
 )به ترتیب حروف الفبا( لیست داوران نشریه جستارها زبانی

 0411به روز رسانی: آبان  

Row  First Nameردیف/ /نام  Last Name /نام خانوادگی 

0  Dr. Ekab Al-Shawashreh 

2  Dr. Amalia Babayan 

3  Dr. Teguh Budiharso 

4  Dr. Phu Hung Bui 

5  Dr. Alfonsia Doddis 

6  Dr. Hany Elyaan 

7  Dr. Gülcan Erçetin 

8  Dr. Prashnel Goundar 

9  Dr. Ilyana Jamaluddin 

01  Dr. Kurt Kohn 

00  Dr. Lucilla Lopriore 

02  Dr. David Lwangale 

03  Dr. Ian Moodie 

04  Dr. Emilia Nercissians 

05  Dr. I Wayan Rasna, M.Pd. Rasna 

06  Dr. Vien Truong 

 اتطاّیوی قیوا زوتط  07

 اتَالحؿٌی چیوِ ظّطا زوتط  08

 احسی حَضیِ زوتط  09

 احؿاًی انغْثاًاتی هحوساهیي زوتط  21

 احوسذاًی هحوس ضضا زوتط  20

 احوسی هیطیال زوتط  22

 احوسی احوس زوتط  23

 احوسی هحوسضحین زوتط  24

 اذتطی عاّطُ زوتط  25

 آشضًَـ آشضتاـ زوتط  26

 آشضًَـ هطین زوتط  27

 آضام یَؾف زوتط  28

 اضجوٌسی هؼهَهِ زوتط  29

 آضهیَى ًَیس زوتط  31
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 آظاز اهیس زوتط  30

 آغیسُ پطٍیع زوتط  32

 اؾتاجی هؼهَهِ زوتط  33

 اؾتاجی اػظن زوتط  34

 اؾتاضهی اتطاّین زوتط  35

 اؾتیل زًٍالس زوتط  36

 اؾساللْی ذساترف زوتط  37

 اؾساللْی تجطق قىطاهلل زوتط  38

 اؾسی ّوا زوتط  39

 اؾسی هؿؼَز زوتط  41

 اؾفٌسیاضی ضجة زوتط  40

 اؾىٌسضی هٌَْـ زوتط  42

 اؾواػیل پَض هغلك اتَالماؾن زوتط  43

 اؾواػیلی ؾجاز زوتط  44

 اقىَضی ػسًاى زوتط  45

 اعطقی هحوس حؿیي وتطز  46

 اعْاضی ًیه ػعم هطضیِ زوتط  47

 اػغاض قطلی ًَیس زوتط  48

 افروی ًیا هْسی زوتط  49

 افطاقی آظیتا زوتط  51

 افكاض حویسضضا زوتط  50

 افضلی ظّطا زوتط  52

 افْوی ضضا زوتط  53

 لاپَضآ فطظاًِ زوتط  54

 آلاجطی ؾیّسّاقن زوتط  55

 ظازُ آلاگل فطزٍؼ زوتط  56

 قیطاظی آلاهحوس ظّطا زوتط  57

 اوثطی ضاهیي زوتط  58

 اوثطی تیطق حؿي زوتط  59

 اوثطی گٌسهاًی هْطزاز زوتط  61
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 آل تَیِ ػثسالؼلی زوتط  60

 آلگًَِ جًَماًی هؿؼَز زوتط  62

 الیاؾی هحوَز زوتط  63

 اىالْی قیطٍ هجیس زوتط  64

 اهي ذاًی ػیؿی زوتط  65

 اهیطی هْطزاز زوتط  66

 اهیطی ػلی زوتط  67

 اهیطیاى ظّطا زوتط  68

 اهیطیاى ؾیس هحوس ضضا زوتط  69

 همسؾیاهیي  اتَالحؿي زوتط  71

 اهیٌی ضضا زوتط  70

 اًَقِ هعزن زوتط  72

 اًَقیطٍاًی ػلیطضا زوتط  73

 آٌّگط ػثاؼ ػلی زوتط  74

 آیسًلَ ؾجاز زوتط  75

 ایطاى ظازُ ًؼوت اهلل زوتط  76

 ایعاًلَ ػلی زوتط  77

 ایكاًی عاّطُ زوتط  78

 آئیٌِ ًٍس نازق زوتط  79

 تاتایی ػهوت زوتط  81

 تاقی ظازُ ؾَزاتِ زوتط  80

 ى هاّطتاغثا ؾجاز زوتط  82

 تالطی هْسی زوتط  83

 تالطی افؿاًِ زوتط  84

 تالطی زٍؾت اؾواػیل زوتط  85

 تالطی زٍلت آتازی ػلی زوتط  86

 تالطی ًَیؿِ ضضا زوتط  87

 تالطیاى حؿي زوتط  88

 ذلیلی تالطی اوثط ػلی زوتط  89

 تالغی ظازُ ؾاؾاى زوتط  91
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 تالَ فطظاز زوتط  90

 تسذكاى اتطاّین زوتط  92

 طاّاًیتطظآتازی ف زاٍٍز زوتط  93

 تطوت تْعاز زوتط  94

 تعضي تیگسلی ؾؼیس زوتط  95

 تؿٌج زاًیال زوتط  96

 تكیطی هحوَز زوتط  97

 تالٍی ضؾَل زوتط  98

 تلَضی هعزن زوتط  99

 تٌَیسی فاعوِ زوتط  011

 تِ جَ ظّطُ زوتط  010

 تْاضلَ ّازی زوتط  012

 تْجت حویسُ زوتط  013

 تْطاهی واٍُ زوتط  014

 تْطاهی ذَضقیس ؾحط زوتط  015

 َتطاتیت هلیىا زوتط  016

 تی جي ذاى هحوَز زوتط  017

 تی ًظیط ًگیي زوتط  018

 تیگلطی اهیط زوتط  019

 پاضؾا ًؿة هحوس زوتط  001

 پاضؾاپَض ظّطا زوتط  000

 پاوتچی احوس زوتط  002

 پاوٌػاز واهطاى زوتط  003

 پطهَى یساهلل زوتط  004

 پطٍاى حؿي زوتط  005

 پطٍیٌی ذلیل زوتط  006

 پْلَاى ًػاز هحوس ضضا زوتط  007

 اّینپَضاتط قیطیي زوتط  008

 پَضحاجی ههغفی زوتط  009

 پَضلطیة تْعاز زوتط  021
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 پیطًجن السیي حؿیي زوتط  020

 پیكمسم ضضا زوتط  022

 تاج آتازی فطظاًِ زوتط  023

 تاج السیي ضیاء زوتط  024

 تاج السیٌی واهیاض زوتط  025

 تاج ترف ًؿین زوتط  026

 تاجثرف پطٍیي زوتط  027

 تاجیه لیال زوتط  028

 تسیي ًفیؿِ زوتط  029

 یتطو هحوس ضضا زوتط  031

 تمی ظازُ هحوسنازق زوتط  030

 تلغف واهطاى زوتط  032

 تَاًگطضیعی هٌَچْط زوتط  033

 جاجطهی ّاًیِ زوتط  034

 جاًثی ػٌایت ههغفی زوتط  035

 جاًفكاى واهطاى زوتط  036

 جسائی حجت زوتط  037

 جؼفطی ػلیطضا زوتط  038

 جؼفطی ذسیجِ زوتط  039

 جؼفطی زّمی هحوَز زوتط  041

 جلیلی ًاّیس زوتط  040

 جن تكیط زوتط  042

 جوالی فاعوِ تطزو  043

 جْاًگطز فطاًه زوتط  044

 جَاضی هحوسحؿیي زوتط  045

 چٌگیعی احؿاى زوتط  046

 حاتوی ػلی زوتط  047

 هله حاج هحوس هْسی زوتط  048

 حاجی ذاًی ػلی زوتط  049

 حاجی ظازُ ؾْطاب زوتط  051
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 حاجیاًی ف زوتط  050

 حجاظی ًهطت زوتط  052

 حسازی حؿیي زوتط  053

 حطی اتَالفضل زوتط  054

 حطیطچی فیطٍظ زوتط  055

 حؿاتی اوثط زوتط  056

 حؿاؼ ذَاُ غالِ زوتط  057

 پَض حؿام ؾؼیس زوتط  058

 حؿي ظازُ هحوس زوتط  059

 حؿي ظازُ هیط ػلی ػثساهلل زوتط  061

 حؿي ظازُ ًیطی هحوسحؿي زوتط  060

 حؿیٌی هطین زوتط  062

 حؿیٌی ؾیسهحوس زوتط  063

 حؿیٌی اهیط زوتط  064

 حؿیٌی قىَُ الؿازات زوتط  065

 حؿیٌی تْكتی هحوس ضضا زوتط  066

 حؿیٌی فاعوی آشض زوتط  067

 حؿیٌی هؼهَم ؾیس هحوس زوتط  068

 حك تیي فطیسُ زوتط  069

 حماًی ًازض زوتط  071

 حیسضی تثطیعی حؿیي زوتط  070

 حیسضی جاهغ تعضگی فْیوِ زوتط  072

 ذالاًی انفْاًی هحوس زوتط  073

 ذاى جاى ػلیطضا زوتط  074

 ذسازازیاى هْسی زوتط  075

 ذسایاض اتطاّین زوتط  076

 ذطهایی ػلیطضا زوتط  077

 ذعایی ؾؼیس زوتط  078

 ذلیفِ قَقتطی هحوس اتطاّین زوتط  079

 ذَاجَی غالهحؿي زوتط  081
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 ؾلیمِ ذَـ هؿؼَز زوتط  080

 ذیاط ّسا زوتط  082

 ذیطآتازی ضضا زوتط  083

 ذیطذَاُ ًیىَ زوتط  084

 زازٍض ایلویطا زوتط  085

 زاًف پػٍُ فاعوِ زوتط  086

 زاًكگط هطین زوتط  087

 زاٍزی هحوس زوتط  088

 زاٍضی حؿیي زوتط  089

 زاٍضی اضزواًی ًگاض تطزو  091

 زاٍٍزی ضضا زوتط  090

 زتاؽ ػلی زوتط  092

 زتیطهمسم هحوس زوتط  093

 زضپط هطین زوتط  094

 زضذكاى ػلی زوتط  095

 زضظی ػلی زوتط  096

 زضظی لاؾن زوتط  097

 زضی ًجوِ زوتط  098

 زؾت آهَظ ؾؼیسُ زوتط  099

 زّماى هؿؼَز زوتط  211

 زّماى عطظجاًی فطیس زوتط  210

 زیي هحوسی غالهطضا زوتط  212

 شٍالفماضی حؿي وتطز  213

 ضازفط اتَالماؾن زوتط  214

 ضاظاًی ػلی حؿیي زوتط  215

 ضاؾد هٌْس هحوس زوتط  216

 ضاوؼی فاعوِ زوتط  217

 ضاًٍس حوساهلل   218

 ضتیؼی هطین زوتط  219

 ضحواًی اؾحاق زوتط  201
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 ضحین پَض هؿؼَز زوتط  200

 ضحیوی جؼفطی هجیس زوتط  202

 ضحیویاى جالل زوتط  203

 ضؾتگاض ؾحط زوتط  204

 ضؾتن تیه تفطقی آتَؾا زوتط  205

 ضؾتن پَضهلىی ضلیِ زوتط  206

 ضؾَلی حجت زوتط  207

 ضقتچی هػگاى زوتط  208

 ضقیسی نازق زوتط  209

 ضقیسی ًانط زوتط  221

 ضضا للی فاهیاى ػلی زوتط  220

 ضضاپَض اتطاّین زوتط  222

 ضضاپَض الِ ضٍح زوتط  223

 ضضایی ضضا زوتط  224

 ضضایی ٍالی زوتط  225

 ضضایی احوس زوتط  226

 ضضایی ػثاؾؼلی زوتط  227

 ضضایی حسائك زوتط  228

 ضضایی ضضا زوتط  229

 ضضایی ؾؼیس زوتط  231

 ضضائی حسائك زوتط  230

 ضضائی تاؽ تیسی حؿي زوتط  232

 ضضایی ّفتازض غالم ػثاؼ زوتط  233

 ضضَاًی ؾؼیس زوتط  234

 ضضَاًی ضضا زوتط  235

 ضضَی هحوسضضا زوتط  236

 ضضَیاى حؿیي زوتط  237

 ضفیؼی ػازل زوتط  238

 ضفیؼیاى هجتثی زوتط  239

 ضلیة زٍؾت قْال زوتط  241
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 ضهضاى ویایی هحوس حؿیي زوتط  240

 ضهضاًی هیالز زوتط  242

 ضهضاًی احوس زوتط  243

 ضّثط ایلٌاظ زوتط  244

 ضٌّوا ّازی زوتط  245

 ضٍحی افؿط زوتط  246

 ضٍحی تطًسق واٍؼ زوتط  247

 ضٍقي تلمیؽ زوتط  248

 ضٍقٌفىط وثطی زوتط  249

 ضٍیایی عالیِ زوتط  251

 ضیاضی ػثسالوْسی زوتط  250

 ظاضع جَاز زوتط  252

 ظاضػیاى هحوس زوتط  253

 ظاضػیاى غالهطضا زوتط  254

 ظاّسی ویَاى زوتط  255

 ظاّسی تْوي زوتط  256

 ظذتاضُ حؿي زوتط  257

 ظضقٌاؼ ظّطُ زوتط  258

 ظضلاًی ؾیس هْسی زوتط  259

 ظضوَب هٌهَضُ زوتط  261

 ظوطیایی وطهاًی ایواى زوتط  260

 ظًس همسم اهیط زوتط  262

 ظًسی تْوي زوتط  263

 ظًگَیی ػلی زوتط  264

 ظّطایی ؾیس حؿي زوتط  265

 ظٍاضی هحوساهیي زوتط  266

 ظیٌالی تْطام زوتط  267

 ؾاجسی ًیا عْوَضث زوتط  268

 ؾاضا ظَْض زوتط  269

 ؾاضلی ًانطللی زوتط  271
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 ؾاظٍض اػظن زوتط  270

 ؾاؾاًی فطّاز زوتط  272

 ؾثعٍاضی هْسی زوتط  273

 ؾثعیاى پَض ٍحیس زوتط  274

 ؾتایف حؿي زوتط  275

 ؾتَزُ ًوا الِْ زوتط  276

 ؾجازی ؾیس هْسی زوتط  277

 ؾجَزی فطظاى زوتط  278

 ؾؼازت ًػاز ظّطا زوتط  279

 ؾؼیسًیا گلطخ زوتط  281

 ؾؼیسی ظضی زوتط  280

 ؾؼیسی هٌْاظ زوتط  282

 ؾؼیسیاى ػثسالثاؾظ زوتط  283

 ؾالجمِ پطٍیي زوتط  284

 ؾلغاًی ؾیس ػلی انغط زوتط  285

 ؾلغاًی ًػاز احوس زوتط  286

 ؾلیواًی آضظٍ زوتط  287

 ؾلیوی ػلی زوتط  288

 ؾلیوی اؾواػیلی ػلی زوتط  289

 ؾلیوی وَچی اتطاّین زوتط  291

 ؾیس اتطاّیوی فاعوِ زوتط  290

 ؾیسی حؿیي زوتط  292

 ؾیطی هؿؼَز زوتط  293

 قاوطی عَتی زوتط  294

 قایؿتِ قمایك زوتط  295

 قثیطی ًجوِ زوتط  296

 قجاػی هحؿي زوتط  297

 قجاػی ظًس ػلیطضا زوتط  298

 قطیؼتی قْطٍظ زوتط  299

 قطیفی قْال زوتط  311
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 قطیفی لیال زوتط  310

 قطیفیاى هْسی زوتط  312

 قؼثاًی هٌهَض زوتط  313

 قؼیطی حویس ضضا زوتط  314

 قفمی هطین زوتط  315

 قفیؼی ؾویطا زوتط  316

 قمالی ٍیسا زوتط  317

 قىی فطظاًِ زوتط  318

 قْثاظی ضاهتیي زوتط  319

 قَتیطی لیال زوتط  301

 قید االؾالهی هْعاز زوتط  300

 قیط ذسایی قیوا زوتط  302

 قیطاظی ظازُ هحؿي زوتط  303

 قیطذسایی قیوا زوتط  304

 ناتطپَض ظیٌة زوتط  305

 نازلی لیال زوتط  306

 نازلی ٍحیس زوتط  307

 نافی پیطلَجِ حؿیي زوتط  308

 نالح ته هجیس زوتط  309

 نالح تلَضزی آًیتا زوتط  321

 نالحی ًیا هطین زوتط  320

 نحطاگطز ضحواى زوتط  322

 نحطایی ضضاهطاز زوتط  323

 نسلی حاهس زوتط  324

 نفا پطیَـ زوتط  325

 نفَی ظازُ ؾْی ظّطُ زوتط  326

 نفی پَض ػلی زوتط  327

 نالحی همسم ؾْیال زوتط  328

 عالة ظازُ حؿیي زوتط  329

 عاّطی لسضت اهلل زوتط  331
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 عاّطی اضزلی هطتضی زوتط  330

 عاٍٍؾی هحوَز زوتط  332

 عثاعثایی فاضاًی ؾحط زوتط  333

 عثاعثاییاى هطین زوتط  334

 عثاعثائیاى هطین ؾازات زوتط  335

 عثیة ظازُ لوهطی اهیس زوتط  336

 فطجاًیعغیاًی اؾ اؾحاق زوتط  337

 عالیی اتطاّین زوتط  338

 عَْضی زوتط زوتط  339

 ػازل ؾیسهحوسضضا زوتط  341

 ػانی ؾیسههغفی زوتط  340

 ػالوی هیٌَ زوتط  342

 ػاهطی حیات زوتط  343

 ػاهطی ػلیطضا زوتط  344

 ػاهلی ضضایی ؾیسُ هطین زوتط  345

 ػثاؾی ظّطا زوتط  346

 ػثاؾی حثیة اهلل زوتط  347

 ػثاؾی ػلی زوتط  348

 ػثاؾی آظیتا زوتط  349

 ػثاؾی تیؿتَى تطزو  351

 ػثسالىطیوی ؾپیسُ زوتط  350

 ػثساهلل ظازُ اؾواػیل زوتط  352

 ػثساللْی اوثط زوتط  353

 ػثساللْی هجیس زوتط  354

 ػثسی نالح السیي زوتط  355

 ػطب هفطز ػلی زوتط  356

 ػطفاًیاى لًَؿَلی لیال زوتط  357

 ػؿىطظازُ عطلثِ ضجثؼلی زوتط  358

 ػكایطی حؿي زوتط  359

 ػظیوی فطز فاعوِ زوتط  361
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 ػالهی حویس تطزو  360

 ػالئی هجیس زوتط  362

 ػلَی همسم هْیاض زوتط  363

 ػلَی همسم ؾیس تٌْام زوتط  364

 ػلی پَض یؼمَب زوتط  365

 ػلی ًػاز تتَل زوتط  366

 ػلیاضی قَضُ زلی هحثَتِ زوتط  367

 ػلیعازُ ػلی زوتط  368

 ػواضتی همسم زاٍٍز زوتط  369

 ػوَظازُ هحوس زوتط  371

 ػٌاًی ؾطاب ضضا زوتط  370

 ًائیٌی غطٍی ًْلِ زوتط  372

 غفاضپَض ّاجط زوتط  373

 غفاضثوط ضضا زوتط  374

 غالهحؿیي ظازُ غالهحؿیي زوتط  375

 غالهؼلی ظازُ ذؿطٍ زوتط  376

 غالهی حؿیي زوتط  377

 غالهی جَاز زوتط  378

 غٌی آتازی ؾؼیس زوتط  379

 غیاثیاى هطین ؾازات زوتط  381

 فاضؾیاى هحوسضضا زوتط  380

 فائع وَوة زوتط  382

 فتاحی هْسی زوتط  383

 فتحی جلیل زوتط  384

 فتَحی ضٍزهؼجٌی هحوَز زوتط  385

 فطاظًسُ پَض فائعُ زوتط  386

 فطاظی هطتضی زوتط  387

 فطاّاًی حجت اهلل زوتط  388

 فطجاُ هطجاى زوتط  389

 فطح ظازُ فطظاًِ زوتط  391
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 فطظاًِ تاته زوتط  390

 فطًَز اؾواػیل زوتط  392

 فطٍتي هٌَچْط زوتط  393

 فطٍضزیي هحوس تمی زوتط  394

 فطیسًٍی آضظٍ زوتط  395

 فطیسًٍی ٍیسجا زوتط  396

 فمیِ ًؿطیي زوتط  397

 فىطی هؿؼَز زوتط  398

 فىطی ًسا زوتط  399

 فىَّی ًانط زوتط  411

 فالحت هحوس ضضا زوتط  410

 فالحی هحوس ّازی زوتط  412

 لازضی تْعاز زوتط  413

 لاضی ظّطُ زوتط  414

 لاؾن ظازُ ؾیس ػلی زوتط  415

 لاؾوی پطٍیي زوتط  416

 لائن هماهی زوتط زوتط  417

 لائوی هطتضی زوتط  418

 لائوی ًیا ػلیطضا زوتط  419

 لثازی حؿیٌؼلی زوتط  401

 لپاًچی ضطغام زوتط  400

 لطتاى نثاؽ هحوَز ضضا زوتط  402

 لغطُ فطیثا زوتط  403

 لوطی هحوسضضا زوتط  404

 لٌثطی ػثسالولىی ضضا زوتط  405

 لٌثطی ػسیَی ػثّاؼ زوتط  406

 لٌسّاضیَى ػَصضا زوتط  407

 لٌؿَلی تْعاز زوتط  408

 لیغَضی ػاهط زوتط  409

 لیَهی هؿؼَز زوتط  421
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 واظوی فطٍؽ زوتط  420

 وطتالئی نازق هٌْاظ زوتط  422

 وطز ظػفطاًلَواهثَظیا ػالیِ زوتط  423

 وطیوی هحوسًثی زوتط  424

 وطیوی فطظاز زوتط  425

 وطیوی تْثْاًی ؾیسهحوس زوتط  426

 وطیوی جَاى گالٍیػ زوتط  427

 وطیوی زٍؾتاى غالهحؿیي زوتط  428

 وطیوی فیطٍظجایی ػلی زوتط  429

 وطیوی هغْط جاى اهلل زوتط  431

 وطیوی ًػاز انغْثاًاتی ؾویِ زوتط  430

 وطیویاى فطظاًِ زوتط  432

 ولثاؾی ایطاى زوتط  433

 ووال تاغجطی زوتط  434

 ووالی حثیة زوتط  435

 وٌؼاًی اتطاّین زوتط  436

 ویاًی غالهطضا زوتط  437

 ویاًی غالهطضا زوتط  438

 ویَاى قیَا زوتط  439

 گكتاؾة فطظاًِ زوتط  441

 گكوطزی هحوَز ضضا زوتط  440

 سامگل اً آضـ زوتط  442

 گل زٍؾت ضٍقٌه زوتط  443

 گل ًظطی اغَل زوتط  444

 گلكائی ضاهیي زوتط  445

 گلفام اضؾالى زوتط  446

 گلىاض آتتیي زوتط  447

 گٌجی هٌهَض زوتط  448

 گٌجیاى ػلی زوتط  449

 گٌسهىاض ضاحلِ زوتط  451
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 لغافتی ضٍیا زوتط  450

 له هطتضی زوتط  452

 هاظًسضاًی اهیس زوتط  453

 هالویط ػلی زوتط  454

 ُهتمی ظاز ػیؿی زوتط  455

 هتَلیاى ًائیٌی ضضَاى زوتط  456

 هجاٍضی اگاُ هؿؼَز زوتط  457

 هحثتی هْسی زوتط  458

 هحثی پطؾتَ زوتط  459

 هحهم هطضیِ زوتط  461

 هحوس اتطاّیوی ظیٌة زوتط  460

 هحوستیگی هْسی زوتط  462

 هحوسی زاًف زوتط  463

 هحوسی هحوسضضا زوتط  464

 هحوسی ظیٌة زوتط  465

 هحوَزی ترتیاضی تْطٍظ زوتط  466

 ضؾیهس تْطام زوتط  467

 هسضؾی گلٌاظ زوتط  468

 ذیاتاًی هسضؾی قْطام زوتط  469

 هسیطذاهٌِ ؾیوا زوتط  471

 هطازذاًی قْاب زوتط  470

 هطازی اتطاّین زوتط  472

 هطازی همسم ههغفی زوتط  473

 هطتضایی ؾیس جَاز زوتط  474

 هطظتاى اهیط زوتط  475

 هطًسی ؾَؾي زوتط  476

 هعاضی ًگاض زوتط  477

 هعاضی هكْس ًگاض زوتط  478

 هعیٌاًی اتَالفضل زوتط  479

 هؿثَق ؾیس هْسی زوتط  481
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 هؿؼَز ذَـ ؾلیمِ زوتط  480

 هكىیي فام تتَل زوتط  482

 ههغفَی پًَِ زوتط  483

 هظفطی فاعوِ زوتط  484

 هؼطفت حویسُ زوتط  485

 هؼطٍف یحیی زوتط  486

 هؼیي هطتضی زوتط  487

 همسؾی ػثسالطضا زوتط  488

 همسم ویا ضضا زوتط  489

 هالًظط حؿیي زوتط  491

 هلىی همسم اضزقیط زوتط  490

 هٌؿَب تهیطی ایواى وتطز  492

 هٌكی ظازُ هجتثی زوتط  493

 هٌكی ظازُ هطتضی زوتط  494

 هٌهَضی هْطظاز زوتط  495

 هْسی ظازُ ٍلَوالئی ههغفی زوتط  496

 تیطلساض هْسی ضاضیِ زوتط  497

 هْطاتی هطضیِ زوتط  498

 هْطاًی ضاز هْسی زوتط  499

 هْطآٍض گیگلَ لاؾن زوتط  511

 هْطوف احؿاى زوتط  510

 هْطهحوسی هحوَز زوتط  512

 هْطی واهطٍز ػلی   513

 هٌْسؼ پَض فطّاز زوتط  514

 هَشًی لیوَزّی هطین زوتط  515

 هَؾَی ضضَی هیطؾؼیس زوتط  516

 هَالیی چٌگیع زوتط  517

 هَالیی ًیا ػعت الِ زوتط  518

 هَلَزی فَاز زوتط  519

 هَلَزی اهیطؾؼیس زوتط  501
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 هؤهٌی فطقتِ زوتط  500

 هَهٌیاى هحوس زوتط  502

 هیط فرطایی هْكیس زوتط  503

 هیطاًی َاضؾغ زوتط  504

 هیطحاجی حویس ضضا زوتط  505

 هیطزّماى هْیي ًاظ زوتط  506

 هیطظایی فطاهطظ زوتط  507

 هیطظائی آظازُ زوتط  508

 هیطلازضی ؾیس فضل اهلل زوتط  509

 ًاجی الْام زوتط  521

 ًاجی هیساًی ػلی اوثط زوتط  520

 ًانطی هْسی زوتط  522

 ًاظویاى ضضا زوتط  523

 ًاهَض فطگی هجتثی زوتط  524

 غلكًاهَض ه تْوي زوتط  525

 ًائیٌی غیال زوتط  526

 ًثَی لغف الِ زوتط  527

 ًجفیاى آضظٍ زوتط  528

 ًجَهیاى اهیطػلی زوتط  529

 ًطؾیؿیاًؽ اهیلیا زوتط  531

 ًػاز هحوس ٍحیس زوتط  530

 ًهط انفْاًی ػلی زوتط  532

 ًظطی هٌظن ّازی زوتط  533

 ًؼوت ظازُ قْیي زوتط  534

 ًغعگَی وْي هْطزاز زوتط  535

 ًفیؿی ظّطُ زوتط  536

 كثٌسیًم قْطام زوتط  537

 ًمكثٌسی ظاًیاض زوتط  538

 ًویطاًیاى وتی زوتط  539

 ًَزُ هطضیِ زوتط  541
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 ًَضترف هاًساًا زوتط  540

 ًَضٍظی حاهس زوتط  542

 ًَضٍظی اهیس زوتط  543

 ًَقی هَؾی زوتط  544

 ًَیسی ًیا حؿیي زوتط  545

 ًیاظی قْطیاض زوتط  546

 ًیطًیا اوطم زوتط  547

 ًیه هٌف هْسی زوتط  548

 ًیىَترت ًانط زوتط  549

 ًیىَیی ضضاػلی  زوتط  551

 ًیلؿاظ ًهطت زوتط  550

 ًیلی هحوس زوتط  552

 ًیلی پَض ضضا زوتط  553

 ّاتفی هحوس زوتط  554

 ّازیاى تْطام زوتط  555

 ّاقوی افتراض ؾازات زوتط  556

 ّاقوی حویسضضا زوتط  557

 ّاقویاى لیال زوتط  558

 ّاقویاى هحوَز زوتط  559

 ّوت ظازُ قْطام زوتط  561

 َّقوٌس هػگاى زوتط  560

 ٍاحسی هحوس هْسی زوتط  562

 ٍاػظی ٌّگاهِ زوتط  563

 ٍثَلی حؿیي زوتط  564

 ٍظٍایی فطظاًِ زوتط  565

 ٍفایی ػثاؾؼلی زوتط  566

 ٍویلی فطز اهیطضضا زوتط  567

 ٍلی پَض ػلیطضا زوتط  568

 ٍیؿی الرال زوتط  569

 ٍیؿی ضحواى زوتط  571
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 یاضهٌس ّاًیِ زوتط  570

 یاٍضی ّازی زوتط  572

 یحیی پَض ضیِهط زوتط  573

 یؼمَتی تالط زوتط  574

 یؼمَتی جٌثِ ؾطایی پاضؾا زوتط  575

 یَؾفی ضاز فاعوِ زوتط  576

 یَؾفیاى وٌاضی هحوس جؼفط زوتط  577

 


