
 شماره عنوان نویسنده

 254 مطالعه و گونه شناسی قبور کالن سنگی و تپه ای )کورگان( استان اردبیل مرتضی حصاری، احمد علی یاری

ریشار دویسر، ترجمه شرف الدین 

 خراسانی ) شرف(

 255 فلسفه: گفت و گو با مارتین هایدگر

هایدگرگالسنهایت و مسئله ی اراده در فلسفه ی  مهدی کرد نوغانی  256 

 257 منطق اسطوره یداهلل موقن

 258 نقدی بر کتاب ارتش ایران هخامنشی ابراهیم رایگانی

نوشته دیوید فارل کرل، ترجمه محمد 

 سعید حنایی کاشانی

 259 نظر هایدگر و نیچه در خصوص اراده معطوف به قدرت

فارسیو برابر آنها در  "درخت آسوری "دو واژه پارتی از  احمد تفضلی  260 

دایانویای ارسطو چیست؟ پژوهشی در ساخت مغفول نظریه اسطوره شناختی نور  مسعود آلگونه جونقانی

 تروپ فرای

261 

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، اردشیر 

 ملکی مقدم، آرزو سلیمانی

 262 مقایسه فرایندهای واجی همخوان های گویش لری باالگریوه با فارسی معیار

زعفرانلو کامبوزیا، فرزانه تاج عالیه کرد 

 آبادی

 263 مقایسه مشدد سازی و تشدید زدایی در زبان فارسی و گویش های ایرانی

 264 نظریه عدالت سیاسی جان رالز: راه حلی برای معمای دووجهی آزادی و برابری محمدعلی توانا

 265 نقدی بر ترجمه برفهای کلیمانجارو محمد علی مختاری اردکانی

رضایی باغ بیدی حسن  266 نقش جاده ابریشم در انتقال مانویت به شرق 

نقش محدودیت ها و قابلیت های زبانی در شکل گیری ادبیات منظوم: تحلیل  مهرزاد منصوری

 اشعاری از حافظ و شکسپیر

267 

 268 هایدگر و علم یوسف اباذری

دستور صفت در زبان فارسی -واژه پریوش صفا،  269 

دریفوس، ترجمه حسینعلی هیوبرت 

 شیدان شید

 270 وجود و قدرت ، هایدگر و فوکو

جمله های همسانی )پیوسته( ، یکی از الگوهای  "واژگانی –ساختاری  "وحدت ابوالقاسم رادفر، محمد پاک نهاد

 نحوی موسیقی آفرین در مثنوی

271 

 272 ریشه های هنر هخامنشی شاپور شهبازی

اندیشه ارسطوخدا در  زکریا بهارنژاد  273 

 274 عدالت در ایران باستان پریسا حاجی بابایی

 275 قدیم ترین نسخه دیباچه گلستان در کتابخانه آستان قدس عزیزاهلل جوینی

 276 اسناد مجازی و ساختارهای مختلف آن در مثنوی مولوی میترا گلچین

 277 بررسی ساختارهای مختلف تشبیه در مثنوی معنوی میترا گلچین

 278 تمثیل و ساختارهای مختلف آن در مثنوی موالنا میترا گلچین

 279 جایگاه پارادوکس و حس آمیزی و انواع آنها در مثنوی موالنا میترا گلچین، سمیه رشیدی



 280 جایگاه کنایه در مثنوی موالنا میترا گلچین

محمدرضا شفیعی کدکنی، میترا 

 گلچین

در مثنویجلوه هایی از جادوی مجاورت   281 

 282 نگاهی به انواع اغراق در مثنوی موالنا میترا گلچین

 283 بررسی ویژگی های نوع رمانس در هفت پیکر میترا گلچین، بهاره پژومند

 284 حذف همکرد در واژه های مرکب فعلی عالء الدین طباطبائی

 285 زمینه های فلسفی فلسفه کانت محمدعلی ترابی

عیسی امن خانینسرین دخت خطاط،   286 ادببات و فلسفه وجودی)اگزیستانسیالیسم( 

 287 پژوهشی پیرامون ریشه شناسی واژه سغدی زهره زرشناس، مهدی مشک ریز

(1پیشوندهای زبان فارسی امروز) عالءالدین طباطبائی  288 

 289 ترجمه نمی تواند تنها متغیر باشد عیسی امن خانی

کر و الل از زبان مانی بازسازی قطعه سغدی مانویتمثیل پسرک  محمد شکری فومشی  290 

در دو واژه ایرانی میانهحرف اضافه اوستایی  محمد حسن جاللیان چالشتری  291 

دیده شب زنده دار)نگاهی به جلوه شبنم در غزل فارسی از دیدگاه نمادگرایی و  منصور میرزانیا، ماجده میرزانیا

 زیبایی شناسی(

292 

شهال رقیب دوست فرشته مومنی، رابطه زبان و تفکر در توهم شنیداری کالمی و گفتار هذیانی بیماران مبتال به  

 اسکیزوفرنی از دیدگاه فلسفه تحلیلی

293 

محمد خالد غفاری، محمد عرفان 

 پارسا

 294 زندگی، آثار و عرفان شیخ حسن موالناباد

 295 سغدی ها و جاده ابریشم بدرالزمان قریب

رزادهماندانا صد  296 فلسفه آزادی در آخرین آثار داستایفسکی 

 297 فلسفه فکری شکسپیرو استنتاجهای اجتماعی او در مکبث پرویز آموزگار

فرانسوا یوست، ترجمه علیرضا 

 انوشیروانی

 298 فلسفه و نظریه ای جدید در ادبیات

 299 کتیبه ای سغدی زهره زرشناس

مرکب ساخته شده با ستاک مضارع فعل در فارسی و سغدیکلمات  محمد حسن جاللیان چالشتری  300 

 301 کلیدر دولت آبادی و فلسفه مداخله گری در روایت قهرمان شیری

 302 مقدمه ای بر رابطه ادبیات و فلسفه حسن اکبری بیرق، مریم اسدیان

 303 نامه نخست سغدی سعید نظری

قرآن کریم به فارسینگاهی به سیر ترجمه و تفسیر  امیر محمود انوار  304 

 305 نوجویی در فلسفه سهروردی و گوناگونی تعریف علم در آثار او محمد خالد غفاری

 306 ویتگنشتاین: زبان و فلسفه محمد اکوان

 307 هویت معنوی جاده ابریشم امیرحسین ذکرگو

 308 موالنا صدر نشین عرصه اال الذین اصغر هادی پور

آرائی و واج زدائی در شعرواج  فریدون شیرازی  309 



 310 تحلیل واژگان و مضامین پر بسامد در مخزن االسرار نظامی اصغر هادی پور

 311 جلوه افسانه های کهن ایرانی در ادبیات عربی محمد صادق بصیری

 312 مقایسه اجمالی تفسیر خواجه عبداهلل انصاری و کشف االسرار میبدی محمد صادق بصیری

حسینی محمد باقر  313 اسباب ظهور ادب عربی در خراسان 

محمدرضا نجاریان، یحیی طالبیان، 

محمد صادق بصیری، ناصر محسنی 

 نیا

تن از بزرگان ادب عربی و فارسی 8ابزار نوسازی تشبیه در دیوان   314 

در شاهنامه "ببر بیان"رویکردی دیگر به  سجاد آیدنلو  315 

ادب و حکم فارسی هفت در زبان، علی محمد روح بخشان  316 

 317 علل گسترش و رواج زبان و ادب فارسی در هند خان محمد عامر

 318 غم فرهاد و عشرت پرویز در شعر اقبال وقار عظیم، ترجمه علی بیات

 319 میرعثمان علی خان و شعر فارسی او علی محمد موذنی

 320 بررسی ساختار صوری زبان غزلهای هوشنگ ابتهاج طیبه جعفری

 321 عمعق بخارایی و تشبیه محمد رضا نجاریان

ظرفیت فعل و ساخت های بنیادین جمله در فارسی امروز پژوهشی براساس  مهرداد نغزگوی کهن

 نظریه دستور وابستگی

322 

عربی( -مبانی نظری ادبیات تطبیقی)فارسی ابراهیم محمدی  323 

مجید رحیمی جعفری، حمیدرضا 

مختاباد امرئیشعیری، مصطفی   

 324 ابرمتن ها و پیرامتن ها در سینمای ایران

 325 ابونواس، شاعر ایرانی در بوته نقد و داوری تاریخ یوسف هادی پور نهزمی

 326 اثر زبان فارسی در اشعار دعبل حسین چوبین

 327 ادب النیروز و تاثیره علی االدب العربی مهدی ممتحن

آدینه  بهنام میرزا بابازاده فومشی،

 خجسته پور

 328 ادبیات تطبیقی در روسیه

 329 ادبیات زیباشناسانه نزد افالطون و ابن العربی بهروز حسن نژاد

 330 آرمان شهر در اندیشه فروغ فرخزاد و نازک المالئکه محمود حیدری، صمیه زارع

 331 از غنا تا غزل فاطمه مدرسی، رقیه کاظم زاده

معناشناسی گفتمانی -شناسی ساختگرا تا نشانه از نشانه  حمیدرضا شعیری  332 

 333 از هفت خوان تا هفت گنبد اصغر هادی پور

 334 آشنایی با انجمن های ادبیات تطبیقی جهان بهنام میرزا بابازاده فومشی

 335 اعداد، مقادیر و کسر در نسخه المرشد فی الحساب اسداهلل عبدلی آشتیانی

و عالقته بالبالغه االسلوب عیسی متقی زاده  336 

امید و ناامیدی در بوف کور تحلیل مفاهیم انتزاعی بوف کور براساس نظریه  ابوالقاسم قوام، زهره هاشمی

 استعاره مفهومی

337 

 338 نظری به شعر کودک در ایران : آهنگ مهم ترین رکن شعر کودک یا...؟ شاپور جورکش



 339 باده سپندانی مسعود راستی پور

 340 بازتاب نقد قدرت در اشعار شهاب نیریزی عباسعلی وفایی، محمد امیر جاللی

بازنمایی مناسبات قدرت در زبان دبیری با تکیه بر دستورالکاتب فی تعیین  سرورسا رفیع زاده، مریم صالحی نیا

 المراتب

341 

وربدبینی فلسفی در اندیشه ابوالعالء معری و آرتور شوپنها علی گنجیان خناری  342 

 343 بررسی فرایند دستوری شدگی در فارسی جدید مهرداد نغزگوی کهن

فاطمه اکبری زاده، کبرا روشنفکر، 

 خلیل پروینی، حسینعلی قبادی

 344 بررسی اشکال گفتگومندی زبان در دو رمان زنانه پیرزاد و مستغانمی

 345 بررسی انتحاالت ادبی راوندی شهرام آزادیان، مسعود راستی پور

 346 بررسی ترجمه های حیات الحیوان و کتب بیطاری در ایران از آغاز تا روزگار قاجار زهرا آقابابایی خوزانی

 347 بررسی تطبیقی سیمای زن در عرفان موالنا و ابن عربی عباس عرب، فاطمه صحرایی

محمد مهدی فیاضی کیا، سید 

مصطفی مختاباد امرائی، محمد جعفر 

 یوسفیان کناری

ررسی تطبیقی شیوه روایتگری ادبی روضه المجاهدین و پیرنگ نمایشی سریال ب

 مختارنامه

348 

 349 بررسی تطبیقی مدح بحتری و عنصری یحیی معروف، آرمین ستاروند

 350 بررسی سبک ادبی در نمایشنامه های توفیق الحکیم حسن دادخواه، سیده فاطمه سلیمی

سیر تحول شعر نو در زبان عربی و فارسی بررسی مهدی ممتحن، مهین حاجی زاده  351 

کبری روشنفکر، عیسی متقی زاده، 

 نورالدین پروین، سید علی سراج

بررسی گونه کاربردی زبان زنانه در مرثیه معاصر ) با تاکید بر مرثیه های سعاد 

 صباح(

352 

شبنم السادات رادمنش، حمیدرضا 

 شعیری

تداوم خاطره "عنوان و نقاشی : مطالعه موردی معناشناختی رابطه -بررسی نشانه 

اثر ادوارد مونش "جیغ"اثر سالوادور دالی و  "  

353 

 354 بررسی نوستالژی در شعر منوچهر آتشی محمود عباسی، یعقوب فوالدی

عیسی متقی زاده، سجاد اسماعیلی، 

 دانش محمدی

کارشناسی بررسی و نقد میزان اجرای راهبردهای تدریس متون شعری در دوره 

 رشته زبان و ادبیات عربی

355 

 356 بررسی وام واژه های اروپایی، فارسی و عربی در سورانی معیار بهروز محمودی بختیاری

 357 بررسی ویژگیهای فعل در ترجمه تفسیر طبری محمدرضا نجاریان، احمد حیدری

نظریه های ساختاری بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی براساس مهوش قویمی، نرگس هوشمند  358 

، پاریس(2013بیستمین همایش انجمن بین المللی ادبیات تطبیقی )سال بهنام میرزا بابازاده فومشی  359 

 360 بینش نقش اندیش روزبهان در تفسیر عرایس البیان فی حقایق القرآن علی شیخ االسالمی، محمد رضایی

عبدالسالم مقدسی از عطار تاثیر پذیری عزالدین حدیث دارابی، یحیی معروف  361 

عباس واعظ زاده، ابوالقاسم قوام، 

 عبداهلل رادمرد، مریم صالحی نیا

 362 تاملی در نظریه انواع در ادبیات فارسی

 363 تذکره االولیای عطار و طبقات الصوفیه سلمی محمود عابدی

 364 پدیده جانداری در زبان فارسی ارسالن گلفام

 365 روشهای نقد ادبی در طبقات الشعراء اثر محمدبن سالم الجمحی حسن دادخواه



 366 بررسی تحلیلی گونه های پیمان و سوگند در شاهنامه ی فردوسی سعید حسام پور، ناهید دهقانی

در شعر اقبال  و  "توجه به اراده ملتها در تعیین سرنوشت "بررسی مقایسه ای  سید فضل اهلل میر قادری

 شابی

367 

مد رضی، مسعود بهرامیاح  368 زمینه ها و عوامل نومیدی صادق هدایت 

 369 شب و زمستان در شعر معاصر فارسی سعید قره آغاجلو

و درس بردباری موالنا "مار و خارپشت"داستان  فربود شکوهی  370 

 371 حدیث شمس تبریزی در مثنوی پروین دخت مشهور

 372 قضا و قدر در مثنوی معنوی ناصر نیکوبخت

 373 چند زبانزد از دیوان کبیر موالنا فربود شکوهی

 374 آغاز فارسی در شبه قاره و چگونگی ارتقای آن ظهورالدین احمد

 375 غالب دهلوی و علوم متداول در شعر ناصر نیکوبخت

 376 جایگاه عالمه دهخدا در شعر معاصر محمود بشیری

زبان فارسی با ترکی آذربایجانیاشتراک ها و اختالف های  سعید قره آغاجلو  377 

 378 اشعار شاملو هم منطق هنری دارد هم منطق ریاضی محسن فرجی

 379 اصول و قواعد تدوین فرهنگهای بسامدی و نظری به فرهنگهای بسامدی حافظ سعید حمیدیان

 380 اکتساب زبان مادری در کودک منصور فهیم

النحو العربیاالصل المصطلح و شبهه فی  حیدر محالتی  381 

در شاهنامه فردوسی "سرکشی و تباهی "بررسی بن مایه داستانی اسداهلل جعفری  382 

 383 ایدئولوژی من فردی شده است محسن فرجی

انتقادی ناصرخسرو قبادیانی -بررسی افکار سیاسی محمود بشیری  384 

پدیده استعمار در شعر سید اشرف الدین حسینی و بررسی تطبیقی رویارویی با  سید فضل اله میرقادری، حسین کیانی

 معروف رصافی

385 

ل. ن. تالستوی "رستاخیز  "بررسی کاربردی واژه رستاخیز در رمان مرضیه یحیی پور  386 

بررسی موضوع جنگ و پیامدهای آن در داستان سرنوشت انسان اثر میخاییل  مرضیه یحیی پور

 شولخف

387 

 388 بررسی و تحلیل مقدمه ها در شرح نویسی زینب رفاهی بخش، احمد رضی

سید بهنام علوی مقدم، معصومه 

 خیرآبادی

"رشد نوآموز"بررسی واژگان پایه در متن های داستانی و شعرهای مجله   389 

 390 "پژوهش ها و نگرش های زبانی و زبانشناختی ابن سینا" فرهاد ساسانی

نحوی در زبانهای انگلیسی، عربی، و فارسیتبیین تنوع ساخت های  غالمرضا دین محمدی  391 

 392 تحلیل ساختار روایی منظومه های عطار ) الهی نامه، منطق الطیر و مصیبت نامه( محسن بتالب اکبرآبادی، احمد رضی

 393 تحلیل و بررسی مفاهیم سبک در شعر شاعران پارسی گوی تا اوایل قرن نهم محمود بشیری، احمد رضایی

مالمیرتیمور  در متون کهن "راه راست"تعبیر   394 

یحی طالبیان، محمدرضا صرفی، 

 عنایت اهلل شریف پور، فاطمه کاسی

 395 تقابل های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی



یحیی طالبیان، محمدرضا صرفی، 

 محمدصادق بصیری، اسداهلل جعفری

تجدال خیر و شر ؛ درونمایه شاهنامه فردوسی و کهن الگوی روای  396 

در آثار ایلیا ابوماضی "تامل"جلوه های  سید فضل اهلل میرقادری  397 

 398 جمله های سببی و دو مفعولی از دیدگاه حاکمیت و مرجع گزینی و کمینه گرایی سید بهنام علوی مقدم،

)بخش یکم(خردمندان و بی خردان شاهنامه علیرضا حاجیان نژاد  399 

و بی خردان شاهنامه)بخش دوم( خردمندان علیرضا حاجیان نژاد  400 

سعید حسام پور، زهرا پیر صوفی 

 املشی، سمانه اسدی

 401 خواننده نهفته در دو داستان کودک از احمدرضا احمدی

در جستجوی حافظه از دست رفته، یادداشتی بر رمان رژه بر خاک پوک نوشته  محسن اکبرزاده

1373شمس لنگرودی نشر مرکز   

402 

، پوران فرخ زادمحسن فرجی  403 زن در آثار شاملو: دست و زن در شعر: دستان سخن گوی شاملو 

 404 درفش ایرج وامقی

بیست هایکو از ریچارد رایت، ترجمه  

 احمد محیط

 405 سرانجام از دوردست ها پاسخی می آید

 406 و سنجش توانایی عمومی زبانی c-test علی افخمی، فردوس جمالی

 407 دفاع از تخیل و شعر غنائی حافظ موسوی

دایان ابریان، ترجمه و تلخیص محمد 

 شریف

 408 دوقلوهایی که خود زبانشان را ساختند

 409 دو آلیسم جدید سپهری حمیرا زمردی

در پرتو قرآن  "اقبال"ذهن و زبان علی محمد موذنی  410 

 411 رویای بیدار شمس احمد محیط

محالتیویکتور الکک، ترجمه حیدر   412 زبان عربی در ایران گذشته، حال و آینده 

 413 رده شناسی در چارچوب نظریه اصول و پارامترها غالمرضا دین محمدی

 414 ساخت غیر شخصی در گویش گیلکی شهرستان الهیجان علی درزی، مریم دانای طوسی

ایران) براساس نمایشنامه های آنتون  سایه آنتون چخوف بر ادبیات نمایشی معاصر مرضیه یحیی پور، زینب صادقی

 چخوف و اکبر رادی(

415 

 416 شرح و تحلیل رثای خوله غالمعباس رضایی

 417 سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب و آتش دریا حیدری

 418 شباهت ها و تفاوت های زبانی : جهانی ها و رده شناسی ارسالن گلفام

خوردگان را چه کسی دوست داردشکست  شمس لنگرودی  419 

در شبه قاره هند "عطار " رضا مصطفوی سبزواری  420 

 421 شمس، آفتاب تازه ی زندگی سعید شیری

 422 شمس برای من معنای زندگی نه، خود زندگی است فرزانه داوری

خالصه مستخلص "یا  "مستخلص المعانی"فرهنگ  ولی اهلل ظفری " 423 

حیدری، افسر روحیعبدالحسین  هدف برنامه کمینه گرایی -قلب نحوی در زبان ترکی آذری براساس مدل کاوشگر   424 



 425 قیاس و سماع نحوی از دیدگاه ابو علی فارسی غالم عباس رضایی، شیرکو یاری

 426 کارکرد بالغی آرایش واژگانی در تاریخ بیهقی لیال سید قاسم

 427 کارکرد روایی نشانه ها در حکایت رابعه از الهی نامه عطار محسن بتالب اکبرآبادی، احمد رضی

 428 کرکره عاطفه ات را بکش اسپایک میلیگان، ترجمه احمد پوری

 429 کنایه و اسباب بالغت آن غالم عباس رضایی

 430 کندوکاوی در صرف و نحو از دیدگاه عروض و قافیه یحیی معروف

می زیدلنگرود در او  علی محمد حق شناس  431 

 432 مآخذ قصص و تمثیالت بوستان و گلستان سعدی فرامرز جاللت

 433 محمد مهدی الجواهری و اغراضه الشعریه یحیی معروف، محمد اعتمادی

اشعاری برای تو که هرگز  "مرثیه ای که او نشنید؛ نگاهی از نزدیک به مجموعه احمد پوری

"نخواهی شنید  

434 

 435 معرفت از نظر عین القضات همدانی علیرضا حاجیان نژاد

 436 می زیاده تبسمی بر چهره شرق عربی سیدفضل اهلل میرقادری

نوشته  "طوفان دیگری در راه است  "آیا طوفان دیگری در راه است؟ بررسی رمان  محمود اسعدی

 سید مهدی شجاعی

437 

 438 نظر متکلمین معتزلی درباره صفات خداوند روح اهلل عالمی

 439 نعت و اغراض بالغی آن غالم عباس رضایی

 440 نقد اخالق گرایی در کلیله و دمنه با نیم نگاهی به اندیشه های ماکیاولی جواد دهقانیان، ناصر نیکوبخت

 441 نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال لیال سیدقاسم

احیاء  "در کتاب   "ابراهیم مصطفی "سی برخی دیدگاه های نحوینقد و برر ابوالفضل رضایی، محمود عباسی

 "النحو

442 

 443 نقد و بررسی نظریه دوره بندی سیاسی تاریخ ادب عربی علی افضلی

 444 نوعی تشبیه در ادب فارسی ) تشبیه حروفی( علیرضا حاجیان نژاد

رزمنامههفت خوان یا هفت خان رستم و برجستگی های این  پروین دخت مشهور  445 

 446 واژه ی دستکش ایرج وامقی

فردوس اقا گل زاده، معصومه 

 خیرآبادی

واقع نشدن فعل درعنوان های خبری روزنامه های فارسی زبان از منظر تحلیل 

 گفتمان انتقادی

447 

 448 تحلیل گروه فعلی هسته ای زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرا عباسعلی آهنگر

تاثیرات سیاسی و اجتماعی دوره کمونیستی بر ادبیات معاصر فارسی دری  منوچهر اکبری

 افغانستان

449 

 450 بررسی برخی از کهن الگوها در اشعار احمد شاملو جهانگیری صفری، حمیده محمود نژاد

 451 دوگانگی شخصیتی در حافظ محمدعلی خالدیان

ارگزارش و معنی بیتی از منطق الطیر عط محمدعلی خالدیان  452 

 453 نماد در منطق الطیر عطار نیشابوری علی آذرگون



دو شاعر زندانی )بررسی برخی عناصر مشترک حبسیه در شعر مسعود سعد  علی آذرگون

 سلمان و خاقانی شروانی(

454 

 455 نگاهی به فلسفه ستیزی در فرهنگ و تمدن اسالمی و انعکاس آن در شعر خاقانی سیدحامد موسوی، جهانگیر صفری

از اسطوره تا ادبیات: منطق داستان در گذار از باورهای شفاهی به متون ادبی  فریده علوی، رضا علی اکبر پور

 مکتوب

456 

 457 بازتاب شاهنامه فردوسی در مثنوی معنوی عبدالرضا سیف

 458 برخوان سعدی )نقد و بررسی شرح خطیب رهبر بر غزلیات او( فرح نیازکار

محمد امیر مشهدی، عباسعلی آهنگر، 

 ستاره مجاهدی رضاییان

 459 بررسی ارجاع مشارکین در هفت خوان رستم

 460 بررسی تطبیقی اخالق از دیدگاه کانت و سعدی محمدرضا خالصی

 461 بررسی تطبیقی عرفان سنایی و جان دان علی دهقان، مریم امینی

ماری گوستاو لوکلزیو-داستان های کوتاه ژانتلفیق افسانه و اسطوره در  فریده علوی، ناهید شاهوردیانی  462 

 463 توصیف دستگاه واجی گویش سیستانی عباسعلی آهنگر

 464 جلوه های خردستیزی در شعر حافظ خلیل حدیدی، محمدعلی موسی زاده

 465 جمال یوسف در آینه خیال صائب منوچهر اکبری

اشارت در داستان ابراهیم )ع( در متون عرفانی تا پایان جنبه های رمزی و زبان  حسین آقاحسینی، سمانه زراعتی

 قرن هفتم هجری

466 

فرانسوا بوست، ترجمه علیرضا 

 انوشیروانی

 467 چشم انداز تاریخی ادبیات تطبیقی

 468 حضور اسطوره های ادبی خارجی در شعر معاصر فارسی فریده علوی، رضا علی اکبر پور

 469 خودشناسی و اهمیت آن در اشعار حسن زاده آملی محمد مهدی پور، محمدباقر بهادری

جواد فرزانفر، یحیی قائدی، 

میرعبدالحسین نقیب زاده، علیرضا 

 محمودنیا

فلسفه  "در جست و جوی استقالل، انتخاب متن های ادبی مناسب برای برنامه ی 

 "برای کودکان

470 

ی معاصر به روح و روان) با تکیه بر شعر حکیم رویکرد نظری شاعران سنت گرا خلیل حدیدی، محمدباقر بهادری

 هیدجی، عالمه حسن زاده آملی و استاد شهریار(

 

471 

 472 دین و فلسفه و علم در شرق و غرب داریوش شایگان

 473 سرود زندگی؛ تاملی در محتوا و مبانی جمال شناختی ادبیات کارگری محمد مهدی پور، محمد خاکپور

تصوف و رویکرد سعدی بدانسماع اهل  فرح نیازکار  474 

 475 سیمای ابراهیم بت شکن در آینه مثنوی عبدالرضا سیف

 476 سیمای شاپور در منظومه خسرو و شیرین جهانگیر صفری، سیدمجتبی حسینی

 477 سیمای مسیح در مثنوی مولوی عبدالرضا سیف

در غزلیات شمسشادی گرایی و جنبه های تعلیمی آن  علی دهقان، جواد صدیقی لیقوان  478 

 479 عمل و نظر در فلسفه ژان ژاک روسو بیژن کاویانی



سمانه جعفری، سیدعلی اصغر 

 میرباقری فرد، حسین آقا حسینی

محمدبن مبارک شاه قزوینی "جواهرنامه"معرفی   480 

فرانسوا یوست، ترجمه علی رضا 

 انوشیروانی

 481 مفهوم ادبیات جهان

اخالقی امام  -عرفانی شیخ نجم الدین کبری و مشرب عرفانی  مقایسه مشرب منوچهر اکبری

 خمینی )ره(

482 

ژان هیپولیت، ترجمه امیرحسین 

 جهانبگلو

 483 مقدمه ای بر فلسفه تاریخ هگل

 484 نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقالب اسالمی میرجلیل اکرمی، محمد خاکپور

جهادی )جنگهای ایران و روس ، دوره قاجار(نقش علماء در پیدایش ادب  عبدالرضا سیف  485 

 486 نگاه انتقادی و تحلیلی به جایگاه معنایی و ساختاری چند موتیو در شعر صائب محمد خاکپور

سیدمهدی نوریان، حسین آقاحسینی، 

 غالمرضا سالمیان

 487 نگاهی به واژه های عمومی و علمی کتاب کفایه التعلیم فی صناعه التنجیم

ه علویفرید  488 نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میالدی، با نگاهی به ادب فارسی 

علی دهقان، خلیل حدیدی، رقیه 

 زارعی

 489 نمادپردازی معراج در خسرو وشیرین نظامی براساس نظریه کهن الگوی یونگ

فریدریش ویلهلم نیچه، ترجمه 

 داریوش آشوری

 490 درباره فلسفه و فیلسوفان

 491 غزل سعدی به روایت فروغی و یوسفی فرح نیازکار

 492 نمادشناسی داستان مرد درویشی که حسین آقاحسینی، اشرف خسروی

 493 بررسی ساخت های غیر شخصی )قالبی( در چهار گونه زبانی محمد مهدی واحدی لنگرودی

زبانهنظام های ارجاع در فرهنگ یک  ژوزت ری دی باو، ترجمه زهرا جعفری  494 

 495 نقش کم کوشی زبانی در پیدایش فارسی محاوره سیداسماعیل افتخاری

)تالیف دکتر کاووس  "گونه های نوآوری در شعر معاصر ایران "نقد: بررسی کتاب  مصطفی صدیقی

 حسن لی(

496 

 497 سیاوش در تاریخ داستانی ایران )پس از اسالم( ذوالفقار عالمی، نسرین شکیبی ممتاز

ینب محمد ابراهیمی جهرمی، علی ز

 محمد حق شناس

 498 ساختار هسته گروه فعلی در زبان فارسی معیار

 499 برخی از عوامل ظهور ادب عربی در ادب فارسی، بعد از ورود اعراب به ایران احمد امیری خراسانی

 500 بررسی تحلیلی و تاریخی فعل های پیشوندی در زبان فارسی حمید طاهری

نیک منشمهدی   501 یک غزل، در دو دیوان 

و منش قهرمانان در ویس و رامین "عشق"مضمون  افسانه خاتون آبادی  502 

 503 شوهر آهو خانم و مکتبهای ادبی اسداهلل واحد

 504 زنی هست آرایش روزگار زهره زرشناس

 505 گذری و نظری بر کتاب امالء نشانه گذاری، ویرایش مهدی ماحوزی



 506 چند نکته در باب دستور و اشتقاق و پسوند چند واژه فارسی مهدی صدری

آیین جوانمردان و اصول جوانمردی از دیدگاه عارف انساندوست، شیخ ابوالحسن  رحمان مشتاق مهر

 خرقانی

507 

بررسی فرایند نوستالژی در شعر معاصر فارسی) براساس اشعار: نیما یوشیج و  مهدی شریفیان، شریف تیموری

ی اخوان ثالث(مهد  

508 

 509 اسامی و صفات گزاره ای در زبان فارسی غالمحسین کریمی دوستان

 510 طرح بررسی ریشه شناختی فعلهای زبان پهلوی یداهلل منصوری

 511 تحقیقات ایرانشناسی: طرح گردآوری و تدوین متون مانوی --

فرهنگ اسالمی ایرانگندم و نان و متعلقات آنها در ادب فارسی و  مهدی ماحوزی  512 

 513 دفتر صوفی مهدی شریفیان

 514 گر نبودی عشق علی محمد سجادی

محمدجعفر یاحقی، فرامرز آدینه 

 کالت

 515 زمینه های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی براساس شاهنامه فردوسی

 516 آب نقش های فرنگی بر کاغذ اسناد ایرانی علیرضا ابراهیمی، عباس محبوب فر

بهنام میرزابابازاده فومشی، آدینه 

 خجسته پور

ابهام زدایی از نقد نوپای تاریخ گرایی نو در ایران با نگاهی به پژوهش های انجام 

 شده

517 

 518 اتحاد ملی و شهر آشوب ) دو نویافته از عهد قاجار( سید فرید قاسمی

 519 اثر پذیری دیوان صائب تبریزی از قرآن کریم محمد حجت

 520 آخرین پرده امپراتور؛ امپراتور جونز و مضمون پادشاه ظاهری مولوی یداهلل آقاعباسی

 521 ادبیات، بستری مناسب برای آموزش زبان به زبان آموز ایرانی رویا لطافتی

 522 آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی سلمان ساکت، محمدجعفر یاحقی

منصوره احمدی جعفری، علی محمد 

 سجادی

 523 ارتباط دوسویه حاکمیت و اندیشه در دوران سامانی و غزنوی

ازارسطو تا ادبیات: منطق داستان در گذار از باورهای شفاهی به متون ادبی  فریده علوی، رضا علی اکبرپور

 مکتوب

524 

فی السوق  "از نیما یوشیج و شعر  "افسانه "شعر از یوش تا جیکور  بررسی دو  عبدالعلی آل بویه لنگرودی

از بدر شاکر سیاب "القدیم  

525 

اسطوره ی زادن زروان ؛ گذار از زن سروری به مردساالری و انعکاس آن در  حمیدرضا اردستانی رستمی

 شاهنامه

526 

 527 اسلوب و ساختار اخالق االشراف محمد حکیم آذر

کتابخانه مجلس، ابزاری در خدمت نمایندگان و گنجینه ای ارزشمند در اسناد  غالمرضا فدائی عراقی

 تاریخ معاصر ایران

528 

 529 اقتضای حال، زبان رمزی و تاویل شعر عرفانی تقی پورنامداریان

روزبه زرین کوب، آرزو رسولی 

 )طالقانی(

 530 آناهیتا و آیین های ستایش آتش



 531 اهمیت ادبی درخت آسوری عباس آذرانداز

 532 اهمیت تجارت ابریشم در زمان صفویه احسان اشراقی

 533 بازجستن ضراب خانه های ساسانیان در فارس مریم انصاری، زهره زرشناس

 534 بازآفرینی اسطوره بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک فاطمه جهان پور، لیال حق پرست

در تاریخ و ادب معاصر ایرانبازتاب آداب و رسوم تاریخی هند  مهدی ماحوزی  535 

بازتاب اوضاع اقتصادی در ادبیات دوره تیموری) برمبنای دیوان اشعار کمال  حسین نوین، یاسمن معصومی نیارق

خجندی، نعمت اهلل ولی، قاسم انوار، عبدالرحمن جامی، امیر پازواری و شمس 

 مغربی(

536 

رضا برزویی، ناصرالدین شاه حسینی، 

 مظاهر مصفا

 537 بازتاب اوضاع و احوال اجتماعی عصر صفوی در اشعار کلیم همدانی

 538 بازتاب جلوه هایی از کاخ های دوره ساسانی در اشعار شعرای جاهلی عزت مالابراهیمی

 539 بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل ها اثر وله شویینکا سید محمد مرندی، محسن حنیف

بازخوانی سه گانه کورش صفوی در سبک هندی پژوهی نقد مقاله: مجاهد غالمی  540 

حمید رضایی، محمد ابراهیم ایرج پور، 

 زهرا نوربخش

اثری ناشناخته از خواندمیر "نامه نامی "بازشناخت   541 

"معارف العارفین"بازشناسی و معرفی تذکره ناشناخته  محمدابراهیم ایرج پور  542 

رعرفان قاجاربازنگری د محمدابراهیم ایرج پور  543 

 544 بازنمایی جنسیت در رمان رازهای سرزمین من زینب صابرپور

 545 بازی نشانه ها و ترجمه شعر فرزان سجودی، فرناز کاکه خانی

 546 برسرچاه شاهین یا خرد اودین؟ یداهلل آقاعباسی

ادبیات تکوین ادبیات بررسی احکام الجهاد و اسباب الرشاد )نخستین اثر در  غالمحسین زرگری نژاد

 جهادی تاریخ معاصر ایران(

547 

 548 بررسی افکار و باورهای گنوسی ابوالعالء معری و صادق هدایت حمیدرضا اردستانی رستمی

نجمه طاهری ماه زمینی، احمد امیری 

 خراسانی

 549 بررسی انواع مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی

روایت های زادن زال در شاهنامهبررسی بسامد مکرر در  مصطفی صدیقی  550 

علی باقر طاهری نیا، مریم عابدی، 

 مریم رحمتی ترکاشوند

 551 بررسی پدیده نارسیسم )خودستایی( در شعر حافظ و متنبی

 552 بررسی پدیده ی نوستالژی )غم غربت( در اشعار ابن خفاجه علی باقر طاهری نیا، نسرین عباسی

امینی، محمدحسین کرمی، محمدرضا 

 محمد مرادی

 553 بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان )ع( در شعر غنایی دوره سامانی

مه دخت پورخالقی چترودی، لیال حق 

 پرست

مذهبی  -بررسی تطبیقی آیینهای سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی 

 سوگواری در ایران باستان

554 

تطبیقی بازآفرینی اسطوره ها در شعر معاصربررسی  مهیار علوی مقدم، مریم ساسانی  555 



بررسی تطبیقی کارکرد ساختاری شگرفی در درخت انجیر معابد احمد محمود و  سیروس امیری، زکریا بزدوده

 عمارت هفت شیروانی ناتانیل هاثورن

556 

ابراهیم محمدی، حبیب اهلل عباسی، 

 نعیمه غفارپور صدیقی

تقی بهار و ابراهیم عبدالقادر المازنیبررسی تطبیقی نظریه شعری محمد  557 

 558 بررسی جنبه های نوین حماسی در شعر نیما یوشیج محمدرضا امینی، کاظم رحیمی نژاد

 559 بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار یداهلل جاللی پندری، رقیه حسینی

پادشاهی همای چهرزادبررسی دالیل اجتماعی تشتت روایات درباره  روح انگیز کراچی  560 

 561 بررسی زبان شناختی باهم آیی های واژگانی در خمسه نظامی شیما ابراهیمی، محمدرضا پهلوان نژاد

 562 بررسی ساختار استدالل در سه متن دوره ی قاجار منیژه عبدالهی، احیا عمل صالح

کهن الگوی سفر قهرمانبررسی ساختار در هفت خان رستم: نقدی بر  محمودرضا قربان صباغ  563 

) نامه غیاث الدین محمد وزیر به  "سفینه تبریز "بررسی سندی نویافته از:  سیدعلی آل داود

 برادرش مجدالدین درباره جلوس آرپاخان، پادشاه ایلخانی ایران(

564 

ه.ش )مشروطه(  1285بررسی سیرتذکره ها و تاریخ ادبیاتهای فارسی در ایران از  منظرسلطانی

ه.ش)بخش اول( 1332تا سال   

565 

 566 بررسی صفت های کوتاه در مقایسه با صفت های بلند در زبان روسی حسین غالمی، مژده دهقان خلیلی

بررسی طلسم و طلسم گشایی در قصه های عامیانه فارسی )سمک عیار، حسین  امیرعباس عزیزی فر

 کرد و امیر ارسالن(

567 

، محمدرضا ایروانیناصر نیکوبخت سیاسی ورود واژگان بیگانه نظامی به زبان فارسی  -بررسی علل و عوامل تاریخی  

ه.ش 1300در دوره قاجاریه تا سال   

568 

مریم سلطان بیاد، غالمحسین کریمی 

 دوستان، زکریا بزدوده

"سخت تر شدن اوضاع "بررسی عناصر روایت و کانون مشاهده در رمان   569 

بیاد، محمودرضا قربان  مریم سلطان

 صباغ

بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به 

سفر قهرمان "و  "سایه "کهن الگوهای  " 

570 

 571 بررسی کنش های کالمی تعزیه نامه و نمود آن در اجرا فرهاد ساسانی، زیرک محجوب

)ص( در شعر فارسی )دوره مغول و تیموریان( بررسی معراج پیامبر اسالم علیرضا شمالی  572 

بررسی معنا شناختی استعاره زمان در داستان های کودک به زبان فارسی ) گروه  فرزان سجودی، زهرا قنبری

( "ج"، "ب"،  "الف"های سنی   

573 

کودبان،  بررسی معنایی چند واژه کهن فارسی براساس گویش بختیاری )گله، حمید رضایی، ابراهیم ظاهری

 جفت(

574 

 575 بررسی مقایسه ای جناس های لفظی و مرکب در زبان های روسی و فارسی علی مداینی اول، مژده دهقان خلیلی

جهانگیر صفری، ابراهیم ظاهری عبده 

 وند

 576 بررسی نقش عوامل اخالقی و سیاسی در شاد زیستن با تکیه بر شعر کهن فارسی

ی منابع تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالمبررسی و معرف یداهلل منصوری  577 

بررسی ویژگی های ساختاری و معنایی کلمات مصغر در زبان های روسی و  حسین غالمی

 فارسی

578 



 579 بررسی ویژگی های نثر روزنامه نگاری دربار قاجار علی غالمی

خدابررسی ویژگی های نثر روزنامه نگاری ده  محمدنوید بازرگان، علی غالمی  580 

ق.(726بررسی یک پاره سند ایلخانی ) مورخ  عمادالدین شیخ الحکمایی  581 

در شرح اسباب و لوازم فرهنگ و تمدن شبه قاره در دوره  "بیاض خوشبویی  عارف نوشاهی

 تیموریان

582 

بیاضی صفوی: آداب نامه نگاری پادشاهان صفوی به سران سرزمین های دیگر)  ایرج افشار

آرایه( -دازهان -قواره  

583 

 584 پژوهشی در مفهوم تجربه دینی و عرفانی در ادب فارسی ساالر منافی اناری

م( 1900-1950نقد ادبی: پژوهشی در ادبیات تاریخی ایران ) مریم میراحمدی  585 

 586 پویشی در گشتنامه ها روح انگیز کراچی

سیادت خاندان صفویهپیرامون کلمه شیخ و سید: بحثی درباره  مهدی درخشان  587 

 588 تاثیر بافت متنی بر معنای متن فرهاد ساسانی

 589 تاریخ ادبیات دوره ساسانی از خالل منابع عربی محسن راثی

 1350تا  1300تاریخ تحقیقات پیرامون سبک هندی در ایران و جهان) از سال  شهرام آزادیان، نسیم محمدی

 هجری شمسی(

590 

ابراهیم خدایار، محسن ناصر نیکوبخت، 

 احمدی

 591 تبلور برخی عناصر قهوه خانه ای در شعر عصر صفوی

 592 تجلی نوشتار زنانه در کتاب دا مهدی نیک منش، منا برجی خانی

زکریا تامر )باتکیه بر دو محور هم نشینی و   "وجه القمر"تحلیل ساختاری داستان  صالح الدین عبدی، مریم دریانورد

 جانشینی(

935  

 594 تحلیل متن شناسی قصیده های عهد سامانی حبیب اهلل مرحمت

 

 


