
8-7ای بخارا شاد باشعلی دھباشی
9ذکر اسامی بخارا...

13-11شادی آغازمحمد رضا شفيعی کدکنی
21-15فرھنگ چند صدايی و فرھنگ تک صدايیعبد الحسين زرين کوب

34-22تفاسير مال صدرا بر قرآنسيد حسين نصر، حسن الھوتی
45-36قانون گذاری در جامعه مدنیسيد مصطفی محقق داماد
(آسيب شناسی نسل خردگريز)محمد رضا شفيعی کدکنی 59-47شعر جدولی

 آلن روب گری يه و تئودور
عزت هللا فوالدوند / 70-60تعھدآدورنو

درود بد ما!داريوش آشوری 74-71وای بر ما!
78-75سايه سنت ھا در شعر حافظصادق ھمايونی

(١)ايرج افشار 110-80تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
111برابری فرھنگی ايرانيان و تاجيکانصدر الدين عينی

...(١)رحيم مسلمانيان قباديانی 125-112نکته ھا و تازه ھای فرھنگی و تاريخی از دو شنبه، بخارا، سمرقند، و
(١)محمد ابراھيم باستانی پاريزی 135-126بينوايان در وطن غريب

(١)علی بھزادی 146-137چرا مردم ما کتاب نمی خوانند ؟
150-148از کلک تا بخاراسيد فريد قاسمی

(١)مھندس ايرج ھاشمی زاده 162-151در غرب چه خبر ؟
168-164تھمتآنتوان چخوف / سھراب شھيد

١٣٧۵ (١)حسن ميرعابدينی 176-169ادبيات داستانی ايران در سال
179-177در ھنر داستان نويسیماريا وارگاس يوسا / آزاده آل

185-181افسونگانبھرام بيضايی
187رباعيات بخارايی

188چھره ايران زمينفريدون مشيری
189مخلصان عشق(شرف الدين خراسانی (شرف

192-190دو شعر از دکتر فتح هللا مجتبايیفتح هللا مجتبايی
193دو شعر از دکتر احمد جليلیاحمد جليلی
195-194دو شعر تازه از مفتون امينیمفتون امينی

196دو شعر از عمران صالحیعمران صالحی
199-197درباره شعربيژن جاللی

201-200درختان به...احمد رضا احمدی
202خاموشی را...منصور اوجی

206-204ليمواوجه نيومونتاله / بھمن محصص
212-208نامه ھای گوستاو فلوبر به ايوان تورگنيفصفدر تقی زاده

227-214گفتگو با ژرژ باالنديهعطا آيتی
234-228گفتگو با کارل پوپرخسرو ناقد

«ھستی شناسی حافظ»بھاء الدين خرمشاھی 248-236نگاھی به کتاب
«قرن مولوی»محمد رضا شفيعی کدکنی 252-249بررسی کتاب

(نقد کتاب رحيم زھتاب فرد)مسعود بھنود 267-253کوبيدن مصدق از بابت سيد ضياء
«پيدايش رمان فارسی»حميد رضا فتاحی 271-268بررسی کتاب

278-272«صد سال داستان نويسی ايران»　نگاھی به کتابعلی دھباشی
290-289درباره ترجمه «باغ بلور» و «سيب به انگليسی»

(گفتگوی فيروزه صابری با مرتضی مميز) 289-282درباره طراحی روی جلد
297-291به ياد سيد محمد علی جمالزادهمحمد علی ھمايون کتوزيان

(ياد اکتاويوپاز)يورگن اشميت / طوبی مھدوی 300-298در گمگشتگاه تنھايی
304-301در رثای صادق چوبکحسن مير عابدينی

309-305از ميان نامه ھای زنده ياد صادق چوبک
311-310مکثی بر عکسی از صادق چوبکرضا استخريان
«لرتا»زاون قوکاسيان 316-312دوست دارم ھزار بار بنويسم
322-318از خاطرات ادبیشاھرخ مسکوب

327-324نخستين مھمانخانه و رستوران و قرائت خانه به سبک جديد در تبريز و مؤسس آنيحيی ذکاء
327زنده ياد عالمه دھخدا در رشت

١٣٧٧ ١، مرداد و شھريور شماره



329طراحی چاپ نشده ای از ملک الشعرای بھار
330خطی به يادگار از از ناصر الدان شاه برای مادام توسو

رضا سيد حسينی / 339-333متأسفيم که نمی توانيم اثر شما را چاپ کنيمامبر تواکو
346-340بررسی عرفان ايرانی از ديدگاه تاريخیويدا فرھودی

352-347ديروز و امروزھرمز ھمايون پور
355-353وسوسه خاطره نويسیمينو مشيری

«ھزار سال شعر کالسيک»محمد رضا قانون پرور 358-356درباره کتاب
362-359يادآوری پرتوانی از يک عشق غم انگيزکتايون پوزشی

(گفاتگو با جمشيد ارجمند) 369-363اصفھان، تصوير بھشت
«آخرين گفتگوھای بورخس»کاوه گوھرين 374-370بررسی کتاب

379-375نگاھی به خاطرات الکساندر دوبچکھرمز ھمايون پور
381-380نامه ھای برلنعلی شير محمدی

382اولين کتاب علم اقتصاد در ايران
383پنجره ای گشوده بر چيزی ديگر

384خرد جاودان
389-386تعريفات

8در راه بازگشتعبد الحسين زرين کوب 
13-10تابه خواری در بخارا ننگریمحمد جعفر ياحقی

26-16جادوی مجاوریمحمد رضا شفيعی کدکنی 
31-27صدای بال سيمرغعبد الحسين زرين کوب

37-32مردم پسندی و واقعگرايیبرتولت برشت / عزت هللا
41-38مصاديق شعر جدولی در ھنرھای ھفتگانهنصرت کريمی
49-42دقت و تأمل در شاه غزلی از حافظايرج فرازمند

مھدی غبرايی / (کالسيکھای آمريکای التين)آلن راين 54-50ميراث گذشته
 راينر مارياريلکه /  شرف الدين

58-55به جوانان درباره عشقخراسانی

80-60ماخرای کتابھای درسیمحمد امين رياحی
(١)ايرج افشار 123-82تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

/ بھار قھرمان (داستان مصوريک بازار فرھنگی)پيتر وايدھاس 129-126نمايشگاه کتاب فرانکفورت
153-130پنجاه سال نمايشگاه جھانی کتاب فرانکفورتخسرو ناقد

156-154تصاوير و اسامی برندگان جايزه صلح ناشران آلمان
(١)عبد الحسين فرزاد 160-157اخبار فرھنگی، ھنری جھان عرب
164-162ماخوليای عشق...ناصر پورپيرار
167-165سخنسارا خراسانی
170باغ در پنجرهفريدون مشيری

171آزادی(شرف الدين خراسانی (شرف
172روشنترين ستاره ھابيرنگ کوھدامنی

174-173ناتمامیسعيد حميديان
175ارک بخارانوذر پرنگ
176سفر ظھورفرخ تميمی

182-177مرگت چه بودعلی محمد حق شناسی
184-183در ھوای...احمد رضا احمدی

185مدغ حقاحمد جليلی
186پيغامويدا فرھودی

187در ھوای شعرمھری شاه حسينی
188تنھارضا مايل ھروی
189روان منوچھر در نيمروزمھين بانو اسدی

سحر 190ای زبان مادری امم.
191حمع ياران را پريشان کرد دست روزگارعباس ميرخانی
193-192ھايکوھای ايرانیکاوه گوھرين

(خاطرات محمد علی عمومی)مرتضی زربخت «درد زمانه» 216-196نقدی بر

١٣٧٧ ٢، مھر و آبان شماره



225-217سربداران خراسان و مازندرانعلی دھباشی
(درباره کتاب خرد و سياست)سيعد مسعود رضوی 233-226در اھميت يک کتاب

236-234اسالم و نخنصه بشر مدرنمحسن محمدی
237ققنوسھای خاکستر

245-238معرفی کتابھای تازهپونه ندائی
(بخش دوم)علی بھزادی 262-248چرا مردم کتاب نمی خواندند ؟

269-264بر خاکسترھای سنگ صبورجالل خسروشاھی
277-272خاطراتی از سيد جعفر پيسه وریکريم کشاورز

287-280اسناد آلفونس نيکالھما ناطق
291-288اتحاد ملی و شھر آشوبسيد فريد قاسمی

300-294موسيقی ايرانی در گفتگو با استاد مھدی ستايشگر
302-301آھنگسازی از برلننھال نفيسی

308-304ياد کوروساوا کارگردان برجسته ژاپنیجمشيد ارجمند
315-310نامه سرگشاده مريم زندی

322-319ببرھای آسيای جنوب شرقی از معجزه تا از ھم پاشيدگی
326-323غولھای صمعت و تجارتھرمز ھمايون پور

«برگھای علف»سيروس پرھام 333-327يک قرن و نيم پس از روييدن
340-334سه شعر از والت ويتمنسيروس پرھام
344-341شھرت دير ھنگام برنده جايزه نوبل ادبياتمينو مشيری

347-345زبان فارسیسيد ابوالفضل قاضی
!انور خامه ای 351-348در نااميدی بسی اميد است
(نخستين نشريه روزانه ايران)علی دھباشی 353-352تربيت
355-354نفاق ميان روزنامه ھای ايران نو و شرقايرج افشار

357-356تھران، پايتخت دويست سالهعلی شير محمدی
(يادنامه استاد رضا مايل ھروی) 359-358برگ بی برگ

362-360خانه ای برای آقای بيسواساحمد پوری
364-363نجوييم فتنه، نريزيم خوننظامی گنجوی

365سفر به دنيای اسالم
368-366 در ورای ايمان (بحثی درباره کتاب تازه و س نايپل)

370-369ساختار حکومت مرکزی در عھد قاجارشارلوت گريگوريان
373-371زندگينامه درباره مارگريت دوراسپونه ندائی

375-374باشگاه کتاب، اينترنت، و فروش کتاب
١٩٨٨ 378-376کتابھای تازه خارجی پائيز و زمستان

380-379ھنگامه و ھنگامه ایپرويز اتابکی
381وزارت امور خارجه ما وجود خارجی ندارد
382تازه ھای کتاب نشر و پژوھش فرزان روز

386-385کتابھای در دست انتشلر نشر و پژوھش فرزند روز
394-388نگاھی به کارنامه نشر ھنر ايرانعلی دھباشی

408-395معرفی برخی از کتابھا ی انتشارات کتاب سرا
412-410ياد دوستناصر نير محمدی

417-413يادی از دکتر يوسف رحمتیعلی بھزادی
319-318پيروز ملکی در گذشت

426-420خاطراتی از زنده ياد دکتر مصطفی مقربیمنوچھر ستوده
430-427دکتر غالمحسين فروتن درگذشتمھندس ايرج ھاشمی زاده

453-431نقد و معرفی آثار نشر گفتار
461-455نگاھی به برخی از کتابھای انتشارات طرح نو

472-463نگاھی به برخی از کتابھای نشر چشمه

20-14فرخوان ملی، ادبی يا بخارايیعلی بھزادی
50-22آيا ھخامنشيان زردشتی بوده اند ؟يھيی ذکاء

 جورجود کيريکو / عزت هللا
53-52راز و آفرينشفوالدوند

١٣٧٧ ٣، آذر و دی شماره



58-54گزارش ھای جاندار ھزار سالهسيروس علی نژاد
 نورمن توماس جيووانی / ويدا

66-59کار مشترک با بورخسفرھودی

69-67فرانسواز ساگان به روايت خودشپانته آ مھاجر کنگرلو
١٣٧۵ (٢)حسن مير عابدينی 80-71ادبيات داستانی ايران در سال
(١)سيد علی صالحی 92-81گزارش شعر امروز ايران

/ عطا آيتی 120-94رويای يک زندانیاحسان نراقی
135-122گفتگو با استاد عبد الحسين آذرنگعلی دھباشی

(٢)محمد ابراھيم باستانی پاريزی 148-137بينوايان در وطن غريب
164-150اولين روزگلی ترقی

171-166يادی از پل الوار و چند شعر از اورضا سيد حسينی
172پرخواننده ترين شاعر رمانتيک انگليسیصفدر تقی زاده

صفدر تقی زاده / 174-173به پائيزجان کيتس
فرح يگانه / 176-175روباه فکرتد ھيوز

179-178داستان ابوالعالء معریفريدون مشيری
180دو شعرفتح هللا مجتبايی

181دين دلشرف الدين خراسانی
182بوی پيراھنبيژن ترقی

183بيارباده...مھدی ستايشگر
185-184اعجاز انگشتریسعيد نياز کرمانی

186دل دريائیاديب برومند
۶۵مفتون امينی / 187گويه

189-188چراغی در بدف و زير بارانعمران صالحی
192-190چند شعر کوتاهغالم حسين نصيری پور

193ميگويی شجاع باشمھری شاه حسينی
194بيگانهآصف فکرت

195خاموش شدکمال اجتماعی جندقی
196زخمی شيطانی امپرويز خائفی

197نقشی از روزبھانمھرانگيز او حدی
198ای ناخدايان...واصف باختری
199به سايه و صدفبيرنگ کوھدامنی
200گلستان تنوععبد الکريم ميثاق

201دل ديوانه مالطيف پدرام
211-203خطابه جلسه دفاع از ساله دکتریعلی موسوی گرمارودی

220-213ھمچنان ھنر نزد ايرانيانست و بسبھاء الدين خرمشاھی
(٢)ايرج افشار 262-222تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

269-263گزارش کنفرانس ساالنه استادان زبان فارسی در ھندمحمد جعفر ياحقی
(١)سيد فريد قاسمی 288-271روزنامچه مطبوعات

(٢)مھندس ايرج ھاشمی زاده 300-290در غرب چه خبر؟
306-302پرواز زنبور، به جشنواره ھای ديگر پرواز خواھد کردزاون قوکاسيان
سينما!...!کاوه گوھرين 309-307سينما!

314-311گفتگو با والديمير آشکنازیايرنا ماری نيک / مريم بيات
322-316گفتگو با پروانه اعتمادیتوکا کلکی

325-323نقاشی ھای پروانه اعتمادی، تحسين زيبايی
328-326عطر آشنايی آشنايی ھاھادی سيف

342-331بحر الحقيقة از شيخ المشايخ احمد غزالی نيستپرويز اتابکی
344-343درک ما ديگرايی در ايرانجھانگير افکاری
347-345يادی از خليل هللا خليلی شاعر معاصر افغانعبد الحسين فرزاد

352-348ستم پيشه زوداکه افتد ز پاپرويز اتابکی
357-353پايديارضا داوری

358360بحثی در باب واليت فقيه
362-361نقد عقد مدرنحميد رضا فتاحی
364-363تاريخ طنر و شوخ طبعیعلی شير محمدی
368-365باغھای خيالجمشيد ارجمند



372-369خدا حافظ آقای چيشابراھيم مکال
378-373شعر نيما از سنت تا تجددمجتبی سامع

 تيموتی گارتن آش / ھرمز
386-380اورول در سال ١٩٩٨ھمايون پور

389-387در دربار پادشاه ايرانمير جالل ھاشمی
393-390ترکيب پيچيده ھويت آيزايا برلينمايکل ايگناتی يف

396-394تازه ھای کتاب فرزان و کتابھای در دست انتشار فرزان
398-397کتابھای در دست انتشار نشر و چژوھش فرزان روز

402-400گلھايی از باغ ايرانعبد الحسين زرين کوب
406-403جالل در شعر بيژن جاللیبھاء الدين خرمشاھی

406-407نثر ادبيات معاصرپونه ندائی
411-410خاطره ای در درونم استمھری بھفر

413-412کتابی در نقد نويسندگان غربشھال مصدقی
415-414نامه ھای خواندنی يک شاعره ناآرامشارلوت گريگوريان

418-416معرفی کتابھای انتشارات کتابخانه آيت هللا مرعشی نجفی
428-419معرفی کتابھای تازهپونه ندائی

433-430مرگ دکتر اپريم اسحقمحمد علی ھمايون کاتوزيان 
439-434يادگارھايی از دکتر يپريم اسحق

441-440درکذشت ايرانشناس بزرگ ارمنی
(در سوگ حميد مصدق)علی ھاشمی 443-442از ما به مھربانی ياد آريد

445-444به ياد استاد عالمه محمد تقی جعفری
(به ياد محمد پاينده)رضا رضازاده لنگرودی 449-446دستبرد نابھنگام اجل

(به ياد محمد مختاری) 452-450به گرمی آفتاب در مھربانی
(به ياد محمد جعفر پوينده) 455-453به زاللی آب در دوستی

459-456ھر دم ازين کاروان ھمسفران می روندسيد محمد دبيرسياقی
(شريعت پناھی)علی دھباشی 463-460درگذشت دکتر ابو الفضل قاضی

466-464درگذشت مجيد شريف
468-467يادی از مرحوم اصغر محمدیروزنه زرين کوب
(در رثای اصغر محمدی)حميد زرين کوب 469مصيب عظما

14-11ممانعت طالبان از برپائی جشن نوروزپرويز ورجاوند 
20-16اخالق جھانی و گفتگوی تمدنھاسيد مصطفی محقق دامات 

31-21يونسکو و نخستين مجمع جھانی گفتگوی فرھنگھااحسان نراقی
47-33اسطوره الگوی ايرانی تريستان و ايزوتجالل ستاری

63-49ابھام و نارسائی در ترجمه ھای فارسی، ريشه يابی و چاره جوئیعلی محمد حق شناس
(بخش اول)باقر پرھام 82-64ترجمه و نقش آن در گسترش زبان

١٣٧۵ (٣)حسن مار آبدينی 89-84ادبيات داستانی ايرتن در سال
96-90ريچارد براتيگن و صيد قزل آال در آمريکاھوشيار انصاری فر

 رومن روالن / پانته آ مھاجر
101-98جان آزادکنگرلو

106-102يادداشتھايی از سيبریانگس مک کويين / مريم بيات
109-107الکساندر سولژنيستين و جشن ھشتاد سالگیشارلوت گريگوران

123-111نکته ھا و تازه ھای فرھنگی و تاريخی از دوشنبه، بخارا، سمرقند و... (٢)رحيم مسلمانيان قباديانی
126-124نامه سرگشاده شاعر افغانی به يونسکولطيف پدرام

(٢)عبد الحسين فرزاد 133-128اخبار فرھنگی، ھنری جھان عرب
159-135به ياد سعيد نفيسی از پيشروان پژوھشھای ايرانشناسیايرج افشار
(٢)خسرو ناقد 175-160ايرانشناسی در سرزمين ھای آلمانی زبان

 محمد علی زينی / دکبر
190-176تاريخچه مدارس تبريزغالمحسين ميرزا صالح

(٢)عارف نوشاھی از شبه قاره 202-191«چيده چيده ھا»
205-203تجليل از پروفسور کوروياناگیعلی دھباشی

١٣٧٧ ۴، بھمن و اسفند شماره



 راينر مارياريلکه / شرف الدين
207دعوت محمد (ص)خراسانی

سعيد آذين / 208دو تناوکتاويو پاز
211-210پارسیفريدون مشيری

220-212ھوای منتشرکاظم سادات اشکوری
221قسمت ازلیبيژن ترقی

222دشمن عشقشرف الدين خراسانی
223افسر مرداديب برومند
224خيابان غزبويدا فرھودی
225پس از ھزاران سالمھين خديوی

226ھمسفرمھين بانو اسدی
227لحظه ی سبز، سبزاپوران فرخ زاد
228برسينه عاشقانه توفريدون فرياد
(١)پونه ندائی 229دل سوده ھا

230فرھنگآصف فکرت
234-231بخارابازار صابر

235درياشراره صالحی
236گرفتار زمستانشکريه عرفانی

237دل تاجيک و ايرانینظام قاسم
267-239گفتگوی يکم با عبد الرحيم جعفری : سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگعبد الحسين آذرنگ و علی
 کلمنت گرينبرگ / عزت هللا

273-269مدرنيسم در نقاشیفوالدوند

279-275جايگاه نشريات فرھنگی در فرايند شکل گيری جامعه مدنیخسرو ناقد
(درباره گزيده آثار عليرضا اسپھبد)آيدين آغداشلو 290-281چھره انسان و رنج او
300-291ای کاش جای آبدی باقی می گذاشتفرح نيازکار

«درد زمانه»کاوه داداش زاده 312-300نگاھی به تحريف تاريخ در کتاب
318-313کتابی نفيس و عالمی يگانهعلی دھباشی
324-319دانشنامه قرآن و قرآن پژوھشیمحسن معينی

328-325عشق بازی می کنم با نام اوفرھنگ جھانبخش
331-329آواز چگورمحسن صادقی
334-332زندگينامه خود نوشت چارلز ديکنزپری آزرم وند

340-335معرفی کتابھای تازهپونه ندائی
344-342نگاھی به زندگی و آثار محمد علی مددیمينو رئيسدانا
346-345يادی از محمد علی مددیپرويز تناولی
350-347ديداری از تنديس جھان پھلوان تختیعطا بھمنش
354-351سه دھه آشنايیمھين نورماه
357-355ھنوز باورم نيستايرج محمدی

358جھان پيرست و بی بنياد...کوروش شيشه گران
359تنديش ناگھانی مروتمجتبی کاشانی
364-361ناگه شنوی خبر... (درباره دکتر محمد تقی مسعوديه)ھومان اسعدی

378-367گفتگو با پروفسور ژيلبر الزارعبد الرضا ھوشنگ مھدوی
فرح يگانه / 384-379تدھيوز، شاعر ارواح زمينیجاد ردموند

389-385يورو، پول واحد اروپايیھرمز ھمايون پور
393-390نزاکت ھای پسنديده ميان نويسنده و ويراستارمينو مشيری
395-394شرح محمد علی فروغی درباب امنيت اصفھاناحمد شعبانی

 زنده ياد سرتيپ مير حسين
403-396مرحبا بر غيرت زنان تھرانیيکرنگيان

411-404انديشه ھای عباس اقبال آشتيانی درباره مطبوعاتمسعود رضوی
428-412آيا نابخردی طبيعت ثانوی حکومت است؟سيروس پرھام 

430-429ارج نامه ايرجامير حاجی صادقی
438-431باز انديشی در فکر تاريخیعباس ميالنی

در ايران و جھانھرمز ھمايون پور «اقتصاد ھدايت شده» 443-439ماليات، دولت، و
450-444کارکردھايی از متون ناشسته و تصحيح خطايی سبک شناختیسعيد حميديان

455-451نشر دانش در جھان اسالمیعطا آيتی



462-456جشن ناھه فدريکو مايورجمشيد اسدی
465-463تازه ھای کتاب نشر و پژوھش فرزان روز

467-466کتابھای در دست انتشار نشر و پژوھش فرزان روز

12-8شاعرانی که با آنھا گريسته اممحمد رضا شفيعی کدکنی 
17-13روايت يک شاھد عينیقمر آريان
(٢)باقر پرھام 38-19ترجمه و نقش آن در گسترش زبان

42-39َتفسيری از واژه حنامنوچھر ستوده
53-44گفتگو با دکتر سليم نيساریعلی دھباشی

60-55گفتگو با ماه منير مينویمرجان شير محمدی
ريشارد ويسرشرف الدين خراسانی / 68-62گفتگو با مارتين ھايدگر

90-71سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ : گفتگوی دوم با ايرج افشارعبد الحسين آذرنگ و علی
100-91کتابفروشی حلقه ديگری از زنجيره بحرانی کتابعبد الحسين آذرنگ

105-102کتاب و ضد کتابعلی بھزادی
113-106درک ضرورت کتاب خواندنحسن الھوتی

118-114در ھنر کتاب خواندناوجينو مونتاله / آزاده آل محمد
121-119جايزه جھانی يونسکو و گاليمار برای نويسندگان جوانعلی دھباشی

(١)عمران صالحی 126-123تداعی معانی
129-128نيايشفريدون مشيری

131-130وقايعفرخ تميمی
132دو شعر از عمران صالحی

134-133در اين لحظاتاحمد رضا احمدی
135مسئله اين استمنصور اوجی
136قرارمان اين بودويدا فرھودی
137بگذار سرودی بسازمبيژن ترقی

138بگذار کنار تو باشممھری شاه حسينی
(٢)پونه ندائی 139دل سروده ھا

140رودخانهمھين بانو اسدی
142-141از طارمی به سايهناھيد کبيری

143سوار کجاستکمال اجتماعی جندقی
144عاشقشھرام رفيع زاده

145آپار تايدلطيف پدارم
147-146دو شعر از کتاب قطعانشاپور بنياد

148آماده بھارپوران فرخزاد
149حسب حالامين اصالن ساعدلو

150مادرنيما معصومی
151جاده آغازپرويز خائفی

152ياد بادشرف الدين خراسانی
153باباد می گقتيم، درباره ديده شدن و...محمد علی ھمايون کاتوزيان 

155-154دو شعر از موسی اسواد
156دو شعر از نسرين رنجبر ايرانی

157ناگاهيدهللا رويايی
(ص)شراره صالحی 158حسين

جالل خسرو شاھی / 165-162بولوارمه آلودآتيال ايلخان
AMمارتين اسپادا / فرح يگانه – ٨٣٣۵ 168-166زندانی شماره

 جوزف راديرد کيپلينگ / بزرگ
171-169اگرنادرزاد

بھار رھادوست / 174-172بشنو از نوتدھيوز
فيروز شيروانلو / 176شراره سخناوکتابيوپاز

(٢)سيد علی صالحی و جمشيد برزگر 188-178گزارش شعر امروز ايران
١٣٧۶ (١)حسن مير عابدينی 204-190ادبيات داستانی در سال
(گفتگو با سيد مرتضی مرديھا)مصعود رضوی 216-205آغاز رمان جنگ

۵، فروردين و ارديبھشت ١٣٧٨ شماره



(٣)عبد الحسين فرزاد 223-218اخبار فرھنگی و ھنری جھان عرب
(٢)سيد فريد قاسمی 241-225روزنامچه مطبوعات
246-242دل خسته منپرويز خائفی

(١)ھاشم رجب زاده 272-248از چشمه خورشيد
منتسکيوفاطمه عشقی «نامه ھای ايرانی» 279-273ايران در
عثمانی : ترکان، ارمنيان،ايرانيانھما ناطق «تنظيمات» 306-281بی آمد ھای سياسی و اقتصادی

 کلمنت گرينبرگ / عزت هللا
313-308مدرنيسم در نقيشی (٢)فوالدوند

316-314نقاشی ھای آويش خبره زادهچيار برتوال
319-317شيشه نگاری، ھنری غريب و فراموش شدهھادی سيف
آزرخش 323-320تقی ھايی ماندگارف.

330-325عکاسی به نام تقی نادرزادشھاب بخارايی
(١)شفق سعد 338-332يادداشتھايی درباره موسيقی مدرن جھان

340-339به شکل قلب...محمد رضا سروش
346-342فستيوال رآل و يادی از شھيد ثالثھرموزکی

355-348نگاھی ديگر به انقالب مشروطيتمصطفی رحيمی
363-356ھنر عصر استالينفيروزه مھاجر
«تحول تصوير انسان»سيما کوبان 368-364تحريف تاريخی به بھانه

372-369شعرای گيالن از گذشته تا به اکنونمحمد تقی صالحپور
378-373معرفی کتابپونه ندائی

کامران فانی / 390-381کتاب و نويسندگیشوپنھاور
 رومن روالن / پانته آ مھاجر

396-391در ستايش ماکسيم گورکیکنگرلو

400-397نامه ھای يک شاعر رانده شدهھرمز ھمايون پور
404-401ديپلماسی زيرکانه چينی ھاھرمز ھمايون پور

417-405بايد اين کتاب را بايکوت کردمسعود بھنود
421-418بر آمدن رضا خان، بر افتادن قاجارمينا دھباشی
423-422سفری به عالم تعليمات دراويشعلی شھاب

425-424سيمای تاريخ و فرھنگ قزوين
430-426نامه سرگشاده ولتر به روسومينو مشيری

پری آزرم وند / 434-431بورخس، اسطوره ادبی پر صالبتجيمز وودل
437-435تجليل از امانوئل بووشارلوت گريگوريان
444-439در سوگ استادمحمد امين رياحی

458-445يادی از پير ادب فارسیاحمد محمدی ماليری
452-449در سوگ دوستی دانشمندانور خامه ای
455-453مھندس فرير کی بود ؟مھدی پرھام

458-456درگذشت سيروس طاھبازصفدر تقی زاده
461-459ھنگام که گريه می دھد سازفرامرز طالبی
463-462ياد آر... (در رثای ذبيح هللا بداغی)فرامرز طالبی

13-10در آستانه پنجاھمين سال خاموشی قزوينیعبد الحسين زرين کوب
26-15گفتگو با کورنليوس کاستورياديسپرويز بابابی

40-28سخنرانی نوبل ژوزه ساراماگوصدر تقی زاده
 ماريو وارگاس يوسا / آزاده آل

45-41تعريف جديدی از ابلهمحمد

48-46نامه ای از ژوزف کنرادرايمون شھابی
65-50سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ : گفتگوی سئم با بيژن ترقیعبد الحسين آذرنگ و علی

71-67خاطراتی چند از بيژن ترقی
١٣٧۶ (بخش دوم)حسن مير عابدينی 80-73ادبيات داستانی ايران در سال
(٢)عمران صالحی 84-82تداعی معانی

89-85طرح تغيير قانون مطبوعاترؤيا صدر
95-91يادی از رنه شار و چند شعر از اورضا سيد حسينی

١٣٧٨ ۶، خرداد و تير شماره



99-96چند شعر از رنه شاررضا سيد حسينی
فرح يگانه تبريزی / 100آخرين سئوال برشتيانگ ليان

سايه ا. 104-102زندگیھـ.
105صد ھزاران جانفريدون مشيری
107-106خب، که اينطور، باشد...سيمين بھبھانی

108شبتاببيژن ترقی
109درد دردشرف الدين خراسانی

110پناه عشقاديب برومند
111شمع بود و خيال ما...سيروس شميسا

112در طولاحمد رضا احمدی
114پناهعمران صالحی

آزاد 116-115سوگنامه بمباران حلبچهم.
120-117عھده تو، خطای منپرويز خائفی

121مادرمھين بانو اسدی
122زورقی افکنده امنوذر پرنگ

126-124سفيد مانند تابستانماھوار احمدی
128-127دو شعر از شھرام رفيع زاده

129بانوسپيده شيرازی
132-130ذکر دھمھيوا مسيح

133چه کنم ؟نفيسه خوش نصيب
(٣)سيد علی صالحی 146-135گزارش شعر امروز ايران
156-148پيالرام، ناآرام از گردش ايامپرويز کالنتری
١٣٣٠عبد هللا کوثری 162-157يادھايی از تھران سالھای

 رومن روالن / پانته آ مھاجر
166-163صدای آزاد...کنگرلو

(٣)سيد فريد قاسمی 181-168روزنامچه مطبوعات
185-183تعيين نوروز در تحت جمشيديحيی ذکاء
(٣)ايرج افشار 216-184تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
(٣)خسرو ناقد 221-217ايرانشناسی در سرزمين ھای آلمانی زبان

1975نادين گورديمر / مريم بيات 226-222يک روز صبح در کتابخانه
229-227کتابھايی برای گرستاندوريس لسينگ / نھال نفيسی

(سرآغاز بحران سياسی فرھنگی) بخش دومھما ناطق 244-231پی آمد تنظيمات عثمانی
255-245کارل مارکس و بين الملل اولمصطفی رحيمی 

260-257کريسمس در خانه کوپيه لوشارلوت گريگوريان
(٢)شفق سعد 267-262يادداشتھايی درباره موسيقی مدرن جھان

283-268روايت در نقشمايه رامشگران خراسانآمنه يوسف زاده
296-285تجربه ای در باور درمانینصرت کريمی

311-296رجال ايران در دوره قاجار و مرز ناپيدای خدمت و خيانتسيروس فرمانفرمائيان
316-312نقدی کوتاه بر سه کتاب خواندنیانور خامه ای

318-317ترجمه برگزيده سروده ھای سيمين بھبھانیابو الحسن تھامی
مينو مشيری / 326-319ترجمه انگليسی سفرنامه حاج سياح به فرنگپيتر ايوری

328-327تاريخ تحليلی شعر نومھين خديوی
331-329رمانی از ژوزه ساراماگومينو مشيری
334-332پژوھش جامع و موشکافانهمھری بھفر

337-335چھار رساله از روزبھان بقلیمرجان انصاری
341-338امروز داوری آسان است!

345-342اعتراف، شرح بحران روحی تولستویمرجان سکاکی
350-348ھمه حق دارندشھاب بخارايی

353-351گيل آماردمحمد رسول درياگشت
356-354گزارشی از انتشار چاپ جديدی از رباعيات خيام

365-357معرفی کتابھای تازهپونه ندائی
376-367حضور در عرصه دو فرھنگمصعود رضوی
379-377يادی از دکتر بھرام فره وشیعلی دھباشی

381-380ميان ھستی و نيستیداريوش شايگان



384-382آن فروھر پاکدينجليل دوستخواه
386-385...که ھمرھی و رفيقی به مثل برھان رفت !

388-387يادی از دکتر مريم خوازان
390-389ناگاه صدا برآمد آن جام شکستحسن انوری

391يادی از احمد بھبھانیمحسن قانع بصيری
394-392يادی از استاد کماليانفرھاد موسوی زاده

408-397آلن دوبنوا / بزرگ نادرزاد
اقشين معاصر / 413-409مطالعات ايرانیژيلبر الزار

416وضع کنونی جھان
!فريد جواھرکالم 423-418جورج اورول و خاطره ای از پنجاه سال پيش

428-424مرگ عجيب پوشکينھرمز ھمايون پور
431-429داستانی از سکس پول قدرت

438-432نقطه چرخشھومن ھمايون
440-439جدول کتابھای جديد خارجی

442-441شناخت منشاء معتقدات
444-443نقد کتاب شکرانه منفی

446-445در تحليل و تجليل نھضت ملی ايران
452-447باز ھم درباره نھضت ملی ايرانھرمز ھمايون پور

454-453تازه ھای کتاب نشر و پژوھش فرزان روز

20-14از آزادگان دوران بودعلی فاضل
28-21آخرين ديدار با دکتر زرين کوباحمد مھدوی دامغانی

31-29کارنامه زرينعلی دھباشی
33-32يادگاری از دکتر زرين کوب

به يغما رفتفاضل ميبدی (ع) 36-34وقتی دستنوشته تاريخ علی
و خوشنامی دکتر زرين کوبمحمد علی سلطانی «ھويت» 39-37بدنامی برنامه

50-40دو ديدار و گفتگو با دکتر زرين کوب در پارسعطا آيتی
58-51تقويم پارينهعبد الحسين زرين کوب

68-59گفتگو با دکتر عبد الحسين زرين کوبحسن جمشيدی
69دريغا دريغاشرف الدين خراسانی

72-70تو نيستی که ببينیفريدون مشيری
75-73حديث تو عنوان کنممھدی ماحوزی

77-76دوازده رباعیبھاء الدين خرمشاھی
78در سوگ استادمحمد جاللی چيمه

(۴)ايرج افشار 123-80تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
١٩٩٩مينو مشيری 128-125گونترگراس برنده جايزه نوبل ادبيات

140-129گزارش از مراسم بزرگداشت فريدون مشيریارشاد رضويان
141متن نامه فريدون مشيری به سردبير مجله بخارا

148-142نگاھی به سه اجالس انجمن ايرانشناسان اروپاعلی دھباشی
160-149گزارش چھار متن اجالس انجمن ايرانشناسان اروپايیپونه ندائی

167-162از رباعيات خيام تا آواز شجريانويدا طيرانی
172-168برنامه کنفرانس خيام

177-173سخنرانی دکتر احسان نراقی در کنفرانس خيام
180-178معرفی چاپ تازه ای از کتاب رباعيات خيام

184-181گفتگو با خانم حميرا سليه
187-186دو شعر چاپ نشده از زنده ياد اخوان ثالث

190-188ده شاخه از ماهمنصور اوجی
192-191ھفت لوح گورفرخ تميمی

193به شاخه بادپرويز خائفی
194از بخت...احمد رضا احمدی

195اين مرغھای عشقبيژن ترقی
197-196بياد ايران باشاديب برومند

١٣٧٨ ٧، مرداد و شھريور شماره



198دو شعر از سيما ياری
199سه شعر از بھار رھادوست

200داغ دلمحمد گلبن
201ديگر...ماھور احمدی
202دولت ديدارحميد ايزدپناه

203تمناشراره صالحی
(٣)عمران صالحی 210-205تداعی معانی

١٣٧۶ (بخش سوم)حسن مير عابدينی 216-211ادبيات داستانی در سال
(٣)شفق سعد 226-217يادداشتھايی درباره موسيقی جھان

229-227گفتم که ماه من شو...!محمد صادق شايسته
(نگاھی به عکسھای سسيل تزن)ھرموزکی 236-231دستبرد به زبان

241-238زندگی دوگانه (گفتگو با شھره لرستانی)
(۴)سيد فريد قاسمی 249-243روزنامچه مطبوعات

256-251نامه سرگشاده نصرت کريمی
(بخش سوم)ھما ناطق بحران فرھنگی : 278-258پی آمد تنظيمات

گفتگوی چھارم با محسن رمضانی (ازعبد الحسين آذرنگ و علی : 298-281سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ
مينا دھباشی / 303-300برآمدن رضا خان، برافتادن قاجار و نقش انگليسھادنيس رايت

308-304يادداشتی از ابراھيم گلستان
314-309آسمان روش شعرمحمد رضا محمدی آملی

319-315حديث نثرنويسی بانوی غزلکاوه گوھرين
عشق بازی می کنم با نام اومنوچھر آتشی : 324-320نگاھی به دفتر شعر
334-325معرفی کتابپونه ندائی

338-336در سوگ آن که رفت و در غم آن که ماندابو الفضل زرويی نصرآباد
343-339در سوگ دوستی دانشمندانور خامه ای

345-344اندرياس گريگوريان غروب کرد
348-346به ياد دکتر جالل الدين مجتبویسيد مسعود رضوی

357-349به ياد اسماعيل شاھرودیمحمد نوری
360-358به ياد استاد محيط طباطبائیعباس مشھدی زاده

362-361درگذشت دکتر مھدی روش زميرعلی دھباشی
سيروس ذکاء / 371-365درباره نام دو سياره در زبانھای پھلوی و فارسیدوشن گيمن

 اولريش مارزلف / کيکاووس
381-372سير قصه ھای تعليمی بين مذاھبجھانداری

عباس فياض منش / کاسه بر 385-382گفتگو با دختر فيدل کاستروف.
389-386قلمرو زبان دریآصف فکرت

392-390ياد آن شبمحمد ابراھيم باستانی پاريزی
394-393خاطره ھايی از برودسکیھرمز ھمايون پور

406-395علی دھباشی سيطره معنوی مولوی بر جھان غرب
422-407روشنفکران ايرانی در برخورد با خود و بيگانهعلی اکبر مھدی

425-423کتابھای منتشر شده و در دست انتشار فرزان

21-7به ياد موالنا در سالروز رفتن او از دنياعمر عنايت خان / حسن الھوتی
53-22پديده ھای ديدار در گفتگوی تمدنھاداريوش شايگان / باقر پرھام

57-55گفتاری درباره رودکیعبد الحسين زرين کوب
66-58ز مادر ھمه مرگ را زاده ايمشاھرخ مسکوب
80-67از خوانده ھا درباره مارسل پروستجالل ستاری

88-84يک قرن خالقيت در ناکجامحمود فاضلی بيرجندی
95-89سفر به پاريسدرايه در خشش / خجسته کيھان

(طرح فيلمنامه برای فيلم کوتاه)جمشيد ارجمند 111-97گل زری
115-113داستان مردی که بار دوم ھم نخنديدويتاليانو برانکاتی / آزاده آل احمد

بھار رھادوست / 119-117شعری برای قلموله سوينکا
122-121رنگين کمانفريدون مشيری

123با تو تنھاشرف الدين خراسانی

١٣٧٨ ٨، مھر و آبان شماره



124درداديب برومند
125گاه خاکم و آبمحمد قھرمان

126از شعله ی...احمد رضا احندی
آزاد 128-127شعری برای زھره نبايد سرود ؟م.

129واپسين خوابپرويز خائفی
130محض نيکی و آزادگی بود تا بودسيروس شميسا
131چھلمين سوداسودابه اشرفی

132به ياد شاعر بزرگ لوئی آراگون و الزايشمھری شاه حسينی
133بر خاکصفور انيری
134ای بخت نيلوفران آببيژن ترقی

135تقويم تنھايیماھور احمدی
137-136سه شعر از فريده رازی

138سبد سپيدهبيرنگ کوھدامنی
139لفظ شيرين دریکريم رحيم
(۵)ايرج افشار 155-141تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

(٢)ھاشم رجب زاده 191-156از چشمه خورشيد
192دھکده ھای تاجيک نشينمنوچھر ستوده 

(۴)خسرو ناقد 197-193ايرانشناسی در سرزمين ھای آلمانی زبان
222-198سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ : گفتگوی پنجم با احسان نراقیعبد الحسين آذرنگ و علی

237-236صادق چوبک، در عرصه داستان نويسیاحمد غالمی
244-238گرد ھمايی بررسی آثار و انديشه ھای جالل آل احمد
250-245ميزگرد بررسی مسائل ايرانشناسی در جھان امروز

(نشريه ای برای ھنر ايران) 254-251انتشار فصلنامه طاووس
265-256گفتگو با دکتر ھما ناطقعلی دھباشی

267-266کتابشناسی آثار دکتر ھما ناطق
278-269نگاھی تازه به مساله روی کار آمدن رضا شاهعباس ميالنی

«فرھنگ جبھه»غالمرضا اعوانی 281-279درباره مجموعه کتابھای
283-282خوب شد به دنيا آمدیفرخنده آقايی
285-284ادبيات داستانی معاصر ژاپنپونه ندائی
299-286معرفی کتابپونه ندائی

304-301عباس کيارستمی در نام و کوچه سرنوشتپرويز کالنتری
308-305عبد الحسين خان سرتيپ، عکاس گمناميحيی ذکاء

(مدير مؤسسه بانگ) 313-310گفتگو با بھزاد غروی
320-315به ياد دکتر اپريم اسحق و سالگرد درگذشت اوابراھيم گلستان

329-321به ياد دکتر محمد حسن لطفی
331-330جعفر شھری ھم رفت

333-332درگذشت دکتر مھين دخت صديقيان
336-334در سوگ کتاب پرداز بزرگ معاصربھاء الدين خرمشاھی

!بيژن اسدی پور 338-337اين مرد موجود غريبی است
خجسته کيھان / 345-341نابردباری و تعاريف آنامبرتو اکو

 ژراردو کورتاتر / شيرين دخت
353-346گفتگو با ژرژ سامپرندقيقيان

/ محمد باقر فروتن 358-354گواھان ادبی خير و شرپتر کونرادی
364-359کاريکاتورھای ميروسالو بارتاکپرويز دوايی

شد ؟سيد محمد دبير سياقی  «سيد خندان» 367-365سيد و خندان، چگونه
369-368در جست و جوی نسخه ای خطی از يک کتابپرويز اتابکی

371-370چھارشنبه شبی که سرنوشت من نوشته شدسيد محمد علی جمالزاده
! 376-374کتابفروشی ھا، ھر چه بلند تر و معظم تر

379-377نقطه ضعف پنج معتاد به قدرت
382-380دنيای از دست رفته ادوارد سعيد

388-383توکوديدس و واقعگرايی در تاريخروزبه زرين کوب
393-389بررسی چند کتاب تازهھرمز ھمايون پور

398-394فرار از فلسفهفرھاد طاھری
401-399تازه ھای کتاب فرزان



13-10نامه ای از آنسوی اقيانوسحميد دباشی
يوھان گوتفريد فون ھردر / عزت

24-15انسانيت غايت سرشت انسانیهللا فوالدوند

30-26ھرود اھل بخاراعبد الحسين زرين کوب
مير جالل ھاشمی / 35-31کارلوس مونته مايورکيه ريچی

43-37چھره ھا و لحظه ھاسھيال بسکی
(۴)عمران صالحی 49-45تداعی

 53-51بھار رھادوستويسواو اشيمبرسکا
!سيمين بھبھانی 55سالم، ای روشنايی
56يارھافريدون مشيری

58-57وسوسه ھاشرف الدين خراسانی
59باھمه پيریبيژن ترقی
٧١مفتون امينی / 61-60گويه
62غريباحمد جليلی

63و شيراز، ناگھانسيروس شميسا
64شب عمرمحمد قھرمان
65شباھنگیاديب برومند

66سه شعر از محمد روايی
67اکنوناحمد رضا احمدی

68مباد و باد...پرويز خائفی
69مرثيهولی هللا دروديان

71-70من در فاصله ای از منيدهللا رويايی
72ھوای راه دگر دارم...اسکندر عيدی زاده ختالنی

74-73و آفتاب نمی دانستآذر خواجوی
75سرود سبزبھارپوران فرخزاد

77-76پنجره می بارد...پونه ندائی
78بی خويشفرھاد جاويدی

79و ھم غروبمھرانگيز اوحدی
80انتظارشراره صالحی

82-81نوروز دير کردگل نظر
83خودت را باور کنماھور احمدی
(۶)ايرج افشار 110-85تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

(١)تورج دريايی 114-111کتابھای تازه ايرانشناسی
... (٢)رحيم مسلمانيان قباديانی 130-116نکته ھا و تازه ھای فرھنگی و تاريخی از دو شنبه، بخارا، سمرقند، و

159-132سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ : گفتگوی ششم با مخمود علمیعبد الحسين آذرنگ و علی
172-161نگاھی به کارنامه دو ساله ماھنامه خبری، تحليلی و آموزشی لوححسين ثاقبی

(۶)سيد فريد قاسمی 182-173روزنامچه مطبوعات
تصوير جامعه ای در حال جوشش از گاو تا طعم گيالسآزاده اھورا : 188-184سينمای ايران

١٩٩٩عبد الحسين فرزاد 195-189آخرين اخبار فرھنگی جھان عرب در پايان سال
«دو قرن سکوت»علی دھباشی 203-196ماجرای کتاب
فرھاد معتمدمسعود بھنود : 213-205شھزاده ھنر
(۴)شفق سعد 221-214يادداشتھايی درباره موسيقی جھان

226-223چھره مسيح در ادبيات فارسیطوبی ساطعی
232-227آئين ھا و جشن ھای کھن در ايران امروزسادق ھمايونی
234-233به ياد يار و ديار...گاوه گوھرين
244-235نگاھی ديگر به کتاب برآمدن رضا خان...فرخ سعيدی

کاوه بويری / 247-245موقعيت نقد ادبیآن مورل
250-248دمی با بورخس و کتابخانه بابلشمحسن قانع بصيری

256-251معرفی کتابپونه ندايی
262-258در سوگ بزرگمردی از تبار آزادگانانور خامه ای
265-263با اشکھای تو در چشمھای منمنصور اوجی

١٣٧٨ ١٠، آذر و اسفند ٩ و شماره



گلی امامی – مھين بانو اسدی – – دکتر ھاشم رجب زاده : 296-267با اظھار نظرھايی از
308-299صادق ھدايت و پيام کافکاايرج پارسی نژاد

313-309اساس نظريه اقتصادی کتابخانهجيلون ھالرويد / علی شکويی
320-314يادی از يھودی منوھينو...محمد رضا بديعی

330-321خادمان گذشته شاھنامه و شاھنامه دلپذير فرزانايرج اقشار
332-331آفرين...حسين اکبری

336-333درگيری دوستانه ھدايت و جواھر کالمفريد جواھر کالم
339-337کتاب در ژاپنھرمز ھمايون پور

347-340مفاھيم اساسی فلسفه شرقمجتبی سامع
351-348ژان مولن که بود ؟ھرمز ھمايون پور

356-352حديث نثرنويسی بانوی غزلکاوه گوھرين
363-357بازيچه ھای چرخ بازيگرمسعود رضوی
!عباس داودی خودی و غير خودی : 366-364دفع و جذب
371-367روايت ساده مردن...کاوه گوھرين

375-372متن برگزيده از عبيدمنوچھر اميری

يوھان گوتفريد فون ھردر / عزت
13-8گسترش آغازين نسيحيتهللا فوالدوند

 پل ون / بھنام جعفری و حامد
30-14ميشل فوکو تاريخ را دگرگون می کندفوالدوند

زندگی...حامد فوالدوند «عرض» 38-31ميشل فوکو
/ علی بھبھانی 48-40المانوسوف شاعرويکتور تراس

60-49چند نکته در کار ترجمهسروش حبيبی
76-62انسان آلتاميرابھمن محصص

گفتگوی ھفتم با محمود کاشچی، ناشریعبد الحسين آذرنگ و علی : 102-79سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ
112-103حلقه ای ديگر از زنجيره بحرانی کتابعبد الحسين آذرنگ

(٧)ايرج افشار 134-114تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
(٣)ھاشم رجب زاده 166-135از چشمه خورشيد

171-168شمعدانی ھاميترا الياتی
175-173چھار شعر از وينچزو بيانکينیبحمن محصص

176قطره ایوينچزو بيانکينی / بحمن
بھار رھادوست / 179-177عشق حقيقیشيمبوريکا

182-180سه قطعه از پابلونروداستاره درخشش
184-183گوته، پير عاشقشرف الدين خراسانی

شرف الدين خراسانی / 193-185سه شعر شور عشقگوته
196-195شھرفريدون مشيری

197عشق زمانهشرف الدين خراسانی
آزادتھی شده از فرياد 198م.
199به باغ آیصدر الدين عينی
201-200در پنج صبحاحمد رضا احمدی

203-202باز آمدممنوچھر آتشی
204ھزاره برگشتپرويز خائفی

206-205مادرگلچھره سليمانی
207با آفتاب و آوازفھيمه غنی نژاد
208سه رباعیولی هللا دروديان

209فره ناھيدنادره بديعی
210کامرانی بادتانگلديس آذرنوش
221-212يادواره عالمه علی اکبر دھخدا در کاشانفرشيد فرجی

(٧)سيد فريد قاسمی 233-224روزنامچه مطبوعات
241-234طاووس زرين بالپيروز سيار
(۵)شفق سعد 249-243يادداشتھائی درباره موسيقی مدرن جھان

265-251گفتگو با پری صابریطوبی ساطعی

١١، فروردين و ارديبھشت ١٣٧٩ شماره



آزاد 276-267گفتگو با نصرت کريمیم.
180-278دکتر احمد شھسا ھم از ميان ما رفتانور خامه ای
286-281يادی از بيانکينی بيابان گردپرويز کالنتری
289-287يادی از ماه ملک بھارچھرزاد بھار
297-291معرفی کتابپونه ندايی
300-298نگاھی به داستان روی خوشمھدی فريبا
(نگاھی به خاطرات دکتر حجتی)علی شھاب 303-301عبور از عھد پھلوی
(معرفی کتاب تازه ای از معينی کرمانشاھی)علی شھاب 305-304شاھکار

318-308مجلس شورای کبرای دولتیسيد محمد دبيرسياقی
325-319مفھوم اعتدال و عدالت در امديشه سعدیاحسان نراقی
335-326درباره شاھنامهپرويز اتابکی
351-336شعر شاملو، جلوه گاه مفاھيم نمادينفرزين عدنانی

361-352از ھزاره پيشينمحمد جعفر ياحقی
368-362خاطراتی از کالس درس استاد فروزانفراحمد مھدوی دامغانی

371-369ايزابل آلنده و دختر سرنوشتمينو مشيری
375-372شھر خداھرمز ھمايون پور
378-376در اين دنيای بزرگ...آزاده ھمايون پور

386-379سالھای پر آشوبمھدی پرھام
389-387جامعه و دولتايرج علی آبادی
(نگاھی به سفرنامه فرنگ حاج سياح)مسعود رضوی 399-390آئينه آفاق

/ فرھاد عطائی 15-8سوگواری زنان به عنوان اعتراض در شاھنامهالگا ديويدسن
23-16مسائل فرھنگی در شاھنامه فردوسی و اھميت آنھاطلعت صديقی

يوھان گوتفريد فون ھردر / عزت
31-25گسترش آغازين مسيحيت (٢)هللا فوالدوند

(٨)ايرج افشار 60-33تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
(٢)تورج دريايی 66-61کتابھای تازه ايرانشناسی

گفتگوی ھشتم با محمود باقری : بساط رعبد الحسين آذرنگ و علی : 90-68سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ
94-92خاک وطناليق شير علی
96-95شھرفريدون مشيری
98-97پاسخ به مشيریمھدی ماخودی
99بی صفاييھااديب برومند

102-100پاکدالنشرف الدين خراسانی
103غم چون بگذرد از حدمحمود قھرمان
سپانلو ع. 104پنجره ای در يمگان، اتاقی در بخارام.

105عھدی که...احمد رضا احمدی
106پنجره اتاقمماھور احمدی
107قالی کھنهمنصور اوجی
108به سايه آتشپرويز خائفی

109احساسنصرت رحمانی
110داستان زندگیسيروس شميسا
112-111شورمايهمفتون امينی
113خورشيد و...محمد روائی
114سايهفرخ تميمی

116-115چھار شعر از نازنين بھادری
117زخمشراره صالحی

119-118دو شعر از مھرداد ضيايی
120پيری و تنھايیمحمد گلبن

121با چشمانی تازه تر از خاموشیمحمود معتقدی
122چھار رباعیاحمد وثوق احمدی

124-123شبنم و خاکسترناھيد کبيری
125سه شعر از مھين خديوی

١٣٧٩ ١٢، خرداد و تير شماره



127-126کارمندليال فرجامی
128پشت ديوار بھارفريده رازی

129اين پايان توستسوسن رئيسی
130بدرودمريم مشرف
131باغھاپگاه قاسميان

/ سودابه اشرفی 135-133يک متن قريمیفرانتس کافکا
(۵)عمران صالحی 139-137تداعی معانی

مھرنوش بھبودی / 142-140چظور از موبايل استفاده کنيمامبر تواکو
(١)فريدون وھمن 153-144ّدر جستجوی کاروان حله

١٣٧٧ (بخش اول)حسن مير عابدينی 169-155دايتان نويسی ايران در سال
176-170جشن رونمايی فرھنگ فارسی عاميانهمھناز مقدسی

(٧)عبد الحسين فرزاد 184-177اخبار فرھنگی و ھنری جھان عرب
196-185گزارش سفرنامچه نيريزپرويز ورجاوند
200-197کليدھای قرن بيست و يکمويدا طيرانی

204-201صد کتاب برگزيده قرنمجيد روشنگر
(٨)سيد فريد قاسمی 215-206روزنامه چه مطبوعات

223-216روزنامه اردوی ھمايونمحمد گلبن
235-225گفتگو با پرستو فروھرطوبی ساطعی

245-237روزھا در راهشاھرخ مسکوب
251-246ھنرمندی که ايستاده شکستمحمد نوری
255-253آخرين جھش به سوی جنوبآزاده اھورا
258-256از چشمھای شمارؤيا تفتی

267-259کتابھای تازه ايتاليايیمير جالل ھاشمی
270-268روی خوشفرزانه روشن پروه

281-280سفری از حانه بی پالکنازنين بھادری
276-272معرفی کتابپونه ندائی

280-278خاموشی شاعر ملی تاجيکستانعلی دھباشی
285-281سه نامه از اليق شير علی

288-286استاد اليق، استعدادی بود ناتکراررحيم مسلمانيان قباديانی
291-289در سوگ مرگ زود ھنگام محمد علی حميد رفيعیعبد العلی دستغيب

294-292يادی از سيد نور الدين رضوی سرورتانی
297-295مراسم بزرگداشت منصور شکیمھناز مقدسی

299-298محمود احيايی، خانه ای برشنمحمد باقر صميمی
303-300سی سال تالش برای تثبيت ادبيات مدرنحسن مير عابدينی

309-304من از يادت نمی کاھممنصور اوجی
314-310برای وداع آفريده اندآرش رھمانی

 فردريش نيچه / ابو تراب
321-317درباب مسأله ترجمهسھراب، عباس کاشف

شارلوت گريگوريان / 327-322مرد نيکوکار کتابخانهايوان کلما
330-328شمس پس ناصرماھيار نوابی

 پراموئويا آنانتا توئر / آزاده
335-331در اين دنيای بزرگھمايون پور

دريا) ع. (ا. 339-336چھار شعر از ايرج عليآبادی
(٢)فريد جواھر کالم 343-340درگيريھای دوستانه صادق ھدايت و جواھر کالم

آزاده 348-344باز ھم از رھبر نھضت ملیھـ.
351-349پندارھای درونی و واقعيت مشترک بيرونیامير حسين رنجبر

376-352نقطه عطف و تحول ژرف در فرھنگ نگاری فارسیبھاء الدين خرمشاھی
٨۴ سالگی، دختری نوزاد، کتابی جديد...ھرمز ھمايون پور 390-388سائول بلو، در

394-391کتابھای تازه فرزانفريبا نيک زاد

17-8پيمانژاله آموزگار
30-18منظومه ای ناشناخته درباره شھر تاريخی مروناصر تکميل ھمايون

١۴، مرداد و آبان ١٣٧٩ ١٣ و شماره



يوھان گوتفريد فون ھردر / عزت
42-32گسترش آغازين مسيحيت (٣)هللا فوالدوند

(٢٣)ايرج افشار 60-44تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
(٣)تورج دريايی 65-61کتابھای تازه ايرانشناسی

... (٢)مسلمانيان قباديانی 80-67نکته ھا و تازه ھای فرھنگی و تاريخی از دو شنبه، بخارا، سمرقند، و
گفتگوی نھم با داور رمضان شيرازی :عبد الحسين آذرنگ و علی : 101-83سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ

105-103دو شعر از کيتارومحمد رضا ربيعيان
107-106دو شعر از نساجوره يوا

(ح. آرزو تمام ايرانی(طه حجازی «بخارا» 117-109ای
118چھره ايران زمينفريدون مشيری

119پند بيھودهشرف الدين خراسانی
120مينای مستاناديب برومند

121ياد زرين کوببھاء الدين خرمشاھی
122فرصتی کوسيروس شميسا
124با ياد توماھيار موابی
125امروز را دريابمحمد قھرمان
127-126شاعربيژن ترقی
128زمستان در راه استفرخ تميمی

129با ياد توسعيد نياز کرمانی
130ميخانه دلکمال اجتماعی جندقی
131از پائيزی ھااحمد وثوق احمدی

132پر سر در آب زندگینوذر پرنگ
133اين عشقاحمد جليلی

آزاد 134کوته قدم مباشم.
135مردی از ھرگزپرويز خائفی

141-137پيشکش به تاجيکان جھان(توران بھرامی (شھرياری
144-142تازه عاشق شده ايمناھيد کبيری
146-145چگ.نه خواھم رفتآذر خواجی

147يک سئوال بی جوابپوران فرخزاد
148رازھنگامه عابدين
149سرگشتهشراره صالحی
150سايهمرجان صفايی

151پايداریمحمد گلبن
152قصه دلآصف فکرت

153در قفای کاروانعباس مير خانی
155-154بد روداحمد حيدربيگی
156عنوانعمران صالحی

158-157ميدان اپراسعيد آذين
159قلم شکستهنادره بديعی

(۶)عمران صالحی 165-161تداعی معانی
167-166تاريخ تحوالت جوامع بشری در ده ماهنصرت کريمی

مھرنوش بھبودی / 170-168چطور از فکس استفاده کنيمامبرتواکو
175-172سرنوشت نقاشی و پنجمين بی ينالپرويز کالنتری
درباره نقاشی عطا هللا خانبلوکیبھمن بوستان : 177-176آبرنگھايی سرشار از لطافت
مترجم رباعيات موالناطوبی ساطعی : 185-179گفتگو با مريم مافی
(٩)سيد فريد قاسمی 199-187روزنامچه مطبوعات
(٢)فريدون وھمن 216-201ّدر جستجوی کاروان حله

224-217سفر به سرزمين بختياریويتا سکويل وست / شفق سعد
230-226صد سالگی سينمانصرت کريمی
٢٠٠٠مينو مشيری 234-231اکراه چين از جايزه نوبل ادبيات سال
236-235کانون فرھنگی حکيم ناصر خسرو بلخیلطيف پدرام
269-237گزارشی از مراسم يادمان دکتر عبد الحسين زرين کوب و سالگرد سومين سال انمھناز مقدسی

آزاد 270در حاشيه مراسم سومين سال فعاليت بخارام.
274-271پيام منصور اوجی به مناسبت سومين سال انتشار مجله بخارا



!سيمين بھبھانی 275ای بخارا، شاد باش و دير زی
277-276سر به سر جناب دھباشیبھاء الدين خرمشاھی

285-279فرھنگ، سياست و تحول اجتماعیسيد محمد علی شھرستانی
293-286معرفی کتابھای تازهطوبی ساطعی
311-295درگذشت سه دانشگاھی سوخته جانايرج افشار

317-312خاموشی استاد دکتر ماھيار نوابیمحمود طاووسی
320-317طلوع ديگر بامدادسيمين بھبھانی
323-321پيش از ھمه احمد شاملوحسن حاتمی

328-324در سوگ دکتر ايرج ذوقیعبد الحسين نوابی
330-329درگذشت غالمرضا سميعی

331نمومه ای از دستخط فريدون مشيری
333-332در سوگ فريدون مشيریقمر آريان

339-334بوسه و آتشسيمين بھبھانی
341-340مشيری، شاعر معاصرآرش حجازی

345-342آن لبخند مھربان و ابدیاحمد رضا احمدی
351-348الفبای ارمنیمنوچھر ستوده 

356-352قدرت يک قلمھرمز ھمايون پور
359-357گفتگوی علی جواھر کالم با شيخ محمد خان قزوينیفريد جواھر کالم
363-360در اين دنيای بزرگ...آزاده ھمايون پور

آزاده 368-364کتابھای خارجیھـ.
374-369خاطرات فرزند آخرين وليعھد قاجارپال اسپراگمن

376-375کتابھای داخلی
393-388شور واديھا و واديھای شوربھاء الدين خرمشاھی

400-394کتابھای تازه فرزانفريبا نيک زاد
401کتابھای در دست انتشار فرزان

ھرمز ھمايون پور / 35-7ھنر در شوروی در دوران استالينآيزايا برلين
(٢۴)ايرج افشار 42-37تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
(١)فريده رازی 62-57بررسی کتابھای ايرانشناسی

68-63ايرانشناسی درروسيهطوبی ساطعی
(گفتگو با دکتر عزت هللا فوالدوند) 76-70روشنفکران

108-88قلمی را می پسندم که...مھناز مقدسی و ھومن عباسپور
(٧)عمران صالحی 113-110تداعی معانی

مھرنوش بھبودی / 116-114چطور در ھواپيما غذا بخوريمامبرتواکو
120-117زايمانپرويز کالنتری

 فدريکو گارسيالورکا / دل
124-122باد نماآراقھرمان

125واژگان شرقیفايقه جواد مھاجر
126خشکسال تلخ کامیبيرنگ کوھدامنی
127شاھنامه وطن اسن!...گلرخسار صفی آوا
شاعره معاصر ترکجالل خسرو شاھی «بژان ماتور» 132-128چند شعر از
134ياد آورانفريدون مشيری

136-135مااحمد رضا احمدی
140-137از گذشته زندهشرف الدين خراسانی

142-141چراغ...کتابسيمين بھبھانی
143کشاکش ھستیاديب برومند

144جشن سبزپوران فرخ زاد
145کتابھا و ديوار چينمنصور اوجی
146تقديرشراره صالحی
148-147کمبود محبتعمران صالحی

149آفتاب بودبيژن ترقی
150دريابپرويز خائفی

١٣٧٩ ١۵، آذر و دی شماره



152-151در بی باوری...جليل وفا قريشی زاده
154-153ناله تلخخسرو احتشامی ھونه گانی

=٧٩]مفتون امينی 155[نه
156دری گشاده کجاست ؟محمد مفتاحی
157کوه پر صالبتمحمد گلبن

158در ديار عاشقانحسن نيکبخت
159دستانتماھور احمدی

161-160شش شعر از حسين راھکوه
163-162شعر تو...بھزاد بازيار

١٣٧٧حسن مير عابدينی 178-165داستان نويسی ايران در سال
٢٠٠٠ھوشيار منتصری 182-179نويسنده چينی برنده جايزه ادبی نوبل سال

گفتگوی دھم با محسن باقر زاده : انتشارعبد الحسين آذرنگ و علی : 210-179سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ
(١٠)سيد فريد قاسمی 219-212روزنامچه مطبوعات

286-221سفر به کرانه ھای جيھونرابرت بايرون / لی ال سازگار
240-۴٠238 ماه وزارت دکتر مھاجرانیشرف الدين خراسانی

257-241اھداء دو مجموعه ارزشمند به کتابخانه مرکز دايرة المعارف بزرگ اسالمی
263-258بزرگداشت فريدون مشيری در دانشگاه اصفھان

169-264اخبار فرھنگی جھان عربعبد الحسين فرزاد 
271-270نمايشگاه کاريکاتور سمپلی سی سی در آبدار خانه گل آقا

276-273حضور يک داستان نويس جدیخسن مير عابدينی
277جلد پنجم دانشنامه جھان اسالم منتشر شد

286-278معرفی کتابھای تازهطوبی ساطعی
291-288آقای کيارستمی فيلم شما يک صحنه کم داردمينو مشيری

293درگذشت اسناد احمد کمالپور
298-294به ياد ھوشنگ حسامیسيمين بھبھانی

310-299دريغ و درد اسکندر...رحيم مسلمانيان قباديانی
316-312آسيب شناسی کتاب در ايرانکامران فانی
326-317موالنا جالل الدين در آمريکا و اروپای امروزحسن الھوتی

335-327سمپوزيوم مطالعات بلوچی در دانشگاه اوپساالبھروز مھمودی بختياری
برخورد جمالزاده و علی جواھر کالفريد جواھر کالم ! (آقا يکی بود و يکی نبود 340-336خاطرات فرھنگی
344-341در اين دنيای بزرگ...آزاده ھمايون پور

(معرفی چھار کتاب)ھـ آزاده 356-346کتابھای خارجی
ِنقد کتاب اسرار کودتا، اسناد محرمانه سی آی ا)غالمحسين ميرزا صالح ) 372-357کتابھای داخلی

396-373نگاھی به تحقيقات اجتماعی در ايرانتکميل ھمايون 
398-397ايرانی از نگاه انيرانیطوبی ساطعی

20-8تاريخ واقعی و تاريخ روايیژاله آموزگار
26-21روند مطالعات تاريخ باستان در اروپا و آمريکاتورج دريايی
48-28ھايدگر و ھيتلربزرگ نادرزاد

63-50محکوميت ارنست ھمينگویفردريک بوش / حسن کامشاد
١٣٧٧ (بخش سوم)حسن مير عابدينی 75-64داستان نويسی ايران در سال

(٢۵)ايرج افشار 98-77تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
(٢)فريده رازی 102-99کتابھای تازه ايرانشناسی

(١١)سيد فريد قاسمی 110-104روزنامچه مطبوعات
(٨)عمران صالحی 115-112تداعی معانی

عبد هللا کوثری / 123-117بگو مرا نکشندخوان رولفو
 آلفونس دوال مارتين / امير

129-125درياچهھوشنگ کاووسی

131-130با اين آواز نوزاد را به دنيا وارد ميکنندبھمن محصص
 فدريکو گارسيا لورکا / دل آرا

135-132به عنوان پيشگفتار بر کتاب شعرھای پراکندهقھرمان

137-136بر مزار حافظگل رخسار

١٣٧٩ ١۶، بھمن و اسفند شماره



138روشن ترين ستارهبيرنگ گوھدامنی
141-139خطاب به آفتابخليل هللا خليلی

143اکسير عشقشرف الدين خراسانی
145-144تصويری از اولين مالقات شمس تبريزی با موالنا جالل الدينبيژن ترقی

148سراب وفاکمال اجتماعی
150-149چنارپرويز خائفی

151کسی چه می دانداحمد رضا احمدی
153-152به رودکیمحمد علی سپانلو
154روايت منظومه ھامھری شاه حسينی

159-155سامانيانتوران بھرامی
160آتش خندانولی هللا دروديان
161پرنده خوشحال استپوران فدخ زاد

162کم آورده...امير حسين ديبايی
163بھانهحميد ايزدپناه

164پيدا و پنھانشراره صالحی
165روز ديگرمھستی بحرينی
166برگھای کاکوتی ھاحسين راه کوه

167دشت جنوبسيد محمد رضا طاھری
168با باران ترانه می خواندحسن نيکبخت
170-169به نگاھم بنگر...نگاره اوجی

گفتگوی يازدھم با جھانگير منصور : زعبد الحسين آذرنگ و علی : 193-172سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ
210-195قلمی را می پسندم که...(گفتگو با احمد سميعی)مھناز مقدسی و ھومن عباسپور

درباره انجمن مطالعات جوامع فارسی زبانعلی دھباشی : 214-211گفتگو با دکتر سعيد امير ارجمند
شھيد نورايیويدا طيرانی (نوئل) 225-215گھتگو با بھزاد

ژان ژاک روسومصطفی رحيمی «قرارداد اجتماعی» 234-227بررسی ترجمه جديد و کتاب
238-235نگاھی به سروده ھای پروانه فروھرپرستو فروھر

244-239بررسی مجموعه داستان محنت آبادسيد محمد علی شھرستانی
/ پری آزرم وند 246-245گزيده نامه ھای وان گوگساشا گريشين

248-247ترجمه ايی دلپذير از اشعار اريش فريدطوبی ساطعی
252-249معرفی کتابھای تازهطوبی ساطعی
267-254گفتگو با مارکوگرگوريانژانت الزاريان
274-269گفتگو با اسرافيل شيرچیعلی دھباشی
278-276چون بخارا می رسد شاد و شادمان می شوممحمد روشن

280-279پيامی ديگر و حرفی ديگرصادق ھمايونی
281تھنيت به مجله بخاراگل رخسار
285-283يادی از محمد منصور عاصمیمحمد گلبن
291-286ھمه عالم تن است و ايران دلايرج وامقی

295-292نگاھی به زندگی و آثار دکتر نور هللا کسايی
306-297سخنی با مناديان گفتگو با ايرانيان خارج از کشورمھرزاد بروجردی

317-307شايعه و تاريخسيروس فرمانفرمائيان
321-318حتی به روزگاران...حبيب هللا شريفی

329-322به ياد ھرمز وحيدھرمز ھمايون پور و ابراھيم مکال
نظريه کوانتوم در آستانه سد سالگیآرش پرھام 336-330در اين دنيای بزرگ...

341-337کتابھای برتر دنيای انگليسی زبان در سال٢٠٠٠
نقد کتاب دکتر محسن کديور : 348-342دغدغه ھای حکومت دينی

354-349کوششی ارجمند در تجليل از عالمه محمد قزوينیمجتبی بشردوست
361-355تأملی در يک اثر متحول و نمادگرا در ادبيات ايرانسيامک سعيد

16-7افسون زدگی جديدیداريوش شايگان / فاطمه وليانی
28-17تشيع و تصوف و عرفانحاج نور علی تابنده

36-30نوروز در قباديانرحيم مسلمانيان قباديانی
47-37زيارت سال نوھاشم رجب زاده

١٧، فروردين و ارديبھشت ١٣٨٠ شماره



62-48بت باميان و بت نفسمحمد علی اسالمی ندوشن
64-63داستان دو بت باميانمھدی محقق
(٢٧)ايرج افشار 84-66تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

94-85دشت بيانمنوچھر ستوده
مينو مشيری / 97-95مرثيه برای رب دوشامبر کھنه امدنی ديدرو

(٩)عمران صالحی 100-98تداعی معانی
 فدريکو گارسيالورگا / دل آرا

103-102روح غايبقھرمان

104سرود کھسارخليل هللا خليلی
105بخاراگلرخسار

107-106ھم با تو ھم بی توفرزانه خجندی
108روح سبز جاويدبيرنگ کوھدامنی

109شاھنامه می خوانم...زنده ياد اسکندر ختالنی
111-110برای من يگانه ایگلچھره سليمانی

113پيوستن و گسستنيزدانبخش قھرمان
114بھار و يارشرف الدين خراسانی

٩٢مفتون امينی / 115گويه
118-116کدامين قصه تاريخ و مکان دارديدهللا قرائی

119روی در روی آفتابکمال اجتماعی جندقی
121-120کجا خواب ماندی در اين خاک پوک ؟سيروس شميسا

123-122از قلم پرسيدمبيژن ترقی
125-124دو غزل از منصور اوجی

126نامهاحمد رضا احمدی
128-127آواز دور دستمنوچھريکتايی
130-129شکسته، ايستاده ام...!پرويز خائفی
131خواب بی تعبيرمحمد قھرمان
132محرمشراره صالحی

133بخت خفتهامير ھمتيان بروجنی
134سرشک داغدارانولی هللا دروديان
135ای گل شب بوی...گلديس آذرنوش
136بر پرده پندارحسن نيکبخش

137پنج شعر از خسين راه کوه
گفتگوی يازدھم با محمد رضا جعفری :عبد الحسين آذرنگ و علی : 166-140سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ

(١٢)سيد فريد قاسمی 179-168روزنامچه مطبوعات
...(٣)پروفسور رحيم مسلمانيان قباديانی 188-181نکته ھا و تازه ھای فرھنگی و تاريخی از دو شنبه، بخارا، سمرقند، و

201-190گفتگو با دکتر ھوشنگ منتصریعلی دھباشی
208-202گفتگو با دکتر علی بلوکباشیعلی دھباشی
نگاھی به آلبوم عکسھای مھرداد اسکويیآيدين آغداشلو : 218-209ياد و نگاه
227-220گزارشی از مراسم تجليل استاد ھوشنگ اعلمطوبی ساطعی

231-228بزرگداشت مقام علمی استاد ھوشنگ اعلمغالمعلی حداد عادل
237-232اعلم، دانشمند وارسته بسياردان اعلمايرج افشار

دانشنامه نگار معيارعبد الحسين آذرنگ : 242-238ھوشنگ اعلم
245-243چگيده زندگينامه علمی استاد ھوشنگ اعلممحمد باقری

252-247پژوھشی تازه درباره زبان مردم آذربايجانمحمد امين رياحی
259-253نقدی بر چند کتابانور خامه ای
264-260نگاھی به دايرة المعارف صلحنور هللا مرادی
267-265ديدی که خون ناحق پروانه...سيمين بھبھانی
270-268بنياد ھويت فرھنگیطلعت صديقی
275-271کھن ترين ديوان حافظاسفنديار بھار

277-276جغرافيای اداری ھخامنشيانمحمد رسول درياگشت
285-278معرفی کتابھای تازهطوبی ساطعی
292-287پنجاھمين سالروز خودکشی صادق ھدايتجھانگير ھدايت

301-293ياد يحيی ذکاءايرج افشار
310-302جواد آذر ھم رفتمحمد گلبن



312-311يادی از دکتر محمد تقی مينانصرت کريمی
315-313آزموده لنگرودی درگذشتمحمد رسول درياگشت

318-316در سوگ پرويز داريوش
319در سوگ صفيه روحی

375-322آشنايی با سينما و نخستين گامھا در فيلمبرداری و فيلمسازی در ايرانشھريار عدل
(اشعاری از سيد احمد حجتی و رضانژاد شيرازی) 377-376سوقات نوروزی از شيراز

آزاده ھمايون پور / آرش 385-378در اين دنيای بزرگ...ھـ.
آزاده 392-386کتابھای خارجیھـ.

393تازه ھای فرزان در بھار

 ر. ج. کالينگ وود / عزت هللا
19-8آيا مورخ می تواند بيطرف باشد؟فوالدوند

مينو مشيری / 22-20صلحدنی ديدرو
(١)محمد ابراھيم باستانی پاريزی 42-24بينوايان در وطن غريب

48-43ای عکس من تو بمان يادگار منکريم امامی
(٢٧)ايرج افشار 73-50تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
(٣)فريده رازی 78-74کتابھای تازه ايرانشناسی
82-79سه کتاب درباره تاريخ و تمدن اشکانیتورج دريايی

91-84دست تھی موزه کابلگيسوجھانگيری / لطيف پدرام
95-92يادداشت ھايی درباره بت ھای باميانمھين بانو ترکمان اسدی
...(۵)رحيم مسلمانيان قباديانی 101-96نکته ھا و تازه ھای فرھنگی و تاريخی از دو شنبه، بخارا، سمرقند، و

103-102نامه از ديار آشنا به يار آشناميرزا شکورزاده
(۴)ھاشم رجب زاده 124-105از چشمه خورشيد
١٣٧٧ (بخش چھارم)حسن مير عابدينی 130-126داستان نويسی ايران در سال
(١٠)عمران صالحی 135-132تداعی معانی

/ دل آرا قھرمان 138-137شعر دوازدھم از ظلماتروبر دسنوس
 ويکتور ھوگو / امير ھوشنگ

142-139ستاره آزادی در نورکاووسی

145-144سرود منتشر نشده ای از استاد بديع الزمان فروزانفر
146گرچه مستيمعماد خراسانی

147ھمدم غمشرف الدين خراسانی
148مقصد زمن مپرسمحمد قھرمان
150-149من چند ساله ام امشب ؟سيمين بھبھانی

152-151خبرداشتیبيژن ترقی
153من ز نور بنا کنفرزانه خجندی

154زبان رودکیگلرخسار صفی آوا
157-156طلوع در غبارپرويز خائفی

158در جھات من آشوب باريدسيروس شميسا
159مثنوی حسرتاحمد وثوق احمدی

160تک پريدنفرخ تميمی
161دو شعر از منصور اوجی

163-162چند قطعهکمال اجتماعی جندقی
165-164در سوگ تنديس ھای کوه پيکر باميانمھين بانو اسدی

167-166بی کمترين نگاهناھيد کبيری
168دو شعر از پروين پژواک

169پير شعرخسرو احتشامی ھونه گانی
170روسری سبزشھره چليپا

171اندوه زاران گرفتهروح انگيز کراچی
172به وطنمولی هللا دروديان

173تذرو اللمحمد گلبن
174مرور زمانعباس مير خانی

175آبی درنگمريم مشرف

١٣٨٠ ١٨، خرداد و تير شماره



176گرگ و پيرمردپيام بھتاش
178-177ديو کتریمرسده لسانی
180-179غوغانگاره اوجی

 عبد الحسين آذرنگ و علی
204-183سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ : گفتگوی پانزدھم با احمد رضا احمدی :دھباشی و طوبی ساطعی

(١٣)سيد فريد قاسمی 215-206روزنامچه مطبوعات
به کوشش سيد فريد قاسمی و علی

233-217گفتگو با غالمحسين صالحياردھباشی

250-235گفنگو با دکتر غالمعلی حداد عادلعلی دھباشی
256-251اخبار فرھنگی جھان عربعبد الحسين فرزاد

262-257بھار پنجاه سال بعدچھرزاد بھار
269-264دايرة المعارف دموکراسینورهللا مرادی

275-270تاريخ روزنامه نگاری ايرانيانمحمد رسول درياگشت
«فردوسی سحر آفرين»روزبه زرين کوب 280-276يادی نيکو از
286-281به اجاقت قسممھردخت برومند
293-287معرفی کتابطوبی ساطعی
325-317گزارش ھمايش تمدن، جاذبه ھای تاريخی و طبيعی زاگرسطوبی ساطعی
335-327جامعه مدنی چيست ؟مريم پير نظر

340-336جمال شناسی قصيده پارسیمحمد رضا شفيعی کدکنی
343-341ديدار محمد مسعود و علی جواھرکالمفريد جواھرکالم
348-344در اين دنيای بزرگ...آزاده ھمايون پور

آزاده 356-349کتابھای خارجیھـ.
درباره طبيبانه ھای حافظبھاء الدين خرمشاھی : 364-357کتابھای داخلی

369-365زير و بم ھای آھنگ ترجمهسيروس پرھام
يادھاناصر وثوقی - 386-370جاودان
388-387ترسل در فارسی امروزعلی دھباشی
394-389تازه ھای کتاب نشر و پژوھش فرزان روزفرياد نيکزاد

 ری منت – پيکارد و فرانسيس
عزت هللا فوالدوند / 15-8فوکوياما و پايان تاريخفوکوياما

29-16ماگناکارتانور هللا مرادی
(٢٨)ايرج افشار 77-56تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
(۴)فريده رازی 84-78کتابھای تازه ايرانشناسی

(۵)ھاشم رجب زاده 104-86از چشمه خورشيد
115-106نکته ھا و تازه ھای فرھنگی و تاريخی از دوشنبه، بخارا، سمرقند و... (۶)پروفسور رحيم مسلمانيان قباديانی

(١١)عمران صالحی 121-117تداعی معانی
نازک افشار / 126-123بانوی آبی پوشنوئل شاتله

 راينر ماريا ريلکه / شرف الدين
129-128تو...خراسانی

 فدريکو گارسيالورکا / دل
130غزل عشق ناغافلآراقھرمان

 جوان والشسن انگالند / طاھره
137-131دوستی که ھرگز مالقات نکرده ايماسماعيل زاده

139وطن دوستیعلی اکبر دھخدا
(دور باش کور باش!!)بيژن ترقی 143-140دريای نور
145-144درياقمر آريان

146ارھاب!سيمين بھبھانی
147پيام فراقشرف الدين خراسانی

148با ياد استادمحمد حقوقی
سپانلو ع. 149بياد شير پنجشيرم.

150سرسبز تومحمد جاللی چيمه
151با حافظپرويز خائفی

١٩، نوزدھم مرداد و شھريور ١٣٨٠ شماره



٩٧مفتون امينی / 152گويه
153دو شعر از منصور اوجی

154ديروزخسرو احتشامی
156-155غزلی در پی اخوان باکمند اخوانيد هللا قرائی

157در خيابان اين باغ مبھوتسيروس شميسا
159-158از حدس و گمانھای تو ويراناحمد رضا احمدی
160غرقهشراره صالحی
161بودن يا نبودنمحبوبه مھاجر
162بھانهثريا واحدی

163انتظارشايسته وحدت
164آوارهشھزاده

165صدای غريبمحمد مھاب
167-166زاری بر مرگ استاد دکتر محمود صناعیعلی اصغر توکلی

 عبد الحسين آذرنگ و علی
218-170سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ : گفتگوی چھاردھم با علی رضا رمضانیدھباشی و طوبی ساطعی

238-221گفتگو با دکتر سيف هللا وحيد نياسيد فريد قاسمی و علی دھباشی
(١۴)سيد فريد قاسمی 250-240روزنامچه مطبوعات

255-252گزارش دھمين جايزه تاريخی و ادبی دکتر محمود افشار يزدینرگس بازخانه ای
261-257گزارش انتخاب کتاب سال منتقدان مطبوعاتمھسا محب علی

(١)ھوشنگ منتصری 273-261ماجرای دانشگاه تبريز
284-275گفتگو با آريانا برکشلیطوبی ساطعی

290-286بررسی کتاب سرگذشت مطبوعات ايرانمحمد رسول درياگشت
295-291نگاھی گذرا به کتاب مطبوعات ايران در قرن بيستممحمد گلبن

298-296تصوير در کتابھای چاپ سنگیداريوش تھماسبی زاده
آزاد (نقد کتاب يد هللا قرايی)م. 301-299زنده جاری

303-302کتابشناسی کتابخانه ھای ترکيهھاشم بناپور
314-305جشن مشروطيت در تبريزمحمد علی جديد االسالم

322-316در اندوه درگذشت دکتر حسين خطيبیسيد محمد ترابی
330-323يادی از جالل خسروشاھیرضا سيد حسينی و اونات کوتالر

335-331در سوگ استاد جامعه شناسی، دکتر امير حسين آريان پورعلی اکبر مھدی
(به ياد پرفسور موريو اونو)ھاشم رجب زاده 343-336جرعه ای بر خاک

359-345خرد و مھر ورزی در شاھنامهعطا هللا مھاجرانی
360امروز که افتتاح فرزان استبھاء الدين خرمشاھی
372-361تأملی در زندگی مانی پيامبر ايرانیاسماعيل يورد شاھيان

373غفلتحسين اکبری
380-374در اين دنيای بزرگ...آرش پرھام، آزاده ھمايون پور

385-383نجوای دلويکتوريا دقيقيان
389-386تصويرھايی از روستای اجاک مھر مازندرانپارميس اکبری

396-390کتابھای خارجیھرمز ھمايون پور
آزاده 400-397کتابھای داخلیھـ.

402-401دانلدوودز درگذشت
411-403تازه ھای فرزانفريبا نيک زاد

(از کجا آغاز کنيم؟)عبد الحسين آذرنگ 14-7در ضرورت تحول فرھنگی
 / رابرت ليوينگستن اسکايلر

28-16آيا از تاريخ می توان آموخت؟عزت هللا فوالدوند

/ محبوبه مھاجر 30-29فيلسوف کيست؟مری وارناک
١٣٧٨حسن مير عابدينی 50-32داستان نويسی ايران در سال

57-51ده فرمان برای نويسندگاناستيفن ويزينسکی / مينو مشيری
62-58نويسنده جنوبطاھر بن جلون / خجسته کيھان

(٢٩)ايرج افشار 79-63تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
83-80يادداشت مرتضی مميز بر «خطھای من در آوردی ناخوانا»

١٣٨٠ ٢٠، مھر و آباد شماره



روح بخشان 92-84چند کتاب تازه درباره اسالم و ايرانع.
(گفتگو با دکتر جالل ستاری)علی دھباشی 105-94در بی دولتی فرھنگ

(١٢)عمران صالحی 110-107تداعی معانی
 فدريکو گارسيالورکا / دل آرا

112غزل عشقی که می خواھد نھفته بماندقھرمان

 راينر ماريا ريلکه / شرف الدين
113کار چھرهخراسانی

115سه رباعی از فولکلور تاجيکسيب سمرقندی
٢۵٠٠ سالگی بخارای شريف)سيد عبد الکبير (به مناسبت 117-116تجليل

119-118سپاس ملت افغانستانعبد الکريم تمنا افغانستانی
121-120بازگشتمحمد کاظم کاظمی

123-122ز سنگ پرسبيژن ترقی
124بی وطن، بيگانهبيرنگ کوھدامنی
125صلهواصف باختری
126مرد تنھای غربتفوزيه رھگذر

(ترانگ ھای مردمی پشتو)محمد آصف فکرت 129-127لندی
130ای عشق، دير آمدیسيمين بھبھانی

131جدائيھاشرف الدين خراسانی
132توشه عاقبتاديب برومند

133بد رودخسرو فرشيد ورد 
134پائيز رسيداحمد وثوق احمدی

135روزگار رفتهمحمد گلبن
137-136وداعپرويز خائفی
138از خاک تا خدافرخ تميمی
140-139خواب چشمهنوذر پرنگ

141سالھای مخبطسيروس شميسا
142شبنم صبحنجم الدين فرخ يار
143پروازخسرو احتشامی
144بخارا شوق يک ديدار...حسن نيک بخت
145ھفت چرخ کبودپيرايه يغمايی

146شمع شبانگاھیناصر گلستانی فر
147از نيستانعلی خداجو

149-148طاقتی نيست ديگر...آزاد روح بخشان
 عبد الحسين آذرنگ و علی
176-152سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ : گفتگوی پانزدھم با رضا سيد حسينی ودھباشی و طوبی ساطعی

199-178گفتگو با نعمت هللا جھانبانويیسيد فريد قاسمی و علی دھباشی
(١۵)سيد فريد قاسمی 208-201روزنامچه مطبوعات
(١)علی بھزادی 214-210ياد داشتھای پراکنده

(يادداشتھای روزانه)شاھرخ مسکوب 228-216روزھا در راه
244-230وظيفه ويراستار بر قراری تفاھم استگفتگو با استاد ابو الحسن نجفی

266-245گفتگو با فردريش النکامررسيد کاظم حافظيان
گفتگو با دکتر ھوشنگ منتصریعلی دھباشی : (٢) 280-267ماجرای دانشگاه تبريز

285-282بررسی کتاب سرگذشت مطبوعات ايرانيونس شکرخواه
286نگاھی به کتاب گفتار

293-288گزارشی از بنياد علمی مھندس محمد رضا حريریعلی شھاب
295برابری فرھنگی ايرانيان و تاجيکانصدر الدين عينی

لی ال سازگار / 299-296آيا معمای مرموز قتل مارلو حل شده است ؟آمليا ھيل
302-300حماسه انسانیعزت هللا انتظامی

در گفتگو با محمد تقی قزلبسفلی دبير شعلی دھباشی / 310-304درباره مرکز بين المللی گفتگوی تمدنھا
مذھبی قاليشويان مشھد اردھالآرش شھنواز – 320-312گزارش يادواره مراسم سنتی

325-322درگذشت دکتر ييرژی اسوالدشھاب ذو الرياستين
آزاد 334-327نگاھی به شعر معاصر ايرانم.

338-335قدردانی شايسته از دو حقيقت گوی جھان سومھرمز ھمايون پور
340-339در رثای مھندس يوسف شريعت زادهسيمين دانشور



353-341کارنامه مطبوعاتی زنان افغانستانعلی پبام
358-354بود آيا ؟... (نقد نمايش رند خلوت نشين)ھرمز ھمايون پور
363-359ديدار و گفتگوی علی جواھر کالم و احمد کسرویفريد جواھر کالم

365-364پنجشير دردمنداستاد زنده ياد خليل هللا خليلی
368-366در اين دنيای بزرگ...آزاده ھمايون پور

آزاده 373-369کتابھای خارجیھـ.
شعر زنان افغانستانحميد ايزدپناه : 378-374کتابھای داخلی
386-379نقد کتاب افسون زدگی جديدمھدی پرھام

393-387تازه ھای نشر فرزانفريبا نيک زاد

/ عزت هللا فوالدوند 25-8تاثير انديشه ھای قرن ھجدھم در انقالب کبير فرانسهھانری پر
يادداشھايی از ژاپنھاشم رجب زاده : (۶) 40-27از چشمه خورشيد

55-42نکته ھا و تازه ھای فرھنگی و تاريخی از دوشنبه، بخارا، سمرقند (۶)رحيم مسلمانيان قباديانی
شھزادگان سوته دلمھدی شريف : 59-56سمرقنديان

62-61گفته ھا و نکته ھائی از راينر ماريا ريلکهشرف الدين خراسانی
 ياکامورا جوچو / ھاشم رجب

63در آسمان آبیزاده

64«تا آخر عمر»شيموس ھينی / نيما معصومی
/ روزبه افتخاری 65يادبودفريدا کالو

/ ملک تاج طيرانی 66دری نامه بازآنا آخماتوا
69-68نياوران و پغمانمحمد آصف فکرت

70نگ کوھدامنینگاه واپسين
71رندانشاه بی بی ناله
72اندوهپرتو نادری
74-73رسوای وفای و طنيمگلر خسار

76-74رودکیفرزانه خجندی
77مادر ملتشھزاده

78رسيتالنسا جوره ه يوا
79بيگانه با زمانهشرف الدين خراسانی

80داستان رامنصور اوجی
81مبادپرويز خاءفی
82ھستی موھوممحمد قھرمان
83راز خلفتاديب برومند
84حميد شادفرخ تميمی

85ھنر روزگارانسعيد نياز کرمانی
ازاد 86مرد رھيده از خويشم.

87پر از ستاره می کنیشراره صالحی
88تنھا صد استمحبوبه مھاجر
89نقش خيال توحسن نيکبخت
90باد می آيدحسين راه کوه

105-92به ياد غالمرضا تختیعبد الحسين آذرنگ
112-107گفتگو با مرتضی ثاقب فرعلی دھباشی
(٢)علی دھباشی 122-114يادداشتھای پراکنده

(١٢)عمران صالحی 127-124تداعی معانی
گفتگو با محمود بھفروزیعلی دھباشی : 134-29پيترو دالواله، نجيب زاده رومی

 عبد الحسين آذرنگ و علی
172-137سلسله گفت و گوھا پيرامون نشر و فرھنگ : گفت و گوی شانزدھم با کريم امامیدھباشی و طوبی ساطعی

گفتگو با دکتر ھوشنگ منتصریعلی دھباشی : (٣) 184-174ماجرای دانشگاه تبريز
 سيد فريد قاسمی و علی
216-186تاريخ شفاھی مطبوعات ايران (۴) : گفت و گو با ايرج افشاردھباشی و طوبی ساطعی

(١۶)سيد فريد قاسمی 230-218روزنامچه مطبوعات
به ياد بنانمحمد نوری : 239-232صدايی در سکوت

٢٢، آذر و اسفند ١٣٨٠ شماره٢١ و



248-241نقد تاريخ و سياست در روزگار ايدئولوژيھامصطفی رحيمی
261-249امير عباس ھويدا و راز انقالب ايرانمنصور مصلحی
266-262ما می نويسيم، پس ھستيمسيروس علی نژاد
«ياد چويک»عبد الرحمن ذکايی 269-267درباره ی

272-271بزرگداشت استاد احسان اشراقی در قزوين
283-274گزارش نمايشگاه آثار عکسی آنتوان سوروگين در تاريخ گلستانعلی دھباشی

286-285به ياد دکتر عبد الرحمن صدريهھوشنگ ساعدلو
290-287يادی از عليرضا آريانعلی دھباشی

298-291چھاردھم اسفند، سالروز خاموشی دکتر محمد مصدقغالمعلی مصدق
300-299از آخرين حرف ھای زنده ياد دکتر ذبيح هللا صفا

321-302يادداشتھايی درباره مجله بخارا
 داريوش شايگان / جمشيد

342-324ھندوييسم و تصوف : زندگی و آثار شاھزاده محمد دارا شکوهارجمند

رابينو / فيروز توفيق ل. 347-343نشان ھای درون قاجاريهھـ.
حافظھاشم رجب زاده «آسمان کشتی ارباب ھنر ميشکند» : 348قضای آسمان و سرنوشت انسان

گفتگو با دکتر کارينا جھانیبھروز محمودی بختياری : 357-350دختر خوانده سرزمين بلوچستان
359-358دو شعر از حسين اکبری

363-360خاطرات فرھنگیفريد جواھر کالم
367-364کتابھای داخلیھرمز ھمايون پور

379-368نيمرخی نقادانه از يک شاعر آشوبگرحسن شايگان
آزاده 384-380کتابھای خارجیھـ.

389-385تازه ھای فرزانفريبا نيک زاد

 ويليام دانينگ / عزت هللا
26-8حقيقت در تاريخفوالدوند

از رجال برجسته ادبی معاصر ايرانعبد الحسين آذرنگ : 49-28پرويز ناتل خانلری
(٣٠)ايرج افشار 79-51تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

99-80شاھدخت ساسانی در ژاپنھاشم رجب زاده
(٣)علی بھزادی 107-101يادداشتھای پراکنده

112-109اختالس و سرقت ادبیخسرو شاھانی
(١٣)عمران صالحی 115-113تداعی معانی
127-117کارنامه يکسالهانور خامه ای
کتاب و کتاب نخوانی در ايرانحسن نراقی : 132-128جامعه شناسی خودمانی

 عبد الحسين آذرنگ و علی
155-134سلسله گفتگوھا پيرامون نشر و فرھنگ : گفتگوی ھفدھم با محمد جواد مظفر : انتدھباشی و طوبی ساطعی

 سيد فريد قاسمی و علی
200-157تاريخ شفاھی مطبوعات ايران (۵) : گفت و گو با محمد علی سفریدھباشی و طوبی ساطعی

(١٧)سيد فريد قاسمی 213-202روزنامچه مطبوعات
223-215گفتگو با دکتر توفيق سبحانیعلی دھباشی
235-224گفتگو با مھندس اشراقعليث دھباشی
244-236گفت و گو با خسرو ناقدعلی دھباشی

254-245گفتگو با مرتضی احمدیعلی دھباشی و شفق سعد
نگاھی به سروده ھای پروانه فروھرسيد محمد علی شھرستانی : 260-256شايد يک روز

«ھمه اين شبھا چراغ را برای تو روشن گذشتهفرخ تميمی 263-261يادداشتی کوتاه بر مجموعه شعر
علم، درمان و تمريننسرين امامی نائينی : 266-264لکنت زبان
276-268آنتوان سوريوگينمحمد حسن سمسار

286-278گزارش مراسم نامگذاری کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شريف
288-287اھداء مجموعه اختصاصی کتابھا و اسناد اسماعيل رائين

در سوگ دکتر صادق کيامحمد تقی راشد محصل : 293-290غروبی ديگر
در سوگ دکتر يد هللا سحابیاحمد بورقانی : 296-294پيرمرد زنده است
298-297سرنوشت چه ھا در سر دارد به ياد بابک سيد حسينیاحمد غالمی

312-301جدلھای سعدیمحمد علی ھمايون کاتوزيان

٢٣، فروردين و ارديبھشت ١٣٨١ شماره



324-313خطاپذيری در اجتھادمصطفی محقق داماد
329-325خيام و زروانيزمھوشنگ پيرنظر
330بھاريهحسين اکبری

336-331در اين دنيای بزرگازاده ھمايون پور
 جويا جھانبخش و بھاء الدين

356-337کتابھای داخلیخرمشاھی

آزاده 362-357کتابھای خارجیھـ.
369-363تازه ھای فرزانفريبا نيک زاد

 رابرت برنز / عزت هللا
18-8فلسفه و تاريخفوالدوند

37-20گزارشی ساده از گاحشماری در ايران باستانژاله آموزکار
42-38اسپھبدان ساسانیتورج دريايی
(٣١)ايرج افشار 64-44تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

81-66لوی جرگه يا شورای بزرگ ملی و اميدھای نزديک و آرزوھای دورمحمد سرور مواليی
107-82يادداشت ھای سفرجالل ستاری

 راينر ماريا ريلکه / شرف
109ترانهالدين خراسانی

110گفته ھا و نکته ھا از راينر ماريا ريلکهشرف الدين خراسانی
شاعر معاصر ژاپنناھو اونودرا : 113-111چند شعر از چويا ناکاھارا

 فدريکو گارسيا لورکا / خسرو
115-114بازگشتناقد

119-117سه شعر از شاه بی بی
121-120دو شعر از شھناز خجندی

123-122صبح نشابورمحمد اصف فکرت
125-124سرنوشتپرتو نادری

129-126سروده ايی برای استاد مصفاعبد الکريم تمنا
130کار بختشرف الدين خراسانی

132-131مرغ سحرخوانبيژن ترقی
133چکه چکه بارانفريده رازی

134کالهمھستی بحرينی
135يکرنگیحسين اکبری

138-136پنج شعر از منصور اوجی
140-139افسوسسبزه منصور
141بياکهپيرايه يغمايی

142خيال پرنده ای که کاغذی بوداحمد وثوق احمدی
143بی نيازھوشنگ صالحی لرستانی

144درد راحسين راه کوه
146-145چھار شعر از ژاله چگنی

 سيد فريد قاسمی و علی
160-148تاريخ شفاھی مطبوعات ايران (۶) : گفت و گو با خسرو شاھانیدھباشی و طوبی ساطعی

(۴)علی بھزادی 174-162يادداشتھای پراکنده
(١٢)عمران صالحی 180-176تداعی معانی

 عبد الحسين آذرنگ و علی
200-182سلسله گفت و گوھا پيرامون نشر و فرھنگ : گفت و گوی ھجدھم با داريوش شايگدھباشی و طوبی ساطعی

205-202نوستالژیصفدر تقی زاده
(٢)حسن نراقی 209-206جامه شناسی خودمانی
(٢)علی دھباشی 223-211ماجرای دانشگاه تبريز
گفتگو با سرور کسمايیعلی دھباشی : 231-225رمان نويس ايرانی در فرانسه
گفتگو با عبد النبی قيمعلی دھباشی : 239-232فرھنگ معاصر عربی فارسی
246-240گفتگو با کريستين ژاکناھيد فروغان
249-248فرھنگ واژه ھای فارسی در زبان اويغوریزين يان شن

١٣٨١ ٢۴، خرداد و تير شماره



267-250زروان کيست ؟مصطفی رحيمی
«جامعه شناسی خودمانی»ه.شنگ دولت آبادی 273-268درباره کتاب مستطاب

283-274نگاھی به کتاب احوال و آثار مير عمادبھرام بيانی
285-284آن رود زاينده رود است : نگاھی به عکس رضا نور بختيار

294-287فرش ھای دوره صفوی در موزه فرش ايرانليال دادگر
301-296دکتر محمد محمدی ماليری و دل ايرانشھرآذرتاش آذرنوش

305-302خسرو شاھانی ھم رفتمحمد گلبن
312-306پايانی که می توانست جز اين باشدعبد ذالحسين آذرنگ

324-315سلوک نجبابزرگ نادرزاد
331-325گشتی در پانزدھمين نمايشگاه بين المللی کتاب تھران (١)ھرمز ھمايون پور

ديروز، امروز، فردابھروز محمودی بختياری : 338-332ايران شناسی در اروپا
340-339تأملی درباب نظر نيچه نسبت به زنھاايرج علی آبادی
345-341خاطرات فرھنگیفريد جواھر کالم

347-346دوست وفادار ديگری ھم رفت
370-348گشتی در پانزدھمين نمايشگاه بين المللی کتاب تھران (٢)ھرمز ھمايون پور

378-371تازه ھای فرزانفريبا نيک زاد

لئوپولد فون رانکهعزت هللا فوالدوند : 13-8خدا و انسان در تاريخ
31-14يک شبھه در نظريه مردمساالریريچارد ولھيم / شفق سعد

51-33سيد حسن تقی زادهعبد الحسين آذرنگ
(٣٢)ايرج افشار 83-53تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
87-84کتابھای تازه ايرانشناسیفريده رازی

89وصلگيوم آپولينر / دل آرا قھرمان
 فدريکو گارسيا لورکا / خسرو

90آواز اسب سوارناقد

94-92مھر و مھرگانتوران شھرياری
96-95پيام به تاجيکستاناديب برومند
98-97از پشت پنجرهبيژن ترقی

99دريغاشرف الدين خراسانی
101-100کوچدل آرا قھرمان
106-102او، خود يگانه بودپرويز خائفی

108-107ھمايون صنعتی زادهنشانی
109ھجرتشذی ناصری نژاد

111-110ديدارمحبوبه مھاجر
112چتری دارم از بارانپيرايه يغمايی
113به سوی توحسين اکبری

114خط سومبيرنگ کوھدامنی
115کوچلطيف ناظمی

118-116و سھرابی نيستشھزاده نظرزاده
120-119قصهمحمد آصف فکرت

121در آرزوی دمیحبيب شريفی
123-122آبی ھميشه خاموشھنگامه عابدين

124رھسپار تنھامحمد جاللی چيمه
126-125سه شعراحمد حيدربيگی
127مگذار و مگذرحسن نيک بخت
129-128دست از گمان بدارناصر گلستانی فر

147-131تاريخ شفاھی مطبوعات ايران (٧) : گفت و گو با مسعود برزينسيد فريد قاسمی و علی
(۵)علی بھزادی 158-149يادداشتھای پراکنده

(١۵)عمران صالحی 163-160تداعی معانی
(٣)حسن نراقی 170-165جامعه شناسی خودمانی
٢٠٠٢مينو مشيری 175-171بازمانده آشويتس برنده نوبل ادبيات
191-177بزرگداشت دھمين سالگرد خاموشی زنده ياد سيد ابو القاسم انجوی شيرازیحسين صديقی

٢۵، مرداد و شھريور ١٣٨١ شماره



212-194قانون اختيارات مصدق و انحالل مجلس از نظر حقوقیايرج پزشکزاد
218-213کارلوگينز بورگ تاريخدان معاصرتورج دريايی
225-220دو نامه عاشقانه  از ناصر الدين شاه قاجارآيدين آغداشلو
230-227فرھنگ نگاره ای نمادھا در ھنر شرق و غربعلی دھباشی
236-231گفتگو با ارسالن فصيحیعلی دھباشی

(١)عبد الحميد اشراق 241-238يادھا و خاطره ھا
243-242سر شبی در گالری گلستانعلی دھباشی
246-245دانشنامه جھان اسالمعلی دھباشی

251-247يادی از پژوھشگر استاد فرھنگ مردم ايران، انجوی شيرازیولی هللا دروديان
262-252اسطوره و افسانهھوشنگ دولت آبادی

274-263خاموشی احمد محمودعلی دھباشی
278-275تو آب روان بودی و رفتی سوی درياجالل ستاری
295-279در مرگ پروفسور آسموسنفريدون وھمن
ايرانمحمد صنعتی «روان آزمايی» 299-296پدر

304-300روی مبلی نشسته بود روی ميز يک ليوان سم بوداحمد رضا احمدی
روح بخشان 307-305در سوگ دکتر جواد حديدیع.
323-310گزارش ھمايش بزرگداشت سالروز صدور فرمان مشروطيتطوبی ساطعی
337-327کرنی، راسين، و تاريخ ايرانيحيی آذرنوش
342-338گفتگوی تمدن ھانصرت کريمی
353-343نقش مجله سخن در ادبيات معاصر فارسرکسانا زاده

357-354«درس معلم ار بود زمزمه محبتی»احمد علی دوست
362-360در اين دنيا بزرگآزاده ھمايون پور
368-363کتابھای داخلیپال اسپراک من
375-369برلنی ھا و مسئله تجدد در ايراننادر انتخابی

379-374کتابھای خارخجیھرمز ھمايون پور
386-380تازه ھای فروانفريبا نيک زاد

12-8چالش پيشاروی فرھنگ ما در اين زمانعبد الحسين آذرنگ
 لئوپولد فون رانکه / عزت هللا

23-14خدا و انسان در تاريخ (٢)فوالدوند

34-25رمان تاريخی به مثابه ژانر ادبیعلی دھباشی
37-35نامه ھای ايرانی مونتسکيومينو مشيری
39-38شعر زبان، يابی زبانی شعريد هللا رويايی
(٣٣)ايرج افشار 65-41تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

92-66گفتگو با دکتر شھريار عدلسھلعلی مددی
99-93تحقيق درباره پژوھشگران معاصر ايرانعلی دھباشی
103-100فصلنامه شرق شناسی ترکيهھاشم بناءپور

(٨)ھاشم رجب زاده 129-105از چشمه خورشيد
138-131آخرين شعر اکتاويو پازصفدر تقی زاده

 الک درونت ھوپ / حسين
140-139استراليااديبی

142-141چه بر جای مانده استسوئی می کاوای
143برای مادرمبرتولد برشت
146-145جشن سدهاديب برومند
147اميد محالی که داشتممحمد قھرمان
148شھر رندان شراب اندازبيژن ترقی

149چشمه شعرشرف الدين خراسانی
151-150آن گرز آتشينيسرنگ کوھدامنی
152بادھای فراموش آغازھاسيروس شميسا

155-153تنھايیيد هللا بھزاد
156بازگشتلطيف ناظمی
157اين راخسرو شافعی

٢۶، مھر و آبافوالدونمن ١٣٨١ شماره



158حديث زندگیمحمد گلبن
160-159سه شعر از ظفر صوفی فرغانی

161نغمه محبتسعيد نياز کرمانی
162شکوفه ھای تاريخنوذر پرنگ
163نام منپرتو نادری
164رويش اميدحسين اکبری

166-165درسايه سفرشھرزاده نظرزاده
167ژرف تنھای منشذی ناصری نژاد

169-168پنجره را باز می کنممحمد علی آتش برگ
174-170بازی چوگانھمايون صنعتی زاده
177-175دو بيتی ھای سفارشیھمايون صنعتی زاده

(١۶)عمران صالحی 181-179تداعی معانی
189-182گل آقا در نگاه تاريخگيتی صفرزاده

 عبد الحسين آذرنگ و علی
219-192سلسله گفت و گوھا پيرامون نشر و فرھنگ : گفت و گوی نوزدھم با جعفر ھمايیدھباشی و طوبی ساطعی

225-221از پشت ديوارھای خاطرهبيژن ترقی
(٢)عبد الحميد اشراق 230-226يادھا و خاطره ھا

(۴)حسن نراقی 236-232جامعه شناسی خودمانی
٢٠٠٢ ميالدیصفدر تقی زاده 238-237آغاز سال 
248-239عوامل سقوطمھدی ماحوزی

254-250بزرگداشت استاد احمد منزوی
260-255ابن نديم ماايرج افشار

264-261سخنرانی استاد احمد منزوی
مدير مجله گفت و گو با دکتر علی بھزادی : : (٨) 322-266تاريخ شفاھی مطبوعات ايران

«حضور آبی مينا»شھرنوش پارسی پور 327-324نگاھی به
336-328چراغ ھا را خاموش نکنيد خانم پيرزاد، بنويسيدنادر بکتاش
340-337درون خانه دايی يوسفخانبابا محق
منتظم 346-341امپراطوری ھخامنشیح.

354-348يادی از دکتر غالمعلی سيار
360-356جشن اميد

370-361طرح آزادی قلم در مطبوعات دوره مشروطيت اولرحيم رئيس نيا

17-8مھربانی را چه پيش آمدھوشنگ دولت آبادی
 لئو تولستوی / عزت هللا

32-19چه نيرويی ملتھا را به حرکت در می آوردفوالدوند

52-34ميرزا حبيب و حاجی بابای اصفھانیعبد الحسين آذرنگ
65-53ابو سعيد ابو الخير در پژوھش ھای فريتس مايرعلی دھباشی
87-81فرھنگ تلفظ نامھای خاصعلی دھباشی
103-89ميرزا غالم ھنر و خط نستعليقبھرام بيانی

ابداعی مايه گرفته از ھنر ايرانھاشم رجب زاده : 106-104خوشنويسی ژاپنی با قلم نی
(٣۴)ايرج افشار 147-108تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
156-148نشريات ايرانشناسیفريده رازی
159-157«آنالی»ھاشم بناءپور

163-160کتابی تازه به ژاپنی درباره ايرانيوريکو نی ئی يا
168-165الگو ھافدريکو مايور / آرزو زاھدی

171-169سه شعر از ماری شيملعبد الحسين فرزاد
173-172شعر شاھانهھاشم رجب زاده

174مناجاتواريس ناھان / حسن انوری
 / رزاماريا گريفوند آزمون

176-175صبح بھاری وپانته طاعتی

182-178پارسی را پاس می داريملطيف ناظمی
185-183فروردين طليعه بھاراديب برومند

١٣٨١ ٢٧، آذر و دی شماره



188-186خطبه زمستانینادر نادرپور
189دريغ از منمشفق کاشانی
192-190دو غزل برای سيمين بھبھانیمحمد قھرمان
196-193ارسالن ای خلف صالح فردوسیضيا موحد

198-197سه شعر از منصور اوجی
199ماه تنھادل آرا قھرمان
202-200در کدام زينهيد هللا قرائی
203شايد، بايدپرويز خائفی

205-204ارمغانیمنوچھر يکتايی
206تلخ ترين فصل خدابيرنگ کوھدامنی
207زير باران بيا قدم بزنيماحمد حيدربيگی

208بازی خنده و اشکھاسحر امداد / محمد صديق
210-209دو شعر از فرزانه خجندی

211پيکرهخسرو شافعی
212بی قراريم ھنوزحسن نيکبخت

213خيال و خواب من، ایمحمد جاللی چيمه / م. سحر
214جستن نورگلديس آذرنوش
216-215پروانهمصطفی مجيدی

227-218نکته ھا و تازه ھای فرھنگی و تاريخی از دوشنبه، بخارا، سمرقند (٧)رحيم مسلمانيان قباديانی
237-229گفتگو با استاد اديب برومندعلی دھباشی
(۶)علی بھزادی 243-239يادداشت ھای پراکنده

251-246گزارش ھمايش سديد السلطنه و خليج فارس
265-252جستجوگری دقيق و دانشمنداحمد اقتداری

(٣)عبد الحميد اشراق 270-267يادھا و خاطره ھا
(۵)حسن نراقی 278-273جامعه شناسی خودمانی

281-279نامه ای از مرتضی کيوان
285-283ايران در شرق باستانقمر آريان

290-286جھنم دايی يوسفسيروس علی نژاد
292-291تحوالت فرھنگی ايران

294-293نگاھی به سمفونی قرنپروين دولت آبادی
296-295سروش پير مغانزھرا سيفی

299-297دايرة المعارف فارسی
301-300اھداء کتابخانه و مجموعه به مرکز دايرة المعارف بزرگ اسالمی

316-303اشاره ای گذرا به مجالت غيردولتی در ايرانمحمد گلبن
323-318در خانه اگر کس استھرمز ھمايون پور
327-324چند نکته درباره يک مقالهحق وردی ناصری

336-329آنه ماری شيمل مولوی شناس فقيدحسن الھوتی
343-337بيستمين سالگرد خاموشی منير وکيلیمينا وطن دوست

17-8تاريخ و وقايع نگاریبندتو کروچه
35-19دموکراسی در قربانگاهمحمد علی موحد

55-36صاحب نسق، علی خان والی و سردار ھمايون والیشھريار عدل
(٣۵)ايرج افشار 84-56تازه ھا وپاره ھای ايرانشناسی

91-85نگرانی مسافران ژاپنی از يک سده پيش درباره حال و آينده ايرانھاشم رجب زاده
104-93غالمعلی رعدی آدرخشیعبد الحسين آذرنگ

107-105چکامه نگاهغالمعلی رعدی آدرخشی
110-109شبيه سازیميروسالو ھولوب
112-111جستجوی کعبهکنستانتين کوافيس

115-113سرودی برای بوی ھيزمپابلو نرودا
117-116شعر منتادئوش رژه ويچ

118چشم اندازی با دو گور و يک سگ آشوریفدريکو گارسيا لورکا
119ھايکوھای مکزيکیترجمه صفدر تقی زاده

١٣٨١ ٢٨، بھمن و اسفند شماره



126-121حماسه خاکمحمد استعالمی
129-127ھزاره دوم آھوی کوھیمحمد رضا شفيعی کدکنی

132-130پاريس و تائيسنادر نادرپور
134-133دشواری راه زندگانیھمايون صنعتی زاده
135جستجوی سايهخمايون صنعتی زاده
137-136سکوت شعرشرف الدين خراسانی

139-138به ياد ايران باشاديب برومند
140چون بھاران در رسد از رهمحمد قھرمان

Happy New Year141سيروسی شميسا
١٠٠مفتون امينی 142گويه
144-143تنھايیمحمد گلبن

145بھار دلمشذی ناصری نژاد
147-146بعد از اين ھمه سالناھيد کبيری
148دو عاشقانهحسين اکبری
149رخصتحسين عاشقانه

150پرچم ايرانھوشنگ صالحی لرستانی
151با تو بر ميگردمشراره صالحی
153-152شبانهنگاره اوجی
154قصه عشقمسحر منصور
155غربتسبزه ساعدلو
157-156دو شعر از نازنين بھادرینازنين بھادری
158کاش می شدفريده رازی
160-159ديروز خاکپرويز خائفی

162-161درخت غروبناصر گلستانی فر
164-163داوریصالح وحدت

168-165دو غزل چاپ نشده به ياد سومين سال خاموشی استاد احمد گلچين معانیپرويز گلچين معانی
181-170روزھا در راهشاھرخ مسکوب
194-183خاطرات سياسی دکتر بزرگمھر بختگانايرج پزشک زاده
(١٧)عمران صالحی 197-195تداعی معانی
199-198اگر عمر دوباره داشتممينو مشيری
(٧)علی بھزادی 215-201يادداشتھای پراکنده

(١٨)سيد فريد قاسمی 223-217روزنامچه مطبوعات
233-225عکسھای دو نقرهاسماعيل جمشيدی

(۶)حسن نراقی 239-234جامعه شناسی خودمانی
246-240گفتگو با محسن خادمعلی دھباشی

(۴)عبد الحميد اشراق 251-247ياد و خاطره ھا
256-252کرم کتابالکه بيسل

266-258دو گزارش از فعاليتھای موزه ھنرھای معاصر تھران
275-267دنيای غريب صادق ھدايت در آکسفوردفرشته ساری
278-276ديدار دوستفيروز شافعی

283-279تحليل زندگی و آثار سھراب سپھری
293-284گردھمايی يکصد وپنجاھمين سالگرد فعاليت ھای فرھنگی خاندان علمی و رونمايحسن نيک بخت

(١)ھرمز ھمايون پور 304-294ياد گذشته ھا
307-305خاطرات حميد قاجارھاشم بناءپور

313-308فرھنگ معاصر فارسی
321-314خانه ی دايی يوسفسيد محمد علی شھرستانی

322مقدمات سياست
324-323دفترچه ممنوعپريسا کاکائی
326-325سانسور در آينهزھرا سيفی

335-327دفتر عقل و آيت عشقمرتضی ھاشمی پور
336نگاھی به ادبيات سرخ پوستان کاناداعلی شھاب

داستان پرآب چشمفرنگيس جبيبی : 341-337افغانستان
343-342گل ھای ختايی

348-344بادی از فرخ تميمی



350-349يادی از حليل موحد ديپلمقانیتورج دريايی
351ياد پدرشھرزاد سمسار
358-352کاخ توپکاپی و موره موالنافرامرز طالبی

367-359برنامه ھای بزرگداشت ميراث فرھنگی و روز جھانی روز (٢٨ ارديبھشت – ۴
390-367يادداشتھايی درباره مجله بخارا

12-8ما بايد بدانيم در چه زمان ای زندگی می کنيممنوچھر پارسادوست
توين بی 23-14نظر من درباره تاريخآرنولد ج.
39-25سايه سھمگين سرکوبمحمد علی موحد
49-41پست مدرنيسم از چه زمانی آغاز شد ؟صفدر تقی زاده

(٣۶)ايرج افشار 73-51تازه ھا وپاره ھای ايرانشناسی
81-74گفتگو با تورج دريايیعلی دھباشی

87-82ايران يا پرشيا ؟ فارسی يا پرشن ؟پژمان اکبرزاده
91-88ترجمه فارسی جغرافيای استرابوترجمه ھمايون صنعتی
108-93علی دشتیعبد الحسين آذرانگ

117-109نمونه ھايی از نثر دشتی در ايام محبس و فتنهعلی دشتی
122-118امروز، نقش عرب ھا کجاست ؟آدونيس

126-124ّدماونديهملک الشعراء بھار
128-127فطعه ای تازه ياب از استاد دھخدامحمد گلبن

130-129بن بستمسعود فرزاد
132-131سبزمھدی اخوان ثالث
135-133ريشه در خاکفريدون مشيری

سايه ا. !ه. 136غزل کھنه
!سيمين بھبھانی 137دلم گرفته، ای دوست

139-138در سوگ الله و الدنجالل خالقی مطلق
انسانشرف الدين خراسانی – 140فرشته

143-141شکايت از اوضاع عمومیاديب برومند
144ّتمنابيژن ترقی

148-145ياد رئيس علی دلواریمھدی ماحوزی
149آن ھمه نسيم سحرگاھیمنصور اوجی

152-150دو شعر از ناديا انجمن ھروی
153يت شکنعبد الکريم تمنا ھروی

154حريق عطر بھارپرويز خائفی
155چشم ھايی که ديگر حدودی نداردسيروس شميسا
156مينای سخنصائم کاشانی

158-157جگر آھوھمايون صنعتی زاده
160-159چشم براه سمرقندتوران شھرياری

161يادمحمد آصف فکرت
162دو شعر از حسين اکبری

163جنگ پر آسمان خراشنوذر پرنگ
165-164در کابل دلرضا مقصدی

166سه رباعی از دکتر نادر کاوسی
167برای دوستپرويز ابو الفتحی

169-168سروده ھايی از ژاله چگنی
170درختاحمد حيدر بيگی

172-171دو شعر از منيژه تمنا
174من آنجا نيستماز شاعر گمنام انگليسی
175به کاساندرااوسيب اميليويچ ماندلشتام

176آيين آيندهفدريکو گارسيا لورکا
177بيگانهآنا اخماتوا
178شعرآنا آخماتوا

(١٨)عمران صالحی 184-180تداعی معانی

٣٠، فروردين و تير ١٣٨٢ ٢٩ و شماره



187-185در کتابفروشی مھرفريدون تنکابنی
197-188گزارشی از مراسم يادبود ايرج پژشک زاده در پاريس

208-199سه نامه از دکتر محمد مصدقمحمد گلبن
216-210گفتگو با فرزانه خجندیمھدی شريف
219-217گفتگو با وصف باختریبنی قانع زاده

236-221سه نوشنه به ياد صبحیتمين باغچه بان
(١)اسماعيل جمشيدی نوشتی، ماندنی، شنيدی، خواندنی : 246-238چند يادداشت

(٧)حسن نراقی 251-247جامعه شناسی خودمانی
263-253تجالل از سيد فريد قاسمی

267-264ھمايش خيام
273-268مراسم آغاز انتشار سمرقند

279-274شيخ احمد جام به روايت فرزند شيخ احمد جامحميد دھقان
(٢)ھرمز ھمايون پور 288-281ياد گذشته ھا

303-289بررسی از ديدار خويشتن و شخصيت احسان طبریانور خامه ای
308-304مھمانی واژه ھامظفر يختيار
تاجيکیھاشم بناءپور – 312-309نشريه فرھنگ فارسی
(١)بھرام بيانی 319-313ايران دربازی بزرگ

325-320سخن ھای تازه در سخن ھای ديرينهمرتضی خاشم پور
329-326دانشنامه ايرانيان ارمنیمسعود عرفانيان

332-330تاريخ نقد ادبی در ايرانجميد صاحب جمعی
337-333رؤيای خردلی ال سازگار
341-338جغرافيای تاريخی و تاريخ مفصل کرمانشاھانآرش امجدی

343-342سعد اختر : گفتگو با محمد جان شکوری
346-344جشن نامه استاد پرويز شھرياریحسن نيک بخت

348-347ھنر مدرن
357-350فريدون کار شاعری که الھه شعر را در وجودش کشتعلی بھزادی
360-358به ياد مردی بزرگسعيد عباسی

363-362روز جھانی موزه و بزرگداشت ميراث فرھنگی در سنندج
367-364مبارک در تبريزھما جديکار

371-369ايران بعد ١١٠ سال در دو ساالنه و نيز
380-372بر پايی نمايشگاه آرمان در موزه ھنرھای معاصر

387-382نامه ھا و اظھار نظرھا

13-8يکی بر سر شاخ بن می بريدھوشنگ دولت آبادی
40-15کودتا و وصايای مصدقمحمد علی موحد

47-42چرا روانپزشکی شکست خورده است ؟پيتر واتسن
نديسنده سفرنامه و خاطرات و از دگرانديشان و مشروطه خواه عصرعبد الحسين آذرنگ : 62-48ّحاج سياح

(٣٧)ايرج افشار 105-64تازه ھا وپاره ھای ايرانشناسی
120-106نسيم سبز علفمريان سيکوپر
٢٠٠٣ھاشم بناءپور 124-121استوديا ايرانيکا

يادداشتھايی ار ژاپنھاشم رجب زاده : (٩) 137-125از چشمه خورشيد
150-139سوگند به سمرقندمھدی جامی

156-152چھار شعرويسواوا شيمبورسکا
157دو شعر از آناآخماتوا

158دو شعر از راينر مارياريلکه
162-160پنج شعر از رودکی سمرقندی

165-163آن مرد بوسه و تکرارسيمين بھبھانی
168-166مرثی درختمحمد رضا شفيعی کدکنی

171-169تعبيرنادر نادرپور
172دريای بالمحمد قھرمان

173بانوی صلح جھانخسرو فرشيدورد
174برگ زردولی هللا دروديان

٣١، مرداد و شھريور ١٣٨٢ شماره



175ھمه دردشرف الدين خراسانی
176دليران وطناديب برومند

178-177فرزندھای ناخلفھمايون صنعتی
179يک شاخه شعله بردارپرويز خائفی

182-180سه شعر از منصور اوجی
185-183پيکی ز بخارا و پيامی ز سمرقندآصف فکرت

187-186حصاری از مصيبت ھابيرنگ کوھدامنی
188چراغ ھدايتمسعود فرزاد

189يک شعر اداریعمران صالحی
191-190زندگی دور بودسيروس شميسا
193-192برای شيرين عبادیتوران شھرياری
195-194ياد دوستحسين اکبری

196پوچپرويز ابو الفتحی
197دو شعر از ھادی خوجينيان

198خندهصالح وحدت
199چون ستارهحسن نيک بخت

200سه شعر از حسين راه کوه
206-202فرھنگ فضولیفريدون تنکابنی

(٨)حسن نراقی 212-207جامعه شناسی خودمانی
218-214سه نامه از دکتر محمد مصدق

225-219دو نامه از ايرج ميرزا جالل الممالکمحمد گلبن
(١٩)سيد فريد قاسمی 235-227روزنامچه مطبوعاتی

11-8ھمت کنيم و تاريخ ايران را بخوانيممنوچھر پارسادوست
26-13گزارشی برای ثبت در تاريخمحمد علی موحد

 مايکل والتسر عزت هللا
31-27عذر تراشی برای تروريسمفوالدوند

45-33جادوی سخن در اساطير ايرانژاله آموزگار
66-46روانشناسی اجتماعیمحمد رضا شفيعی کدکنی

76-67کارگاه ترجمهشھال حائری
(٣٨)ايرج افشار 106-78تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

نکته ھا و تازه ھای فرھنگی و تاريخی از دوشنبه، بخارا، سمرقند ورحيم مسلمانيان قباديانی … (٨)108-115
118-116در سوگ بخارای شريفمھدی جامی

122-120شاعر از خويش می گويداسيپ اميليويچ ماندلشتام
125-124بم داغ سرخ تاريخ استسيمين بھبھانی

127-126سوگنامه زلزله مرگبار بمتوران شھرياری
129-128سوگ بزرگاديب برومند
131-130رلزله بم کرمانمحمد گلبن
132ای زمين ملرزمحمد جاللی

133فاجعه بمحسن نيک بخت
134شاعرانمنصور اوجی
135آواره غربتمحمد قھرمان

137-136شعر ترھمايون صنعتی
138بر ياران سالم استنادر کاوسی
139اللخسرو شافعی

141-140دو شعر از حسين اکبری
 عبد الحسين آذرنگ و علی
162-144سلسله گفت و گوھا پيرامون نشر و فرھنگ : گفت و گو با داود موسايی : ناشر مدھباشی و طوبی ساطعی

(١٩)عمران صالحی 168-164تداعی معانی
رازی ناگشودهعبد الحسين آذرنگ : 189-170سپھبد حاجعلی رزم آرا

(٨)علی بھزادی 193-191يادداشت ھای پراکنده
بتھونعبد الحميد اشراق – صبا : 198-195ماسک دو ھنرمند نامدار

١٣٨٢ ٣٢، مھر و آبان شماره



201-199آخر و عاقبت کارھاعلی آگاه
214-203در صندوقخانه شاھیکاتيا سلماسی
218-215تھران قديم يا تاريخ مصور تھرانمحمد گلبن

221-220نمايشگاه نگاه معنوی در موزه ھنرھای معاصر تھران
225-222نگاه معنویعبد المجيد حسينی راد

231-226معراج حضرت رسولآيدين آغداشلو
233-232ھنر پنج قاره در بينال پکنساناز چيت ساز
سو – 238-234برھم زدن حرف و گفت و صوت در ھنر ذنيوشيکو
247-240درپی بی دولتی فرھنگجالل ستاری

(۴)ھرمز ھمايون پور 268-248يادداشت ھا
272-269سنت روشنفکری در غرب

277-273مھناز کريمی و سنج و صنوبرشھرنوش پارسی پور
282-278درد دل به بھانه انتشار کتاب تحفه ھای آن جھانیحسن الھوتی

283جلد ھفتم دانشنامه جھان اسالم
288-284ماجرای سرقت ادبیمرتضی ھاشمی پور

292-289مرغ سحربھرام بيانی
296-293ايران در گذشت روزگارانپژمان اکبرزاده

297تاريخ و فرھنگ دليجان
301-298جشن رونمايی گھواره سبزافرامريم کريمی

317-302معرفی کتابشھاب دھباشی
323-319صالح مطبوعاتسيد فريد فاسمی
327-324يادی از منوچھر کی مرامنصرت کريمی

332-328ادامه زندگی در خاطره
335-333پژوھشگر پويای علوم اسالمیامير حسين شرافت

339-336يادی از مھين تجددژان کلود کرير
342-340يادی از فاطمه بزرگ نياصدری سھامی
347-343ياد شرفعلی آل داود

353-348کتابشناسی آثار دکتر شرف الدين خراسانی شرفعنايت هللا مجيدی
359-354دم سخت گرم داردسيد عطاء هللا مھاجرانی

363-360ميراث دکتر شرفمحمد جواد انواری
365-364به ياد دوستشراره صاحی

387-367گزارش مراسم افتتاح بنياد فرھنگی و فرھنگسرای اديب برومند
390-389رازھای سر به مھر

394-391دستباف ھايی با مضامين مذھبیليال دادگر

14-8فرا فرھنگ ھای جھانی و آينده جوانان ماعبد الحسين آذرنگ
24-16تأثير نيچه بر انديشه و ادبيات قرن بيستمعزت هللا فوالدوند
35-26نيازھای وجودی انسان معاصر و انعکاس آن در کالم موالنامحمد علی موحد
46-37مطالعه نشانه شناختی ھنريان موکاروفسکی

(٣٩)ايرج افشار 80-48تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
86-81کتيبه ھای ھخامنشیتورج دريايی

90-87درباره ی اسم باستانی خليج فارسھمايون صنعتی
97-91صدمين سال تأسيس گروه ايرانشناسی در دانشگاه گوتينگناميد طبيب زاده
نخستين سفرنامه يک بانوی ايرانی به فرنگستانحميد رضائی : 115-98سفرنامه بی بی کوکب بختيار

140-117گفتگو با عيدی امينريکاردو اوريزيو
144-142دو نامه منتشر نشده از دکتر محمد مصدق

فصل پنجم از متون بودايی دماپاداترجمه رضا علوی : 148-146سوره بی مايگان
154-149اين ھمه فرات ميان ماخسرو ناقد

159-155سه شعر از اوسيپ ماندلشتامترجمه رضا سيد حسينی
161مونس پدرمحمد تقی بھار

167-162فردوسیمحمد حيسن شھريار
سايه ا. 168کمند مھرھـ.

١٣٨٢ ٣۴، اسفند ٣٣ و  شماره



170-169ديباچهمحمد رضا شفيعی کدکنی
172-171نرگسانهسيمين بھبھانی
173مرگ ققنسلطيف ناظمی

174سرانديب من ايران استمحمد استعالمی
178-175شعله طورتقی پور نامداريان

179ای ھمدم ديرينهمحمد قھرمان
180گرچه مستيمعماد خراسانی

184-181عزيزه عنايت، شاعره ای از افغنستان
185راز خلقتاديب برومند
186سه ھمسفرمحمد گلبن

188-187وحشت جاويدانخسرو فرشيدورد
190-189بذرپاشیھمايون صنعتی

191زيبايیپرتو نادری
193-192زميناحمد حيدر بيگی
194ارمغان من، دل معطر استرضا مقصدی
195مرگ تلخششراره صالحی

198-196سه شعر از بيرنگ کوھدامنی
200-199چھار شعر از ژاله چگنی

201تالحظه بسخسرو شافعی
207-203به جھت انبساط خاطرعلی خزاعی فر
227-209گفتگو با نھال تجددعلی دھباشی

237-229مطبوعات کتابگزارسيد فريد قاسمی
240-239گزارشی از ششمين دوره پژوھش فرھنگی بين الملل

247-241کتابھای درسی در دوران انقالب ايرانکيکو ساکورايی
250-249شاه و فروزانفرعلی آگاه

259-251استاد بھار در نوروز لزن ھنگام معالجهمحمد گلبن
(۵)ھرمز ھمايون پور 280-261يادگذشته ھا
286-281کتابھای فارسی کتابخانه ملی پاريسمحمود متقالچی
290-287شرح روزھای از دست رفته مامھدی جامی
297-291دو کتاب از خاطرات سياسی اعضای فعال چپ ايرانھاشم بناءپور
303-298جھان بينی اجتماعی و ادبی در ايران قبل از انقالبآرزو زاھدی
307-304تقديم به کسی که قاتلم نبودامين فقيری

310-308ايران و ماوراءالنھرمحمد رسول درياگشت
315-311قحط سالی در قحط سال انديشه و فرھنگاسحاق نگارگر

317-316تحفه ھای آن جھانی
321-318کشف معنای قانون و حياتیمھران آشوری
330-322معرفی کتابشھاب دھباشی

341-332بادی از فواد روحانیمحمد علی موحد
347-342گفتگو با عماد خراسانی

360-348دعای سفرمحمد ابراھيم باستانی پاريزی
364-361استاد بی استادعبد الحميد اشراق

368-366نگاھی به دو ساالنه نقاشیبھنام کامرانی
377-369نمايشگاه طراحان گرافيک سه قاره، بزرگداشت مرتضی مميز، و ھشتمين دو ساال

382-379تکيه معاون الملک
384-383موزه آبادان

403-386نامه ھا و اظھار نظرھا
408-404اين بخارا منبع دانش بودمحمد جعفر ياحقی

14-8آداب تنگدستی و توھم توانگریھوشنگ دولت آبادی
19-16نامھای دوازده ماهابراھيم پورداود

26-20ھنر در زنجير ايده ئولوژیعزت هللا فوالدوند
32-27ولتر راکه نمی توان زندانی کردمينو مشيری

٣۵، فروردين و ارديبھشت ١٣٨٣ شماره



38-33شھادت نامه ھای تاريخیترجمه صفدر تقی زاده
(۴٠)ايرج افشار 92-40تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
97-93باز ھم درباره خلقيات ما ايرانيانحسن انوری

(٢)ھمايون صنعتی 102-98درباره ی اسم باستانی خليج فارس
104-103دانشنامه نگار ناکامسيد فريد قاسمی
(١٠)ھاشم رجب زاده 122-105از چشمه خورشيد
Ⅲناپولئونھوشنگ کاوسی 129-124و ويکتور ھوگو

(ص)راينر ماريا ريلکه 130دعوت محمد
131دو شعر از فدريکو گارسيا لورکا

133-132سه شعراز اوسيب ماندلشتام
138-135در جستجوی پدرمحمد حسين شھريار

139شکر ازادیمحمد تقی بھار
141-140يک بار دگرمھدی اخوان ثالث

147-142سھراب و سيمرغنادر نادرپور
148بايد و نيستفريدون توللی
149قاب پر کلوچه ی گرمسيمين بھبھانی

151-150شباويزپروين دولت آبادی
154-152فال گل مينامريم زندی
155وطنمحمد گلبن

156تسليتخسرو احتشامی
158-157حکايت ھا شکايتھمايون صنعتی زاده

159غزل، غزل ھمه شيرازپرويز خائفی
160بيا نشينيم ای دوستجالل خالقی مطلق

161ياد ما نکردندمحمد قھرمان
163-162درد ھجرعليرضا شجاع پور

164ای شاعرخسرو شافعی
166-165باروی آبرواحمد علی دوست

167ايرانم که ھستيد هللا بھزاد کرمانشاھی
168بخارای سرفرازعبد الکريم تمنا ھروی
169بھارآرش شريف زاده عبدی

170طوطی ھاھنگامه عابدين
171شب و دلحسن نيک بخت

172سه شعر از احمد حيدربيگی
173چنگی امپرويز ابو الفتحی

174تسلسلحسين اکبری
175ھفدهمرتضی لطسفی نظامی

176چند رباعی و دوبيتیعلی صارمی
182-177يک مستزاد و دو جوابمحمد حسن شفيعيان

186-184داستان ھای آقای ظريف زادهفريدون تنکابنی
(٢٠)عمران صالحی 189-187تداعی  معانی
(٢)علی خزاعی فر 195-190به جھت انبساط خاطر
218-197عکس ھای و ارواح سرگردانپريسا دمندان
228-219سايه ای در عکاسی ايرانکاتيا سلماسی
241-230پنج نامه از احمد قواممحمد گلبن

243-242عکس و دستخطی از ناصر الدين شاهھاشم بناءپور
248-244خاطره ديدار با دکتر مصدقگيتی ديھيم

252-249خاطره ای از علی محمد خادم ميثاقعبد الحميد اشراق
254-253دو خاطرهعلی آگاه

277-256يک شب در ميم خانه پاريزمحمد ابراھيم باستانی پاريزی
279-278برداشتی به قلم آمده از نمايشگاه ھنر مفھومیپرويز مرزبان

293-281ھمه آدم ھای شاهمحمد علی موحد
(۶)ھرمز ھمايون پور 308-294يادگذشته ھا

311-309ترجمان باغمرتضی ھاشمی پور
315-312اشکال قدرت در بخارارخشنده ره گوی



319-317تاريخ شفاھی نشر ايرانھاشم بناءپور
322-320طھران شھری و تھران پاکزادنصر هللا حدادی
331-323معرفی کتابشھاب دھباشی
343-333ترجمه داستان دو شھر ديکنز و قصه غم انگيز يک ويرايش نارواکريم امامی
348-344مقدمه ايی بر ترجمه داستان دو شھرمھرداد نبيلی
351-349خاطره ھايی از مھرداد نبيلیکريم امامی

354-353به ياد دکتر حميد محامدی
357-355در سوگ حميد محامدیسيمين دانشور

361-358در سکوت سحر گاھممھين دخت بزرگمھر
371-362مرثيه خوان دل ديوانه خويشمفرامرز طالبی

376-372جلوه ھای فرھنگ و فرزانگیامير حسين شرافت
378-377ھر ساعتی ھزار دريغرحيم مسلمانيان قباديانی

380-379درگذشت نصر هللا مردانی و سيد حسن حسينی
 احمد رضا احمدی / سيمين

آيدين آغداشلو / 386-381يادی از کيومرث صابریبھبھانی

ترجمه گذشته و چشم انداز آيندهعلی مرتضويان فارسانی : 395-388ھمزيستی فرھنگھا
402-396نمايشگاه پيشگامان مجسمه سازی نوين انگلستان در موزه ھنر ھای معاصر تھران

24-8خواب آشفته نفتمحمد علی موحد
34-26تھاجم بی فرھنگیھوشنگ دولت آبادی

61-36راھھای انتشار يک شعر، در قديممحمد رضا شفيعی کدکنی
63-62نامھای دوارده ماهابراھيم پورداود
69-64ارتباط ھنر با افسردگیمينو مشيری
(۴١)ايرج افشار 121-72تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

 ريچاردن. فرای / پريسا کرم
125-122در بيان زندگی خودرضايی

130-126پژوھش ھای ايرانشناسی در دانشگاه گوتينگنکتيا فولمر
 دروسی گالدنی / محسن

134-131کاشغر : دروازه غربی چينجعفری مذھب

147-135تاريخ شفاھی مطبوعات ايران (٩) : گفتگو با عطاء بھمنشسيد فريد قاسمی و علی
149ای وطن منمحمد تقی بھار
150ھرگز نزيستم با مرگسيمين بھبھانی

151نھيببيژن ترقی
153-152صبح سياهاحمد جليلی
154پدر منمحمد گلبن
155عکس ھامريم زندی

156مدار عمرمحمد قھرمان
158-157آرزويد هللا بھزاد کرمانشاھی

160-159شمشاد رسوائیھمايون صنعتی
161باران…تاجليل قريشی زاده

162دو شعر از منصور اوجی
163دو شعر از بيرنگ کوھدامنی

164معشوق سمرقندم، محبوب بخارابيرنگ کوھدامنی
165غرور آھوی کوھیبيرنگ کوھدامنی

167-166بن بستليال صراحت روشنی
۴اکبر اکسير ٣168×ھمايش

169ای درد من انديشه کنمحمد آصف فکرت
171-170آيينه ذھنحميرا نکھت دستگير زاده

٨٣سيروس شميسا 173-172عيد
174قناريان مسافرلطيف ناظمی

175به رقص دراپرويز ابو الفتحی
177-176مرثيه شمالفتح هللا شفيع زاده

١٣٨٣ ٣۶، خرداد و تير شماره



178به کسی بايد گفتفريده رازی
179در باغ آتشينمھستی بحرينی

180مجد خوافی و کرمانعبد الکريم تمنا ھروی
181چند رباعی و يک دوبيتیعليرضا شجاع پور

182دو شعر از حسين راه کوه
183غم باغستانپرتو نادری
185-184در وادی اين عشقحسين اکبری
186گل دودیناديا انجمن

187چند سروده کوتاهعلی صارمی
199-188شاعری در ميان گمشده ھامحمد حسن شفيعيان

208-201گفتگو با آيدين آغداشلوسولمار نراقی و سارا امت
(١)محمد حسين محمدی 216-210ادبيات معاصر افغانستان

225-218صورتی از تار گيسوکاتيا سلماسی
240-226چھره نگاری ھای قومی در تبعيدپريسا دمندان

244-242دو نامه از دکنرمصدق در باب تعمير بيمارستان نجميهسيد علی آل داود
254-245چھار نامه از سه تن از علماء دين و سياست در دوره قاجارمحمد گلبن

262-255نامه ھای خراسانغالمعلی مصدق
269-264ترور سپھبد تيمور بختيار به دست عوامل ساواک در خاک عراقمجيد مھران

277-271گزارشی از مراسم بزرگداشت عبد الرحيم جعفری بنيانگذار مؤسسه انتشارات اميماھور نبوی نژاد
279-278گردھمايی ادبی نويسندگان افغانستانعبد هللا نگاه / رشيد احراری

283-280جشنواره داستان کوتاه  يا يادواره سيد محمد علی جمالزاده
291-285فريد عصربھاءالدين خرمساھی
(٧)ھرمز ھمايون پور 308-292يادگذشته ھا
315-309درباره انتشار از ديدار خويشتن نوشته احسان طبریشيوا فرھمند راد

319-316سخن ھای ديرينهمحمد گلبن
323-320داستانھای شاھنامه به آلمانیسعيد فيروز آبادی

326-324فرھنگ مشاھير زنافشين معاصر
329-327زنی با دامنی شعرھاشم بناپور

خاطرات جھانگير، امپراطور ھندشراره اسفندياری : 334-330جھانگيرنامه
349-335معرفی کتابشھاب دھباشی
353-351در رثای مھندس حسين ملکانور خامه ای
356-354ناصر مفخم، شمعی که خاموش شدعطاء بھمنش

363-357خاموشی کيومرث صابریفريدون تنکابنی
365-364يادی از اسماعيل نياورانیميھن صداقت پيشه
368-366مرگ، به مثابه آخرين تجربهرضا يکرنگيان

372-369حيات جاودانه يک عالمامير حسين شرافت
376-373يادگارنامه دکتر محمود افشار به بابک افشارنادر مطلبی کاشانی
382-378ماه فروردين و ارديبھشتھمايون صنعتی زاده

384-383عبور نادانی از چھره دانشمحمد صحاف
390-386نمايشگاه آثار محسن وزيری مقدم در موزه ھنرھای معاصر تھران

395-391نقاشی ھای گرھاردريشتر در موزه ھنرھای معاصر تھران
407-397نامه ھا و اظھار نظرھا

11-8قصه پر غصهعلی دھباشی
14-13بھترين مجله ادبی عصر ماقمر آريان

15تو وقت ما را خوش گرداندیسيمين دانشور
16تالش و پشتکار صميمانهژاله آموزگار

با دست خالی و دلی لبريز از عشق ومحمد امين رياحی …17-18
تنھا بخارا است کهانور خامه ای …19-20
دھباشی دنبال دفتری برای مجله گرددعلی بھزادی : 24-21بخارا ھفت ساله شد
25خانه تان آبادعطاء بھمنش
26دلبستگی به فرھنگ کشورمحمد گلبن

٣٧، مرداد و شھريور ١٣٨٣ شماره



28-27بيست و نه سال تالش، به روايتی چھارده سالهسيد عليرضا مير علی نقی
43-29اين دھباشی که من می شناسممحمد ابراھيم باستانی پاريزی

48-45آلن تامس / عزت هللا فوالدوند
56-50زبان شيرين فارسیژاله آموزگار

60-57نامھای دوازده ماهابراھيم پورداود
 ماريو بارگاس يوسا / عبد هللا

66-62ھنر بی معيار امروزکوثری

72-67مولوی، ويتگنشتاين و نردبانھمايون صنعتی زاده
(۴٢)ايرج افشار 113-74تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

124-114مراسم اھداء جايزه ادبی و تاريخی دکتر محمود افشار يزدی به دکتر ريچارد نلسو
126-125ايران بزرگريچارد نلسون فرای

(١١)ھاشم رجب زاده 146-127از چشمه خورشيد
149-147نشريه شرق شناسی ترکيهھاشم بناءپور

172-152تاريخ شفاھی مطبوعات ايران (١٠) : گفتگو با رحيم زھتاب فردسيد فريد قاسمی و علی
181-173مصاحب روزنامه نگارسيد فريد قاسمی

191-183پنج نامه از ناصر الدين شاه قاجار راجع به مسائل مرزی خراسانمحمد گلبن
196-192دکتر مصدق و برخی منابع انتخابات در اروپا و ايرانغالمعلی مصدق
206-197نگاھی دوباره به رابطه بديع الزمان فروزانفر و دکتر محمد مصدقعلی مير انصاری

/ خجسته کيھان 223-207نامه ای از افغانستانکاتی گانن
 غالمعباس ذوالفقاری / سھيل

228-225سه شعر از ازراپاونداسماعيلی

 بريتن بريتن باخ / صفدر تقی
234-229چھره ی مورچگانزاده

236-235دو شعر از بريتن باخ
 فريدريش ھولدرلين / علی

238-237ترانه سرنوشتاصغر حداد

 يوھانس بوبروفسکی / علی
239زباناصغر حداد

 فرانسيسکو ھرناندز / علی
240سرشته از خاطرهاصغر حداد

243-242خاموشی عبيد رجبليال آجرلو
251-244تا ھست عالمی، تا ھست آدمیغالمحسين يوسفی

254-252ای ھمزبان منمحمد محيط طباطبائی
257-255مر تو را دروديزدان بخش قھرمان
259-258عطر پاک عشقليال صراحت روشنی

سايه ا. 262-260تلخ چون باده دلپذير چوغمھـ.
263…بياپروين دولت آبادی

264باور نمی کردممحمد قھرمان
266-265باستانی سروديد هللا بھزاد کرمانشاھی

267وفادارانمحمد گلبن
268تاراج خزانواصف باختری

269آيينه دار عشقجليل وفا کرمانشاھی
270مادرايرج ميرزا

272-271چند شعر کوتاه از پرويز خائفی
273گرد ماللعزيزه عنايت

275-274سه شعر از نسيم (نارسين) بنی اقبال
276از چه نبايد بسرايی ؟شراره صالحی

278-277چھار شعر از ژاله چگنی
279شب و شعرناديا انجمن
281-280دلم برای ھمه چيز می سوزدمريم زندی

282ديدارپرويز ابو الفتحی
283آيه ھای آبیحسن نيک بخت
285-284برای کوچه ھای بخارامسعود ميری
286ھوای سمرقندآزاد بروجردی



287…آخرين پائيزحسين اکبری
290-288سه شعر از سيروس اوصياء

291صفای پاکدلیاحمد علی دوست
293-292چھار شعر از شھزاده سمرقندی

294گفت و گوولی هللا دروديان
296-295…آمد خبر کهمحمد علی سلطانی

298-297قلبھا از سنگنگاره اوجی
299گذرگاه عمرمھدی ابراھيمی
300آوای بماعظم کارآور

305-302چند نقيضهفريدون تنکابنی
(٢١)عمران صالحی 309-306تداعی معانی
(٣)علی خزاعی فر 315-310به جھت انبساط خاطر
316ز تيغ ترجمهحسن الھوتی
برسونکامبيز شافعی  - 322-318ھانری کارتيه

327-324دستگاه دشتی، جان مرتضی نی داود را نجات دادعبد الحميد اشراق
352-329مالحظاتی درباره خاطرات مبارزان حزب توده ايرانشاھرخ مسکوب

(٨)ھرمز ھمايون پور 363-353يادگذشته ھا
371-364راه بی بازگشت شازده سرخعلی محمد روح بخشان

380-372ياران آشوب آفرينعلی اصغر سعيدی
389-381سھم منسيد محمد علی شھرستانی

396-390فرجام دلباختگیھوشنگ دولت آبادی
401-397فرشته ھا و واقعی اندارزو شاطاھری

406-402مرگ مردان نامیکمال قائمی
411-407کتاب ھای منتشر شده درباره عقايد و انديشه ھای اسماعيلی

422-412معرفی کتابشھاب دھباشی
428-424نامه ايی از آن سوی آبھافريدون تنکابنی
431-429از نوشته تا تصويرنصر هللا حدادی

442-432چند نامه ديگر
446-444درباره محمد پورثانی

448-447يادی از محمد علی عمرانیمصطفی عليزاده
450-449زندگی و حيات علمی آيت هللا ميرزا محمد حسين مسجد جامعیامير حسين شرافت

461-452بزرگداشت انقالب مشروطه در تبريز
470-462نمايشگاه آثار نقاشی منصوره حسينی و بھجت صدر در موزه ھنرھای معاصر تھ

11-10سخنی با خوانندگانعلی دھباشی
14-13نگاھی به زندگی و آثار استاد زين العابدين مؤتمنعلی دھباشی

23-15شعر پارسیمحمد رضا شفيعی کدکنی
63-24ديداری دوستانه با استاد زين العابدين مؤتمن و گفتگويی دوستانه تر

66-64يادی از خدمات مؤتمنسيد عبد هللا انوار
72-67ما و مؤتمنبھرام بيانی

78-73ھفتاد و سه سال دوستیمنوچھر ستوده
88-79آدم و معلم در زيد العابدين مؤتمنمحمد علی ھمايون کاتوزيان

98-89مؤتمن روزنامه نگارسيد فريد قاسمی
101-99فضل تقدممنوچھر آدميت

108-102ديباچه ای بر کتاب گوھرھای راز از دريای انديشه صائب و چند خاطرهزين العابدين مؤتمن
110-109يادگار دوستزين العابدين مؤتمن

(۴٣)ايرج افشار 162-112تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
 باربارا تاکمن / عزت هللا

178-164آرمان و عملفوالدوند

187-179موالنا، ريچارد فينمن، شطرنج و نردبانھمايون صنعتی
196-189ادراک بی چه گونه ھنرمحمد رضا شفيعی کدکنی

207-197سودابه ای ديگرشھال حائری

١٣٨٣ ٣٨، مھر و آبان شماره



 ماريو بارگاس يوسا / عبدهللا
211-208دوشيزهکوثری

(٢)محمد حسين محمدی 216-212ادبيات معاصر افغانستان
۴٠٠ ساله شدمينو مشيری 221-217دن کيشوت

Tsunami223-224سيمين بھبھانی
228-225سرد و سياه و تلخمظاھر مصفا

230-229ديداريزدانبخش قھرمان
232-231دو غزل از يد هللا بھزاد

233آدمی را بپائيدسيروس شميسا
234دم ز بيش و کم نزديممحمد قھرمان
235روی زمين سرگرداننوذر پرنگ

236آه مادرخسرو شافعی
238-237دو شعر از منصور اوجی

240-239دانش و آزادگیمحمد گلبن
241گذرگاه آتشحسين اکبری
242ز کوی دوسترامش دامغانی
243بھاريهکامران جمالی

248-245نامه ھای دکتر محمد مصدق به فرزندش احمدغالمعلی مصدق
256-249کارنامه دو سالهانور خامه ای

259-257نامه سرگشاده به مجله نشنال جئوگرافيکتورج دريايی / حسين کيان راد
261-260نامه سرگشاده به ميراث داران زبان و فرھنگ ايرانمظاھر مصفا
٢٠٠۴آزيتا زمانی 265-262الفريده يلينک، برنده جايزه نوبل ادبيات
279-267گفتگو با دکتر يسيروس اميریعلی دھباشی
287-280گفتگو با کريستوفر دی  بلگعلی دھباشی

 کريستوفر دی بلگ / خجسته
292-288در گلستان شھداکيھان

296-294نمايشگاه فخر الدين فخر الدينیمھشيد امينی
304-297گفتگو با آناھاتا قبائيانعلی دھباشی

309-306گزارش مراسم بزرگداشت استاد زرين کوب در بروجرد
314-310يادبود ھفتمين سالگرد خاموشی سيد محمد علی جمالزاده پدر داستان نويسی ايرانعلی شھاب

(شرف) و 316-315گزارش از برگزاری ھمايش سالگرد وفات دکتر شرف الدين خراسانی
323-318نمايشگاه ياغ ايرانی در موزه ھنرھای معاصر

340-324گزارش مراسم جايزه معماری آقا خان در دھلی نو
(٩)ھرمز ھمايون پور 353-342يادگذشت ھا

355-354نگاھی به مدرنيسممرتضی ھاشمی پور
360-356زعفران از ديرباز تا امروزايرج افشار

363-361تأثير معماری عثمانی در يونانیھاشم بناءپور
366-364سفرنامه آشی کاگا آتسواوجی
368-367نقشه ھای بنای تاريخی ايران

369چاپ چھاردھم تذکره االولياء عطار
375-370نگاھی گذر به نادره کارانمحمد گلبن

376تصحيح تازه ای از منطق الطير
380-377مقاله ھای بديع الزمان فروزانفرمحمد رسول درياگشت

384-382لھستانی ھا در اصفھانمصطفی ذاکری
388-385دلم می سوزدمھردخت برومند

392-389خواجه در فکر نقش ايوان استسيد محمد علی شھرستانی
408-394درگذشت محمد علی معيریمظفر بختيار
412-409تنھا صد است که ميماندليال آجرلو

419-413من و انجویاحمد شھيدی
421-420خاموشی عبد الحسين نوايی

11-8محمد رضا شفيعی کدکنیبھار ايرانشھر

۴٠، آذر و اسفند ١٣٨٣ ٣٩ و شماره



19-13شتاب، توقف و واپس رفتنھوشنگ دولت آبادی
28-21آيا شيخ اشراق قربانی بلندپروازيھای سياسی خود شد ؟محمد علی موحد

 تئودورماير گرين / عزت هللا
34-30سه جنبه نقد ھنریفوالدوند

65-35شاھنامه و تاريخشاھرخ مسکوب
(١)حسن مير عابدينی 78-66داستان داستان نويسی

 ژاله آموزگار / مرتضی
85-80تبريکھاشمی پور

(۴۴)ايرج افشار 114-86تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
(١٢)ھاشم رجب زاده 136-115از چشمه خورشيد
٢٠٠۵ نشنال جئوگرافيکپژمان اکبرزاده 139-137به بھانه چاپ اطلس

گفتگو با دکتر ابو القاسم خدابنده لو، مديرمسيد فريد قاسمی و علی دھباشی : (١١) 153-141تاريخ شفاھی مطبوعات ايران
156-155کارگاه ترجمه شعر

159-157به آيندگانبرتولت برشت / جاھد جھانشاھی
 برتولت برشت / علی اصغر

163-160به آيندگانحداد

 برتولت برشت / شرف الدين
167-164به زائيدگان پس از ماخراسانی

 برتولت برشت /مصطفی
171-168به آنان که پس از ما به دنيا می آيندرحيمی

174-172به آيندگانبرتولت برشت / تورج رھنما
176-175راستی رابرتولت برشت / احمد شاملو
180-177ه آنان که پس از ما به دنيا می آيندبرتولت برشت / علی عبد
184-181دوران تيرهبرتولت برشت / بھروز

AN DIE NACHGEBORENEN185-187
189يک بوسهسيمين بھبھانی
190سيرچمريم زندی

191دو شعر از مھستی بحرينی
192بھار جاودانيد هللا بھزاد
194-193اوراق قديماديب برومند
195پدر گفتمحمد گلبن

196من، نيزپرويز خائفی
197ويرانهعباس اسماعيلی
199-198يک سينه سخنمھدی ابراھيمی
200شکستن آيينه ھانارسين بنی اقبال

201برای صبححسين اکبری
202پايدارمحسين راه کوه

204-203با قطره ھای بارانمرتضی لطيفی نظامی
(۴)علی خزاعی فر 212-206به جھت انبساط خاطر

229-214يک سرود، يک بحران ؛ و يک ملتسيد عليرضا مير علی نقی
230ای ايران ای مرز پرگھرحسين گل گالب
248-232شيشه ھای آشفته، عکس ھای بر جا ماندهکاتيا سلماسی

249نمايشگاه آثار عکاسی شيرانا شھبازی در گالری راه ابريشم
255-250سالشمار شيرانا شھبازی

272-257گفتگو با پرينوش صنيعیاختر اعتمادی و علی دھباشی
284-273متفاوت با آن اولیسيد محمد علی شھرستانی

314-309وصيت نامه ميرزا ھدايت هللا وزير دفترغالمعلی مصدق
318-316بانوی گل سرخايرج افشار

323-319گزارش مراسم دومين سالگرد خاموشی دکتر مھدی سمسارشھاب دھباشی
325-324در گذشتگان

(١٠)ھرمز ھمايون پور 342-327يادگذشته ھا
349-343دائرة المعارف قصه ھای ھزار و يک شبشراره اسفندياری
370-350ھمايون صنعتی زاده و ترجمه جغرافيای استرابومحمد حسن گنجی

375-371روضه تسليم يا تصورات



380-376مرگ در ايرانسعيد فيروز آبادی
384-381نگاھی گذرا به بر ساحل جزيره سرگردانیمحمد گلبن

387-385رومی در آتشحوا بختياری
390-388فھرستواره کتابھای فارسی

407-391معرفی کتابشھاب دھباشی

16-11سقوط برلين : ١٩۴۵کارلو دسته / عزت هللا
19-18نيم قرن در عرصه تفکر و فرھنگعلی دھباشی
30-20گفتگو با دکتر جالل ستاریعلی دھباشی

38-31کتابشناسی جالل ستاری
46-39ادای دينجالل ستاری
50-47رھاننده را چاره بايد نه زورجالل ستاری
57-52پيوستی بر مقاله تبريکژاله آموزگار
62-58زايش و گسترش کنايات در زبان فارسیحسن انوری

68-63پيشينه ھنر تئاتر در ايرانمحمد رضا شفيعی کدکنی
 ماريو بارگاس يوسا / مينو

73-68دفاع از استثنای فرھنگی نفی مفھوم راستين فرھنگ استمشيری

102-75تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی (۴۵)
108-103شھر زيبای ھرمزھمايون صنعتی زاده

112-109گزارش ھمايش بين المللی شاھکارھای نگارگری ايران
کتابھا و مقاله ھای تازهھاشم رجب زاده : 129-113ايران پژوھشی در ژاپن
137-131به ياد شصت سال پيشمحمد امين رياحی

141-139من اين افسانه را دوست دارمحميد رضايی
142مھر ايرانزمينحسين پژمان بختياری

144-143گريه تاريخمظاھر مصفا
145شاھرخ مسکوب رفتمحمد گلبن

147-146سوگ سياووشمحمد جاللی چيمه
148گريزخسرو شافعی
150-149ھنوزحسين اکبری
151زخمکامران جمالی
152کجاست ھم نفسیرامش دامغانی

153زشير شرزه می نايد غزالیناصر الدين پروين
155-154شعر گونهاحمد علی دوست
159-156ديوانهفردون تنکابنی

(٣)محمد حيسن محمدی 165-161ادبيات معاصر افغانستان
 کارولين پيکوزی / آنژل عرت

176-167گفتگوی اسقف اعظم لوستيجر، اسقف پاريسشيبانی

(١١)ھرمز ھمايون پور 188-178يادگذشته ھا
193-189دايرة المعارف کتابفروشیمحمد گلبن

202-194آئينه ھای ايرانیمحمود طلوعی
207-203از ايروان تا تھرانمحمد حسين عزيزی
210-208من و مولویمرتضی ھاشمی پور

 فرھاد دفتری / شراره
214-211ادبيات اسماعيليهاسفندياری

217-215مجلس اول در متن
222-218اسکندر در ايرانمھراد معماران کاشانی

227-223شکار بھشتھاشم بناءپور
232-228زمستان در خاور نزديکسعيد فيروزآبادی

235-233با ارزش ترين متن صوفيانه
236درس حافظ

241-238بازچاپ مجله ھای ديريابايرج افشار
252-١٠242 نويافته عھد قاجارسيد فريد قاسمی

۴١، فروردين و ارديبھشت ١٣٨۴ شماره



255-253نخستين روايت الکترونيک تاريخ مطبوعات ايران
283-258خاطراتی از قريب شصت سال دوستیاحمد مھدوی دامغانی

287-284تبلور يک نحوه ھستیداريوش شايگان
299-288نامه ايی از خراسانحسن الھوتی

309-300خاطراتی از استاد آشتيانیبھاء الدين خرمشاھی
312-310يادی از استادغالمرضا امامی

317-313کتابی نفيس و عالمی يگانهعلی دھباشی
تصحيح، تأليف، مقاله و گفتگوعلی اصغر حقدار : 327-318کتابشناسی استاد سيد جالل الدين آشتيانی

335-329او بزرگتر از آثارش بودعلی دھباشی
347-336گزارش مراسم بزرگداشت زنده ياد شاھرخ مسکوبپروانه ستاری

350-348مسکوب، اقليم حضور بودداريوش شايگان
361-351عشق داغير است که تا مرگ نيايد نرودحسن کامشاد
367-362در موج مواج خاطره ھای گذشتهکامران فانی
369-368ياد مسکوبايرج افشار

371-370گزارش مراسم يادبود شاھرخ مسکوب در پاريس
386-372سرگذشت فکری و آثار شاھرخ مسکوب از نظر خود اويوسف اسحاق پور

392-387پنج تا يک دقيقهاحمد مسکوب
396-393در سوگ سياوشگيتی شامبياتی
399-397حضوری ديگر برای آنکه رفتعبد هللا کوثری
400عشقی که با خونش آميخته بودجالل ستاری
404-401دريغا شاھرخ مسکوبمسعود بھنود

روشنفکر ايرانی در مھاجرتکريستين ژامبه / حوا بختياری : 407-405شاھرخ مسکوب
411-408مسکوب، انسانی نمونه در زندگی و ھنرمھدی تھرانی

416-412مسکوب، فراتر از کالس ھای رايج روشنفکریيسروس علی نژاد
420-417مسکوب منحصر بفرد بود : گفتگو با دکتر علی بنو عزيزی

422-421تواضع و ادبرضا قاسمی
432-423يادگارھايی از شاھرخ مسکوب

435-433گزارش مراسم سالگرد درگذشت دکتر حميد محامدی
437-436در رثای دوستانور خامه ای
440-438در بزرگداشت زنده ياد ھاشم فياضجالل ستاری

سبحانی 448-441زمزمه محبتتوفيق ھـ.
450-449يادی از ابو القاسم تفضلی

459-451نواب صفابار سفر بست و رفترضا يکرنگيان
463-460در سوگ استاد پرويز اتابکیمجيد مھران

466-464دکتر ابو الفتح حکيميان در گذشتمحمد رسول درياگشت

17-8گفتگوی فرھنگھا و تمدنھاسيد محمد خاتمی
23-18بلوغ اخالقی ھدف اديان الھی استمحمود بروجردی

29-24اخالق جھانی و گفت و گوی تمدنھاسيد مصطفی محقق داماد
44-30سابقه و اھميت فکر گفت و گوی تمدنھااحسان نراقی

 برنارد لوئيس / عزت هللا
54-45اديان و برخورد تمدنھافوالدوند

71-55چند گانگی فرھنگیداريوش شايگان
 مرکز بين المللی گفت و گوی

89-72گزارش علمکرد ١٣٧٨- ١٣٨٣تمدنھا

98-91درباره حقوق انسانھوشنگ دولت آبادی
در چه سن و سالی به ھم رسيدند ؟محمد علی موحد : 112-100شمس و موالنا

117-113قلندرمحمد رضا شفيعی کدکنی
128-119معانا باختگی شاعرانهژان-ميشل ريب / شھال حائری

(۴۶)ايرج افشار 167-130تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
172-168يک انگليسی در ميان ايرانيانمھدی ايرانی کرمانی

174دوباره می سازمت، وطنسيمين بھبھانی

١٣٨۴ ۴٢، خرداد و تير شماره



179-175خروش فردوسیفريدون مشيری
183-180مرگ پرندهحسين مسرور
185-184شھر شيرازمنصور اوجی

186يک دل ھمه پر ز مھر ايران دارمجالل خالقی مطلق
188-187با ياد آن بھترين يارمحمد قھرمان
190-189مرد جنگلبيژن ترقی

191پناهحسين اکبری
192چشم باطنمحمد گلبن

193کران تا بيکرانرامش دامغانی
195-194ايرانگل رفسار

196بيرون از خانهاحمد رضا احمدی
197گريه خشکيدهعبد الکريم تمناھروی
198باده شوقپروين دولت آبادی

199سرود برای مردی که ھستمحبوبه مھاجر
200کسی در قاب عکس نيستحسن صلح جو
201خليج جاودانه پارستوران شھرياری
202سفر بانام بادعلی اکبر فرھنگی
203خيال و روياشراره صالحی
204مترسکخسرو شافعی
205به دريارحيم جعفری
206خواب بيداریپرويز خائفی

207نقشه شھر سمرقندسيروس آتابای / تورج رھنما
208قطار زندگیحسن نيک بخت
209چند سروده کوتاهعلی صارمی
213-210عاشقانه ھای سعيد ميرھادیخسرو ناقد

(١)زکيه ميرزايی 217-214شعر زنان افغانستان
221-219اندرباب راه و ترابریمينو مشيری

223-222آشيانه ی سيمرغثمين باغچه بان
233-225گفتگو با دکتر محمد علی و علی محمد ميرعلی دھباشی

237-235عوارض جنگ جھانی دوم در کرمانعلی آگاه
250-239چھارده نامه از دکتر محمد مصدقناصر الدين پروين

256-251نامه ای از رشديه به اجمد شاهھاشم بناءپور
266-258نخستين حضور کتابداران و کتابفروشان ايران در کنگره اتحاديه بين المللی انجمنعنايت هللا مجيدی

(۴)محمد حسين محمدی 269-267ادبيات معاصر افغانستان
(١٢)ھرمز ھمايون پور 283-271يادگذشته ھا
288-284مورخ اعظم تاريخ تباھی و زوالمحمد رضا خانی

297-289داستان ھای قرن اژدھاعلی نصير
315-298بر ساحل جزيره سرگردانیعبد العلی دست غيب

نثر بايد مثلمريم کريمی …316-317
321-318کتابھايی از تاجيکيستانمسعود عرفانيان
324-322زندگينامه متکلمی مسلمانليونارد لويس
327-325سالھای آتش و خاکسترمينو آرانی

342-329يادی از دکتر غالمحسين صديقیبھروز برومند
355-343مرگ يک دگر انديشايرج ھاشمی زاده

362-357درباره کريم امامی
عزت هللا فوالدوند / 363مرگ می ميردجان دان

366-364پايان اين نماد نيکی کمھمتاابراھيم گلستان
367پيغام کريمھمايون صتعتی زاده

373-368باغبان کتابحسين معصومی ھمدانی
378-375توالی تصويرھا از يک انسانعلی محمد حق شناس

386-379کريم امامی ھم رفتمسعود بھنود
389-387کتابندگی استادم کريم امامیعبد الحسين آذرنگ

391-390باالبلندپرويز دوايی
398-392کريم امامی کريمی دانش بخشمحمد گلبن



405-399از شمار دو چشم يک تن کمعلی خزاعی فر
411-406ياد دوستشائول بخاش
416-412شراب نيشابور، ترجمه کمشناخته ای از رباعيات خياممھدی جامی

418-417کريم امامی کدخدای محله کتاب بودبھاء الدين خرمشاھی
419شخصيتی دقيق و متين در جامعه فرھنگی مامحمود دولت آبادی
422-420گتسبی بزرگ درگذشتمھدی يزدانی خرم
424-423پايان پست و بلند زندگیکامران سپھران

426-425جای خالی آقای امامی در چھارراه کتابیسيد عليرضا مير علی نقی
427تخصص فوق العاده ای در زبان انگليسیرضا سيد حسينی
429-428استاد کريم امامی شطرنج بازپرويز رحيم خانی
430برای کريم امامیاسد هللا امرايی
431اندوه منعبد هللا کوثری

434-432اعالنھای تسليب در سوگ کريم امامی

14-8تمدن غربی، مسيحيت و روشنگریجيمز کرث / عرت هللا
34-16عرفان، نگاه ھنری به االھياتمحمد رضا شفيعی کدکنی

(۴٧)ايرج افشار 57-36تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
65-58ايران و جھان ايرانیحسن انوری

(١۴)ھاشم رجب زاده 91-66يادداشتھايی از ژاپن
95-92پزشک ھا و دانشمندھای ايرانی را عرب نبايد خواندبھروز برومند
106-97خاندان ساسان در تبعيدتورج دريايی

118-107مغوالن و نقش آنان در به قدرت رسيدن صفويانمنوچھر پارسادوست
129-120فوق العاده، فوق العادهناصر الدين پروين

131مرگ دوستميرزا ابو القاسم عارف
132خامشیمحمد تقی بھار

134-133پايان شب سخن سرايیجالل الدين ھمايی
135ايران عزيزحبيب يغمايی

136دنيای درديزدانبخش قھرمان
٣نادر نادرپور 138-137غزل
140-139وطن منيد هللا بھزاد

141نماز عشقمحمد قھرمان
143-142سه شعر از علی محمد حق شناس

145-144آدمی يک سفال قديمی ستسيروس شميسا
سپانلو ھـ. 147-146به رودکیم.

150-148بخارافرزانه خجندی
151سحرگاهھمايون صنعتی
152ميثاقپرويز خائفی

153شاخه گلعلی محمد زھما
155-154اميدآصف فکرت

156کوچمھستی بحرينی
157تنھا دوستحسين اکبری

159-158ھمصدايیحميرا نکھت دستگيرزاده
161-160عروس قصهاحمد علی دوست

162گريهعبد الکريم تمناھروی
163خلسهآرش آذيش

166-164ديدار مادرمھدی ابراھيمی
167سرو معبد آناھيتاميترا ياقوتی

/ ليال آجرلو 169-168شعری برای احمد شاه مسعودصياد غفار
(٢)زکيه ميرزايی 174-170شعر زنان افغانستان

179-176کارگاه ترجمهمحمد رضا خانی
 ويليام شکسکير / داريوش

184-181مکبثآشوری

۴٣، مرداد و شھريور ١٣٨۴ شماره



 ويليام شکسکير / محمد علی
185مکبثاسالمی ندوشن

 ويليام شکسکير / عالء الدين
188-186مکبثپازارگادی

 ويليام شکسکير / فرنگيس
191-189مکبثشادمان

 ويليام شکسکير / عبد الرحيم
195-192مکبثاحمدی

200-199دو شبانه از راينر ماريا ريلکهکامران جمالی
212-202گفتگو با روح انگيز شريفيانعلی دھباشی / طوبی ساطعی

223-214عکس احمد موھومکاتيا سلماسی
234-225نظر سه روزنامه پارسيان درباره ميرزا نصر هللا خان مشير الدوله نائينیمحمد گلبن

251-236تابلويی از خاطرات دورھوشنگ کاوسی
255-252خاطره از معلمی شايستهانور خامه ای

٢٨ مرداد و پيامد ھای آنمحمد علی موحد 274-258ماجرای نفت، کودتای
281-275درباره انحالل مجلس و رفراندومغالمحسين صديقی

290-282ھفت روز پيش از کودتای ٢٨ مرداد
296-291عاقبت نافرجامفريبا امينی

304-297گفتگو با نصرت هللا  امينیضباء صدقی
306-305ماجرای شعر ای مصدقنصر هللا امييگی

314-307نامه ھای دکتر مصدق به نصرت اللله امينیفريبا امينی
347-315داستان سرمقاله کودتااحمد شھيدی

357-350سالشمار زندگی شھريارجمشيد عليزاده
360-358خاطره ای از شھريارمھدی اخوان ثالث
362-361يادی از ديدار نيما و شھريارعباسعلی رضائی

سايه ا. 363مرغ پريدهھـ.
سايه ا. 364بعد از نيماھـ.

365سر منزل خورشيدمحمد رضا شفيعی کدکنی
367-366ساز صبامحمد حسين شھريار
373-368ای وای مادرممحمد حسين شھريار
(١٣)ھرمز ھمايون پور 392-375يادگذشته ھا

401-393باد ما را خواھد بردخسرو ناقد
409-402فاصله نگرفتن از نبرد دختر و شرسيروس علی نژاد

411-410داستان پيامبران
415-412نگاھی به رمان ھمنامنسيم بنی اقبال
418-416نگرشی در لباس عصر قاجارسپيده اسماعيلی
420-419اورسن ولزافشين معاصر
424-421وجدان بيدارجمشيد ارجمند

428-425باغ ساالر جنگمحمد ابراھيم باستانی پاريزی
430-429نسخه، فصلنامه شرق شناسی ترکيهھاشم بناءپور
434-432خاطره ی فراموش نشدنی از زنده ياد مجتبی ميرزادهنصرت کريمی

437-435يادی از استادی بزرگعبد الحميد حسابی

9-8يادداشت سردبيرعلی دھباشی
17-11درباب داشتن چند شخصيتھوشنگ دولت آبادی

23-19وضف ھای فروغ فرخ زادمحمد رضا شفيعی کدکنی
/ عزت هللا فوالدوند 34-25انقالب در تاريخنگاری فرنان برودل و مکتب آنالديويد مون

42-35طغيان ديگریداريوش شايگان / فاطمه
55-43توکويل تامل در جامعه و تاريخبزرگ نادرزاد
66-57مشکل زبانی ماداريوش آشوری
80-67خط در اسطوره ھاژاله آموزگار
87-82بھترين بخش ھای شاھنامه کدامند ؟حسن انوری

١٣٨۴ ۴۴، مھر و آبان شماره



(٢)حسن مير عابدينی 106-88داستان داستان نويسی
113-108يک روز از زندگی خورخه لوئيس بورخسمينو مشيری
(۴٨)ايرج افشار 135-115تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

(١۵)ھاشم رجب زاده 152-136يادداشتھايی از ژاپن
182-154جبھه ملی ايرانعبد الحسين آذرنگ

 فريدريش نيچه / داريوش
184به حافظ. پرسش يک آبنوشآشوری

/ رضا سيد حسينی 186-185نوری در درونمنشئه ياشين
 راينر ماريا ريلکه / کامران

187دختر عاشقجمالی

 راينر ماريا ريلکه / کامران
188عشق به من دهجمالی

 ميروسالو ھلوب / پرويز امين
189بال ھازاده

191ياران ھمه رفتندمحمد تقی بھار
192ايران منابو القاسم الھوتی
194-193چو آيد يادم ز خردسالیيزدانبخش قھرمان

سايه ا. 196-195غروب چمنھـ.
197با دست خسته پای به دامن کشيده ايممظاھر مصفا

199-198سه شعر از ھمايون صنعتی
201-200در استقبال از ناصر خسرومھدی ماحوزی
202با يک جھان غممحمد قھرمان
203ھشدارمنوچھر آتشی

204شبانهاحمد وثوق احمدی
205آيينه مرا ديدعزيز هللا نھفته

206ای سرزمين منکمال اجتماعی جندقی
207سرو نگونحسن نيک بخت
208گل رفت وعبد الکريم تمنا
209تماشاعمران صالحی

210دو شعر از آواکوه بر
213-211سالم من به توای خاک پاک خوزستانمحمد گلبن

214معماحسين اکبری
215کاروان محبتمھدی ايراھيمی
216شبانهعلی اصغر حداد
217به ياد دوستعلی اصغر حداد
218کليداحمد حيدربيگی
220-219ايران من، ای يادگار يادگارانمحسين منزوی
222-221کاز منکامران جمالی

223جان بود با تنپروين دولت آبادی
224احساس درداديب برومند
226-225پدرپرويز خائفی

228-227داود ميکل آنژنور الدين زرين کلک
230-229عروس کاشی ھای آبینصرت هللا مسعودی

236-231صدايی تازه در شعر سمرقندمھدی جامی
239-237زکيه ميرزايی(شعر زنان افغانستان (٣

266-241گفتگو با حورا ياوری
275-267ھنر در دنيای امروز : در چارچوب مليتھا نمی گنجد

283-276گفتگو با دکتر محمود مصدقعلی دھباشی
/ گلی امامی 300-285ھنر سفر کردنآلن دوباتن

303-302مھمان نويسندگان ترکيهرضا سيد حسينی
(۴٢)ايرج ھاشمی زاده 318-304در غرب چه خبر ؟

323-319نکوداشت احسان نراقی در شھر کاشانمحمد رضا ذو الفقاری
(۵)محمد حسين محمدی 329-325ادبيات معاصر افغانستان

335-330معرفی کتابھای چاپ افغانيتانليال آجرلو



345-337سرشت تلخ بشريتلی ال سازگار
(١۴)ھرمز ھمايون پور 363-346يادگذشته ھا

370-364گلگشت در وطنمحمد رسول درياگشت
379-371نمايش در تبريزعلی مير انصاری
385-380دنيای تصويرھا در شعر فارسیصفدر تقی زاده
389-386فناوری برای آموزشمھران صمدی

394-390چھار کتاب از تاجيکستانمسعود عرفانيان
مرجع تحقيقات آيندهسيروس علی نژاد : 398-395مذاکرات مجلس اول

402-399جامعه مدنی در جھان اسالمعظيم نانجی
403فھرست توصيفی مقاالت

406-405ياد و خاطره ای از استاد جراحی دکتر يوسف مير ايروانیمحمد صادق پيروز
411-407پنجاه سال ارادت به زين العابدين مؤتمنمحمد رسول درياگشت

415-412مرد رهمحمد رضا خوبروی پاک
420-416چند خاطره از منوچھر آتشیرضا سيد حسينی
423-422پس از مميز، پيش از مميزآيدين آغداشلو
426-424مرتضی مميز، آقا مرتضیفيروز شافعی
428-427ای خاک بپذيرمسعود بھنود
440-429فرزند رنجعلی دھباشی

445-442نگاھی به نمايشگاه جنبش ھنر مدرن در موزه ھنرھای معاصر

9-8تاگور، شاعر و متفکری آزادهعلی دھباشی
16-11سالشمار زندگی ئ آثار رابيندرانات تاگورعلی دھباشی

34-17نگاھی به زندگی و آثار تاگورابراھيم پورداود
41-35کودکی تاگورمھدی عاطف راد
44-42سيمای يک مردساتياجيت رای

47-45تاگور از نگاه ديگرانسعيد فيروزآبادی
56-50پيام فلسفی تاگورباسانتا کوماری / ھاشم بناءپور
62-57در جست و جوی نامتناھیرامين جھانبگلو / خجسته کيا

 گوتام بيسواس / الدن
81-63انسان شخصيتی و حقيقيت زيبايی شناختیمختارزاده بھادرانی

 رابيندرانات تاگور / امير سعيد
92-82زنالھی

99-93در اين دنيای زيبا، ميل مردن نيست مرامحمد علی آتش برگ
108-101شانتی نيکتان يا ھنر آموزشرامين جھانبگلو / خجسته کيا
 رابيندرانات تاگور / فريد

128-109دانشگاھی از خاور زمينجواھر کالم

140-130تاکور و ايرانمحمد گلبن
143-141خوش آندی رابيندراناتعلی اکبر دھخدا
147-144ھديه تاگورمحمد تقی بھار

 رابيندرانات تاگور / فتح هللا
156-151ده غزل از کتاب باغبان عشقمجتبايی

164-157ھديه عاشقرابيندرانات تاگور / ع. پاشايی
165در سکوب شبرابيندرانات تاگور / خسرو

172-167دوازده شعر از رابيندرانات تاگورعلی عبد اللھی
 رابيندرانات تاگور / محمود

176-173سرود ستايش ھندتفضلی

186-177خوشه ھارابيندرانات تاگور / ع. پاشايی
193-187صد بند تاگورابراھيم پورداود

 رابيندرانات تاگور / محمود
201-195ترانه ھايی ز کتاب پرندگان آوارهتفضلی

سروش حبيبی / 219-205گيتانجالیآندره ژيد
222-221گيتانجالیمھشيد نونھالی

١٣٨۴ ۴۵، پائيز شماره



پاشايی 250-223صدای ستاره، سکوت درختانع.
255-251تفکر شاعراوليويه الکومب / حوا بختياری

258-257قو، مجموعه اشعار تاگورمھشيد نونھالی
محمود حسينی زاد 266-261جايزه نوبلس.

١٩١٣علی خراعی فر 278-267تاگور و جايزه نوبل
 رابيندرانات تاگور / حسن

286-281سفر به ايرانکامشاد

 / کريشنا دو تاواندرو رابينسن
300-287سفرھای آخرھرمز ھمايون پور

305-301ديدار شاعر ھندی با کشيش انگليسیرابيندرانات تاگور
 رابيندرانات تاگور / ناھيد

313-309سردبيرطباطبايی

 رابيندرانات تاگور / اختر
321-315ميوه فروش اھل کابلاعتمادی

 رابيندرانات تاگور / الله
329-323بازگشت ارباب کوچولوخاکپور

 رابيندرانات تاگور / روحی
341-331سنگ ھای گرسنهافسر

 رابيندرانات تاگور / سپيده
346-343بيگانه ای در بھشت پرکارانعندليب

 رابيندرانات تاگور / محمود
349-347مينوکيانوش

 سيری کومار بازجی / فاطمه
371-351ناگور نويسندهتيموری

 سری کومار بانه رژی / محمد
379-373بررسی داستان ھای کوتاه رابيندرانات تاگورحسين عزيزی

381-380پستخانهرضا سيد حسينی
383-382خانه و جھاناسماعيل سعادت

389-384تاگور و نمايشنامه نويسیمھدی فروغ
405-391گفتگوھای تاگورسھيل اسماعيلی

416-407شش نامه از تاگورغالمعباس ذو الفقاری
419-417نامه رومن روالن له تاگورسيروس سعيدی

426-421تاگور، نقاشی ھندی و تجددژوديت فرليچی / افشين

14-8سرفه می کنم، پس ھستمھوشنگ دولت آبادی
17-16مردی از تبار تاريخ و فرھنگعلی دھباشی
23-18کتابشناسی آثار محمد ابراھيم باستانی پاريزیعلی دھباشی
81-24مور بی چارهعلی دھباشی

86-82گذشته، مقدمه حال استعباس زرياب خويی
92-87من و دکتر باستانی پاريزیاحسان اشراقی

103-93سعدی در سالسل جوانمردانمحمد رضا شفيعی کدکنی
115-104شعر زبان سعدی و زبان شعر حافظعلی محمد حق شناس

136-116بی بی شھربانو و خاتون پارسمری بويس / ھمايون صنعتی
140-137زيره به کرمانعبد الکريم تمناھروی

141خدا يا عمر او از صد فزون کنحسن نيک بخت
(۴٩)ايرج افشار 155-143تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

167-156تمدن فراموش نشده ھخامنشيانآيدين آغداشلو
178-168سمينار بين المللی ايران و اسالمھبد الحسين آذرنگ

185-180بارانمجد الدين مير فخرايی
186شتاره اقباليزدانبخش قھرمان

187چراغ ھدايتمسعود فرزاد
189-188آن اسب بی سوارسيمين بھبھانی

١٣٨۴ ۴۶، آذر و دی شماره



191-190دو شعر از منصور اوجی
192خر مھرهپروين دولت آبادی

194-193چو آيد يادم ز خردسالیمحمد قھرمان
196-195آرزوی وطنپرويز ناتل خانلری

197سه شعر از حسين اکبری
198ترانه تاجيکی

199اگر دھو مرامحمد گلبن
200دو بيتی افغانی

202-201آدمی آدمی را رعايت نکردسيروس شميسا
203سه شعر از پروانه پازوکی

204درد بی درمانمھدی لبراھيمی
205زنی ناتمامدل آرا قھرمان
206اين سو و آن سوعمران صالحی
207روز می خوانم و شب از بر می کنممؤمن قناعت

209-208مرگ را به بستر خواندممعصومه ابراھيمی
210ای بھترين سرودامين اشراقی

211نقش بر آباحمد وثوق احمدی
213-212بی کالمنگاره اوجی

(۴)شکريه عرفانی 217-214شعر زنان افغانستان
221-219پنج شعر از خوان رامون خيمنزفرزنه قوجلو

224-222ترانه الوينواوکوت پبيتک / علی صلح جو
حميد مصدق / 225ترانهادونيس

226نقشه شھر سمرقندسيروس آتابای /  تورج رھنما
241-228ھنر اسالمی يا ھنر مسلمان ؟ژرژ پاپادوپولوس

/ ناھيد شاھورديانی 245-242ميالن کوندرا و ھنر رمانپير لوپاپ
249-246ايرن نميروفسکی وقايع نگاری يک جنگ باختهبرنار فوکونيه / گلبرگ برزين
270-251وحشی واقعی کيست ؟آريل دورفمن / عبد هللا کوثری
 سردنيس رايت / مھدی ايرانی

275-271جبار ناکامکرمانی

(۴٣)ايرج ھاشمی زاده 295-276در غرب چه خبر ؟
303-297گزارش مراسم بزرگداشت رابيندرانات تاگور در خانه ھنرمندانشھاب دھباشی
314-305تبار و انديشه تاگورفتح هللا مجتبايی

پاشايی تصويرھای نوع. : 320-315پيام تاگور
333-٢٢321 شعر از رابيندرانات تاگورصفدر تقی زاده

338-335تا دست به اتفاق بر ھم نزنيممجيد خسرو شاھين
346-339بررسی مقام علمی و فلسفی خيامحسين صادقی

356-347کارنامه دل و جانمحمد جعفر ياحقی
364-358داريوش در سايه اسکندرمھراد معماران کاشانی

367-365از پيوريتانيسم تا پست مدرنيسممھتاب اميرشاھی
بر ساحل جزيره سرگردانیولی هللا دروديان : 371-368نگاھی به کتاب
375-372شرح اشارات حافظعلی اکبر رزاز
378-376رقص روی طناب لغزندهويدا شاھرخی

380-379خطی بر ديوارمحمد رسول درياگشت
384-381ھنرستان موسيقی تبريزعلی مير انصاری

388-385انسان و طبيعت بحران معنوی انسان متجددفرج نيازکار
391-389کتابشناسی ناصر خسرورحيم مسلمانيان قباديانی

393-392دو کتاب از انتشارات زمستان گفت و گوی شاعران
395-394با يادھای عزيز گذشته ده نامه از مھدی تخوان ثالث به محمد قھرمان

خائن وفادارپيمان متين : 401-396مترجم
406-403برای گذشتن از اين رودصفدر تقی زاده
408-407يادی از بانو مھيننصرت کريمی
411-409و ز بند غم ايام نجاتم دادندشھره خالقی

414-412يادی از دکتر محمد تقی مسعوديهفرھود صفرزاده



19-8اين ھمه کتاب…کتاب…کتابحسن کامشاد
/ عزت هللا فوالدوند 30-21تصادم  فرھنگھاکارل پوپر

33ياد آر، ز شمع مرده ياد آرعلی دھباشی
37-34سال شمار زندگی علی اکبر دھخداشھناز مرادی کوچی

42-38سرگذشت دھخداحسن تقی زاده
59-43دھخدا در ميان بختياری ھا و آغاز تأليف لغتنامه در بختياریمظفر بختيار

94-60خاطراتی از دھخدا و از زبان دھخداسيد محمد دبيرسياقی
101-95دھخدا در چينتن ھوی جو
108-102يادی و خاطره ای از دھخداخسرو ناقد

112-109گفتگوی راديو تھران با علی اکبر دھخدا قبل از کودتا
115-113چند کلمه با مخالفين دولتعلی اکبر دھخدا

121-116آخرين گفتگوی زنده ياد دھخدامحمد گلبن
123-122چراغی که خاموش شدمحمد معين

126-124وفات دھخداسيد علی شايگان
(۵٠)ايرج افشار 149-127تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

165-150مسافران لھستانی در ايرانيان ريھمان / ايونا نوويسکا
178-167انويی فرمانروا در دودمان صفويانمنوچھر پارسادوست

190-179سخنانی اجمالی درباره مشروطيتی که پا نگرفتايرج افشار
195-192موميائیمحمد حسين شھريار
202-196موميائیمحمد حسين شھريار

203مانند خاک زيسته امسيمين بھبھانی
زيبائیعلی محمد حق شناس : 205-204آن چيز ديگر
206عيد آمدمھدی اخوان ثالث

207ای عيد کھسالمحمد قھرمان
208سه رباعیيد هللا بھزاد

209گلبانگ عشقباقر شاھورديانی
211-210مصدقمحمد علی سپانلو

213-212عشقاحمد جليلی
215-214پرنده ھای مھاجرلطيف ناظمی

217-216محمد عاقل بيرنگ کوھدامنی
218خوی زاغ و عمر زاغمحمد گلبن

220-219آيينهفرزانه خجندی
221تکدرختحميرا نکھت دستگيرزاده

223-222سه شعر از علی عبد اللھی
226-224مادر سمرقندصباحی محمد قل اف

227چه شادمانهپرويز خائفی
228چشم دلحسين اکبری

229مکتبمھدی ايراھيمی
231-230کنکاشخسرو سافعی
232در اين کھنه دھرحسين راه کوه

233پشت ابرھا نمی بينمشمحمد علی شاکری يکتا
234فرھنگمحمد آصف فکرت

236-235دو شعر از محمد علی عجمی، شاعر تاجيک
241-237چھار شعر از سعيد عباسیسھيل اسماعيلی

244-243سه شعر از دبليوبی ييتسعلی محمد حق شناس
 دبليوبی ييتس / علی محمد حق

246-245ليدا در چنگال قوشناس

 دبليوبی ييتس / علی محمد حق
248-247پای بيدبنھاشناس

250-249جستارکوئسی برو / پرويز امينزاده
255-252گرگھرمان ھسه / سروش حبيبی
266-257ادبيات و فلسفهايتالو کالوينا / حورا ياوری

١٣٨۴ ۴٧، بھمن و اسفند شماره



274-267ما مردگان که برخيزيم، آخرين بازی ھنر يک ايبسنجيمز جويس / منوچھر انور
/ ناھيد فروغان 280-275از زندگی به داستانميشل دلون

زبانشناختی شعر باد ما را خواھد بردمھوش قويمی – 305-281تحليل ساختاری
/ ع. روبخشان 310-306نامه نگاريھای نويسندگانميشل دلون

321-312نقش زبان ھای ايرانی در انشار چند دين در آسيای مرگزی و چيننھال تجدد
328-322زبان ارزشمند پارسی را نابود نکنيمپرويز شھدی
329قرن اضطرابپوران شجيعی
٣٧ مکرر، خيابان شامپيونهسھند لطفی 350-330صادق ھدايت و ساختمان شماره
از مغرب تا ايرانمينو مشيری : 354-352کالم مکتوب زنان
356-355خانه ھای نويسندگان کوارتت نويسندگان کنکوردگلبرگ برزين

360-357گزارشی از ھمايش سه روز بررسی جنبش ھنر مدرن در نقاشی معاصر ايرانعلی شعار
367-362گفتگو با مدير موزه قونيهعلی دھباشی
374-369قرآن و مسيحيانخسرو ناقد
378-375از آينه ھای ونيزی تا آينه ھای ايرانیمھدی خلجی

383-379کتابھا و نشريات تازه از تاجيکستانمسعود عرفانيان
384چاپ جديد مثنویشھاب دھباشی
387-385خاطرات پروانه بھارچھرزاد بھار

391-388نمونه ای بارز از انديشه پويای ايرانیسعيد فيروزآبادی
 فردريک رامد / امير حسن

397-392داستان نويسی ايرانیچھلتن

402-398چزيره کوچک با رويکردی خوشبينانهسيما سلطانی
405-403شناختنامه تقی مدرسیويدا شاھرخی

414-407با بازرگانغالمرضا امامی
424-415دو سوسياليست در حزب ايرانعلی اکبر سبحانی
454-427علم در ايران و شرق باستانھمايون صنعتی

6چند نکته درباره ويژھنامه گونتر گراسعلی دھباشی
8-7نامه بخارا به بنياد گونتر گراس و پاسخ آن

25-11سالشمار زندگی گونتر گراسکامران جمالی
47-26پنجاه سال زندگی با ھنرگونتر گراس / سعيد

 محمد رضا فرزاد / جرج
57-50يادداشتی درباره گونتر گراساشتاينر

 ھاينريش فورمگ / ھوشنگ
63-58حضوری بسيار استواردولت آبادی

76-66بر اساس برآوردھای سرانگشتیگونتر گراس / فرزانه قوجلو
 / ورنر بلوخ و فارس يواکيم

81-77مأموريت ادبی در يمن «در آغاز، گفتگو بود»فراز فرھودی فر

93-83جنگ راه حل ھيچ مسئله ای نيستعلی شفيعی
110-96نوشتن خطر کردن استبرگردان حسين حسن خان

126-111آری، من ھم چنان آسيب پذير ھستمسعيد فيروزآبادی
130-127شورشی مرد ژرمنیژوزش يورت / افشين معاصر

محمود حسينی زاد 140-132گونتر گراس شاعرس.
143-141سه شعر از گونتر گراسصفدر تقی زاده

151-146چپ دست ھاگونتر گراس / علی اصغر
163-153موش و گربهگونتر گراس / کامران فانی
177-165طبل حلبیگونتر گراس / سروش حبيبی
188-180برای مثال کلکتهگونتر گراس / اختر اعتمادی
191-189مصاحبه دريل د مونته با گونتر گراسگونتر گراس / ھاشم بناءپور
197-193مسئله کلکته مسئله ای جھانی استگونتر گراس / روحی افسر

202-199جھنم روی زمينرابرت جيمز / صفدر تقی زاده
231-205گونتر گراس در گفتگويی با اليزابت گافنی و جھان سايمونوازريک درساھاکيان

243-233گفتگو با گونتر گراسمحمد مبشری

١٣٨۴ ۴٨، زمستان شماره



«قرمن من»کامران جمالی 257-247درباره ی
266-259جھان در آينه شکلک سازتورج رھنما
271-267اسکار ماتسراتخسرو ناقد

279-273زيبايی شناسی و سياستليونل ريشارد / روح هللا
283-281سالھای سگیمھشيد نونھالی
290-285گونتر گراس از نگاه نويسندگلنفرشته طاھری

10-9ياد اسيپ ماندلشتامعلی دھباشی
29-13سالشمار زندگی اوسيپ ماندلشتامخجسته کيھان

46-31ماندلشتام، يک دور تمامويکتور تراس / علی بھبھانی
 / ويتالی شنتالينسکی

97-49خيابان ماندلشتامغالمحسين ميرزا صالح

112-99اوسيپ ماندلشتام قربانی راه آزادی ؟چسالو ميلوش / روشن وزيری
 نيکالی چوکوفسکی / ابراھيم

122-114درباره اوسيپ ماندلشتاميونسی

128-123سيمای ماندلشتام، ورقی از خاطرات آنا آخماتوواغالمحسين ميرزا صالح
141-130چه ازادی ای داشتيمنيکاالی پانچنکو / آبتين گلکار
148-143سفر به شھر تمشکرالف دوتلی / ماشا هللا مقدسی

150-149بازگويی چشم انداز زندگیداود صالحی
پاخاروا / آبتين گلکار آ. 156-152آکمئيسمت.
 اوسيپ ماندلشتام / علی ھبد

161-157بامداد آکمه ئيسماللھی

 / رناتو گوجيولو و وی. تراس
168-163ماندلشتام، پيشروی آکمه ايسمالدن مختارزاده بھادرانی

174-171سه شعر از اوسيپ ماندلشتامرضا سيد حسينی
177-176سه شعر از اوسيپ ماندلشتاماحمدپوری

179-178دو شعر از اوسيپ ماندلشتاممراد فرھادپور
 اوسيپ ماندلشتام / عبد هللا

180به کاساندراکوثری

189-182يازده شعر از اوسيپ ماندلشتامعلی عبد اللھی
193-191چند شعر از ماندلشتاموازريک درساھاکيان

197-195چھار شعر از ماندلشتامحشمت جزنی
202-198شش شعر از اوسيپ ماندلشتامرخشنده ره گويی
205-203سه شعر از اوسيپ ماندلشتامنعيم بزاز عطايی

216-206چھارده شعر از اوسيپ ماندلشتامداود صالح
226-218شعرھای ارمنستاناوسيپ ماندلشتام / رضا

242-229ديباچه سلوک ماندلشتامرضا براھنی
مگس مرمرين شعر روسیمھدی عاطف راد : 254-244ماندلشتام
257-256آوای زمانرضا سيد حسينی

 ويکتور کرولين و پرويز
263-259دفتر يادداشت ھای مسکومشکين نژاد

267-265استالينمسعود يزدی
270-268اشعار ماندلشتامرضا سيد حسينی

284-271در تصوير خوسشتنلودميال کيسليووا / آبتين گلکار
292-287من و ماندلشتامنادژدا ماندلشتام / رضا
298-294فقط يک کتاب بخوانيمنادژدا ماندلشتام / فرزانه

317-300خاطرات نادژدا ماندلشتامآبتين گلکار
325-319لب ھای متحرکنادژدا ماندلشتام / اميد روحانی
 اسيپ اميليويچ ماندلشتام / آبتين

330-328شاعر از خويش می گويدگلکار

 اوسيپ ماندلشتام / ابراھيم
333-331درباره پيوتر چادائفيونسی

١٣٨۵ ۴٩، بھار شماره



 اوسيپ ماندلشتام / سعيد
336-334نامه به فردی ناشناسفيروزآبادی

337طوفان سمبل حادثهفراز فرھودی فر
 اوسيپ ماندلشتام / ماشا هللا

343-338بازگشتمقدسی

347-344نا آرامی ھا و زنان فرانسویاوسيپ ماندلشتام / گلريز
 اوسيپ ماندلشتام / سعيد

351-348پايان رمانفيروزآبادی

 اوسيپ ماندلشتام / فراز
353-352تابوت در آغوش امواجفرھودی فر

371-355نامه ھای اوسيپ ماندلشتامروح بخشان
373-372آخرين نامه ماندلشتامسعيد فيروزآبادی
375-374آخرين نامه نادژدا ماندلشتام به اوسيپ ماندلشتامسھيل اسماعيلی

13-8اعتماد و بی اعتمادیھوشنگ دولت آبادی
(٢)حسن کامشاد 25-15کتاب، کتاب، اين ھمه کتاب

30-26دو پيشنھاد اساسی به نويسندگان و مترجمان جوان و ناشران تازه کارعزت هللا فوالدوند
33-31به ھمکاران پزشک و آزمايشگاھی عزيزمابو الحسن ضيا ظريفی

35ادای دينعلی دھباشی
39-37کتابشناسی رضا سيد حسينیعلی دھباشی
50-41گفتگو با رضا سيد حسينیعلی دھباشی
54-51از سيد حسينی سخن گفتنمھشيد نونھالی

58-55يادگاری ماندگار از رضا سيد حسينیعبد الحسين آذرنگ
61-59ستاره ای از منظومه فرھنگی ماسيد عليرضا مير علی نقی

66-62چند برگ از دفتر خاطرات ياد عزيزان رفتهرضا سيد حسينی
74-67آندره مالرو / ابو الحسن نجفی و رضا سيد حسينی

(۵١)ايرج افشار 91-76تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
99-92دلباخته ايران و کيش زرتشتھمايون صنعتی
105-100کنفرانس دنيای ايران باستانتورج دريايی

(١۶)ھاشم رجب زاده 124-106از چشمه خورشيد
137-125چند نامه درباره چند نکته تاريخیھمايون صنعتی
147-139ناصر خسرو خوانیاحمد بورقانی

149-148تأثير جايزه نوبل در ادبيات فرانسهفرانسوا بونل / فرشته طاھری
153-150اخالقيات ميالن کوندراسيد محمد علی شھرستانی
 پريمو لوی / وازريک

162-154درباره زير و بم ھای ترجمهدرساھاکيان

173-163نمايشنامه نويسان بزرگ پايان قرنصفدر تقی زاده
 ديان دو مارژوری / گلبرگ

175-174ھويت تکه پاره شدهبرزين

179-177شب سعيد به مناسبت اھداء مدال گوته
محمود حسينی زاد سعيد و شعر ھايشس. 183-180اين بغض ھا که بی علت نيست.
محمود حسينی زاد 190-184از سروده ھای سعيدس.

عاشقانه ھای سعيدخسرو ناقد 193-191شب باش به من.
196-194برگھای پژمردهامير ھوشنگ کاوسی

197ھرگز تنھايت نگذاشتمآدمار دوبوروس
200-198چند شعر از آنتونين بارتوشکپرويز دوائی
207-201ژائوؤينک، شاعر معترض چينداود صالحی
212-208خوان رامون خيمنسسعيد آذين

218-214يک شعر فی البديھهعلی محمد حق شناس
220-219آھوی پردهسيمين بھبھانی

223-221رب ظلمناضيا موحد
225-224بمانيم که چهمحمد حسين شھريار

۵٠، فروردين و ارديبھشت ١٣٨۵ شماره



227-226بر آستان بھاراننادر نادرپور
(سه تار)بيژن ترقی 228آتش خاموش

233-229تنھايی تبار تسه ئوسنياز يعقوبشاھی
234خاموشھمايون صنعتی

235عکسھای آفتابیمريم زندی
238-236صبح يقينمھدی ماحوزی
240-239آزاده بانوی ايران زنيمنتوران شھرياری

241يگانگی شعر نيکو نديم با طبيعتحورا ياوری
244-242چھار شعر از نيکو نديم

248-245شش شعر از فرزانه قوجلو
249بازارناھيد کبيری

251-250مثنوی بھاريهمحمد رحيم آخوت
252مرغ مرگمعصومه ابراھيمی

254-253دو شعر از منصور اوجی
256-255فر بھارانسيروس شميسا

258-257پياممحمد گلبن
260-259به باد بگوفريده رازی
262-261خانه خواب استافسانه يغمايی
263رنگين کمانحسين اکبری
264سمرقندژاله اصفھانی

266-265ای ھمدم رازراحله يار
267آمدیمھدی ابراھيمی

269-268دو شعر از خسرو سافعی
271-270دو شعر از حسين اسماعيلی
273-272دو شعر از نازنين بھادری

274تکرار تجربه تاناريکحبيب شوکتی
275سمرقندیحسن بنی جمالی
277-276شب بھاریآويد مير شکرايی

282-279از دريا تا درياجالل ستاری
286-283کاروان شعر ايران در فرانسهمنصور اوجی
293-287سفر در ايران با بزرگان ايرانشناستورج دريايی

(۴۴)ايرج ھاشمی زاده 303-295در غرب چه خبر ؟
325-305ھوگوولفرومن روالن / رضا رضايی

(١)جمشيد ارجمند 337-327طراحان متفکر
343-339ميراث کيومرث صابری فومنیکتيا فولمر

348-345فرمان فتحعلی شاه مبنی بر آزار و شکنجه ھمسر و عروس صادق خان شقاقی درفاطمه قاضيھا
357-350بی ھيچ بھانه بابا مدادشھاب دھباشی
365-358گزارش جشن رونمايی کتاب اندکی سايهرخشانه خالقی
378-366گزارش مراسم اھدای اولين دور جايزه روزنامه نگاری دکتر مھدی سمسارسپيده اسماعيلی
در خانه ھنرمندان ايرانشھاب دھباشی «شب اوسيپ ماندلشتام» 389-379گزارشی از مراسم

394-391دانشنامه سعدیکوروش کمالی سروستانی
398-395دھخدای طنزپرداز، دھخدای دانشمندفريدون تنکابنی

401-399ايران گل محبوب من (عکسھا و شعرھای مريم زندی)
405-402يک دھه اسناد و پرونده ھای مطبوعاتی ايرانويدا شاھرخی
408-406تھران قد علم می کندآمنه فرخی

410-409در سايه مارسل پروستمريم ميرزايی
414-411بالزاک و دخترک دوزنده چينیدای سی جی / سيما سلطانی

420-415ديداری با نثر معاصرحسن انوری
422-421فرھنگ اساطير کالسيکھاشم بناءپور

430-424رفتم و باز سفر بستمسيد عليرضا مير علی نقی
432-431دکتر علی فروحی پزشک سخنور درگذشتمحمد رسول درياگشت

434-433به ياد مسعود يزدیاميد مھرگان
437-435محمد مھرداد که بود ؟پاندروا کالنتری

439-438درگذشت ناشر خوشناممحمد رسول درياگشت



10-9چرا سلين ؟علی دھباشی
16-13ای کاش سلين ايرانی بودمھدی سحابی
25-19سال شمار و کتابشناسی لويی فردينان سلينفرزانه قوجلو

 لئون تروتسکی / افشين
30-28سلين يک اخالق گراستجھانديده

 پی ير - ادمون روبر / مھوش
40-31تئوری ادبياتقويمی

44-41سلين سپر بالفيليپ سولرس / شھال حائری
 ژان – لوی بوری / پرويز

54-46سيل بنيان کنی در ادبيات فرانسهشھدی

 پاتريک مک کارتی / محمد
59-56واقعيت سلينرضا فرزاد

 نيکالس ھويت / ناھيد
67-60يک کودکی پاريسیطباطبايی

در ادبيات جھانصفدر تقی زاده «سلين» 75-69جايگاه
 آنخل س. آرگيندی / رامين

80-77کاغذ و قلم دربند حسادتمواليی

/ آنژل عرب شيبانی دتوش 82-81بی خوابی روشنفکرانف.
 اريک مازينرت / آنژل عرب

85-83سلين مبلغ داروئیشيبانی

102-87گفتگو با لويی فردينان سلينژرار والبرت / بھارک نظری
ع. بيرانوند / 111-103ربله يا خامی منطقیگی بشتل

لويی فرديناند سلينسعيد محبی : 121-113دو گفتگو
132-123گفتگوی اينترنتی با لوی فردينان سلينگلبرگ برزين

141-133«من برای اين سياره نمی انديشم»مسعود قارداش پور
169-144نگاھی به مجموعه آثار لوئی فردينان سلينمھشيد نونھالی

177-171نگاھی به جھان داستانی لويی فردينان سلينمھدی يزدانی خرم
«درنگی بر معمای سياسی سلين»آرش نقيبان 182-179نويسنده ای فراتر از حد توانايی خود

185-183تريلوژی سلينفرانسوا ژيبو / سروش حبيبی
192-187سلينی ديگرھانری گودار / خجسته کيھان
 رزی تتماتسی / سيد فضل هللا

198-193بررسی ھجونامه ھای سلينقدسی

203-199تاثير سلين بر نويسندگی منکنزابور اوئه / محمود
209-206درباره سفر به انتھای شبفرھاد غبرايی

 اروه دوسنتيلر / رضا سيد
214-210سفر به انتھای شب و ھيجانی که در فرانسه ايجاد کردحسينی

افشين جھانديده / 217-216سفر به انتھای شبپل نيزان
«سفر به انتھای شب»محمد رضا محسنی 233-219تحليل رمان

«سفر به انتھای شب»ايزابل بلونديو / خجسته کيھان 238-235رگه ھای روان پزشکی در رمان
پانته آ رحيم تبريزی / 244-239داستان يک سوء تعبيرايو پاژ

245سفری به جھنممارک دگنس / سعيد
ملتی که با قصه گويی شکل می گيردسالی سيلک / رکسانا خالقی : 251-249«سفر به انتھای شب»

259-253آميزه ای از صداھاھانری گدار / زھره ميرشريف
 لوئی فردينان سلين / فرھاد

301-261بريده ای از رمان سفر به انتھای شبغبرايی

311-304مرگ قسطیفيليپ جيان / محمود گودرزی
314-312بازندگان نوگرايیفرانتس شو / ماشا هللا مقدسی
سبک، زبان و کاربرد زبان محاوره در رمانھای سفر بهرالف مانھايم / اميد روحانی … 322-316و مرگ قسطی

345-323مردی که کاری با آسمان نداشتمھدی يزدانی خرم
 لويی فردينان سلين / مھدی

354-347مرگ قسطیسحابی

١٣٨۵ ۵١، خرداد شماره



359-355مھدی سحابی در مرگ قسطی با لويی فردينان سلينفريبا ميرشکرايی
 لويی فردينان سلين / جمشيد

363-361افسانه ای برای وقتی ديگرارجمند

372-367دوستم سلينپی ير دو ورژه / ناھيد
382-374سلين، شھسوار تنھاآندره دروال / ع. روح بخشان

391-383درباره انتشاراتی دونوئل و استيل از زبان برنارد استيليلدا نيکتافر
 لوئی فردينان سلين / افشين

402-395نامه ای چند از دوران اشغال فرانسهمعاصر

409-404نامه ھای زندان سلينايلميرا دادور
415-411نامه ھای تبعيد لويی فردينان سلينگلنار گلناريان

 لويی فردينان سلين / مسعود
420-417دفترھای زندانپور احمد علی توچاھی

 ماری کريستين بلوستا / زھره
426-423سلين در تاريخمير شريف

 ماری ھاتمان / مسعود پور
431-427انگاره ای ويرانگرانه از تاريخاحمد علی توچاھی

دوستدار زندگانی صلح آميز، بيزار از جنگ مرکبارمھدی عاطف راد : 441-433دکتر سلين
 نيکالس ھويت / محمود

448-442سفر سلين به روسيهفاضلی بيرجندی

456-451سلين و سياستنيکال ھويت / کارآگاھی
461-459سلين و تجارتنيکال ھويت / ھاشم بناءپور
 مارک آنزز / مريم صعودی

474-463سلين و نقاشیپور

481-476سلين و تئاتراريک مازه / نسيبه موسوی
488-483پاتريک مک کارتی و زندگينامه سلينپرويز مشکين نژاد

492-490رھايی سلين از دانمارکمريم شرافتی

شماره ۵٢، تابستان ١٣٨۵

اومبرتو اکو، نويسنده، زبان شناس متفکر وعلی دھباشی …9-10
13-12نامه اومبرتو اکو به مجله بخارااومبرتو اکو / منوچھر افسری

17-15توضيف اومبرتو اکوروبرتو توسکانو
28-21سالشمار زندگی  امبرتو اکواختری اعتمادی

 مھشيد نونھالی، کاوه سيد
36-29معرفی آثار اومبرتو اکو در فرھنگ آثارحسينی و جواد حديدی

55-38درباره چند وظيفه ادبياتاومبرتو اکو / افشين معاصر
88-57چگونه می نويسماومبرتو اکو / خجسته کيھان
108-89چھره ھنرمند متخصصاومبرتو اکو / غلی الله جينی
«پست مدرناستفانو روسو / فرزانه قوجلو و «مدرن» 125-109گفتمان محور

139-127پديده ی اومبرتو اکورضا قيصريه
نظريه اثر ادبیژرار ژونت / ع. روح بخشان : 145-141اومبرتو اکو
 ريچارد ررتی / عبد الحسين

165-148ديدگاه اومبرتو اکو درباره تأويلآذرنگ و نگار نادری

 اومبرتو اکو / زنده ياد بابک
183-167زبان، قذرت، نيروسيد حسينی

209-185اومبرتو اکو و ترجمهمنوچھر افسری
 خوان خوزه خوئيدی / نيلوفر

215-212نشانه شناس و نه جامعه شناسشيرازی

225-217امبرتو اکو و نشانه شناسیمحمد ضيمران
237-227جنگ پريکی نشانه شناختیاومبرتو اکو / بابک سيد

266-240به کتاب اومبرتو اکو خوش آمديدگری رادفورد / مھيار آقايی
271-267به چند ايمان دارد آنکه ايمان ندارد ؟ويتوريو فوآ / علی عبد هللا
 ايندرو مونتانلی / سعيد

275-273بی ايمانی ظلم استفيروزآبادی



 اومبرتو اکو / اعظم رسولی و
285-277ساحر و دانشمندمژگان مھرگان

292-288فيلمنامه نويسی به سبک گوداراومبرتو اکو / صفدر تقی زاده
 آنتونيو ويتسکاينو / محمد رضا

296-294اومبرتو اکو و موسيقی الکترونيکفرزاد

 اليرابت شھال / بابک سيد
306-298کثرت اطالعات و مسئله پارازيتحسينی

314-307امبرتو اکو و اينترنتآنتونيا شرکا
322-316تقلب و توافقاومبرتو اکو و کاوه سيد

328-325اکوی ژرف انديششادی جوادی
 گری ردفورد / ھرمز ھمايون

342-330ديدار با اومبرتو اکوپور

 ماريو فوسکو / رضا سيد
355-344گفتگو با اومبر تو اکوحسينی

اکو دوباره به رمان نويسی روی آوردمھدی فتوحی «بائودولينو» 361-357با
366-365چگونه با يک ماھی آزاد سفر کنيمعلی دھباشی

/ رضا سيد حسينی 373-368متأسفيم که نمی توانيم اثر شما را چاپ کنيمامبرتو اکو
/ مھدی سحابی 377-375چطور می شود مذھب يک نرم افزار را تشخيص داد ؟امبرتو اکو
380-378طريقه استفاده از جزوه ھای راھنمااومبرتو اکو / مينو مشيری
383-381چطور ساعت را فراموش کنيماومبرتو اکو / مھوش قويمی
387-385چگونه پيام ھای تلگرافی را در سطر زبانه بيندازيماومبرتو اکو / شھال حائری

پرھيز کرداومبرتو اکو / ناھيد طباطبايی ًحتما» » 389-388چگونه می توان در پاسخ از به کار بردن 
393-391چگونگی رفتار با راننده تاکسیاومبرتو اکو / ناھيد

396-394چپونه می توان باکشيدن سيگار برگ پيام فرستاد ؟اومبرتو اکو / مھرنوش
399-397چطور با قطارھای آمريکايی مسافرت کنيم ؟اومبرتو اکو / بھارک نظری
403-401چگونه با آرامش خود را برای مرگ آماده کنيم ؟اومبرتو اکو / گلبرگ برزين

407-405چطور از موبايل استفاده نکنيماومبرتو اکو / مھرنوش
/ مريم موسوی 410-408چگونه بگذاريم يک چمدان چرخ دار بيفتدامبرتو اکو

/ مھرنوش بھبودی 413-411چطور در ھواپيما غذا بخوريمامبرتو اکو
/ کامبيز بھنيا 416-314چگونه با يک ماھی ازاد دودی سفر کردنامبرتو اکو

419-417«چگونه می توان از فوتبال صحبت نکرد»اومبرتو اکو / محبوبه فھيم
 امبرتو اکو / سيد فضل هللا

423-421چگونه يک مقدمه بنويسيمقدسی

/ مھرنوش بھبودی 426-424چطور از فکس استفاده کنيمامبرتو اکو
در آينده به عقب باز گرديماومبرتو اکو / حامد يوسف «بتوانستيم» 429-427چگونه
434-431چگونه مجری تلويزيون باشيم ؟اومبرتو اکو / گلنار گلناريان
444-437سناريوی يک جنگ جھانیاومبرتو اکو / ھاله ناظمی
451-445زمانی که جنگ سالحی بی خاصيت استاومبرتو اکو / ترانه يلدا

464-453از جنگ ھای مقدس تاشور و شعوراومبرتو اکو / منوچھر افسری
468-465بوش و پوتيناومبرتو اکو / رضا قيصريه
474-469فاشيسم ازلی : چھارده نگاه به پيرھن سياه ھااومبرتو اکو / محمد رضا

479-477بائودولينو، چھارمين رمان اکورضا عليزاده
496-481فصلی از رمان بائودولينواومبرتو اکو / رضا عليزاده

500-499پاسخ به پرسش ھای نيمه فلسفیاومبرتو اکو / صفدر تقی زاده
502-501نام گل سرخ داستان جنايی اغوا کنندهآنتونی برجس / مھزاد پوربابا
 اومبرتو اکو / مجتبی عبد هللا

509-504گل سرخ با نام ديگرنژاد

512-511پيرنگ جنجالیاومبرتو اکو / نسترن شيرازی
516-514ھنر و زيبايی در قرون وسطیھاشم بناءپور

520-517پژواک اخالقیادريان مارکس / نيما ھمای
 الکساندر لومونيه / حامد

525-522کتابخانه پسامدرن اومبرتو اکويوسف نژاد

534-527به طرز اجتناب ناپذيری قرون وسطايی و به نحو شگفت آوری نوگراژک لوگوف / پرويز شھدی
540-536خون، بدن، زندگی ؛ درباره کامپوره زیاومبرتو اکو / مھدی خلجی



542-541کتابشناسی اومبرتو اکو به زبان فارسیشھاب دھباشی

8کامبيز درم بخشعلی دھباشی
13-11سالشمار کامبيز درم بخش

17-14در ظرافت و زيرکی اشاراتمرتضی مميز
20-18اشاره ای به يک طرح و يک چھرهناصر نير محمدی

22-21کمدی ھای سياه مرد آراممحمد قائد
25-23نگھبان شبابراھيم حقيقی

28-26ساليان بسيار دير و دورمحمود دولت آبادی
33-29آينه ای پس از تماشای تاريخ درباب مينياتورھای سياه کامبيزجواد مجابی

35-34خوشحالم که درم بخش اينجاستمسعود شجاعی طباطبايی
٢٢حسن کريم زاده خاطره شيرين × ٢٠ 38-36سانتيمتری

40-39صدای کامبيزکيومرث صابری فومنی
42-41دوستی با کامبيز درم بخشپرويز کالنتری

44-43جادوگر ھميشه جوانمنوچھر احترامی
46-45با احترام به اومحمد علی بنی اسدی

47برای من و ھم نسالن منساعد مشکی
51-48زھر خند کويراسماعيل جنتی

55-52طنزانديشی از کوی حافظايرج ھاشمی زاده
57-56درباره کامبيزبارتاک

59-58غولی به نام زندگیاردشير رستمی
62-60باکمترين خط، بيشترين حرفعمران صالحی

80-63کارتون ھای سياه و سفيدر (١٣٨٢-١٣۵٠)
86-81باغچه ھای کاغذی

90-87پرندگان
96-91طرح ھای آزاد (١٣٨٢)

102-97مينياتورھای سياه (١٣۵۴-١٣۵٣)
106-103درخت ھا

110-107آدمھای ناجور
117-111کودکستان

انديشه ور ستيھندهعزت هللا فوالدوند : 124-119رول
 ژان – فرانسوا رول /  عزت

130-125آينده پرخطر دموکراسیهللا قوالدوند

131کتابشناسی ژان – فرانسوا رول
 ژوره ساراماگو / جاللی ل

139-133عدالت و دموگراسیستاری

151-141سنت شفاھی در ايران باستانژاله آموزگار
160-152درباره تربيت و نظم اسم ماھای سال در فرنگ ايرانیھمايون صنعتی

176-161بانويی شاه واقعی در دودمان صفويانمنوچھر پارسادوست
(۵٢)ايرج افشار 206-178تازه ھا و پاره ھای ايارانشناسی

239-207گزارش مرلسم اھداء چھاردھمين جايزه ادبی و تاريخی دکتر محمود افشار يزدیشھاب دھباشی
247-240ماجرای آرامگاه سيد محمد طباطبايی، رھبر انقالب مشروطيت ايرانحسن طباطبايی

 کريستوفر دويلگ / محمود
258-249به شوق آموختنفاضلی بيرجندی

276-260نگاھی به خوشنويسی ايرانی از گذشته تا امروزآيدين آغداشلو
290-278خوشآمد به امبرتو اکو و مرزھای تفسيرمحمد صنعتی
302-292گزارش مراسم شبی با اومبرتو اکورکسانا خالقی
306-303کوندرا و ادبياتخجسته کيھان

اليوت / شيدا ديانی اس. 312-308راپسودی در شبی پربادتی.
 ميروسالو ھلوب / پرويز امين

313سبز روستازاده

316-315يادگار غمبديع الزمان فروزانفر

١٣٨۵ ۵٣، تير و مرداد شماره



317مرگ قومھدی حميدی شيرازی
318عشق وطنيردانبخش قھرمان

سايه ا. 320-319گريه شبانهھـ.
321پيش بينی انقالبھمايون صنعتی
322در جام زندگاھیمحمد قھرمان

روح بخشان 323طراز سخنع.
324به خاکمحبوبه مھاجر
325تو دانی و تنھا منمھدی ماحوزی
327-326زن و مشروطيتتوران شھرياری
328شھر آوارگیمھدی ابراھيمی
329گفتگوحسين اکبری
330تا کنونخسرو شافعی

332-331دو شعر از حسين اسماعيلی
334-333سه رنگکمال اجتماعی جندقی

336-335سه شعر منتشر نشده از اليق شيرعلی
337سمرقندگلنظر کليدی
دغدغه ھای ترجمه شعرشيدا ديانی : 345-339جدال با گوشه ھا
347-346گزارش جشنواره جھانی شعر بارسلوناناھيد کبيری

358-348جمھوری شعر زير آسمان برلينعلی عبد اللھی
361-360حاال حکايت ماستعمران صالحی
370-363در سايه مارسل پروستشھاب دھباشی

پروست بخوانيدفرانسوا للور / گلنار گلناريان : 374-371تابستان است
(١)پرويز دوائی 378-376نامه ھايی از پراگ

(۴۵)ايرج ھاشمی زاده 394-379در غرب چه خبر
406-396ضرب المثل ھای ايرانی، سومين نمايشگاه تايپوگرافی رنگ پنجمشھاب دھباشی
410-407گلپايگانی و طراحی با حروفمجيد عباسی

426-412ردای پررمز و راز فضاسپيده اسماعيلی
437-427گزيده ای از نوشته ھای آنه ماری شوار تسنباخ درباره ايرانسعيد فيروز آبادی
466-440گزارش مراسم جشن ھشتاد سالگی رضا سيد حسينیمھران صمدی
471-467سوزن و جوال دوز سيد حسينینور هللا مرادی
478-472جشن رونمايی کتاب نامه ھای چخوفمسعود لواسانی
«کلمه در ھنر»شراره صالحی 483-479گزارشی از نمايشگاه

489-485سلين بر خالف ما ايرانيان صراحت داشتسجاد صاحبان زند
492-490نخستين سالگشت درگذشت کريم امامی

497-493جتيگاه کريم امامی در نشر و ويرايشعبد الحسين آذرنگ
502-499حافظ خوانی به فرانسهيد هللا رويايی

510-503سه کتاب از استادمحمد رحيم اخوت
517-511کتابھای تازه از تاجيکستانمسعود عرفانيان
530-518باد ما را خواھد بردانتونيا شرکاء
537-531تاريخ روزنامه نگاری ايران و ديگر پارسی نويسانمحمد گلبن

544-538روزھايی به يادماندنیسعيد فيروزآبادی
552-545پرتره ای از يک ملتسيما سلطانی
جھانی شدمھدی غبرايی «بادبادک باز» 555-553چرا
557-556آمريکا و جھانفرزانه قوجلو
565-558بيابان تاتارھا جاذبه و افسون تسلسل مالل انگيزجواد ماه زاده

570-566سياست نويسندگی در ايرانليلی کافی
573-571کوئتزی و رمان بازآموزیتوما رنيه

«به آذين»فريدون تنکابنی ا. 576-575يادی از م.
578-577در سوگ مھتابعلی دھباشی

580-579آينده برای تابان شدن مھتاب ھاستعبد الحسين آذرنگ
584-581طنين خاطرات روزھای صلحنرگس جودکی
592-586اطالعاتی تازه و حرف ھايی ناگفته درباره جبھه ملی ايرانکورش زعيم

597-593ای بخارا شاد باش و شاد زی چون زپاريزی حکايت می کنیمحمد رضا جاللی نائينی



9-8پتر ھانتکه در بخاراعلی دھباشی
22-12سال شمار زندگی پتر ھانتکهندا درفش کاويانی

32-24نگاھی به آثار پتر ھانتکه
 اکسل روک آبرله / محمد

38-35تھاجم و تجاوز در آثار داستانی پتر ھانتکهظروفی

 ليونل ريشار / سيد فضل هللا
43-39تفاوت ھائی درباب اضطرابقدسی

/ محمود حدادی 52-45ادبيات در قالب تعارضاتو لورنس
57-54اميل اشتايگر، پتر ھانتکه و اختالف نظر ادبیتوماس آنتس / ماشاهللا مقدسی
66-58در آرزوی نويسنده آيده آلميشائيل براون / گلريز صالح
 موگو ديتبرنر / فراز فرھودی

71-68مترجم سراسيمهفر

/ حميال حنانه 77-73گفت و گويی با پتر ھانتکهآندره مولر
85-79گفتگويی دوستانه با پتر ھانتکهفاطمه خداکرمی
92-86گفت و گو با گونتر گراس درباره پتر ھانتکهسھراب برازش

96-93زبان و ھويت در گفتگويی با پتر ھانتکه
103-97گفتگو با پتر ھانتکه پس از ده سال سکوتبرنار مورلينو / گلنار گلناريان
اثر پتر ھانتکهيورگان اگوپتين / ماريا ناصر «تکرار» 111-105نگاھی به کتاب

 / مارسل رايش رانيسکی
118-113بچه در اين جا کيست ؟پرستو خانبانی

يا طراحی يک جنجالنرجس خدايی 128-120«اھانت به تماشاگر»
134-130کاسپارفاطمه ترکمان  دھنوی

138-136باز جستن صورت جانالکسی لورکا / افشين معاصر
 کويس بارزانتی / پرويز

140-139نگاھی به فيلم برفراز آسمان برلينمشکين نژاد

اثر پتر ھانتکهمحمود نظری «اھانت به تماشاگر» 145-141نگاھی به نمايش کالمی
149-148گزارش شاھد عينیپتر ھانتکه / محمود حسينی

جھان نگاھی به اثری از پتر ھانتکهسعيد فيروز آبادی «سنگين» 159-151وزن
162-161چراغ ھای ميدان وندمعلی عبد اللھی

/ علی عبد اللھی 164-163حادثه ای سردستی درباره ترسپتر ھانتکه
/ علی اصغر حداد 178-167محاکمهپتر ھانتکه
/ حميد ميرزا آقا 180-179اقليت و اکثريتپتر ھانتکه

/ ندا درفش کاويانی 183-181ناکامی ناخواستهپتر ھانتکه
/ سعيد فيروز آبادی 189-185فريادھايی برای کمکپتر ھانتکه

/ حسن ملکی 203-191اتھام به خودپتر ھانتکه
/ صفدر تقی زاده 207-205يوديتپتر ھانتکه
/ صفدر تقی زاده 212-209سيلپتر ھانتکه
/ اسد هللا امرايی 216-213استقبال از ھيأت مديرهپتر ھانتکه

/ حامد يوسف نژاد 225-217سالی که در خليج ناکجا آباد سر کردمپتر ھانتکه
 رالف شنل / س. محمود

229-227پتر ھانتکه و جنجال صربستانحسينی زاد

230کتابشناسی آثار ترجمه شده پتر ھانتکه به فارسیشھاب دھباشی

15-10يادی از اقوام دورھوشنگ دولت آبادی
 ژان – فرانسوا رول / عزت

30-17درآمدی بر آمريکاستيزی اروپاييانهللا فوالدوند

(۵٣)ايرج افشار 70-32تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
76-71درباره مبدأ گاھشماری ساسانيانمری بويس و ھمايون صنعتی

88-77کتابھا و مقاله ھای منتشر شده به ژاپنیھاشم رجب زاده
95-89ششمين کنفرانس ايرانشناسی در دانشگاه لندنتورج دريايی

١٣٨۵ ۵۴، شھريور شماره

١٣٨۵ مھر و آبان .۵۵ شماره



101-96نشريه مطالعات ايرانیھاشم بناءپور
103-102مجله انجمن بين المللی مطالعات قاجاريهبھمن بيانی

105-104متن سخنرانی عزت هللا انتظامی در مقر يونسکوعزت هللا انتظامی
123-107علی امينی و ريشه ھای شکست اصالحاتعبد الحسين آذرنگ
128-124به ياد دکتر محمد مصدقھوشنگ ساعدلو

139-132سالشمار زندگی بھارمحمد گلبن
149-141شعر بھارمحمد رضا شفيعی کدکنی

158-150آخرين آتشبازیمحمد علی سپانلو
170-159خاطراتی از پدرممھرداد بھار

176-171ترانه ی مرغ سحرناصر الدين پروين
182-177ای سلطان اقليم ھنرمحمد حسين شھريار

184-183به ياد بھارمحمود صناعی
189-185به ياد وطنملک الشعراء بھار

/ شھال حائری 198-191فرھنگ از سوگ تا ترجمهپل  ريکور
(٣)حسن مير عابدينی 212-199داستان داستان نويسی

218-213آخرين وسوسه ايوان کارامازوفآريل دورفمن / عبد هللا کوثری
223-219ژاک قضا و قدری و اربابشمينو مشيری

 والری مارن المسله / حامد
227-224روالن بارت در گذر فيشھايشيوسف نژاد

 ژان کلود پريه / روح انگيز
229-228در کشف ھندمھرآفرين

234-230يکسالگی مجله جن و پری اينترنتیسيامک وکيلی
 سالواتوره کوآزی مودو / بھمن

236انسان زمان منمحصص

 ساموئل بکت / وازريک در
239-237پايان روزی بلندساھاکيان

241-240به اديثبرتراند راسل / احمد بيرشک
243-242طلب رحمتکوئسی برو / پرويز امين زاده

245چند رباعی از عين القضاة ھمدانی
246از ماگذشتمظاھر مصفا
249-247با خيال ايرانحميد ايزدپناه

250دو شعر از ھمايون صنعتی
252-251پايان قصهمنصور اوجی
سايه - الف 253غزل کھنهھـ.
257-254برگ مھرگانسبزه ساعدلو
259-258چکامه ی چاک چاکرضا مقصدی

260درياعبد الکريم تمنا ھروی
263-261ارکيد مفتون امينی

267-264سفرنامه کھيازمحمد گلبن
268درداحسين اکبری

تو بودیاحمد وثوق احمدی 270-269«آن»
272-271مھر و مھرگانتوران شھرياری
273ھمينم منمھدی ابراھيمی

276-274چھار شعر از شيدا ديانی
277جاودانانخسرو شافعی

راه دوست - 278به سوی يک ميعادافخم
279ايست بازرسینيوشا نوع خواه

280در باراناسماعيل يوردشاھيان
281شعله عشقفرھاد بھرامی گوران

282تپشکيانا دلشاد نيک
283شيھه شيدايیرؤف شاھسواری

285-284وصيت نامهتارا آغداشلو
288-286سازمھری جعفری
290-289تجربه ھاسحر سخايی



292-291برای کودکان جنگشراره صالحی
293سه شعرعلی محمد مرادی

294ھوای گريستنعبد الرئوف فطرت بخارايی
299-296شب ھزار و دوم در مصرمحمد علی سپانلو

304-300عذر تقصيرميالد عظيمی
309-305ديدار با موالنا در قونيهفروزنده اربابی

 ارنست ويلھلم ھاينه / علی
331-311چه کسی موتسارت را کشت ؟اسديان

(۴۶)ايرج ھاشمی زاده 354-333در غرب چه خبر ؟
360-356خواب رفتن پاگلنار گلناريان
363-361ديدار با بھمن فرزانهعلی دھباشی

368-364کتابشناسی ترجمه ھا و نوشته ھای بھمن فرزانهروشنک حشمتی
373-369ديدار با تورج دريايی در کافه تيترسپيده اسماعيلی
379-375جشن آغاز ھفتمين سال نافهسپيده يزدانی
415-380گزارش مراسم شب کامبيز درم بخششھاب دھباشی
423-416جشن ھشت سالگی مجله بايامريم آموسی
431-424جشن دھمين سالکرد انتشار فصلنامه پيمانرکسانا خالقی

434-432«زيبايی شناسی و ذھنيت از کانت تانيچه»بھزاد مرتضوی
449-435گزارش شب پتر ھانتکهويدا نفيسی

در شبی خودمانیمحمد علی آتش برگ 452-450«دلدار انديشی»
456-453زنان از نگاه يک فمنيستآناھيد خزير

471-458شب ادبيات آشوریترانه مسکوب
477-474يک دنيا استعدادکامبيز درم بخش

481-478نامه عمران صالحی به بيژن اسدی پور
485-482در حسرت خردمند طنزپردازجواد مجابی

استمحمد علی آتش برگ «باقی» ست که «حکايت او» 488-486حاال ديگر
491-489اعالن تسليت

497-493يادی از نوذر پرنگولی هللا دروديان
499-498يادی از دکتر عليرضا شاپور شھبازیتورج دريايی

506-501تئاتر فمينيستی از ايده تا اجراشيرين بزرگمھر
516-507از آتش و خاکسترعباس پژمان
523-517ھمه ی رنگ ھای فرش ايرانیآنتونيا شرکا

529-524کتابھای تازه از تاجيکستانمسعود عرفانيان
533-530خوشنويسی ايرانیعليرضا ھاشمی نژاد

537-534بانوی سالخورده در خيابانجواد ماه زاده
539-538درآمدی بر روايتليلی کافی

 ژان - باپتيست آرانژ / مريم
542-540دور دنيا در ھزار صفحهشرافتی

545-543ايران، اسالم و اسماعيليهسعيد ميرشاھی
547-546فھرست توصيفی مقاالت جشن نامه ھا، بزرگداشتنامه ھا، نامواره ھا، يادنامه ھاشھاب دھباشی

551-548نگاھی به مجموعه کتابی تاريخی برای نوجواناننيکو پرھيزگاری

10-9ستيز درونی ويرجينيا وولفعلی دھباشی
30-13سالشمار زندگی و آثار ويرجينيا وولفشراره اسفندياری

 ژرار -  ژرژلومر / ناھيد
38-33بلومزبری و يارانشاھورديانی

 کريستين جورديس / مھرنوش
43-40از لندن تا رودملبھبودی

57-46زيبايی شناسی پاره ھای گوناگونپی ير نوردون / مھوش فويمی
١٩٣٠ و تأثير تاريخجوليا بريگز / خجسته کيھان 78-59رمانھای سال

108-81ويرجينيا وولف و مدرنيسممايکل ويتورث / بھرام مقدادی
144-110فمينيسم و وولف و وولف فمينيسملورا مارکوس / ھلن اوليايی نيا

١٣٨۵ ۵۶، پائيز شماره



 ويرجينيا وولف / غالمعباس
152-147ھنر داستان نويسیذو الفقاری

157-154ويرجينيا وولف و عشق به کلمات و نوشتنگايال نلسون / گلنار گلناريان
166-160رمان به روايت ويرجينيا وولفعلی محمد حق شناس

 ويرجينيا وولف / جمشيد
178-167ادبيات داستانی آمريکاکارآگاھی

186-180پارک کيوويرجينيا وولف / ليال صمدی
194-187نقش مشاھده گری و روايت در پارک کيوليال صمدی

216-197يادداشتھای روزانه و نامه ھای ويرجينيا وولفسوزان سلترز / مھدی غبرائی
234-217خاطرات ويرجينيا وولفخجسته کيھان 

240-236طرح ھايی از بوھميادوريس لسينگ / خجسته
 ويرجينيا وولف / سرور

245-241نامه ای درباره نويسندگیالسادات جواھريان

 ويرجينيا وولف / وازريک
257-248ھنر زندگينامه نويسیدرساھاکيان

264-259خوانش دو صدايیمھستی بحرينی
267-265معمای ويرجينيا وولفآلکساندر لماسون / آرش
272-269ماھيت ھنر ويرجينيا وولفديويد ديجز / سارا احمدی
 ژرار دو کورتانز / اصغر

276-273ويرجينيا وولف، تنھا در دنيايی دشمن خونوری

 بئاتريس موسلی بنت / ايلمير
282-278ناشر و منتقددادور

296-284نامه به شاعری جوانويرجينيا وولف / اختر
301-298تصوير روپرت بروکويرجينيا وولف / افشين

317-304چگونه بايد کتاب خواند ؟ويرجينيا وولف / ليلی کافی
321-320زنی که شھامت داشت راست قامت زندگی کندمينو مشيری
327-323ارالندو، تصويری از جامعه انگلستانفرزانه قوجلو

 کليولند ب. چيس / گلبرگ
333-329وولف عنصر زمان را در روابط انسانی می جويدبرزين

336-335اين نداھای درون که منقلبم می کردندمينو مشيری
در نگاھی کوتاهفرانسواز پالن / بھارک نظری 345-338«به سوی فانوس دريايی»

 ويتا سکويل – وست / الله
351-346درباره «اتاقی از آن خود»خاکپور

356-355مرگ او ھمچنان مشغله ذھنی ام استمينو مشيری
365-358سخن آخرجوليا بريگز / ناھيد طباطبايی

373-367آخرين نامه ھای ويرجينيا وولفافسانه آل محمد
390-375يادداشتھايی بعد از مرگ ويرجينيا وولفسھيل اسماعيلی

395-393مباحث انتقادی ويرجينيا وولفليلی کافی
400-397روايتی ديگر از زندگی ويرجينيا وولفنوشين مھاجرين

406-402ارثيه ناقدانهآزاده فانی

15-10راه رفتن در خوابھوشنگ دولت آبادی
57-18سالشمار زندگی و آثار بھرام بيضايی

87-58سر زدن به خانه ی پدریبھرام بيضايی
113-88شب بھرام بيضايیترانه مسکوب
115-114پيام شادباشی از فراسوی درياھابھرام بيضايی
143-116پاره ھايی چند از مويه ی تھمينهبھرام بيضايی
152-144در چند و چون معاصر بودنحميد امجد
154-153غريبه کوچک، غريبه ھای بزرگسعيد افشار
156-155نسل ما و بيضايیسعيد فايقی

158-157با سرنوشتی مانده به روزھای پرنده و مرگمحمود معتقدی

١٣٨۵ ۵٧، آذر و دی شماره



 ريچارد فاينمن / ھمايون
186-165عدم حتميت علوم دنيویصنعتی زاده

203-187منوچھر بزرگمھر و ميدان فلسفهعزت هللا فوالدوند
208-204روشنفکران در پايان عصر سوسياليسمريچارد رورتی / مينو مشيری

(۵۴)ايرج افشار 248-210تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
255-249يونانيان و بربرھاژاله آموزگار

«يونانيان و بربرھا»فريبا ميرشکرائی 271-256گزارش جشن رونمايی مجموعه پانزده جلدی
277-272نشريه مطالعات ايرانیھاشم بناءپور
283-278شب يلداسيما سلطانی
285-284مراسم نخستين برف سال در سمرقند و بخاراروزی احمد

(٢)عبد الحسين آذرنگ 301-287علی امينی و ريشه ھای شکست اصالحات
319-303روايت دگرگونی ھای روحی و عاطفیحورا ياوری

 ياروسالو سايفرت / پرويز
323-320چگونه شاعر شدم ؟دوائی

327-324بونوئلی ھاشيوا مقانلو
330-329دو شعر از به په سالويااحمد پوری

334-331چھار شعر از خوان رامون خيمنزفرزانه قوجلو
335حضور توديويد ديوپ / پرويز امين زاده

339-337ناممجد الدين مير فخرايی
342-340ايران عزيزحبيب يغمايی

344-343شھريارفريدون توللی شيرازی
347-345ايوان مدائنضياء موحد
سپانلو ع. 351-348بخشی از منظومه افسانه شاعر گمنامم.

353-352تا شھر پنج ضلعی آزادیواصف باختری
٨۵»سيروس شميسا 355-354«بھار
356سواد کعبهھمايون صنعتی
357دنيا پرستھمايون صنعتی
358بعد مرگمنوچھر آتشی
359وعده ديدارمنصور اوجی

360خزانباقر شاھورديانی
363-361چھار شعر از پگاه احمدی

365-364دو شعر از شبنم آذر
366شباصغری نوری
367ھيچکيانا دلشاد نيک
368ضيافت کالمشراره صالحی
370-369روز شانزدھمنگاره اوجی

372-371وعده ديدارمحبوبه مھاجر
373وقتی سکوت می کنیاحمد حيدر بيگی
374پيری و خستگیمھدی ابراھيمی

376-375دو شعر از مھری جعفری
377تنھاخسرو شافعی
378پروازبيژن شافعی

379طلوعپوران فرخ زاد
380دو شعر از حسين اکبری

382-381سقفی خواھد جستشيدا ديانی
383سرچشمهانسيه کريميان

384دو شعر از حسن گوھرپور
385چھار شعر از آھو آل آقا

387-386بوی جوی موليانمحمد علی آتش برگ
388بی خبریمحمد گلبن

397-391گزارش شب موالنا جالل الدين بلخیشھاب دھباشی
424-398غروب شمسمحمد علی موحد

452-427شب سيد محمد علی جمالزاده
471-455جشن يکصد و بيستمين سالگرد تولد ملک الشعرای بھار



491-474 شب ويرجينيا وولف
530-494شب اورھان پاموک

536-532دوستم فرخ غفاریجالل ستاری
541-537آرشه پرانان ھمه رفتندمحمد قائد

544-542درگذشت کاپوشينسکی بزرگمھدی يزدانی خرم
550-546مراسم اھدای پنجمين دوره جايزه بيژن جاللی

557-551رونمايی ی تاريخ ادبيات روسشھاب دھباشی
565-558گزارشی از «شب موتسارت» در نشر ثالث

شب شعر فريدون مشيری در مسکومحسن شجاعی 568-566«سخن غشق»
571-569نقد ميراث کالسيک اسالم در کافه تيتر

574-572گزارش مراسم اھدای جوايز مھرگان ١٣٨۵
578-575چشمانی شفاف در شھر نقره ای در کافه تيتر سربیمريم عنايت
«آتش کاروان»پرويز براتی 585-579گزارش جشن رونمايی کتاب

586بزرگداشت عمران صالحیشھاب دھباشی
590-587سالم بر دوستان عمران صالحینگار اسکندرفر

592-591پيام بيژن اسدی پور
596-593ناصر زراعتی در کافه تيتر

602-597عصرھای چھار شنبه در کافه تيترويدا آفاری
609-604چگونگی تأثير علم در انديشهقمر آريان

دستور کار جديد صلحشراره اسفندياری : 613-610يوراسيا
615-614انسان شناسی خاورميانه

618-616پژوھشی بديعفرامرز طالبی
621-619دانشنامه آثار تاريخی فارسشھاب دھباشی
623-622سير الملوک و گزيده عطارشھاب دھباشی
624کتاب يکصد سالگی صادق ھدايتسروش بھنيا

10-9يادداشت سردبيرعلی دھباشی
عزت هللا فوالدوند / پارخ 22-13ھانا آرنتب.

26-24گزارش شب ھانا آرنتترانه مسکوب
45-27مفھوم شر در فلسفه ھانا آرنتعزت هللا فوالدوند
56-47ھانا آرنتخشايار ديھيمی
60-57در حاشيه مراسم شب ھانا آرنتاحسان نراقی
74-63دربند افتاده ای عاشقستاره ھومن

82-75علم تذکر يا چگونگی به ياد آوردنبزرگ نادرزاد
 .پی ير سيمون ناھوم / ع

89-83سيمای آغازگرروبخشان

94-91پير و ھيچ مسلکی نيستمافشين معاصر
125-97تاريخ انديشه ھای سياسی قرن بيستمحسين بشيريه

136-127درباره بنيادھای انديشه ھانا آرنتعليرضا جاويد و محمد نجاری
154-137سياست، تاريخ و تمدن از نظر ھانا آرنتفيليپ ھنسن / فرزانه قوجلو

166-155ھانا آرنت و سياست مدرنرامين جھانبگلو
171-167توتاليتاريسم از نظرگاه آرنتھاشم بناءپور

/ عزت هللا فوالدوند 201-174روزا لوکزامبورگھانا آرنت
 ھانا آرنت / محمد سعيد حنايی

206-203دين و روشنفکرانکاشانی

 ھانا آرنت / وارزيک در
217-207سخنرانی دريافت جايزه ی سونينگساھاکيان

 ھانا آرنت / محمد سعيد حنايی
239-219دين و سياستکاشانی

 ھانا آرنت / محمد سعيد حنايی
علی عبد اللھی / 249-241درباره برشتکاشانی

264-252نامه ھای آرنت و ھايدگرخشايار ديھيمی

١٣٨۵ ۵٨، زمستان شماره



آپولوژی روايتجوليا کريستوا / حميد کوزری : 276-266ھانا آرنت و ارسطو
292-277دنيای ھانا آرنتجروم کوھن / لی ال سازگار
/ مھدی خلجی 304-293فرصت طلبی روشن فکرانه ھانا آرنتجان لوکاچ

309-306از نگاھی ديگرجواد ماه زاده
312-311انسان مدرن و آرنتندا درفش کاويانی

336-313خشونت و قدرت در فلسفه سياسی ھانا آرنتقصيم
339-337وضع بشریليلی کافی

343-341ھانا آرنت گزارشگرليال اردبيلی
350-345مکاتبات ھانا آرنت و کارل ياسپرسسارا احمدی
355-352چرا آرنت اھميت دارد ؟مھدی خلجی

358-357جايزه ھانا آرنتمھشيد ميرمغزی
360-359«از شاعران حقيقت می طلبيم»سوزان باغستانی

367-363گزيده کتابشناسی ھانا آرنتمھدی نوری
 ھانا آرنت / محمد سعيد حنايی

376-370اگزيستانسياليسم فرانسویکاشانی

 ھانا آرنت / محمد سعيد حنايی
382-377سورن کی يرکگورکاشانی

 ھانا آرنت / محمد سعيد حنايی
384-383ھايدگر روباهکاشانی

390-385قدرت و قھرصبا نخجوانی
396-391منادی اميد وآزادیمھدی ايرانی کرمانی

 / اليزابت يانگ -  برول
413-397زندگی ھانا آرنتميمنت حنايی کاشانی

8يادداشتعلی دھباشی
13-9کباب غازمحمد علی جمالزاده

35-14جزيره سرگردانیسيمين دانشور
38-36ماھی و جفتشابراھيم گلستان
50-39ديد و بازديد عيدجالل آل احمد

64-51تئوری ھای دائی جان فانوسقهايرج پزشک زاد
81-65ھمسايه ھااحمد محمود

88-82بادھا خبر از تغيير فصل می دھندجمال مير صادقی
98-89ميراث يوسفاسماعيل فصيح
103-99آن ناخدای نيمه شبانپرويز دوايی
111-104روز بدر شدهجواد مجابی
129-112خانه مادر بزرگگلی ترقی

146-130جای خالی سلوچمحمود دولت آبادی
153-147جسدھای شيشه ایمسعود کيميايی

167-154عيدیھوشنگ مرادی کرمانی
173-168نوروز سال بيست،سی، چھل، پنجاهرضا جواليی

184-174بیعلی شريف درويشيان
186-185نسيم بھاریعمران صالحی

202-187کفش عيدسيد عطا هللا مھاجرانی
215-203سينما و نوروزھوشنگ گلمکانی

223-216کاظو و درخت کناراحمد بيگدلی
231-224داش آکل و کاکا رستممحمد قاسم زاده
238-232ھفت سينمحمد بھارلو

247-239منظره باستانیعباس معروفی
263-248سرباز بومیعباس معروفی
272-264واژه گمشدهسيامک وکيلی

277-273عيدانهمحمد رضا گودرزی
291-278سين اصفھانعلی خدايی

١٣٨۵ بھمن و اسفند .۵٩ شماره



303-292پنجشنبه آخر سالناھيد طباطبايی
305-304درس عبرتحسن نيک بخت
314-306غار را روشن کنمحمد کشاورز

316-315کاله لگنیداوود غفارزادگان
336-317نوروز فقط در کابل باصفاستمحمد آصف سلطان زاده

340-337بھار سردمريم رئيس دانا
356-341خوابسيامک گلشيری
360-357کجايی ؟محسن فرجی
374-361خنده را از من بگيرجواد ماه زاده

سايهعلی دھباشی ا. 8جشن نامه ھشتاد سالگی ھـ.
سايه ا. 9نفس سپيدهھـ.
سايه ا. 11-10آئينه مھرھـ.
سايه ا. 12پايانھـ.

سايهمھناز عبد اللھی ا. 21-13سالشمار زندگی و آثار ھـ.
23-22در غربال کردن شعر قرن بيستممحمد رضا شفيعی کدکنی

44-25روشن تر از آفتاب مردیميالد عظيمی
50-45آفتابی در ميان سايه ایبھا الدين خرمشاھی
60-51درباره زمينمھدی اخوان ثالث

«سايه»نادر نادرپور 64-61سايه روشنھای شعر
68-65رمزی از آن خوش حالھاعبد هللا کوثری
79-69گفتگو با سايهميالد عظيمی
سايه ا. 81-80رحيلھـ.
سايه ا. 82مرغ پريدهھـ.
سايه ا. 84-83زبان نگاهھـ.
سايه ا. 85بعد از نيماھـ.
سايه ا. 86زندگی نامهھـ.
سايه ا. 88-87آينه در آينهھـ.
سايه ا. 91-89ارغوانھـ.
سايه ا. 93-92غروب چمنھـ.
سايه ا. 94پند رودکیھـ.
سايه ا. 96-95چندين ھزار اميد بنی آدمھـ.
سايه ا. 98-97ھست ای ساقیھـ.

116-106بحثی درباره غايت فلسفهعزت هللا فوالدوند
(۵۵)ايرج افشار 166-118تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

(١٧)ھاشم رجب زاده يادداشتھايی از ژاپن : 183-167از چشمه حورشيد
189-184چند کتاب و مجله از تاجيکستان و ھزار و يکصد و پنجاھمين زادروز رودکی و مسعود عرفانيان

192-191گزارشی کھن از مراسم نوروز در عصر ساسانيانروزبه زرين کوب
195-193خاکميت خاتون بخارافائزه توکلی

203-196درسی گرانقدر از شاه عباس اولمنوچھر پارسادوست
208-204تاريخ نگاری ايران باستانناھيد خذير

222-210دنيس رايت و خاطرات او از مأموريت در ايرانمحمد علی موحد
(٣)عبد الحسين آذرنگ 237-223علی امينی و ريشه ھای شکست اصالحات

240-239بودای چوبينسيمين بھبھانی
243-241ای سرزمين منشاھرخ مسکوب
248-244چشم قشممحمد حقوقی
249ايمن ترين پنجره ھاضياء موحد

250لبخندھمايون صنعتی
251درين دريامحمد قھرمان
253-252در خانه امشيدا ديانی
254گل يخعاطفه طيه

256-255پنج شعر از آوامشکاتيان

۶٠، فروردين و ارديبھشت ١٣٨۶ شماره



257سرزميناعظم کار آور
258ز ياد مبرحسين اکبری

261-259شش شعرمحمد ھاشم اکبريانی
262نوروز و ماه نومحمد آصف فکرت

263شب شکنحميد ايزدپناه
264گوھر دريای عشقحسن نيک بخت

265دو شعر از شبنم آذر
267-266سه شعر از نيکو نديم

268پاسخخسرو شافعی
269شھر لب روياناصر گلستان فر
270ای بخاراحسين مسرت

 پل الرنس دانبار / پرويز امين
273-272ھمدردیزاده

282-275شب ژاک پره ورسروش زنديه
292-284زبان معيار و فرھنگ درست نويسیحسن انوری

321-293سيری در کتاب سعدی، شاعر عشق و زندگیعلی اصغر حلبی
346-323گزارش شب ادبيات سوئيسثريا گوھری

«چھره مرد ھنرمند در جوانی»منوچھر بديعی 377-347پاسخ به نقد ترجمه ی
393-379گزارش شب فرانتسوبلفريبا قوامی

(۴٧)ايرج ھاشمی پور 414-395در غرب چه خبر ؟
426-416نگذاريم خاک فراموشی بنشيدعلی دھباشی
439-428شب لوئيس بونوئلثريا صدر

(اميد)سھيال قنادان 446-441گزارش مراسم دومين دوره جايزه روزنامه نگاری دکتر مھدی سمسار
449-447انتشارات سخن و زبان فارسیعلی اصغر علمی

457-450حورا ياوری در کافه تيترنجمی يگانه
461-458صد سالگی صادق ھدايت در کافه تيترزينت ميالنی
466-462حال و ھوايی به پسند کالغھاترانه مسکوب

 زھرا اسفندياری / نرگس
472-467گزارش مراسم پانزدھمين دوره جايزه ادبی و تاريخی بنياد موقوفات دکتر محمودجابری نسب

 والری مارن الميسه / روح
476-473توصيه ھای مدير انتشارات گاليمار به ھيئت داوران جايزه ادبیانگيز مھرآفرين

488-478ياد گذشته ھاھرمز ھمايون پور
سروده پگاه احمدیسپيده جديری «اين روزھايم  گلوست» 493-489درباره

496-494حافظ به روايت عباس کيارستمیھمايون صنعتی
505-497نشريه مطالعات ايرانیھاشم بناءپور
507-506خاطراتی از ترجمه ھدايت به زبان ايتاليايیرضا قيصريه

509-508کتابی در خور نام بلند اديبسيد عليرضا مير علی نقی
516-511ياد بھزادمحمد گلبن

518-517فاجعه ای در دنيای حقوق و ادبانور خامه ای
(١٣٨۶-١٣٠۶)انوش صالحی 520-519درباره محمود توکلی

530-521يادی از دکتر عبد هللا شيبانی

11-10بخارا و ويژه نامه آنا آخماتوواعلی دھباشی
16-13سالشمار آنا آخماتووااحمد پوری

21-17زندگی منآنا آخماتووا / احمد پوری
 ژوزف برودسکی / محبوبه

38-22آنا آخماتووامھاجر

88-40آخماتوواسام درايور / محمد مختاری
94-91گزارش شب آنا آخماتوواترانه مسکوب
105-95ساختار شعر آنا آخماتوواپروين سالجقه
114-106پشت صحنه چند شعر از آخماتووااحمد پوری
126-115بزرگترين شاعره ی روس و پرھيب ميش سياهعلی بھبھانی

١٣٨۶ ۶١، بھار شماره



130-129درباره کتاب خاطراتی از آنا آخماتووافرزانه قوجلو
148-131پاسترناک، سالتيکف و ھرزنليديا چوکفسکايا / گلبرگ

176-150درباره دوئل پوشکينليديا چوکفسکايا / ليلی کافی
187-178شکسپير را فراموش کردندليديا چوکفسکايا / شيوا مقانلو

203-188سالھای تيرهليديا چوکفسکايا / سيما سلطانی
225-205بخت بزرگ و مشترک ماليديا چوکفسکايا / ھاشم

240-227نگاه تولستوی رذيالنه استليديا چوکفسکايا / احسان المع
252-241زنان رؤيا بافند، مثل غنچه ھای کوچکليديا چوکفسکايا / رامين

 ليديا چوکفسکايا / ھستی نقره
263-253ھنر کالسيک و معاصرچی

 ليديا چوکفسکايا / ناھيد
283-265مردم روسيه و شعرطباطبايی

297-284مرگ مجازات ترس استليديا چوکفسکايا / الله خاکپور
310-299عشق اسطوره ايیليديا چوکفسکايا / مارينا
 ليديا چوکفسکايا / نرگس

318-311پاسترناک را بازخوانی می کنمصاحبی

327-319آخماتووا در چيستوپلليديا چوکفسکايا / سيما سلطانی
332-328دشمنان مردمليديا چوکفسکايا / پگاه احمدی

338-333خاطراتی از آخماتوواليديا چوکفسکايا / فرزانه
342-341مھمانی از آيندهاحمد پوری

370-343ديدار با آنا آخماتوواآيزايا برلين / عبد هللا کوثری
375-371آخماتووا، ماندلشتام و پاسترناکنادژدا ماندلشتام / فرزانه

 والديمير ناباکوف / درخشنده
377به ياد گوميلفره گوی

 جسی ديويس / محمد علی آتش
382-378تقبيح استالينبرگ

 آندره يی سينياوسکی / ابراھيم
389-383درباره بوريس پاسترناک، آنا آخماتووا، آندره يی وازنه سنسکی و بوالت آکودژاويونسی

392دليریآنا آخماتووا / سيروس طاھباز
«سفالگری»آنا آخماتووا / احمد پوری 394-۵393 شعر از مجموعه
405-396گزيده شعرھای عاشقانهآنا آخماتووا / احمد پوری
 آنا آخماتووا / عبد العلی

407در جادهدستغيب

408ديدار شبانهآنا آخماتووا / حشمت جزنی
417-409مرثيهآنا آخماتووا / احمد اخوت

423-420آکمه ايسمرضا سيد حسينی
 ولفگانگ ھسنر / خشايار نيوی

438-425شب ھنگام، من شاعره نيستمپور

440-439بار ھستیمھشيد نونھالی
443-441منظومه بدون قھرمانولفگانگ ھستر / ازاده شريفان
447-445ديوھا و دلبرالين فينستين / رضا رضايی
 ريچارد مک کين / نوشين

453-449يادداشتی بر مجموعه اشعار آخماتوا بزبان انگليسیمھاجرين

19-8دانش نامه نگاری در ايران و آينده آن از ديد کالنعبد الحسين آذرنگ
22-21دکتر فوالدوند و عرصه متون فلسفیعلی دھباشی
28-24کتابشناسی دکتر عزت هللا فوالدوندعلی دھباشی

50-29چرا به ترجمه روی آوردمسيروس علی نژاد
62-52سودای گشودن مازندرانھوشنگ دولت آبادی

71-63مگر می شود لسان الغيب را ترجمه کرد ؟شھال حائری
102-72جنسيت در شعر پروينلعيا درفشه

105-103بزرگ بانوی ماغالمرضا امامی

۶٢، خرداد و شھريور ١٣٨۶ شماره



111-107فانی ای که من می شناسمداريوش شايگان
114گزارش شب ابن عربیزينت افسری

124-115ابن عربی و فصوص الحکمنصر هللا پورجوادی
137-125ويژگی ھای چاپ جديد فصوص الحکم و نقدھايی بر انديشه ھای ابن عربیمصطفی ملکيان
143-138ابن عربی و فصوص الحکممحمد علی موحد
(٢)محمد علی موحد 156-145دنيس رايت و خاطرات او از مأموريت در ايران

(۴)عبد الحسين آذرنگ 181-157علی امينی و ريشه ھای شکست اصالحات
188-182تنبيه قوام السلطنه به دستور امير مفخمحميد رضائی
(۵۶)ايرج افشار 215-190تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی
244-216يادگارھايی از ھوشنگ اعلمايرج افشار

(١٨)ھاشم رجب زاده يادداشتھايی از ژاپن : 263-245از چشمه خورشيد
265-264جنگل حرا و درخت پنبه در جزاير خليج فارسھمايون صنعتی
268-266داستان ثبت تخت جمشيد، نقش جھان و چغازنبيل در يونسکوشھريار عدل
277-270مطالعات ايرانشناسیسارا احمدی

(٧)مسعود عرفانيان 287-278چند کتاب و مجله از تاجيکستان
288سعی مشکور

(١)ميالد عظيمی 323-290آويزه ھا
326-325نمازمھدی اخوان ثالث

327تنھا مروضياء موحد
328زمستان ھشتاد و پنجسيروس شميسا

329ديروزقمر آريان
330ساقی عمھمايون صنعتی
332-331به فرزند سيناتوران شھرياری
333بھار منحسين اکبری
336-334در خانه اتشيدا ديانی
337تو بودیاسد بديع

338حاصل ھستیمحمد گلبن
339خيال دوستانحسن نيک بخت
340پاسخی از عزلتواصف باختری
342-341تا کوچه ھای سنگی آفتابمحمود معتقدی
345-343آوازھای مادرخسرو شافعی
346شبھای رويائیپوران کاوه
347وطنرستم عجمی

348دو شعر از حسين اسماعيلی
349صدای توياسين نمکچيان
عمران رفتمصطفی شفافی : 353-350در يک کالم
355-354دشت سترونبھروز شادلو

 ميروسالو ھلوب / پرويز امين
357عشقزاده

362-358شش شعر از مارينا تسوتايوامارينا تسوتايوا / احمد پوری
369-364عشق ھا و پاساژھامعصومه علی اکبری

374-371گزارش شب آنه ماری شوار تسنباخترانه مسکوب
382-376آنه ماری شوار تسنباخ در ايرانفيليپ ولتی / سعيد فيروز

 آلکسيس شوار تسنباخ / مھشيد
396-383آنه ماری شوار تسنباخ آنگونه که من شناختممير معزی

 آلکسيس شوار تسنباخ / سعيد
400-397آخر جھانفيروز آبادی

 آنه ماری شوار تسنباخ / مھشيد
405-401چھل ستونمير معزی

436-408گزارش شب مجله مترجمنسرين لطفی
441-438چراغ روشن شبھای روزگار تويیميالد عظيمی
448-443قصه ھای ايرانیشھاب دھباشی

455-450شھر شعر و گل بلبلگلی امامی
470-456يادگذسته ھاھرمز ھمايون پور



475-471سازمانھای اخالقی در کسب و کارعلی پوشش دوست
483-476نگاھی به کتاب بازانديشی در مباحثی از نشر و ويرايشرضا يکرنگيان
484ياد يار مھربانبھروز شادلو
491-485نگاھی ديگرسيما سلطانی
494-492ارزشی به نام فضيلتھاشم بناءپور

498-496پرويز و رجاوند رفتپاندورا کالنتری
499سالھا بگذرد شنبه به نوروز افتدصادق سميعی

512-500با طالقانی آن پير پاک ماغالمرضا امامی
514-513يادی از استاد و ھمکارم آلن کیتورج دريايی
517-515بھشتی که سراب از آب در آمدامير پيشداد

6-4درباره ويژه نامه زبانشناسیعلی دھباشی
10-8حکايتی ميان ماندن و رفتنحسين صافی پيرلوجه

15-12آشنايی بيشتر با استاد زبان شناسیمحمد رضا باطنی
28-16گفتار و خط فارسیمحمد رضا باطنی

30-29کتابشناسی دکتر محمد رضا باطنی
48-32تاريخچه آموزش زبان شناسی در ايرانھرمز ميالنيان

61-49لزوم بازنگری در روند زبان شناسی ايرانعلی محمد حق شناس
96-62فارسی شناسیعلی اشرف صادقی

125-97تکوين زبان شناسی نظری در جھان و بازنمود آن در ايرانمحمد دبير مقدم
129-126چرا ديگر نمی انديشيم ؟کورش صفوی
؟ارسالن گلفام «زبان شناسی» يا 144-130«زبان شناسی ھمگانی»
146-145معلمين فردای زبان شناسی چه کسانی ھستند ؟آزيتا افراشی
بازگشتی ديگر به نقطه عزيمتحسين صافی : 152-147دستور زايشی

158-154گونه معيار نھفتهاميد طبيب زاده
زبان بدنمريم سادات فياضی : 167-159چرا که يک سخن در ميانه نبود

171-168زبان و نظامھای نوشتاریروح هللا مفيدی
191-172اصول و مفاھيم بنيادی زبان شناسی شناختیمحمد راسخ مھند

204-192زبان شناسی حقوقیفردوس آقا گل زاده
207-205تعريف طنز از ديدگاه زبان شناسیعاليه کرد زعفرانلو کامبوزيا

211-208زبان شناسی و ترجمهفرزانه فرح زاد
242-212صرف زبان فارسیعال الدين طباطبايی
يھودیمھرداد نغزگوی کھن – 253-243فارسی

260-254ساخت اطالعی جملهبھرام مدرسی
266-261ابن جنی اعجوبه قرن چھارمماندانا نوربخش

16-7يادداشتھای سردبيرعلی دھباشی
25-18معيار ھای دوگانهھوشنگ دولت آبادی

/ محبوبه مھاجر 37-27نبوغ ادبی افالطونھرولد بلوم
53-39گزارشی ساده از سنگ نوشته ھای کرديرژاله آموزگار

65-55ھمبستگی زيان و اجتماعمحمد رضا باطنی
من آزاده ام.مينو مشيری واھمه ای ندارم. 69-67اميدی ندارم.

 دوريس لسينگ / صفدر تقی
72-70اگر ادبيات وجود نداشتزاده

74-73برندگان جايزه نوبل در ادبياتصفدر تقی زاده
85-75دوريش لسينگ، رمان نويس انگليسیصفدر تقی زاده

 اولين بلوک – دانو / سحر
90-86مارسل پروست در کابورگ - بلبککريمی مھر

109-93کتابشناسی دکتر جالل خالقی مطلقعلی دھباشی
113-110گزارش جشن رونمايی شاھنامه فردوسیپروانه ساجدی

١٣٨۶ ۶٣، مھر و آبان شماره

١٣٨۶ آذر و اسفند .۶۴ شماره



120-114ادای دين به فردوسی و شاھنامهجالل خالقی مطلق
127-121خوش باد اين نيکبختیايرج افشار

131-128سخن ھای ديرينهنازبانو ترکاشوند
(۵٧)ايرج افشار 157-133تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

171-158پيھمان نوازی و مدارای مذھبی مردم ايران در زمان شاه عباسمنوچھر پارسادوست
183-172مراسم جشن نوروز به روايت ناصر الدين شاهفاطمه قاضيھا

194-184پيشينه ای تاريخی از انتقال دانش و فرھنگ بين اتريش و ايرانافسانه گشتر / ياسمين ثقفی
(۴٨)ايرج ھاشمی زاده 225-195در غرب چه خبر ؟

229-226دو سند درباره باغ قلھکبھمن بيانی
234-231يک دسته کليدمحمد بردبار

(۵)عبد الحسين آذرنگ 257-236علی امينی و ريشه ھای شکست اصالحات
285-258زندگی و زمانه سپری شده نقد کتاب در تيررس حادثهاصغر شيرازی
295-286نگاه پرآوازه ترين رئيس دانشگاه تھران به گذشتهاحمد بورقانی
299-296خاطراتی از گذشتهجواد ترقی

(٢)ميالد عظيمی 327-301آويزه ھا
«اشاره»انور خامه ای 332-329روايتی ديگر از شعر

333حق قلممحيط طباطبايی
334عيد آمدمھدی اخوان ثالث

336-335آيينگیعلی محمد حق شناس
338-337اين بود ماجراسيمين بھبھانی
340-339در ھفتادمين ارديبھشتمحمد حقوقی

341بی نظيرمحمد استعالمی
343-342دستگه فرخیقمر آريان

345-344خزان من و تستسيد محمد حسين شھريار
سايه ا. 347-346زبان نگاهھـ.
سپانلو ع. 348ريش آبیم.
349افسانه مردمحميد مصدق

350شوز ناتمامفرزانه خجندی
353-351بھار می شودسياوش کسرايی
354اعتنا به عالم و آدممظاھری مصفا
356-355در فرصت پياده شدنعفيف باختری
(٣)حسين اکبری 357تضاد

358بويهاحمد وثوق احمدی
360-359فريادمستوره ھاشمی
362-361در کوچه باغ ھای بخاراتورج رھنما

364-363سيب سمرقندیميرزا شکورزاده
365شبانگاھیحسين صافی
366سال خروسکبوتر ارشدی

367خنده سپيدهحسن نيک بخت
369-368دو شعر از خسرو شافعی

370در امتداد برکه مسدودپوران کاوه
371غربتفرخ مھر کيوان
373-372کوچآريامن احمدی
374کابلی دخترحسن آذرمھر

375چھار شعر از حسين راه کوه
378-377در جستجوی حقيقتھمايون صنعتی

379نقشه شھر سمرقندسيروس آتابای / تورج رھنما
382-380وارثان استالينيوگنی يفتوشنکو / نسترن

 جبران خليل جبران / پرويز
384-383سينه سرخامين زاده

«سعدی شاعر عشق و زندگی»سيد عبد هللا انوار 403-386نگاھی به کتاب
425-404گفت و گو با ھوشنگ ماھرويانثريا صدر

430-426دولت حد اقلی پوپری ضامن آزادی فردیجواد ماه زاده
433-431ويرجينيا وولف و ھزار توی ذھن نويسندهترانه مسکوب



439-434تنديس عظيم، برآمدن و برافتادن امپراتوری امريکاسيما سلطانی
442-440آن برگزيده محبوبھاشم بناءپور
447-443مطالعات ايرانیبھروز شادلو

450-448يادداشتھای سيد محمد طباطبايیحميد رضا محمدی
452-451تاريخ فرشتهآزيتا ھمدانی
«اژدھاکشان»اميد بی نياز 463-453نگاھی به مجموعه داستان
يوسف عليخانیميترا داور «اژدھاکشان» 467-464مروری بر

478-469گزارش مراسم شانزدھمين جايزه ادبی و تاريخی دکتر محمود افشار يزدیشھاب دھباشی
مفاھيم اخالقی در ادبيات فارسیعزت هللا فوالدوند : 488-479اخالقيات
507-489ترجمه فرانسوی ديوان حافظطھمورث ساجدی
517-508انسانم آرزوستترانه مسکوب
531-519فرسودگی دنياترانه مسکوب

 ژان - کريستين فلوری / ناھيد
534-532عکس ھايی از فرديک لوکلوطباطبايی

 عادل ميرشاھی / سعيد
540-535گزارش دھمين دوره جايزه معماری آقا خان در مالزیميرشاھی

554-542گزارش شب محمود درويشپارسوا لطفی
556-555جمله ای موسيقايیمحمود درويش / موسی اسوار

559-557يادداشتھايی از کابلنوشين مھاجرين
564-561نگاھی به زندگی عالمه سيد ابو الحسن رفيعی قزوينی

567-565ابو الحسن رفيعی قزوينی از آخرين حکيمان ايران سنتیداريوش شايگان
574-568تخصص او فھم کلمات مال صدرا بودصدرا صدوقی
583-575او مال صدرای ثانی بودصدرا صدوقی

586-585درفراق احمد بورقانیمحمد حسن طباطبايی
589-587خاطره نيم قرن دوستیحسين بنی احمد
591-590معلم تئاتر و اخالقاصغر نوری
596-592به ياد مصفاعلی محسنی
605-597يکی از قربانيانش ھم ژاله بودمسعود بھنود

608-606يادی از گذشتگان

26-10پايان شب سخن سرايیعلی دھباشی
35-28کتابشناسی آثار و تأليفات دکتر فريدون آدميتعلی دھباشی
44-37به ياد فريدونھما ناطق
62-45استادم فريدون آدميتھما ناطق
69-64آن درخت برومندسيما کوبان

73-70به ياد دکتر فريدون آدميتاحسان نراقی
77-74ياد ھا از دکتر آدميتحجت هللا اصيل
82-78آدميت و کتابخانه ملیسيد عبد هللا انوار

86-83خاطره ھايی از دکتر فريدون آدميتعبد الرضا ھوشنگ مھدوی
96-87سر خاک دکتر فريدون آدميت به شھادت بايستيمرضا براھنی
105-97آدمی ھای آدميتکيوان سپھر
109-106آدميت، ناسيوناليست آزادهباقر مؤمنی
114-110مرگ چنين خواجه نه کاری است خردمسعود بھنود
122-115آدميت و دفاع از حاکميت ملیفريدون زندفر
124-123به ياد فريدون آدميتسعيد رھنما
126-125فريدون آدميت مورخ خردگراھايده مغيثی
129-127آدميت ھمواره در تاريخ ايران حضور خواھد داشتفرشاد قربانلو
132-130آدميت، ايراندوستی آزاديخواهبھروز برومند

134-133خاطره ديدار با زنده ياد دکتر آدميتمحمد حسين عزيزی
(۵٩)ايرج افشار 173-136تازه ھا وپاره ھای ايرانشناسی
187-175سيری در آثار مورخ برجسته انقالب مشروطه ايران، دکتر فريدون آدميتحميد اکبری

194-188فيلسوف تاريخ ايرانسرگه بارسقيان

۶۵، فروردين و ارديبھشت ١٣٨٧ شماره



201-195آدميت، پدر علم تاريخ در ايرانعلی اصغر حاج سيدجوادی
217-202زيست فرھنگ آدميتمحمد قائد

225-219غفلت آدميت از دموکراسیفرشاد قربانپور
228-226آدميت، مورخ بيداریسيروس علی نژاد

233-229روشنفکر پوزيتيويست
241-234دکتر فريدون آدميت ؛ معمار فکر ناگھان از سرير زندگی قيصر فتادناصر خادم آدم
249-242آدميت، نخبه نخبه گرارحيم رئيس نيا
258-250فرزانه ی خردورزی که ھمه ی ھست و ھستی خود را بر سر پيمان روشنفکریکاظم کردوانی
281-260آدميت و تک نگاریسيمين فصيحی

289-282تاريخ نگاری دکتر فريدون آدميتعلی اصغر حقدار
تاريخ نگاری خردمند و آزادی خواهھوشنگ ماھرويان : 293-290فريدون آدميت
297-294الگوی تاريخ نگاری رئاليسم در ايرانصادق زيباکالم

تاريخ نگاری فرھيخته و ملیناصر تکميل ھمايون : 306-298آدميت
327-307تاريخ نويس متديکخسرو شاکری

330-328تاريخ نگار فکر آزادیمحمد توکلی طرقی
351-331طرحی نو در انديشه ھای تاريخی و شيوه ھای تاريخ نگاریحسينعلی نوذری

356-352نگريستن به خودحسن قاضی مرادی
361-357در خط مقدمکيان پارسا

372-362آدميت و مسأله روش در تاريخ نگارینصر هللا صالحی
376-373فريدون آدميت و داوريھای تاريخیعبد هللا شھربازی

380-377حکم وحکم تاريخ عنايت آدميتمحمد علی آتش برگ
389-382گفتگو با دکتر قريدون آدميتابو الفضل زندی

396-390دکتر فريدون آدميت و انديشه دموکراسی در ايرانداودھرميداس باوند
398-397آدميت و تجددعباس ميالنی

402-399ّآدميتی که من ديدم : شکيبايی و عقالنيت انتقادی
404-403انديشه تجدد و اصالحات سياسی به روايت فريدون آدميتمحمود معتقدی
424-406امير کبير و ايران چگونه نوشته شد ؟علی دھباشی
441-425امير کبير در نثر فريدون آدميتفريدون آدميت
446-443ستايش از فکر تاريخیمراد فرھادپور
459-447نگاھی به کتاب تاريخ فکرزامياد رمضانی
464-461به بھانه درگذشت دکتر فريدون آدميترسول جعفريان

ما نگوييم بد و ميل بهاحسان عبده تبريزی …465-469
479-471دکتر آدميت از نگاه احسان يارشاطر، يان ريشار، باقر پرھام، ماشاء هللا آجودانی

484-481آشفتگی در فکر تاريخیاحمد کريمی حکاک
489-485انديشه ترقی و کنسطيطوسيونفرشته نورائی

واگنر جی. 493-490فريدون آدميت و ماجرای بحريندبليو.
508-495برخورد انديشه ھا و تمدن ھافريدون آدميت
540-509در تفکر تاريخی و روش تحقيقفريدون آدميت
559-542حقوق بين ملل در گسترش جامعه ملل مترقی و جھان شمولعلی دھباشی

587-561فريدون آدميت و انديشه ھای ميرزا آقا خان کرمانیمحمد ابراھيم باستانی پاريزی
597-588مھمترين روزنامه خراسان در انقالب کشروطهمحمد گلبن

601-598اسناد مکمه آقا سيد صادق طباطبايیمحمد حسن طباطبايی

17-10علم و جھلھوشنگ دولت آبادی
29-19خويشکاری فردوسیژاله آموزگار

شاعر لحظه ھای برق آسای حضورداريوش شايگان : 45-30خيام
51-46ديدرو و ژاک قضا و قدریمينو مشيری
60-52مويه ھايی به ياد کشور جمکاميار عابدی

75-62رابطه زبان و تفکرمحمد رضا باطنی
108-77تروتسکی و تراژدیجورج استاينر
127-110ّھويت ايرانی به  سه روايتاحمد اشرف

143-129بھرام چوبين در کجا کشته شد ؟ھمايون صنعتی

۶۶، مرداد و شھريور ١٣٨٧ شماره



(۵٩)ايرج افشار 247-146تازه ھا وپاره ھای ايرانشناسی
249-248گزارش ھمايش خليج فارس در نشر فرزان روز

267-250خليج فارس، گذشته، اکنون و آيندهاحمد اقتداری
278-268ماجرای حراج کريسی و بازار آثار ھنرمندان ايرانیغزال صادقی
285-279مجله مطالعات ايرانشناسیزھرا استادزاده
(٨)مسعود عرفانيان 307-287کتابھا و نشرياتی از تاجکستان
(١٩)ھاشم رجب زاده يادداشت ھايی از ژاپن : 323-309از چشمه خورشيد

330-325اين مردم نازنينرضا کيانيان
335-332زيبايی مرگجبران خليل جبران

338-337بيزارم از جدالسيمين بھبھانی
341-339تو رودکی را ای ماھر و کنون بينیسيروس شميسا

342عرصه ھفت فلکپروين دولت آبادی
343ديگر نمی گويم بمانفاطمه ابطحی
345-344غزال بخت منتورج رھنما
!حسين اکبری 346تازيانه
347جدايیخسرو شافعی
348ساختگیّشيدا ديانی
350-349انتظاراحمد نجاتی

351شبيخون عشقحسين اسماعيلی
352رقص آرزوحسين بوشھری
353سکوتعلی سروری
354دعای عشقمھناز حميدی
(٣)ميالد عظيمی 371-356آويزه ھا
386-373برادر جوان مرگ در خاطره خواھر کھنسالانوش صالحی

392-388تفننی در سطح عالیسيد محمد علی شھرستانی
396-393پريای منفاطمه ابطحی
407-399شب جان کيجثريا حکيمی

410-408سومين دوره جايزه روزنامه نگاری اميدمھسا اطمينانی
 رسانا شيرشکار، فرنوش

419-411تجربه داستان مويسی در شب تجربهصميمی

440-420گزارش کنفرانس طلوع رنسانس ايرانی در دانشگاه آکسفوردعلی دھباشی
443-441نمايش کارت پستال ھای مشروطه در تھران

489-445دوست يا دشمن ؟محمود طلوعی
513-490درباب شکستنھوشنگ ماھرويان
516-514معرفی اولين اطلس قرآن به زبان فارسیمحمد حسن گنجی
519-517ايستاده بر باروی شھر ويرانفرشاد قربانپور
يک قصه بيش نيست اماسحر مازيار …520-522
526-523رازھای عاشقانهترانه مسکوب
528-527زندگی و آثار گوتهبھروز شادلو

532-529ساعت با ارزش زندگی ويرجينيا وولفديان دومارژری
540-533کاشف ريتم ھای شاعرانهعلی رضا يزدانی
544-541ويرجينيا وولف و قصه ھای کوتاهترانه مسکوب
547-545درباره شاخه ھای شوقمحمد گلبن
550-549مادر زمينسھال حقيقت

554-551اسارت در دنيای شاعرانه کلماتحسن مير عابدينی
556-555به ياد اسماعيل صارمیسروش مصفا

558-557يادی از منوچھر صفا
559درگذشت صمد سرداری نيا

…علی دھباشی 15-1و من بعد
24-18نويسنده و کمونيسمجورج استاينر
35-26آوای سنگ ھاژاله آموزگار

١٣٨٧ ۶٧، مھر و آبان شماره



47-36رازگل سرخشھال حائری
(۶٠)ايرج افشار 79-49تازه ھا و پاره ھای ايرانشناسی

88-80گناه ناخشودنی، جدايی بحرين از ايراناحمد اقتداری
101-89چاه تخت جمشيدجليل اخوان زنجانی

120-102ّخطه ای بازيافته ملک زوزن در آستانه حمله مغولشھريار عدل
128-121مطالعات ايرانیسحر مازيار

(٢١)ھاشم رجب زاده يادداشت ھايی از ژاپن : 149-130از چشمه خورشيد
176-151در جستجوی فردیآريل دورفمن

187-177عسرت و عشرت در شھر مسکومحمد علی اسالمی ندوشن
196-188در مسير آگراربا ماشين کوچکم، توپولينونيکال بوويه

(۴)ميالد عظيمی 217-198آويزه ھا
226-219چگونه درباره کتاب ھايی که نخوانده ايم صحبت کنيم ؟حسن کامشاد

228با ما، بی مابيرنگ کوھدامنی
سپانلو ع. 229باغ کريستالم.

230آدمی، درسغسيروس شميسا
231خرام نازپرويز خائفی

232ياد ھراتعبد الکريم تمنا ھروی
233دو شعرحسين اکبری
234لبخندی از خورشيدفريده رازی

237-236سور رئاليسم در گواتماالماريو مونته فورته تولدر
280-239گزارش يک زندگیسيروس علی نژاد

301-281گفتگو با پروفسور دانيال سيمونوويچ کميساروفنرگس محمديپور بدر
310-302گفت و گو با جويس کارل اتسمريلين مونرو، گيش طاليی

از اين خبرھا ھم نيست !شھاب دھباشی 315-313در سيل عنايت، لطف و غلو دوستان غرق شدم.
318-316سالشمار زندگی آيدين آغداشلوترانه مسکوب
321-319رونمايی آيدينناھيد طباطبايی
331-322درباره ای آيدين آغداشلو و ھنر اوبھرام بيضايی

342-332نقاش ما آيدين آغداشلواحمد رضا احمدی
347-343ادای دين به دوستمحمد احصايی
353-349ّبا صدرنشينان خطه خطعلی مرزی

387-355گزارش سمينار فريدون آدميت و تاريخنگاری ايران معاصرترانه مسکوب
402-388گزارش ميزگرد حيات و نقش نشريت ادبیياسمين ثقفی

415-403ياد عمران صالحی در رونمايی کتاب گفتگوھايشپژمان سھرابی
420-416گزارش جشنواره فيلم مستند ايرانشھاب دھباشی
425-421شب ھای کابلسرور رجايی
438-427ھزار و يک شب صنيع الملکسيروس پرھام
442-439افول و سقوط امپراتوری ساسانیمحمود طلوعی

455-443تبارشناسی استبداد و مدرنيتهسيروس علی نژاد
460-456غنی ترين جشن نامه فردوسیفرشاد قربانپور
465-461ھند، سرزمين اسطوره ھاسحر مازيار
469-466باغ در باغمھشيد باطنی

472-470دوباره خوانی چوبکفرنوش صميمی
476-474يادی از عالمه طباطبايیعلی دھباشی

483-477زندگی منمحمد حسين طباطبايی
486-484شخصيت پرجاذبه عالمه طباطبايیداريوش شايگان

488-487دو شعر از عالمه طباطبايیمحمد حسين طباطبايی
494-490اعتدال در تمام فصولاحمد اشرف
501-495بزرگ مردا که تو بودیمسعود بھنود
504-502مسعود آذرنوش، باستان شناس ساسانی از ميان رفتتورج دريايی


