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 «مردم ایرانفصلنامه فرهنگ»شماره  05نمایه موضوعی 

 1سید علیرضا هاشمی

 این فصلنامهمقاالت نمایه موضوعی  و رسیدن به پنجاهمین شماره این نشریه، «ایران مردمفرهنگ»مین سال انتشار فصلنامه تخصصی هعبور از پانزدبا 

، برای مقاالت و نام نویسندگان عناوینموضوع، تا  گرددمیفهرست  محترمیسندگان دوستان، فرهنگیاران و نوفرهنگبرای آگاهی بیشتر پژوهشگران، 

 د.قرار گیر عزیزعالقمندان دسترس دید و جا در یک سهولت بازیابی

 2831 سال شماره یک/ زمستانفصلنامة  و نویسندگان فهرست عناوین

 رضی حسین سرمقاله/ دکتر -

 خاشعی رضا جهالت/ عفریت مولود خرافات -

 هاشمی علیرضا سید مردم/ فرهنگ در( ع) عباس حضرت به مربوط های قسم بر تأملی -

 صفوی کورش دکتر آن/ مطالعه شیوه و فرهنگ و زبان پیرامون بحثی -

 اخگری محمد دکتر قوی/ و ضعیف دیرینه حکایت بره؛ و گرگ -

 ها قلی محمد محمدتقی ایران/ نمایشی الگوی ترین کهن تعزیه؛ -

 پورفدایی زهرا ها/ فرهنگ گفتگوی و هاالمثل ربض حوزه -

 سالمی عبدالنبی دوان/ سنتی طب در دارویی گیاهان -

 لیماکی خلعتبری مصطفی اروپاییان/ سفرنامه در محرم بازتاب -

 زاده مظلوم محمدمهدی کازرون/ قدیمی های خانه مکتب -

 سلیمی هاشم گری/کوسه سنت -

 محلهزاری مهدوی هللا فرج /عامه فرهنگ هزارتوی در کالغ -

 اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان مذاهب/ میعادگاه آدم حضرت قله -

 دوستی شهرزاد کریسمس/ درخت -

 وخشوری احمد افغانستان/ مردم عامیانه فرهنگ -

 قدیمی علی /(فولکلور) اینترنتی های سایت معرفی -

 2838 الس / بهار1شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست
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 رضی حسین دکتر سرمقاله/ -

 حسینی حمیدرضا سید کزازی/ الدینمیرجالل دکتر با گفتگو در نوروز عید -

 خاشعی رضا عمومی/ فرهنگ و عامهفرهنگ حوزه در نامرئی های مرزبندی -

 صفوی کورش دکتر فارسی/ زبان مختلف های گونه به نگاهی -

 هاشمی علیرضا سید /میانه آسیای کشورهای در نوروز جایگاه -

 بیات حسین دکتر حیوانی/ دوازده تقویم و بینی طالع -

 تهرانی راثی جعفر جهان/ سینمایی هایفیلم و ها برنامه دستمایه اساطیری؛ باورهای -

 عالءالدینی علیرضا یوشیزارا آکیرا، ترجمه: اوریگامی/ سنتی هنر -

 حنیف محمد لرستان/ مردم عامیانه های ترانه در تالش و کار بازتاب -

  لیماکی بری خلعت مصطفی ازدواج/ های قباله در نهفته های ارزش -

 حمیدی رکسانا کاشان/ قمصر در گالبگیری پیشه -

 نجد دقتی محمدصادق جهان/ در نگاری مردم های فیلم ساخت پیشگامان -

 فروتقه کریمی محمد کاشمر/ روستاهای در بندی نسق رسوم و آداب -

 حسینی حمیدرضا سید میرنوروزی/ اسیسی نمایش -

 مقدسی صادق مادر/ سحرانگیز زمزمه ترین کهن الالیی؛ -

 قدیمی علی مردم/ فرهنگ های سایت معرفی -

 2834 سال / تابستان4و  8شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

  مسئول مدیر نخست/ سخن -

 داریتمیم احمد دکتر جهان/ در فولکلور مشابه های فرم بر مروری -

 هاشمی علیرضا سید فضالن/ابن سفرنامه از شناختی مردم های برداشت -

 سالمی عبدالنبی فارس/ استان در سنتی فکری بازی یک بر مروری -

 داداشی ایرج دکتر عامیانه/ هنر و سنتی هنر های ویژگی برخی به دینی نگاهی -

 لیماکی خلعتبری صطفیم شمال/ خطه در نمدمالی و بافی چادرشب جایگاه -

 پناهوفایی مهناز رمضان/ مبارک ماه در مردمی نذورات -
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 آبادیداود وجیهه واقعیت/ تا خرافه از جن؛ به اعتقاد -

 زریسفی سیما : مترجم ،سانتینو جک /مسیحیت در هالووین مقدس آئین راز و رمز پر تاریخچه بر مروری: هالووین -

 ای زفره رجایی حسنمحمد اصفهان/ زفره ستایرو در سوگواری آئین بر مروری -

 تهرانی راثی جعفر :مترجم شان، ژون /چین در دفن و کفن رسوم و آداب -

 رحمتی رضاحمید فارسی/ عامیانه های قصه هایویژگی -

 قدیمی علی مردم/ و فرهنگ های سایت معرفی -

 دوستمیهن محسن نشر/ های تازه -

 2838 سال / زمستان6و  0شماره  صلنامةف و نویسندگان عناوین فهرست  

 پویا علیرضا /نخست سخن -

 مقدم جاللی مسعود دکتر /عامه اعتقادات در نماز تجلی -

 کیش صداقت جمشید دکتر /موسیقی و شفاهی منظوم های گونه -

 فربد صادقمحمد دکتر /حکم و امثال در آب جایگاه -

 بریص حمید دکتر /تبریز آذرشهر در ازدواج آداب -

 بشیرنژاد حسن /انقراض خطر و ایران محلی های زبان -

 امیرکالیی ابراهیم -اخگری محمد دکتر /(مازندران سنتی و مذهبی یادمان) سقانقار -

 حنیف محمد /بیهقی تاریخ در حکم و امثال -

 لیماکی خلعتبری مصطفی /مردم اعتقادات در آن جایگاه و استخاره انواع -

 زادهمظلوم محمدمهدی /کازرون در دوزی گیوه پیشه -

 هاشمی علیرضا سید /(میانه سده تا آغاز از) موسیقی تحول و گیری شکل -

 فروتفه کریمی محمد /کاشمر در سنتی قالیبافی هنر -

 ابراهیمی رقیه /قاجار دوره در مردم نذورات به نگاهی -

 شعبانی فاطمه /شناسیمردم های نامه پایان معرفی -

 قدیمی علی /مردم فرهنگ های سایت معرفی -

 قدیمی علی /(فولکلور و شناسیمردم حوزه در منتشره کتب ترین تازه) نشر های تازه -
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 2836 سال / بهار3و  7شماره فصلنامة  و نویسندگان عناوین فهرست

 مارزلف پرفسور با مصاحبه عامه/فرهنگ در تحقیق روش چگونگی -

 دوستی شهرزاد ملت/ یک ینامهزندگ و نیاکان کهن گنجینه فولکلور -

 عدیوی قنبری عباس بختیاری/ و چهارمحال در «قرآن چهل» آیین -

 ابراهیمی شهناز تهران/ های سقاخانه -

 همایونی صادق ایرانی/ های تعزیه کالبدشکافی -

 اکبری طاهره ها/ خانه های ورودی سردر بر باورها و فرهنگ -

 اصل شعبانی فاطمه چله/ شب آیین -

 شریفی احمد کردی/ های افسانه و ها سطورها -

 قنواتی جعفری محمد ایرانی/ عاشقانه های افسانه در بحثی -

 رسولی عباس وزوان/ در محرم -

 چالگر رزاقی مطلب اردبیل/ چالگر روستای در پاییز فصل -

 2836/ تابستان 3شماره فصلنامة  و نویسندگان عناوین فهرست

 پویا علیرضا نخست/ سخن -

 ، تهیه و تنظیم: فاطمه شعبانی اصلبرومبرژه کریستیان دکترمصاحبه با:  گیالن/ تا پاریس از فولکلور -

 دوستی شهرزاد عامیانه/ شعر آئینه در کاری گندم -

 صادقی علی کودکان/ عامیانه های ترانه -

 سوسفی جمالی ابراهیم کرمان/ های الالیی به نگاهی -

 استادآقا مریم ایران/ مردم فرهنگ در دوزی تکهچهل -

 مشیری منیژه دکتر امروز/ جامعه در «زخم چشم» -

 قنبری محمدرضا ایران/ در خانهمکتب به نگاهی -

 اشرفی لیال آذربایجان/ سنتی های بازی -

 ، ترجمه: سهیل سلیمیانمالینوفسکی برانیسالو دوباره/ جمعی وحدت و مرگ -
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 زادهآنی علی فرهنگیار/ یک معرفی -

 احمدی سادات زهرا کتاب/ فیمعر -

 2836 سال / پاییز25شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 پویا علیرضا نخست/ سخن -

 ساروخانی دکتر معنی/ تا روش از فولکلورشناسی -

 فرحسنی عبدالرحمن دکتر عامه/فرهنگ در سیاست بر درآمدی -

 سپهر همایون محمد دکتر حافظ/ دیوان در اساطیر بررسی -

 قبادی علیرضا دکتر ترکمن/ قوم فولکلور در الله -

 شهانقی سفیدگر دکترحمید شهریار/ استاد ترکی دیوان در آذربایجان فولکلور عناصر -

 همایونی صادق کارنواها/ -

 ویشلقی جمیل /(محلی نوازندگان) آذربایجان های عاشیق اشعار( فرم) شکل انواع بررسی -

 زادهحسن آمنه چهل/ و هفت اعداد بر تاکید با ایران مردم گفرهن در اعداد جایگاه -

 نیازی محسن دکتر کاشان/ انبارهای آب -

 احمدی رش رسول کردی/ تربیتی و تعلیمی های المثل ضرب -

 یاراحمدی کرزبر غالمحسین لرستان/ در سرد زمستان و گرم کرسی -

 زادهآنی علی کتاب/ معرفی -

 2836 سال / زمستان22شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 امیری صالحی سیدرضا دکتر نخست/ سخن

 صمیمی نیلوفر -امیری صالحی سیدرضا دکتر ملی/ همبستگی و نوروزی های آیین

 قبادی علیرضا دکتر همدانی/ نوروز

 حنیف محمد ملی/ همبستگی و اقوام کار آواهای

 نیازی محسن کاشان/ مردم های مثل در آب

 عدیوی قنبری عباس بختیاری/ مردم فرهنگ در ناآفرین و آفرین
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 سالمی عبدالنبی /«نجوا» شیراز انجوی استاد یاد با زمان گذر در شیراز مردم زبان

 نسب عمرانی الساداتاشرف بلوچستان/ و سیستان مردم پوشاک

 دمشهری عباسی اهللرحمت هرمزگان/ در حنا

 فربد محمدصادق دکتر ایران/ در مذهبی های سوگواری در هنر

 مرادی محمدرئوف عامه/فرهنگ در اقتصادی مفاهیم بررسی

 احمدی اهللسیف /«گلپایگان دستجرده مردمان ساده های بازی در تاملی» امروز های خاطره دیروز، های بازی

 رحمتی حسین «/مردمفرهنگ منظر از( ع) رضا امام زیارتی سفر آداب بر مروری» فقرا حج

 فاضلی اهللنعمت دکتر خودمانی/ اصطالحات شناسیمردم کتاب بررسی و نقد کتاب: یک شکافی کالبد

 زادهآنی علی کتاب/ معرفی

 2837 سال / بهار21شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 سردبیر نخست/ سخن

 ارشاد فرهنگ دکتر عامیانه/ ادبیات از شناختی جامعه برداشتی

 بهار مهری دکتر ایرانی/ های اسکناس روی های نوشته تحلیل: باطیارت و مبادله نظام و اسکناس

 فرحسنی عبدالرحمن دکتر /مذهبی اعیاد حوزه در اسالمی انسجام و ملی اتحاد

 زادهآنی علی /سنتی های بازی سازنده عناصر بر درآمدی

 قشمی علی -بایگان محمدرضا /(چاقوسازی و کاری ملیله موردی مطالعه) زنجان مردم دستی صنایع

 افروغ محمد /عامیانه های ترانه در( ع) علی

 زادهمظلوم محمدمهدی /کازرون مردمفرهنگ در غذایی مواد تهیه سنتی های روش

 نیاهاشم سیدمحمود /بیجار دیار های واژه در صداها فرهنگ

 قلندریان الهسیف /شوپه

 حمدیاریمحاج رقیه /فرهنگیاران آموزشی کارگاه و همایش نخستین گزارش

 زادهآنی علی /کتاب معرفی

 2837 سال / تابستان28شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست



7 
 

 پژوهش و واقعیت /نخست سخن

 مظاهری سهراب ها/ رسانه رسالتمندی و مردمفرهنگ اهمیت

 دوستی شهرزاد /ایران مردم فرهنگ در «فطر عید» مراسم از ای گزیده تحلیل و معرفی

 الحسینی ابوالمعالی نسرین فردوسی/ شاهنامه در ازدواج شناسی شکل

 مجلج فتاحی معصومه کالردشت/ در عروسی مراسم

 پهلوان کیوان بختیاری/ و لرستان لرهای میان در عروسی مراسم از ای جلوه

 محمدیاری حاج رقیه تسوج/ شهر در ازدواج مراسم

 ایوبی عبدالکریم دکتر مهاباد/ در عروسی مراسم

 پیراهری رنیّ تهرانی/ شهروندان نظر از ازدواج رسوم و آداب بررسی

 ضیائی مژگان اصفهان/ ارامنه میان در زناشویی و ازدواج

 زادهآنی علی /(مردمفرهنگ واحد موزه اقالم معرفی) عروس دان سرمه و جازلفی

 زاده بزرگ عبدالسالم بلوچستان/ مکران منطقه در ازدواج مراسم

 رامندی یوسفی هاجر دانسفهان/ های نشین تات میان نامزدی دوران

 الحسینیابوالمعالی نسرین شناسی/ کتاب و کتاب معرفی

 2837 سال / پاییز24شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 نخست سخن

 قنواتی جعفری محمد ایران/ عامهفرهنگ در خوانی کتاب و کتاب

 زیجها ناهید دختران/ هفت قصه نمایشی های جنبه

 ابوترابی روفیا -قبادی علیرضا اعتصامی/ پروین جهان زیست

 الحسینیابوالمعالی نسرین دارجنگه/ به نو نگاهی

 منصوری مریم عامیانه/ های مثل و باورهای در آب شناختی مردم تحلیل

 یزدی دانش فاطمه سنگی/ های کتیبه استناد به یزد مردمفرهنگ در وقف

 نوبان مهرالزمان ایران/ مردمفرهنگ در نذری های سفره بر درآمدی

 عسلی فاطمه -بزرگی مرادی عقیل /(کاشان) برزک در محرم ماه در عزاداری
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 ماکویی سویل کشور/ در فرهنگی صنایع توسعه ملی همایش نخستین گزارش

 زاده آنی علی احمدی/ الهسیف استاد گرامیداشت

 زادهآنی علی کتاب/ معرفی

 2837 سال / زمستان20شماره  فصلنامة نو نویسندگا عناوین فهرست

 شعاع اصغر نخست/ سخن

 ثواقب جهانبخش دکتر شفاهی/ ادبیات در( ص) اکرم رسول جایگاه

 جهازی ناهید نوجوان/ و کودک شفاهی های افسانه نمایشی های جنبه

 سربخش کریم پویانمایی/ در عامه ادبیات کاربردهای

 حنیف محمد صفوی/ عباس شاه به مربوط شفاهی های قصه بر تحلیلی

 ماکویی سویل مردم/فرهنگ در نوروزی های آیین

 بایگان محمدرضا اوزن/ قزل رود حاشیه مردمان بهاری های آیین

 زاده آنی علی نوروز/ ایام با ها سوگواری تقارن آیینی های جلوه

 محمدپور عادل /هورامان مردم فرهنگ آینه در پیرشالیار جشن

 پیشدادفر فرخنده هرمزگان/ «درتوجان» یآباد در عروسی مراسم

 ظریفیان محمود /«تفرش نقوسان گویش» کتاب نقد و معرفی

 زادهآنی علی کتاب/ معرفی

 2833 سال / بهار26شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 ثواقب جهانبخش دکتر ایران/ مردمفرهنگ گستره در شعبانیه اعیاد

 هاشمی علیرضا سید عامه/ های یستانچ در «نماز» فریضه بازنمایی

 انواری زهره خوزستان/ عرب و ترکمن اقوام در ازدواج رسوم و آداب

 طاهری مرضیه -میراسکندری فریبا دکتر /بیابانک و خور مردم فرهنگ در خرما و نخل شناختی مردم تحلیل

 جمالی ابراهیم -پورسجاد فرزانه /ایران غربی های استان در گندم گردآوری درباره عامه باورهای

 میرزایی فاطمه -آقاجانی علیرضا دکتر -خانقاه عسکری اصغر دکتر /تهران شهر در کفاشی و کفش فرهنگ بررسی
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 شهدادیان زهرا -سپهر محمدهمایون دکتر /شناختی مردم منظر از میناب زنان پوشاک بررسی

 پورطاهریان معصومه /کهن کالمی های بازی افسون

 خوشنو طاهری اهلل حشمت -نوری عسکری دکتر /ای زورخانه باستانی ورزش یشناخت مردم بررسی

 آزادبخش احسان سید /شویانقالی مراسم بر مروری

 زادهآنی علی /کتاب معرفی

 2833 سال / تابستان27شماره فصلنامة  و نویسندگان عناوین فهرست

 نخست سخت

 حنیف محمد دکتر فارسی/ عامه های قصه های ویژگی

 جهازی ناهید ایرانی/ های افسانه در پردازی شخصیت

 محمدی الهام نامدار/ امیرارسالن واره رمان نمایشی های مایه بن

 مقدم هاشمی امیر -فاضلی اهلل نعمت دکتر ایرانی/ شوخی های قصه شناسی ریخت

 یوسفی محمدرضا ایرانی/ های افسانه بازآفرینی تا گردآوری از

 ذوالفقاری حسن دکتر نامه/ناز فلک منظومة در ها شخصیت های مایه نقش بررسی

 (قنواتی) جعفری محمد دکتر /(حیوانات) تمثیلی های افسانه

 سلیمیان سهیل انیمیشن/ قالب در شب یکهزارو فرامادی موجودات بازآفرینی های قابلیت

 مظاهری سهراب /عامه های قصه برداری بهره و بندی طبقه گردآوری، بر مروری

 عدیوی قنبری عباس دکتر /«سمنبر و بیک حیدر» عامیانه منظومه اقتباسی های قابلیت

 سامانی بهرامی شایسته شناسی/ افسانه و ها افسانه شناسی منبع

 2833 سال / پاییز23و  23شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 نخست سخن

 ظریفیان مودمح ملی/ همگرایی رویکرد با رادیویی های برنامه در ها مثل کاربرد

 آنزان احمدی کورش بختیاری/ سنتی پوشاک چوقا؛

 فرزانه حمیده /(شناختی مردم مستند برای طرحی) آب از بهینه استفاده و سازی ذخیره سنتی شیوه بندان؛ آب
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 محمدی علی محبوبه مصرف/ و تولید های شیوه درباره عامیانه دانش بازشناسی

 نیا ظریفی سنمح دزفول/ در عروسی مراسم نگاری مردم

 سامانی بهرامی شایسته -دوستی شهرزاد ارزشی/ رویکرد با مردمفرهنگ در نان و آب مصرف های جلوه

 عدیوی قنبری عباس بختیاری/ های مثل و زدهازبان در اقتصادی مفاهیم و واژگان بازشناسی

 اصل قبادی پرستو -مرادخانی صفیه کاکاوند/ ایل در( مور) مویه ابیات

 2833 سال / بهار12و  15شماره  فصلنامة و نویسندگان اوینعن فهرست

 نخست سخن

 ماکویی سویل نمادها/ و هاآیین ایران؛ مردمفرهنگ در(السالم علیه) رضا امام حضرت جایگاه بازنمایی

 ئیانخواجه میترا آفتاب/ طلب زراعی هایآیین نمایشی هایجنبه

 دوستی شهرزاد ایران/ مختلف مناطق در آیینی هایآش بررسی

 زادهآنی علی /(خانواده بر تأکید با) مردم فرهنگ در مهرورزی هایجلوه

 جزایری مهناز عامه/فرهنگ در مهمانداری هایآیین

 نژادجعفری ابوالفضل سید خیزران/ تا نخ گیالن؛ از هایبافته دست

 قربانی علی بافی/ روستایی؛ فتیله مناطق در بومی صنایع هایکارکرد

 عباسی الهام نهاوند/ قالی قالی؛ مطالعه ساخت و طرح

 گالبزاده محمد سید ایران/ مردمفرهنگ در شال تاریخی سیر

 زادهحاجی محبوبه محمدیه/ روستای در بافی عبا بومی هنر بررسی

 طباطبایی شکراله فهلیان/ مردمفرهنگ در نوازی مهمان هایجلوه

 رخشایسته الهه شیرانیان/ نجات علی و صریمب اکبر فقید؛ علی فرهنگیاران گرامیداشت

 2833 سال / پاییز18و  11شماره فصلنامة  و نویسندگان عناوین فهرست

 نخست سخن

 حسینیمحب محدثه دکتر مصرف/ شناختی انسان ابعاد

 حیدری مهدی -فکوهی ناصر دکتر فرهنگی/ هنجار کاری؛ یک وجدان
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 ثواقب هانبخشج دکتر مکتوب/ و شفاهی ادبیات در کار فرهنگ

 دهکردی ریاحی سیمین -خانقاه اصغر دکتر چالشتر/ منطقه بر تأکید با ایران؛ مردمفرهنگ در کلید و قفل

 رستمی مصطفی دکتر /(شناختی مردم مستند برای طرحی)مازندران  چوبی هنرهای چوتاشی؛ بررسی

 برونی امیرهوشنگ گیالن/ فرهنگ در مردی گیله کشتی مراسم آیین و آداب

 ماکویی سویل -الحسینی ابوالمعالی نسرین مردم/ فرهنگ در ترحیم مجالس هایسنت و آداب

 یاریمحمد حاج رقیه ایران/ مردمفرهنگ در صفر ماه سوگواری نمایشی هایجلوه

 زادهآنی علی ایران/ مختلف مناطق در محرم ماه عزاداری نمادین هایجلوه

 رخشایسته الهه /(الالیی و دوبیتی) شفاهی ادبیات در عاشورا قیام بازتاب

 زارع محمدباقر گیالن/ محلی بازارهای در کار آوای

 2835 سال / بهار14شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 ، گفتگو کننده: سویل ماکوییعادل حدّاد غالمعلی دکتر با گفتگو صاحبنظران/ دیدگاه از مردم فرهنگ در خرافه مرز تبیین

 تفکّری علی -حنیف محمّد دکتر صفوی/ دوره مکتوب قصّه چهار در ملّی هوّیت یهامؤلّفه

 جهازی ناهید انیمیشن/ به افسانه تبدیل هایشیوه

 فوالدوند مهناز مردم/فرهنگ در سراییمدیحه

 حقگو آزاده گیلک/ و کرد آذری، قوم سه در الالیی بررسی

 میرخلیلی محمّدجواد سید یزد/ در زیلوبافی هنر

 اسد بنی زیبا /(دوزی سلسله) دوزی پته عامیانه برهنر روریم

 چگنی ولیخانی فاطمه دوزی/تفرشی و دوزیگوشه دستی هنرهای شناختیمردم بررسی

 سیرت تابان کاووس یاسوج/ فیروزآباد مردمفرهنگ در ازدواج آیین

 2835 سال / تابستان10شماره فصلنامة  و نویسندگان عناوین فهرست

  ، گفتگو کننده: سویل ماکوییداداشی دکترایرج با گفتگو صاحبنظران/ دیدگاه از مردمفرهنگ در خرافه زمر تبیین

 جهازی ناهید جنوب/ های افسانه بر کیدتأ با افسانه در آیین های جلوه

 آبباریکی حسینی آرمان سید /(جنوبی حوزه) کردی ادبیات در (السالم علیه)علی موال حضرت سیمای
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 پوریداهلل معصومه -فر یوسفی شهرام دکتر آمل/ شهر عامّه ادبیّات در بازار کار و کسب ایفض بازتاب

 نیاحاتم شهرام تهران/ بازار در بوعلی سرای فروشان فرش کسبه فرهنگ

 هاشمی علیرضا سیّد تهران/ ورامین تا عمان نجد از کُتی عرب طایفه فرهنگی -تاریخی خاستگاه

 رخشایسته الهه /(مرگ ازدواج، توّلد،)اجتماعی زندگی های نآیی در احترام های  جلوه

 افروغ محمّد /(متن گفتار قالب در گیری بهره قابلیّت با الگویی) ایرانی فرش در شناسی نشانه و نماد

 غفّاری زهرا ترکمن/ فرش نقوش بررسی

 فروتقه کریمی محمّد کاشمر/ در شبانی و کشاورزی کار نواهای و آواها

 2835 سال / پاییز16شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 یاریمحمد حاجی رقیه /(ها سوگواره و پیشواز مراسم بر تأکید با)ایران  مردمفرهنگ در محرم ماه سوگواری آیین تجلی

 آبادینوش مشهدی محمد دکتر ایران/ در برداریتوغ هایآیین به شناختیمردم نگاهی

 شیخ سعادت ایران/ در آیینی ایشنم از ای گونه تعزیه

 آبادی دولت عباس سیستان/ در تعزیه های ویژگی

 باقری رحمان لرستان/ در مویه و مرگ های آیین

 قبادی پرستو -مرادخانی صفیه دکتر کاکاوند/ ایل در سوگواری آیین

 فاضلی اهللنعمت دکتر آباد/ صلحم روستای موردی مدرن؛ نمونه زندگی سبک گسترش در روستایی مدارس فرهنگی کارکرد و نقش

 دانش فاطمه متأخر/ های سده در دختران تعلیم جایگاه یزد؛ مطالعه های مکتبخانه

 ناوان صمدی عزیزاهلل تالش/ مردمفرهنگ در محرم ماه آیینی های جلوه

 2835 سال / زمستان17شماره فصلنامة  و نویسندگان عناوین فهرست

 نخست سخن

 رخ شایسته الهه ایران/ مردمفرهنگ در یلدا شب های آیین

 شاهرودی المیرا -دوستی شهرزاد عامّه/فرهنگ در سوری چهارشنبه مراسم و ها آیین

 دهقان حسن -قشمی علی زنجان/ استان در نوروزی هایپیک

 نظرنیک علی اصغر /(نوروزخوانی و نوروزی غذاهای معرّفی) مازندران در نوروز آیین
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 توحیدی فؤاد کرمان/ استان نواحی موسیقی

 زاده رضاقلی بهنام آذربایجان/ فولکلور تبلور عاشیقی؛

 باقری رحمان کوهدشت/ شهرستان در ازدواج مراسم

 یدایی پروین همدان/ در سنّتی های نوشیدنی انواع بر مروری

 مهدوی حوّا میبد/ مردم سنّتی خوراک و خورد

 (بخشی یحاج یادواره) ایران مردمفرهنگ در شهادت و ایثار

 2832 سال / بهار13و  13شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 نخست سخن

 محمّدی علی محبوبه بزرگسالی/ تا گهواره از تالش و کار به تشویق

 جهازی ناهید -(قنواتی) جعفری محمّد ایرانی/ های متل و ها افسانه در کوشش و کار جایگاه

 عزّتی فاطمه اهی//شف ادبیّات در کار سنّتی های مؤلفه

 حنیف محمّد دکتر ایران/ شفاهی و مکتوب ادبیات در تالش و کار های آسیب

 خزایی شیرین -سپهر همایون محمّد دکتر قدیم/ تهران گردی دوره های پیشه جارآواهای شناختیمردم مطالعه

 زاده آنی علی زنانه/ مشاغل های ترانه و آواها در مضامین بررسی

 جاوید هوشنگ /(موسیقایی فرهنگ از زیباشناختی مستندی) شبانان میان در آهنگین اصوات

 ئیان خواجه میترا بوشهر/ نشینانساحل کارآوای مه؛ینِ

 محمّدیاری  حاج رقیه ایران/ مردم رفتاری های سنّت در گروهی کار تجلّی

 اللّهیجانب محمّدسعید هداوند/ عشایر موردی مطالعه عشایر؛ اقتصادی زیست

 دوستی شهرزاد دگریاری/ و همیاری خودیاری، زنان؛ سنّتی یاریگری هایجلوه

 رستمی مصطفی دکتر چوتاشی/ پیشه به شناختیمردم نگاهی

 چگنی ولیخانی فاطمه مرکزی/ استان در فرش رفوگری و رنگرزی

 سامانی بهرامی شایسته کتابشناسی/

 2832 سال / پاییز85 فصلنامة شماره و نویسندگان عناوین فهرست



14 
 

 نخست سخن

 فریدزاده عبدالرّضا تجربی/ برداشتی نمایشی؛ مکتوب اثر به شفاهی های افسانه تبدیل

 حنیف محمّد دکتر تلویزیون/ و رادیو در آن کاربرد های تفاوت و گویی قصّه

 آزادی فیروز دکتر سالطین/ حکایات تلویزیونی؛ مختلف های قالب در شفاهی تاریخ بازآفرینی های قابلیّت

 سیّاحیان فهیمه نمایشی/ های برنامه گفتگونویسی و ها المثل ضرب

 ماکویی سویل /«گردی کوسه» واره نمایش نمایشی های قابلیت

 جهازی ناهید پویانمایی/ فیلمنامه نگارش برای ایرانی های افسانه از یابی ایده

 عطاردی الهه ها/ اسطوره بازآفرینی تلویزیون؛ سازیبرنامه در استریپکمیک کاربردهای

 سرشکی رفیعی آزیتا همدان/ در عروسی مراسم موردی بررسی مستند؛ برنامه یک کارگاهی های یافته

 ئیان خواجه میترا رادیویی/ های نمایش قالب در ها متل بازآفرینی امکان بررسی نمایش؛ - متل

 درزیگو فریده -خدایی شریف مجید دکتر رادیویی/ های نمایش در آن جایگاه و نقّالی

 زادهآنی علی /واننوج و کودک سرگرمی - مسابقه های برنامه برای کالمی هایبازی شناسی ریخت

 هاشمی  علیرضا سید /رادیویی سازیبرنامه در آن کاربردهای و چیستان

 آذرخش حمیرا -اخگری محمّد دکتر /کُرد فرهنگ در خوانی بیت استانی؛ های شبکه در محلّی ادبیات

 دستجردی  جعفرزاده مصطفی /تصویری و ویدئویی ایه نماهنگ قاب در قم گرددست محلّی؛ اشعار روایت به زندگی سبک تصویرسازی

 قربانی مجید /1931 -1931 صداوسیما دانشکدهدر  تلویزیونی و رادیویی سازی برنامه و مردمفرهنگ حوزه های نامه پایان معرّفی

 2832 سال / زمستان82شماره فصلنامة  و نویسندگان عناوین فهرست

 نخست سخن

 هاشمی علیرضا سید ای/هسته خانواده به گسترده خانواده از فرهنگی عناصر و الگو تغییر

 رضایی مریم ها/خانواده فرهنگی تغییرات در هارسانه نقش

 ماکویی سویل تجربه/ و خرد مردم، جایگاهفرهنگ در سالخوردگان تکریم

 حسینی اسماعیل سید ی/کردفرهنگ در مادرانه هاینوازش

 دوستی شهرزاد مردم/فرهنگ و اسالم مکتب در پدر منزلت و مقام

 تفکری علی -حنیف محسن ایران/ مردمفرهنگ در کودکانه هایطلبیفیض انواع بر مروری
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 ذوالفقاری حسن دکتر فارسی/ هایالمثلضرب در خانوادگی روابط و خانواده

 قاسمی مریم -نوروزی اسداهلل دکتر زبانی/ و اقلیمی عناصر بررسی مهرگان، هایواسونک

 رخشایسته الهه ملی/ هایجشن و هاآیین در احترام بازتاب

 زادهآنی علی ایرانی/ خانواده کانون در زن به مهرورزی روز

 مقدم علوی سادات نسرین سبزوار/ در سنتی هایخانه معماری سبک

 فشارکی جعفری زهرا -خزایی شیرین اقلیمی/ فرهنگی تاثیر ،فشارک و ماسوله روستاهای هایخانه معماری

 رحقی هنرمند مهدی گلشاخاتون/ چشمه در عروسان جشن :مادرشوهر و عروس احترام و تکریم جشن

 صابر زهرا فارس/ اقلید در سنتی ازدواج سبک

 قربانی مجید کتاب/ معرفی

 2831 سال / بهار81شماره فصلنامة  و نویسندگان عناوین فهرست

 نخست سخن

 هاشمی علیرضا سید استانی/ های شبکه «مردمفرهنگ» رادیویی برنامه در کندوکاوی

 حجازی ناهید ایران/ در زمستانی هایآیین نمایشی هایجنبه

 دوستی شهرزاد مردم/فرهنگ در قربان عید آیینی هایجلوه

 باریکانی سمیرا -سپهر یونهما محمد دکتر تهران/ شهر کالن در مذهبی اعیاد شناختیمردم بررسی

 یاریدولت پروین -یاری دولت زهرا حیوانی/ و گیاهی الیاف از استفاده با سیستان سنتی هنرهای

 حسینیشاه علیرضا سمنان/ استان سنتی دامداری نمادهای

 یاریدولت عباس سیستان/ مردم هنر و فرهنگ بر باد تأثیر

 زادهآنی علی -تفکری لیع کشمش/ تا غوره از سنتی؛ و طبیعی نوشیدنی

 اکمل وارسته رضا آباد/اسد بوجین حرکتی بازی

 محسنی مؤید مهری سیرجان/ هایترانه مرودی مطالعه محلی؛ هایترانه مضامین

 مردمفرهنگ فقید استادان از یادبودی

 2831 سال / تابستان88شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست
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 نخست سخن

 خرمی مراد علی /بزرگساالن یا کودکان ها؛ نهافسا شناسی مخاطب

 عُدیوی قنبری عبّاس دکتر /بختیاری مردم شفاهی ادبیّات در ها کودکانه

 جهازی بدری /شاهنامه حماسی های افسانه از اقتباس

 رخ شایسته الهه /سنّتی های خانهمکتب در آموزشی فرهنگ و تعلیمی ادبیّات

 ئیان خواجه میترا /تلویزیونی و رادیویی های مایشن در گیری بهره برای ها متل ویژگی

 رحمتی حمیدرضا -آزادی فیروز /لری های متل های ویژگی و ها مضمون

 مظاهری سهراب /آسمون بلند ماه متل؛ یک تحلیل

 جهازی ناهید /آنها نمایشی  های جنبه و کودکان محلّی های بازی عناصر

 زاده آنی علی/ شعاع اصغر شتانانگ با بازی کودکانه؛ های بازی شناسی روان

 کلور مجاوری محسن /خلخال شاهرود کلور مردم  سرگرمی و بازی فرهنگ

 ضرغامی الزمان فروغ /(شمالی خراسان) قوچان محلّی های بازی

 مردمفرهنگ واحد فقید فرهنگیاران از یادبودی

 2831 سال / پاییز84شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 نخست سخن

 چهری بهروز -زاده آنی علی گزینی/ نام فرهنگ در تلویزیونی های مجموعه نقش

 محمّدیاری حاج رقیه زنان/ دمحورمُ پوششی های سبک

 زادهرضاقلی بهنام زنجان/ استان محلّی غذاها فرهنگ؛ مؤلفه مثابه به ها خوراکی و غذاها

 زاده بزرگ عبدالسالم بلوچستان/ در محلّی و مذهبی های جشن

 رخ شایسته الهه کشاورزی/ در بخش شادی های آیین

 نسب انصاری بنیامین قشم/ در( باران بارش طلب) دعا قبله آیین شناختی نشانه تحلیل

 نیا سلطانی اشرف دمام/ بوشهر؛ محلّی موسیقی بر سیری

 لیماکی  خلعتبری مصطفی دکتر مازندران/ غرب های امامزاده و متبرکه بقاع

 احسن طاقتی اسداهلل /(همدان) کبودرآهنگ سو شیرین در نوروز عید و ون سال از استقبال
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 رحمتی حسین دامغان/ امیریه در غلتان گل آیین

 2831 سال / زمستان80شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 نخست سخن

 الحسینی ابوالمعالی نسرین رادیویی/ نمایش دراماتورژی

 فخری آزاده کوراوغلو/ اسهحم اقتباسی و دراماتیک هایجنبه

 پورمعروف نشمیل کردی/ سنتی سجاده برمال؛

 بیگی مرتضی -حاتمی علی کلهر/ ایل عشایر «بافی چپق»هنر

 نژادان رستمی خاور کرد/ مردمفرهنگ در شناسی نماد

 هاشمی علیرضا سید مردم/فرهنگ در سنتی همیاری تعاون؛

 بستکی بختیاری پروین -جمعه امام فرهاد دکتر اراک/ سنتی بازار سراهای فلکوریک هایجنبه

 بهرامی عباس ساوه/ نوبران قلعتین در بافیقالی و قالی

 داغیقره ایرج بیجار/ مردم فرهنگ در نان، جایگاه

 2838 سال / بهار86شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 سردبیر نخست/ سخن

 ماکویی سویل جوانان/ گیزند شیوه شاپ؛ کافی شناختی مردم های ویژگی

 زادهآنی علی ای/میوه هاینوشیدنی فرآوری شناسیگونه

 چمه کرمی یوسف دکتر ایرانی/ بومی بازی چوگان؛ شناسیباز

 ربیعی آزاده گیالن/ در کهن ورزش مردی؛ گیله کشتی

 رخ شایسته الهه مردم/فرهنگ در  بهاری بخش شادی های آیین

 آقائی فرید مریم -خسروشاهی میری حمیده اسفنجان/ در بهار روز ششمین و سی بانیقر آیین شناختی مردم بررسی

 دوستی شهرزاد قشقایی/ عشایر در «داری» بافت صنایع

 یعقوبی حمیده سیستانی/ زنان پوشاک زنان؛ دستی هنرهای

 لونی پرویز الیگودرز/ مردمفرهنگ در رمضان
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 2838 سال تابستان /87شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

  نخست سخن

 خانی حسین دکتر اسالمی/ تمدن و غربی تمدن در «زندگی شیوه» شناسی مفهوم تطبیق

 زاده آنی صدیقه -زاده آنی علی ترافیک/ به رسانه آموزشی رویکرد

 ابراهیمی معصومه دکتر ها/ لک فرهنگ و تاریخ خاستگاه،

 هاشمی علیرضا سید مردم/فرهنگ در ترحیم مجالس آداب

 سعیدی پریسا -میرحیدری لسادات امریم کرمانشاه/ کودکان شفاهی ادبیات شناسی گونه

 جهازی ناهید زنانه/ نمایشی ای بازیه در پسیکودرام

 ییان خواجه میترا بیابان/ غول و پسر نمایش رادیویی؛ نمایش به افسانه تبدیل های جنبه

 نیاسلطانی اشرف شهر/بو روایت ماهی؛ ننه افسانه دراماتیک های ویژگی

 2838 سال / پاییز83و  83شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 نخست سخن

 اکبری فاطمه -بابایی پروین ایرانیان/ پوشاک سبک گیری شکل بر مؤثر عوامل بازنمایی

 سیف محمدی معصومه -یارمحمدتوسکی مریم آذربایجان/ در زنان پوشاک شناختی نشانه بررسی

 یعقوبی حمیده رنگ/ و نقش بلوچ؛ زنان پوشاک های دوزی سوزن

 پور ابراهیم مهناز وایبر/ واقعیت؛ اجتماعی ساخت در مجازی فضاهای نقش

 محمدزاده مهدی -زاده فلسفی اسد سارا بومی/ فرهنگ تداوم ایران؛ در سنتی چوبی هایبازی اسباب

 زاده توکلی محمد /(نمایشی های مجموعه در داریبر بهره جهت) صفوی دوره غذایی آداب محتوای و فضا توصیف

 زاده آنی صدیقه -حنیف محمد ملی/ رسانه در بومی های نمایش از استفاده های قابلیت

 هاشمی علیرضا سید فولکلور/ و فرهنگ حوزه در اینترنتی های پایگاه  معرفی

 صالحی محسن شناختم/ من که آنگونه کمندی، عباس

 2834 سال / بهار42و  45شماره فصلنامة  انو نویسندگ عناوین فهرست

 خاشعی رضا تصویری/ شناسی انسان تا شناسی مردم از
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 لبیبی محمدمهدی ملی/ رسانه در سازی برنامه بر شناسی مردم دانش تأثیر

 سپهر همایون محمد فرهنگی/ شناسی انسان با ملی رسانه تعامل بررسی رسانه؛ و فرهنگی شناسی انسان

 عارف محمد کمیجان/ زنان سنتی نمایشی های آیین در هنر شناسی انسان یها جنبه بررسی

 افروغ محمد قشقایی/ عشایر های بافته دست در کارآفرینی پشتوانه نوآوری، و خالقیت

 نژاد تهامی محمد ایرانی/ اقوام باورهای و ها آیین از بصری خاطره به بخشی نظم

 نژاد طالبی احمد مذهبی/ و دینی های آیین نمایشی ایه ظرفیت به نگاهی عاشورا؛ نمایشی های آیین

 اژدری محمد داری/ سرمایه زندگی سبک با آن مقایسه و (ع) ائمه و اسالم نگاه از زندگی سبک های مؤلفه بررسی

 احمدی اعظم -دانش پروانه گرگان/ شهر دختران و مادران زندگی سبک مقایسه

 2834 سال / پاییز48و  41شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 غالمرضایی زهرا صفوی/ عصر تا باستان دوره از ایرانی منسوجات های نگاره

 قشالق قره نوروزی حسین ترکمن/ قوم فرهنگی هویت های مؤلفه تبیین

 کماللو خدیجه ساوه/ شهرستان روزبازارهای با بازاراصلی تطبیقی بررسی

 میرزایی جمشید امروز/ ایران در عاشورا های عزاداری در فرهنگی تنوع شناسی جامعه

 دنیایی کلثوم ام -هاشمی سیدضیاء دکتر اجتماعی/ هویت بازتعریف و عمومی فضاهای در چادر پوشش های سبک

 پور تقوی محمدرضا -صلواتیان سیاوش -اسماعیلی محسن الحیات/ مفاتیح شریف کتاب در خانواده های ویژگی اسالمی؛ خانواده

 کرمی زهرا -شهبندی اعظم والدین/ و جوانان فراغت اوقات در همراه تلفن صرفم الگوی بررسی

 2830 سال / بهار44شماره فصلنامة  و نویسندگان عناوین فهرست

 کاکاوند سمانه زندیه/ گشای گیتی تاریخ آیینه در نوروزی های آیین

 مشیری منیژه سین/ هفت سفره به کهن نگاهی و نوروز

 زاده آنی علی سین/ هفت سفره موردی مطالعه رسانه؛ در آن ییبازنما و فاطمی نوروز

 رخ شایسته الهه بهار/ آور پیام فیروز، حاجی

 ماکویی سویل رهایی/ عدالت، ثبات، نوروز؛ آیین در صلح کارکردی های جلوه

 خیرآبادی پور عنان مجید /کریم قرآن در زنان زندگی سبک مصادیق و ها ویژگی
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 گتابی پور حبیب کرم ایران/ در زندگی سبک تحوالت

 لو نبی فاطمه - لو نبی زهرا: مترجمان گیری/ تصمیم بر مردمفرهنگ تأثیر

 دستجردی جعفرزاده مصطفی عامه/ فرهنگ در دوستی و صلح تجلی نوروز فرهنگیاری؛ مقاله

 برارپور فریده کالردشت/ گیاهی داروهای معرفی فرهنگیاری؛ مقاله

 2830 سال / تابستان46و  40شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 روحی ترانه نشین/ کوچ عشایر معماری چادر؛ سیاه

 دوستی شهرزاد تولید/ جهت ساده ابزارهای کارگیریبه سنتی؛ حصیری و چوبی هایبافتنی

 محمدیاریحاجی رقیه گفتاری/ هایسنت در یاریگری و کار تجلی

 امیری مژگان /...شب هزارویک های داستان براساس زیستن؛ آگاهانه تا آگاهی از

 موسوی هاشم سید دکتر -پور کریم نسرین دکتر کتالم/ مردم امروز محلی فرهنگ در تیرگان اساطیری جشن

 میراسکندری فریبا دکتر -صدری سیدحسین میانه/ شهرستان مذهبی هایهیئت شناختیمردم بررسی

 هاشمی علیرضا سید مردم/فرهنگ حوزه هایفصلنامه در آوایی هاینشانه جدول درج و معرفی ضرورت

 نصیری علی -حجازی صدراهلل -سیمکانی دهقان رحیم -نصیری اهللولی اسالمی/ زندگی سبک در بنیادین هایمؤلفه

 جیسید محمد کاظمی اون -پوررضا تقوی، مترجمان: محمدمندوزا کلی -گاربر دیانا جدید/ هایرسانه در ایرسانه سواد آموزش

 پیرحیاتی عصمت /«مدرنیته و مد» کتاب معرفی

 2830 سال / زمستان47شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 ابراهیمی آمنه /ایرانی های قصه ماندگاری و پدیداری در زن نقش

 فخری آزاده /ترکیه و ترکمن آذربایجان، اقوام در کوراوغلو حماسه تطبیقی بررسی

 جهازی ناهید /نکودکا های بازی ترانه

 پور معروف نشمیل /کُرد مادران نوازش و ناز های نغمه و ها الالیی بر تحلیلی

 دارابی علیرضا /قاجاریه و صفویه دوره نویسان سفرنامه دید از نوروز

 پور اسماعیل محمدمهدی /عرفانی شناسی انسان در موالنا مثنوی از بیت یک بررسی

 امیرمظاهری امیرمسعود -مجیدی نسیم /دینی هویت الگوی ایجاد در ا. ا. ج تلویزیونی های برنامه نقش بررسی
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 داغی قره ایرج /بیجار چنگیزقلعه روستای مردمفرهنگ در آن انواع و باد

 دستجردی جعفرزاده مصطفی /امروز به تا گذشته از قم کهک در نشینی شب سنت و رسم

 خلج پرستو -گلپایگانی معصومه -خلج پگاهانگلیسی: کیت تم، مترجمان: ما، ترجمه ریت هیه  /مردمفرهنگ در جمعی ترس کنترل

 پیشخانی سبز محبوبه سیده /«خراسان کرمانج قوم ملی هویت با واگرایی همگرایی، های زمینه بررسی» کتاب معرفی

 2836 سال / بهار43و  43شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست

 شعاعیشیخ فهیمه معاصر/ ایران فرهنگی هویت تقویت و باستان ایران در حجاب جایگاه

 غالمرضایی زهره صفوی/ عصر هایبافته برترین مورد در پژوهشی

 سازچیت رضامحمد افشار/ نادرشاه های سرپوش

 اکبری فاطمه -بابایی پروین ایران/ در زنان پوشاک تزیینات و زیورآالت در سکه جایگاه بررسی منزلت؛ و زیبایی

 یعقوبی حمیده بلوچ/ زن سنتی تزیورآال

 توسکی یارمحمد مریم -سیف محمدی معصومه ایالم/ کُرد قوم زنان سنتی پوشاک

 قربانی مجید -سپهر همایون محمد روشنایی/ نفتی هایچراغ انواع کارکرد و شناخت

 طاهری قاسم -نیا ظهیری مصطفی ممسنی/ نورآباد بابامنیر روستای در ازدواج تطبیقی تغییرات بررسی

 فردعظیمی فاطمه ملی/ رسانه تلویزیونی هایمجموعه زبان در زندگی سبک تغییر بازنمایی

 زینت اسماعیل، سارا مسعود و زینب محمود تواب؛ محلی/ هایمارک جای به المللیبین هایمارک خرید به کنندگانمصرف ترجیح بر مؤثر عوامل

 گلستانی راشین: مترجم

 طباطبایی الحقلسان بیابانک/ خور در کشت عرفی حقوق

 افشانیگل قاسمی کاظم شهر/قائم افشان گُل روستای مردم هایالمثلضرب بر دامداری و کشاورزی فرهنگ تأثیر

 2836سال  پاییز و زمستان/ 02و  05شماره  فصلنامة و نویسندگان عناوین فهرست 

 زادهعلی آنیمردم؛ از فروردگان تا علفه/ بزرگداشت درگذشتگان در فرهنگ

 مردم؛ از گذشته تا حال/ سید علیرضا هاشمیآداب غسل اموات در فرهنگ

 زهرا صالحی -یاریولتدها/ عباس بندی و مفاهیم نقش و نگارههسنگ قبرهای گورستان سفیدچاه بهشهر؛ نوع شناسی، پیکر

 السادات میرحیدریجا مانده از سوگ سیاوشان/ مریمآیین چمر؛ آیینی به



22 
 

 

 سهراب سعیدی -عامه هرمزگان/ فاطمه مدرسیهاردهمی؛ روزی با شروه در فرهنگآیین چ

 زینب خسروجردی -کهندخت جهانمعرفی قنات روستای بوا/ پروین

 رخهای فارسی با رویکرد اخالق اسالمی/ الهه شایستهداری در مثلهمسایه

 سارا زینی حسنوند -زارییئددی فات فطیر آذربایجان/ آرش تیرانداز اللهجایگاه فرهنگی اجتماعی شیرینی سنتی اهری و 

 در اورامان/ محمدرشید امینیباغداری 

 سید علیرضا میرمحمدی«/ اهلل بده بارون» کتابمعرفی 

 (/ سید علیرضا هاشمی93تا  1از شماره ) موضوعی فصلنامه فرهنگ مردم ایراننمایه 

 

انتشار  291تا 229، صص 1931، پاییز و زمستان 01و  01، شماره «فرهنگ مردم ایران »امهنخست این نمایه در فصلننسخه 

 یافته و برای بازنشر در اختیار سایت انسان شناسی و فرهنگ قرار گرفته است.

 

 

 

 

     

       

       

       

       

 

         


