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اولريخ :راهناای بینالاللی نشريات ادواری

http://Ulrichsweb.serialsolutions.com
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نقش پادگفتمانها در تحلیل گفتمانی سوره كهف(واكاوی داستانهاییاران غار و خضر و موسی)

1 - 16

فريده داودی مقدم؛ حایدرضا شعیری؛ ثريا قطبی



معناشناسی «ارث» مبتنی بر تحلیلهای ریشهشناختی

17 - 30

سایه طاهری؛ سیدکاظم طباطبايی؛ غالمرضا رئیسیان



امکانسنجیِ طرح تفسیر زیباییشناختی قرآن كریم

31 - 48

ثاانه علوی؛ علیرضا عابدی سر آسیا؛ مهیار علوی مقدم



پیجویی «قرائت عامه» در كتب تفسیری سدههای نخست و نقش آن در ترجیح قرائت

49 - 68

مهدی ايزدی؛ امیر ذوقی



تبارشناسی واژه قرآنی «صاله»

69 - 86

وصال میاندی؛ شکوفه شريفیفر



روششناسی تفسیر واژگانی اهل بیت با محوریت روایات تفسیری اصول الکافی

87 - 108

علی راد؛ مهدی خوشدونی



مفهوم شناسی واژه «سلطان» در قرآن كریم

109 - 132

کرم سیاوشی؛ ابراهیم وکیل



جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن كریم(مطالعه موردی آیات  275 ،114 ،104سوره بقره)

133 - 152

بی بی زينب حسینی؛ حسین قائای اصل؛ نجاه رنجبری



تبیین فهم آیه اكمال دین بر اساس نظم فراخطی قرآن

153 - 176

احاد قرائی سلطان آبادی



انسانانگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی

177 - 188

شیرين پورابراهیم



بررسی زبانشناختی تشابهها و تفاوتهای صرفی و نحوی و لغوی گفتوگوهای پیامبران در سورۀ اعراف

189 - 206

حسین مهتدی



نظم تقابلی «أرض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایۀ نظریۀ انسجام

207 - 226

کبری راستگو؛ مريم نخعی



تحلیل مؤلّفههای معنایی «امام» درآیه  12سوره مباركۀ یس با بهرهگیری از روابط همنشینی و جانشینی

227 - 244

فتحیه فتاحی زاده؛ فريده امینی



بررسی قواعد گسترشمعنایی حرف «عن» در قرآن با رویکرد شناختی
مريم توکل نیا؛ ولی اهلل حسومی

245 - 262

