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صفوی تا پايان پهلوی   دورهپوشاک زنان کرد ايران در سفرنامه های   فرامرز آقابیگی   10 
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 44 خلیج فارس دريچه شهر فرنگ ديوان صائب خسرو احتشامی هونه گانی 
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 108 ساطیر و ادبیات ملل( اسیاوش و سودابه )بررسی تطبیقی موارد مشابه در   اکبر نحوی و علی امینی

 109 تعبیر اصطالح ضمیر در زبان روسی  سید حسن زهرائی 

 110 زبان شناسی و مشکل تعدد معادل ها در زبان فارسی  اصطالحات فضل اهلل بدری زاده و منیژه يوحنايی 

سید علی اصغر میرباقری فرد و مهدی  

 رضايی

 111 جايگاه صحو و سکر در مکتب عرفانی بغداد و خراسان 

فرشیدورد   خسرو  112 (فارسی  زبان  تاريخی  دستور)  فارسی  زبان  در  آن  تحول  و  وصفی  فعل 

غالمحسین غالمحسین زاده و حامد  

 نوروزی 

 113 نقش تکرار آوايی در انسجام واژگانی شعر عروضی فارسی 

يوحنايی و لیال  منصوره زرکوب و منیژه  

 ريیسی 

 114 قیدی به زبان عربی   "که"بررسی خطاهای زبان آموزان در ترجمه  

 115 تاثیر زبان فارسی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هند در عصر شاه جهان بابری  سید جعفر حمیدی 

 116 مخالفان افسانه ها و اساطیر برای بچه ها رضا رهگذر 

 117 سغدی مسیحی درباره فروتنیبررسی يک متن   نگین صالحی نیا 

 118 يک نامه سغدی )نامه باستانی سغدی شماره يک(  شیما جعفری دهقی

نام های خاص مشترک در کتیبه های سغدی سند علیای پاکستان و کتیبه های ايرانی   ويدا نداف 

 پهلوی اشکانی(   -میانه غربی )ساسانی
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 120 در کتابخانه ديجیتال حق مولف   حسین صفايی، زهره افشار قوچانی

 121 تاملی در ساخت مجهول فارسی امروز  رضا صحرايی، رقیه کاظمی نهاد

 122 جايگاه هسته در کلمات مرکب غیر فعلی فارسی مجید خباز 

 123 وابسته های فعل در زبان فارسی براساس نظريه وابستگی  امید طبیب زاده 

 124 فارسی پديده جانداری در زبان   ارسالن گلفام 

 125 ساختمان حروف اضافه منفرد در زبانهای پهلوی ساسانی و فارسی میانه ترفانی آژيده مقدم 

 126 "بهشت روشنايی يا اقلیم روشنايی  "رفع ابهام از دو واژه در نسخه سغدی  بدرالزمان قريب، ترجمه ابوالحسن تهامی



اطالعی دو فرايند مبندا سازی و مجهول سازی در زبان فارسی از ديدگاه  بررسی نقش   سید علی میرعمادی، ستاره مجیدی 

 نقش گرايی 
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 128 روالن بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگی يوسف اباذری 

 129 ساختار رمز  میرچا الیاده، ترجمه جالل ستاری 

 130 حافظانه های شهريار  نصراهلل پورجوادی 

 131 تاکید در زبان فارسیارتباط قلب نحوی و   محمد راسخ مهند 

 132 از نوعی ديگر  فرخنده حاجی زاده 

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزيا، خديجه  

 حاجیان 

 133 استعاره های جهتی قرآن با رويکرد شناختی

  11اصطالحات نسخه پردازی ، خوشنويسی و صورتگری در ديوان دانش مشهدی )سده   محسن ذاکرالحسینی 

 ق.(
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نهاد محمد پاک    135 الگوی نحوی ساخت بند موصولی در مثنوی  

 136 برخی تغییرات آوايی و فرايندهای واجی فعال در گويش مازندرانی  فردوس آقاگلزاده 

ی لیمختار کم  137 بازنگری اغراض السیاسه  

فاطمه اکبری زاده، کبرا روشنفکر، خلیل 

 پروينی، حسینعلی قبادی 

 138 دو رمان زنانه پیرزاد بررسی اشکال گفتگومندی زبان در  

 139 بررسی بازتاب عشق به وطن در شعر بهار و ابراهیم طوقان علی سلیمی، پیمان صالحی

بررسی بافت متن از ديدگاه برجسته ترين زبان شناسان قديم مسلمان براساس الگوی   حمیدرضا میرحاجی، يوسف نظری 

 حازم قرطاجنی 

140 

محمد مهدی واحدی لنگرودی، شیرين  

 ممسنی

 141 بررسی پی بستهای ضمیری در گويش دلواری 

 142 بررسی پیکره بنیاد مفعول نمايی افتراقی در مازندرانی  محمد راسخ مهند، راحله ايزدی فر

 143 بررسی تطبیقی اسطوره سندباد در شعر بدر شاکر السیاب و خلیل حاوی  علی سلیمی، پیمان صالحی

نصراهلل امامیبهروز مهدی زاده فرد،    144 بررسی چند شگرد روايی در قصه های مثنوی  

 145 بررسی رابطه جهت میانه و مجهول در زبان ايتالیايی زهرا اسماعیلی فرد 

 146 در ساخت رويدادی افعال حرکتی در زبان فارسی  "قمر"بررسی رده شناختی مقوله   زهرا حامدی شیروان، شهال شريفی 

بزرگ بیگدلی،  ناصر نیکوبخت، سعید  

حسینعلی قبادی، صغری سلمانی نژاد  

 مهرآبادی 

 147 بررسی کهن الگوی آب و درخت در شعر طاهره صفارزاده 

 148 بررسی مجهول در زبان فارسی بر پايه رده شناسی زبان  مهرزاد منصوری 

 149 بررسی معنايی فعل مرکب در زبان فارسی ابراهیم مرادی، غالمحسین کريمی دوستان 

 150 در کنش زبانی بیان شدت در فرانسه و فارسی  "با هم آيی ها"بررسی مقايسه ای    پريوش صفا، مینا زمانی 

وحید سبزيان پور، پريسا کاظمی، پیمان  

 صالحی

 151 بررسی مقايسه ای تغزل شريف رضی و غزل سعدی 

 152 در مثنوی مولوی   "انسان العین  "بررسی نظريه   غالمرضا مستعلی پارسا 

 153 در زبان ايتالیايی براساس نظريه مارتینه   "نهاد"بررسی زهرا اسماعیلی فرد 

 154 تامالتی در حوزه معنی يابی از متن در زبان عربی  حمید رضا میرحاجی 

 155 تحلیل نحوی ساخت کنايی بر پايه شواهدی از زبان کردی  يادگار کريمی



 156 جمالت ساده و جفت های همبستگی در گويش گیلکی لنگرود ترتیب کلمات اصلی در   محمد مهدی واحدی لنگرودی 

 157 تشديد در زبان فارسی علی اشرف صادقی 

 158 تشريک مساعی سعدی در تطور و تکامل شعر کالسیک فارسی محمود عباديان 

 159 توبه ابراهیم ادهم از منظر روايت شناسی علی محمد موذنی 

 160 "فرار از مدرسه  "زبان فارسی براساس تحلیل زبان کتاب    جستاری در دستگاه مطابقه حمید طاهری 

 161 نقد و بررسی: جنبه هايی از زبان شناسی ايرانی  محمد راسخ مهند 

 162 چند اطالع تازه در حوزه فرهنگ نويسی ) درباره میدانی و ابوالحسن فنجگردی(  محسن ذاکرالحسینی 

 163 زنجیره هايی فعل مرکب نیستند؟چه   مهربانو سیف اللهی، امید طبیب زاده 

 164 حذف به قرينه در زبان فارسی : قاعده ها و محدوديت ها  سید علی میرعمادی 

 165 حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری  يادگار کريمی ، حسن آزموده 

 166 حرکت فعلی اصلی در فارسی )رويکردی کمینه گرا( علی درزی، مزدک انوشه 

حسینعلی قبادی، تقی پورنامداريان، امبرتو  

 چیکتی، مهديس معارفی 

 167 خواب و رويا در انديشه مولوی 

 168 "کلیله و دمنه  "درباره ترجمه قديم سريانی   فاضل پاکزاد 

 169 درنگی در مضامین پايداری در شعر سید قطب  علی سلیمی ، فاروق نعمتی 

آقاگلزاده، مصطفی  ارسالن گلفام، فردوس  

 عاصی، فاطمه يوسفی راد 

 170 "پیش"دو استعاره مفهومی متفاوت، مبنای دو معنای متضاد: مطالعه موردی واژه  

بهزاد برکت، بلقیس روشن، زينب محمد  

 ابراهیمی، لیال اردبیلی 

روايت شناسی شناختی ) کاربست نظريه آمیختگی مفهومی بر قصه های عامیانه  

 ايرانی( 

171 

مرضا مستعلی غال  172 زندگی شمس الدين محمد بن محمود آملی 

 173 ساخت اسم های تحبیبی در زبان انگلیسی عالیه کرد زعفرانلو کامبوزيا 

 174 ساخت اضافه در سطح رابط نحو و صورت آوايی يادگار کريمی

 175 ساخت متعدی   -ساختهای نامتعدی و ژ فريده حق بین 

درونی فعل های چند واژه ای در زبان فارسی و استلزامات آن در فرهنگ  ساختار   فاطمه نعمتی 

 نويسی

176 

 177 سیمای محمد )ص( در آثار عین القضات همدانی  نرگس حسنی 

علی محمد حق شناس الری، فردوس  

آقاگلزاده، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزيا،  

 فاطمه علوی 

 178 کودکانشعر کودکانه و پیدايش زيبايی شناسی کالمی در  

 179 شیرازی باستان  حسن رضائی باغ بیدی 

 180 در زبان فارسی و پهلوی   "ث"صامت   علی اشرف صادقی 

 181 ضماير تکراری در زبان فارسی  محمد راسخ مهند 

 182 ضماير سکايی )ختنی( مهشید میرفخرايی، محسن میرزايی 

 183 فارسی گفتاری معیارفعل مرکب در   زينب محمد ابراهیمی، مرضیه فرقانی فرد

 184 فعل های مرکب گروه حرف اضافه ای و شیوه درج آنها در فرهنگ های فارسی مهرزاد منصوری 

 185 فعل های میانه و بررسی آنها در اوستای جديد. بخش نخست  آژيده مقدم، نرگس نعمت اللهی 

 186 فلسفه ادب و هنر مدرن و اخالق پسامدرن  بهرام بهین 

ن، معصومه باقری بهرام بهی  187 گذر فمینیستی از جزيره سرگردانی و به سوی فانوس دريايی 



 188 گذشته نقلی و بعید متعدی در سغدی وشباهت آنها با برخی از گويش های ايرانی نو  بدرالزمان قريب، ترجمه میترا فريدی 

 189 گزينش متن و روش شناسی مطالعات ادبی علیرضا محمدی کله سر 

 190 گفتمان فلسفی مدرن و نگارش مسئوالنه بهرام بهین 

 191 گويش های ايرانی: پاسداران فرهنگ ايرانی  حسن رضائی باغ بیدی 

 192 مبانی زيبايی شناسی متن در زبان عربی حمیدرضا میرحاجی 

 193 مشخص بودگی در کردی کرمانشاهی  شجاع تفکری رضايی، ياسمن چوب ساز 

ايوب مرادی فاروق نعمتی،    194 مضامین شعری مشترک پروين اعتصامی و عائشه تیمور  

 195 در زبان فارسی و معادل های آن در زبان فرانسه  "شدن"مطالعه فعل   پريوش صفا، رويا لطافتی، مريم فالحی

معانی و ساخت های دستوری حروف اضافه در زبان های پهلوی ساسانی و پارسی میانه   آژيده مقدم 

 ترفانی

961  

 197 در زبان پارسی باستان    "رايی    "مفاهیم و عملکردهای حالت صرفی   آژيده مقدم 

 198 پول در فرهنگ مدرن  گئورگ زيمل، ترجمه يوسف اباذری 

 199 تحوالت رمان های کارآگاهی آمريکای التین و نقش زنان در آن آلیسیا افخمی نصراله زاده 

؛ محصولی برآمده از شعور زيبايی شناختی و نیاز)با تاکید   "خرسک"دست بافته   حسین ابراهیمی ناغانی 

 بختیاری(   "خرسک"بر

200 

 201 فلسفه فرحی و خوش دلی در غزل سعدی  مريم حسینی

 202 فردوسی و نکوهش فلسفه  نقی فالح نژاد 

فلسطین  ادبیات مقاومت و فلسفه پیدايش مقاومت در کشورهای اسالمی تحت اشغال:   حسن مجیدی 

 و عراق به عنوان نمونه 

203 

بازتاب حکمت و فلسفه در متون نظم و نثر فارسی )کشف المحجوب هجويری و مثنوی   محمدعلی خالديان

 مولوی( 

204 

 205 فلسفه ادبیات: جنگ متن های معاصر و کالسیک )جنگ های فلسفی بلک ول(  آيلین جان و دومینیک مک آيور لوپز 

کريمیان معصومه    206 بن مايه های تفکر و فلسفه زروانی در شاه نامه فردوسی  

 207 بوف کور متن معطوف به قدرت خوانش فوکويی بوف کور نوشته صادق هدايت  سهراب طاوسی 

محمد علیرضا میرزا  208 مبانی فکری ابن سینا در شکل گیری قصیده عینیه 

 209 "تدبیر و رایعدل و  "عقل گرايی سعدی در   فرح نیازکار 

 210 اخالق ايمان مدار )مطالعه تطبیقی فلسفه اخالق از نظر موالنا و کیرکگور  حسن اکبری بیرق 

 211 متن و قدرت چهارچوبی نظری برای تفسیر انتقادی متن  مصطفی مهرآئین و الوالفضل حاجی زاده 

 212 نويس های مانوی توزفان در برلینچند به اصطالح دستنامه آموزشی از مجموعه دست   محمد شکری فومشی 

جواد فرزانفر و. يحیی قائدی و  

میرعبدالحسین نقیب زاده و علیرضا  

 محمودنیا 

 213 "فلسفه برای کودکان"در جستجوی انتخاب متن های ادبی مناسب برای برنامه  

 214 بازتاب اندرزنامه های پهلوی در ادب و حکمت ايران اسالمی  مهشید میرفخرايی 

آنتونی    (Descartes on ideas)بحث تصور در فلسفه دکارت با اقتباس از مقاله   روح اهلل عالمی

 کنی 

215 

 216 ادبیات و فلسفه سیمون دوبوار 

 217 5  رستم  نقش  در  ساسانی  پادشاه  شده  محو  سته  برج  نقش  در  تاملی  و  بازنگری میرزا محمد حسنی 

 218 ختنی  زبان  در  اعداد  بررسی مجید طامه 



 219 سغدی   -بررسی تاثیر متقابل زبان سغدی و ترکی بر يکديگر در يک سند ترکی لیلی خبازی 

 220 ادبیات و فلسفه وجودی )اگزيستانسیالیسم( نسرين دخت خطاط و عیسی امن خانی

حیدريانسیدمحمد خالد غفاری و حسن    221 بررسی طلب در مثنوی موالنا  

 ršt’wc’r 222  سغدی  واژة  شناسی  ريشه  پیرامون  پژوهشی زهره زرشناس و مهدی مشک ريز 

 L83b 223تمثل پسرک کر و الل از زبان مانی بازسازی قطعه سغدی مانوی   محمد شکری فومشی 

 224 صادق هدايت از فلسفه نیچه تاثیر پذيری تفکر اخالقی   حسن اکبری بیرق و رقیه خانمحمدزاده

 225 جلوه ای از جمال بسم اهلل  سید امیرمحمود انوار 

 226 تجربه عرفانی و بیان پارادوکسی )تجربه ديدار با خدا در سخن(  امیربانو کريمی و غفار برج ساز 

 251 "وجود و زمان  "روش پژوهش هايدگر در کتاب   حسین طريقت پور، محمدجواد صافیان

 252 روش های خلسگی شمنیسم در برخی از فرقه های تصوف ناصر نیکوبخت، سید علی قاسم زاده 

 253 سیاوش و اسطوره بازگشت جاودانه  وحید رويانی، منصور حاتمی نژاد 

 

 


