هراثی
◄ تطضؾ٤ٚ ٣ػٌٞ ٣ا ٢ته٤ٛطٔ ٚ ٢ضٕ٘ ٣٘ٛؿرٞ ٝا ٢ذغٔ ٣هٛض زٚض ٜاٛ٤ت٥اٖ

74

دکتر مهناز شایسته فر -دکتر محمد خزائی -رضوان خزایی
54
◄ ؾفاَ ٔٙمٛـ ٌالت ٝا( ٢ا٘ٛاعٌ ،ؿتطزٌ ،٣تاض٤د ٌصاض)٢

سال هفتن ،شواره  ،31زهستاى 1291
فهرست مقاالت :
◄ٔغاِؼ ٚ ٝتطضؾ٘ ٣ؿرٞ ٝا ٢ذغ ٣لطآٖ ت ٝوتاتت تا٘ٛاٖ زٚض ٠لاخاض

7

الِْ پٌجِ تاشی -دکتر اتَالماظن دادٍر
◄ تطضؾ ٣ؾ٥ط تح َٛزٟطٍ٘ ٜاض ٢زض ٍ٘اضٌط ٢ا٤طاٖ تا ا٘تٟا ٢زٚض ٠نف٢ٛ

47

دکتر محمد کاظم حسنوند -شهال آخوندی
45
◄ ض٤ٚىطز ٢خأؼ ٝقٙاذت ٣تط ظ٘سٌ ٣ضضا ػثاؾ( ٣تا تطضؾ ٣تطذ ٣ته ٍ٘اضٞ ٜا)
ظیذُ آییي فاضل -دکتر اهیر حعیي چیت ظازیاى
◄تطضؾ ٚ ٣تحّ ُ٥قٕا ُ٤قٙاؾاٍ٘٘ ٝاض « ٜوكت ٝقسٖ ق٥س ٜتسؾت و٥رؿط» ٚ

74
اهیر فریذ -آزیتا پَیاى هجذ

◄ تطضؾ ٣تأث٥طات ق ٜ ٜٛ٥ا ٢ؾاذت تا تعئ ٗ٥ظطٚف ؾفاِ ٚ ٣ؾطأ٥ى ٣نف ٢ٛتط ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ٢ؾاذت ٝقسٜ
زض زٚض ٜلاخاض

55

زهرا قاسم -دکتر علی اصغر شیرازی
◄تطضؾٛٔ ٣لؼ٥ت اختٕاػ٘ ٣ماق ٣زٛ٤اض ٢پؽ اظا٘مالب زضا٤طاٖ (تا ض٤ٚىطز خأؼ ٝقٙاؾ ٣پ٤ ٣طتٛضز 57)ٛ٤
تٌْام زًگی -دکتر حثیة ا ...آیت اللْی -دکتر اصغر فْیوی فر

سال هشتن ،شواره  ،31بهار 1293
فهرست مقاالت :
◄تدّ ٣تفىطات ق٥ؼ ٣زض ٘ٛقتاض اٍ٘كتطٞا ٢ػهط لاخاض

7
اکرم هحوذی زادُ

◄ تغث٥ك ٘مٛـ تعئٔ ٣ٙ٥ؼٕاض ٢زٚض ٜتٕٛ٥ض ٢زض آثاض وٕاَ اِس ٗ٤تٟعاز تا تأو٥س تط ٍ٘اضٌ« ٜسا ٣٤تط زض
47

ٔؿدس»

دکتر مهناز شایسته فر -فاطمه سدره نشین
◄ قٙاؾا ٚ ٣٤عثم ٝتٙس٘ ٢مف زضذت ٚاق ٚاق زضفطـ ٞا ٢ؾسٞ ٜا ٢ز ٓٞتا ؾ٥عزٞ ٓٞدط ٢ا٤طاٖ47
دکتر علیرضا طاّری -ظویِ رتیعی
◄ ٔما٤ؿ ٝتغث٥م ٣ق ٠ٛ٥ذظ ذٛق٤ٛٙؿاٖ تأث٥ط ٌصاض زض ت٥ِٛس ٘طْ افعاضٞا ٢ذٛق٤ٛٙؿه ٣تها قهٞ ٜٛ٥ها٢
ضا٤ح زض ذظ ٘ؿتؼّ٥ك (ق ٠ٛ٥وّٟط ٥ٔ ٚط ػٕاز)  ٚذظ ثّث (ق ٠ٛ٥تطو ٚ ٣ػطت)٣

74

ّذا کاظپَر -عثذالرضا چاریی
◄ تطضؾ ٣تأث ٣ا٤سئِٛٛغ ٚ ٢تفىط ؾ٥اؾ ٣زض تىاض ٌ٥ط ٢ػٙانط ته٤ٛط ٢زض آثاض ٘ماق ٣ا٘مالب اؾالٔ57٣
مرتضی اسدی -دکتر احمد نادعلیان
57
◄٤ٚػٌٞ ٣ا ٢حطٚف ٍ٘اض ٢فاضؾ ٣زض عطاح ٣اػالٖ زض ٌطاف٥ه ا٤طاٖ
دکتر اصغر فْیوی فر -دکتر هٌصَر هْرًگار -صثا ظیٌکی -ظیذ هحوذ تمی طثاطثائی تافمی

سال هشتن ،شواره  ،31تابستاى 1293
فهرست مقاالت :
◄ تىاضٌ٥ط ٢ز٤سٌاٞ ٜا ٢اختٕاػ ٣زضآثاضؾّغاٖ ٔحٕس ٍ٘اضٌطتا اؾتفاز ٜاظانٚ َٛلٛاػس ٙٞطاؾالٔ7 ٣
دکتر جالل الذیي ظلطاى کاشفی
◄ ٔغاِؼ ٝتغث٥م٤ٚ ٣ػٌٞ ٣أ ٢كتطن عطاح ٣زٟطٞ ٜهأ ٢ؼٙه ٢ٛزض تٕهسٖ ٞها ٢زٙ٤ه( ٣تهٛزا-٣٤
47

ٔؿ٥ح٥ت -اؾالْ)

زینب رجبی -دکتر محسن مراثی
47
◄ تطضؾ ٣تغث٥م٘ ٣مف لاب ٞا ٢ذكت ٣فطـ ٞاٙٔ ٢اعك اؾتاٖ زٟاض ٔحاَ ترت٥اض٢
ظویرا آلا داٍد جلفایی -هیثن تراری
◄ؾٙدف تٙاؾثات ضٍ٘ ٣زض لاِ ٣ا٤طاٖ (ٔغاِؼٛٔ ٝضز :٢لاِ ٣نف)٢ٛ

74

هرین تذیي -هصطفی حعیٌی ٍاجاری
◄ تطضؾ ٣تغث٥م٘ ٣ح ٜٛآفطٙ٤ف فضاٞأ ٢ؼٕاض ٢زض آثاض ٍ٘اضٌط ٢حٕاْ

54

دکتر فرهاد تهرانی -مائده پور فتح ا -...زهرا قاسمی
54
◄ضٚقٟا ٣٤تطا ٢ا٤داز عٙع زض اػالٖ  ٚتاظتاب آٖ زض ٌطاف٥ه ٔؼانط ا٤طاٖ
داریَغ ٍارث -دکتر خشایار لاضی زادُ

سال هشتن ،شواره  ،31پائیس 1293
فهرست مقاالت :
◄ ض٤ٚىطزٞا ٢ػطفا٘ ٣زض عطاح ٣وت٥ثٞ ٝا ٢وٛفٔ ٣ؼمس

7
اکرم هحوذی زادُ

◄ تؼأُ ؾاذتاض  ٚؾثه زض قىؿت٤ٛ٘ ٝؿ ٣قف٥ؼا ،زض٤ٚف ٌّ ٚؿتا٘ٝ

44

دکتر میترا معنوی راد
◄ ٘مس ٢تط ا٘تؿاب ؾ ٝاثط اظ فّع واض ٢غطب ا٤طاٖ تٔ ٝىتة ٔٛنُ زض ٘ ١ٕ٥ا َٚلطٖ ٞفتٓ ٞدهط ٢ػهٛز
ؾٛظ اتٛتىط ؾ ٣ٙضاظ ،٢اتط٤ك  ٚقٕؼساٖ ٔٛظ٤ٚ ٠ىتٛض٤ا  ٚآِثطت

47

طاّر رضا زادُ -دکترحثیة ا ...آیت اللْی -دکتر هحعي هراثی
◄تعئٙ٥ات ٌر تط ٚ ٢آ ٝٙ٥٤واض ٢ػٕاضت تاؽ ضح ٓ٥آتاز ت٥طخٙس

47
ظویِ خسائی هعک -آرزٍ پایذارفرد

◄ ؾاذتاض نٛض٘ ٢مٛـ عث٥ؼ ٣زض ؾٛظٖ زٚظ ٢ظ٘اٖ تّٛذ(تا تأو٥س تط ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ٢قٟطؾتاٖ ؾطاٚاٖ) 54
مرضیه قاسمی -سکینه خاتون محمودی -دکتر سید رسول موسوی حاجی
57
◄ ٔغاِؼ ٝتغث٥م٘ ٣كا٘ٞ ٝا ٢تهط ٢زض آ ٝٙ٤واض ٢ا٤طا٘ ٣تا ٘ماق ٣آج آ ض ت
رضا پَرزریي

سال نهن ،شواره  ،39بهار 1292
فهرست مقاالت :
◄ تطضؾ ٣تغث٥م ٣واضتطز ٔتٔ ٖٛصٞث ٣زض ٙٞط ق٥ؼٔ ٣اظ٘سضاٖ (تا تٕطوع تا آثاض قٟطؾتاٖ ؾاض)٢

7

علی اصغر کالًتر -دکتر حثیة ا ...آیت اللْی
◄ تطضؾ ٣تغث٥م ٣ت٥ٙاٖ ٔكتطن ازت٥ات ٔٙظٙٞ ٚ ْٛطٞا ٢ؾٙت ٣زض اقؼاض ذؿط ٚ ٚقه٥ط ٚ ٗ٤وهاخ ػهاِ٣
47

لاپٛ

محسا چنانه -دکتر اشرف السادات موسوی لر
44
◄ تحّ ُ٥خٙثٞ ٝإ٘ ٢از ٗ٤ق٥ؼ ٣زض تعئٙ ٥ات ٔؿدس خأغ ٤عز
دکتر ظیذ ّاشن حعیٌی -حعیي فراشی اترلَیی
◄تطضؾ ٣تغث٥م ٣آضاٞ ٝ٤ا زض ٔؿاخس خأغ ٚضأ٘ ٚ ٗ٥ائٗ٥

47
شیذا خَاًعاری -دکتر هحوذ ًمی زادُ

◄ تاض٤د ٤ات٘ ٣ؿر ٝذغ ٣زٛ٤اٖ ؾؼس ٢تا اؾتٙاز ت ٝتطضؾٞ ٣ا ٢ق ٠ٛ٥تص٥ٞة آٖ (تها تأو٥هس تهط ٘ؿهرٝ
ذغ ٣زٛ٤اٖ حافظ)

54

شهزاد فاطمی مغاره -دکتر قباد کیانمهر -شهریار پیروز رام
57
◄ تطضؾ ٣تغث٥م ٣ؾفاَ ٞا ٢وطٔاٖ  ٚقٟس زض زٚض ٜنف٥ٔ ٚ ٢ٛعاٖ تأث٥ط اٟ٘ا اظ ٙٞط ز٣ٙ٥
دکتر عثاض اکثری -علیی صادلی طاّری

سال نهن ،شواره  ،21تابستاى 1292
فهرست مقاالت :
◄٘مف ذ٥ط  ٚقط زض قره٥ت ٞا ٢آثاض حؿ ٗ٥آلاؾ٣

7
فرًاز گرٍییاًی – دکتر ادّن ضرغاهی

◄پػٞٚك ٣زضتاض ٜت٥ٙاٖ ٞأ ٢ؼٙا ٣٤لاب زض ٙٞط ا٤طاٖ لثُ اظ اؾالْ

44

غالهرضا ّاشوی لاظن آتادی-هحوذ علی رجثی –دکتر هحوذ خساعی-دکتر هحوذ رضا ریختِ گراى –دکتر هْذی پَررضاییاى

◄ ٔغاِؼ ٝؾ٥ط تح٘ َٛمف پطزاظ ٢اؾّٛب تافت  ٚضً٘ آٔ٥ع ٢زضزؾتثافت ٞا ٢ػطب زطپاّ٘ٛ

53

دکتر علی اصغر شیرازی – حعام کشاٍرز
◄تدّٕ٘ ٣از ٞا زض لاِ ٣اضٔ ٣ٙتاف ا٤طاٖ

45
آرزٍ ظلطاًی ًصاد – حویذ فرّوٌذ ترٍجٌی –تَرج شٍلِ

◄ قٞ ٜٛ٥ا ٢اخطا ٚ ٣٤ؾ٥ط تحٛآت تعٙ٥٤ات ٌسٔ ٣ؼٕاض ٢ا٤طاٖ زض لطٞ ٖٚفتٓ تا ٘ٞ ٟٓدط٢

54

عاطفه شکفته  -دکتر احمد صالحی کاخی
54
◄ٔغاِؼ ٝتغث٥مٕ٘ ٣ازٞأ ٢مأٚت زض ٘كا٘ٞ ٝا ٢زا٘كٍا ٣ٞا٤طاٖ
دکتر اشرف العادات هَظَی لر

سال نهن ،شواره  ،21پائیس 1292
فهرست مقاالت :
◄ ٔغاِؼ ٝتحّ ُ٥ؾاذتاض ٢ضلٓ زض لطآٖ ٞا ٢ثثت قسٛٔ ٜظ ٣ّٔ ٜلطآٖ

7

هْراى َّشیار -پگاُ حاهذً -عترى غوگعار
◄ تطضؾ ٣ؾاذتاض  ٚنفح ٝآضا ٣٤نفحات افتتاش ٘ؿد لطآٖ ٔد٥س اظ لطآٖ پٙدٓ تا زٚاظزٞ ٓٞدط44 ٢
ًذا شفیمی -هحعي هراثی
◄ تطضؾ ٣ظٔ ٚ ٝٙ٥ػُّ ت ٣ضغثتٍ٘ ٣اضٌطاٖ ٔؿّٕاٖ ت ٝقٕاٍ٘ ُ٤اض ٢پ٥أثط اؾهالْ (ل) تها لثهُ اظ زٚضٜ
اّ٤را٘٣

53
هحوذ جَاد ظعیذی زادُ -ظیذ رضی هَظَی گیالًی

◄تطضؾٞ ٌٝ٘ٛ ٣ا ،قٞ ٜٛ٥ا  ٚخغطاف٥ا ٢ت٥ِٛس فطـ ا٤طاٖ زض پٙح لطٖ اٞ ٝ٥ِٚدهط ،٢تها تى٥ه ٝتهط ٔٙهاتغ
45

ٔىتٛب

هحوذ اشعاری -هْراًگیس هظاّری
◄ ٌ ٝ٘ٛقٙاؾ ٣واؾٞ ٝا ٢ؾّغاٖ آتاز زض انُ اّ٤را٘ ٣اظ عط٤ك تحّ ٚ ُ٥تغث٥ك فطْ تس٘ ٚ ٝتعٙ٥٤ات 54
◄ آضاٞ ٝ٤ا ٍ٘ ٚاضٞ ٜأ ٢طتثظ تا زكٓ ظذٓ زض زؾتثافتٞ ٝا ٢الٛاْ ا٤طا٘٣

حمید رضا روحانی
55

عفت العادات افضل طَظی -هًَط ظٌجی

سال نهن ،شواره ،23زهستاى 1292
فهرست مقاالت :
◄ تطضؾٍ٘ ٣اضٞ ٜأ ٢طتثظ تا زاؾتاٖ ضحان زض قاٙٞأ ٝقا ٜعٕٟاؾث ٣اظ ٔٙظط ته٤ٛط ؾاظ٢

7

هحوذ علی تٌی اظذی
◄ضٔع ٌكاِٛ ٣٤ش ؾفاِ ٣وكف قس ٜاظ ٔحٛع ٝاؾالٔ ٣قاز٤اخ ٘٥كاتٛض

45
عثاض شیخی -لیال غفارپَر

◄ تطضؾ٘ ٣مٛـ واقٞ ٣ا ٢ظض ٗ٤فاْ آ ٜٚاظ زٚض ٠اّ٤را٘٥اٖ

47

آرغ لشکری -اکثر شریفی ًیا -ظویِ هْاجر ٍطي
◄وت٥ثٍ٘ ٝاض ٢اِٛاٖ٤ٚ :ػٌٞ ٣ا ٢تاض٤رٙٞ ٚ ٣ط ٢وتث ١ؾط زض ٔسضؾ ١ذاٖ

77

هحوذ صادق هیرزا اتَالماظوی
◄ ض٘ٚس قىُ ٌ٥ط ٢وتاب ٞا ٢زاج ؾطت ٣زض زٚض ٠لاخاض ت ٗ٥ؾاَ ٞا 4444٢تا .ٜ 4477ق

57

محمد جواد احمدی نیا علی اصغر شیرازی
54
◄تطضؾ ٣تاظتاب ته٤ٛط ٢تٟكت  ٚخ ٟٓٙزض ٘ماق ٣وٛزواٖ  5تا  7ؾاِ ٝزض ا٤طاٖ
فرزاًِ ٍاحذ دّکردی -هیترا کالتِ صالحی -طاّرُ شیذخت هعتکف -هصطفی ترازًذُ

