
  شماره  عنوان  پدیدآور
رحيم کوشش، عبدهللا 

طلوعی آذر، بهمن 
 نزهت، طاهر الوژه

تحليل وجهی از زیبایی شناسی سخن عرفانی: مطالعه ی 
  موردی سجع در نامه های عين القضات

٥٩٥ 

علی مداینی اول، علی 
 سعيدی

 ٥٩٦ تحليل یکی از رباعيات خيام و نقد ساختاری دو ترجمه روسی آن

تحليلی درباره الگوی معماری صفوی آرامگاه آصف خان و ساختار  نيستانیجواد 
 گنبد آن

٥٩٧ 

 ٥٩٨ تحول طبقات نوخاسته ایران در دوره قاجار فرهاد نعمانی
تحوالت جمعيتی ابران در نيمه اول قرن هفتم و تکوین منصب  عبدالرسول خيراندیش

 ایلخانی
٥٩٩ 

محمدعلی محمودی، 
 هاشم صادقی

 ٦٠٠ روایت داستان جریان سيال ذهنتداعی و 

تذکره های عصر صفوی، منابعی ارزشمند برای شناخت شاعران  علی ميرانصاری
 (١٧٣۶-١۵٠٢/١١۴٨-٩٠٧) موسيقيدان و نوازنده این دوره

٦٠١ 

 ٦٠٢ ترجمه، مرکب سفر به دیگر سو رویا لطافتی
مریم خليلی جهان تيغ، 

 فاطمه تيموری فتحی
 ٦٠٣ ادبيات سوررئاليستی در تذکره االوليای عطارتشابهات صوری 

 ٦٠٤ تصحيحات عالمه قزوینی در مجموعه "اوقاف گيب" شهرام آزادیان
 ٦٠٥ تصویراستبداد قاجار در آینه آثار نمایشی یدا... آقاعباسی

اسدهللا واحد، ابراهيم 
 پور درگاهی

 ٦٠٦ تطبيق اولياءهللا با اصحاب کهف در متون عرفانی فارسی

 ٦٠٧ تطبيق مبانی کالسيسيم در فن شعر بوالو و ادبيات فارسی محمدرضا امينی
تطبيق زبان عرفانی و شيوه نگارش عين القضات همدانی و محی  محمد حجت

 الدین عربی
٦٠٨ 

حسين پيرنجم الدین، 
 سيدمحمد مرندی

تفاصيل موسيقایی و شرق شناسانه: نگاهی به موسيقی در آثار 
 ادوارد سعيد

٦٠٩ 

حبيب هللا عباسی، 
 صدیقه پوراکبر کسمایی

 ٦١٠ تقدم نوشتار بر گفتار از دیدگاه قلقشندی

 ٦١١ تکوین تدریجی سنت نگارش تاریخ ادبی ایران سيدمهدی زرقانی
 ٦١٢ تماشای یک رویای تباه شده فتاح محمدی

 تمثيل رویا به مثابه یک نوع ادبی فاطمه فرهودی پور
 

٦١٣ 

 ٦١٤ توصيف گروه اسمی گویش بلوچی پاکزاد یوسفيان
موسی غنچه پور، شهال 

 رقيب دوست
 ٦١٥ توليد اسم های ساده و مرکب در بيماران زبان پریش فارسی زبان

حميدرضا اردستانی 
 رستمی

دراین کهنه محراب فردوسی و نقد سياست های ساسانی و 
 غزنوی در سایه چرخش شخصيت گشتاسب در شاهنامه

٦١٦ 

ميرزایی، مریم فرامرز 
 رحمتی ترکاشوند

 ٦١٧ جغرافيای تاریخی ایران ساسانی در شعر بحتری

  ٦١٨ جدل بر سر قدرت در ادبيات و آیين های نمایشی قرون وسطی بهزاد قادری سهی
زهره زرشناس، عباس 

 آذرانداز
 619  جلوه های بالغت در دو سرود منسوب به مانی



حسين آقاحسينی، 
 مجاهد غالمی

های جمال شناختی سبک هندی در شعر پایداری قيصر جلوه 
 امين پور

٦٢٠ 

 -جنس دوم به عنوان مبنایی نظری برای تحليل فمينيستی  زینب صابرپور
 انتقادی گفتمان

٦٢١ 

 ٦٢٢ چند اصطالح دیوانی ناشناخته از دوره ایلخانی علی اکبر احمدی دارانی
محسن محمدی 

 فشارکی، مریم شيرانی
 ٦٢٣ هش در انواع و شيوه های رمزنگاری منشآت)خط معما (پژو

  ٦٢٤ درباره واژه Bayaspanدر زبان پهلوی  یدهللا منصوری
دریدن پرده های پندار در نمایشنامه مرغابی وحشی با نگاهی به  یدهللا آقاعباسی

 همين مفهوم در ادبيات فارسی
٦٢٥ 

 ٦٢٦ نویسان ایرانی برآندانش تاریخ در عرب و تاثير تاریخ  صالح الدین منجد
 ٦٢٧ دو تقسيم بندی قدیم از کرامات صوفيه شهرام آزادیان

 ٦٢٨ طبقه بندی و بررسی نثر متون عرفانی و فلسفی عصر قاجار محمدرضا حاج آقا بابایی
زینب صابرپور، 

 محمدعلی غالمی نژاد
 ٦٢٩ روابط قدرت در رمان شازده احتجاب

 ٦٣٠ والت ویتمن: همسفران روشنی سهراب سپهری و شهال رقيب دوست
 ٦٣١ درباره نظامی و خمسه (ليلی و مجنون) م. صبحدم

مهرناز شيرازی عدل، 
 فرهاد ساسانی

دیدگاه از منظر زبان شناسی شناختی و کاربرد آن در تحليل متن 
 داستانی

٦٣٢ 

ساختار تشبيه مرکب در شعر منوچهری دامغانی و فرخی  محمد حکيم آذر
 سيستانی

٦٣٣ 

 ٦٣٤ سرآمد پيوند شعر و هنر در عصر تيموری حسن نصيری جامی
 ٦٣٥ رواشناسی درد در شعر نادر نادرپور مهدی شریفيان
 ٦٣٦ شاهنامه شاه طهماسبی یا شاهنامه هوتن مهدی غروی

احمد خاتمی، مژگان 
 اصغری طرقی،

 ٦٣٧ سایه نثر قاجار بر شيوه نگارش فارسی امروز

 زهره رامين، سيدمحمد
 مرندی

 ٦٣٨ رویکرد دو پهلوی داکتارو به دوره ترقی در رمان رگتایم

ميالد جعفرپور، عباس 
 محمدیان

ساختار بن مایه ها در حسين کردشبستری، شيرویه نامدار و ملک 
 جمشيد

٦٣٩ 

نجمه حسينی سروری، 
 محمدرضا صرفی

 ٦٤٠ روایت های مطایبه آميز هزار و یک شب

-٩٣٠چهارهنرمند بازشناخته در عصر شاه تهماسب صفوی (حک  ع. ادیب برومند
  ه.) ٩٨۴

٦٤١ 

زهره رامين، بهزاد قادری 
 سهی

 ٦٤٢ دغدغه قصه گو: هاثورن و هنر داستان سرایی

علی اکبر احمدی 
 دارانی، اکرم هراتيان

نامه (ردیابی برخی از ترکيب ها و مضمون های شعر حافظ  -حافظ 
 اخوانی)در نامه های دیوانی و 

٦٤٣ 

محسن محمدی 
فشارکی، طاهره 

 صالحيان

 ٦٤٤ روضه االنوارعباسی، نظامنامه اخالق حاکمان در عهد صفوی

 ٦٤٥ زروان؛ زال و شخصيت های ميانه در حماسه فردوسی ابراهيم محمدی



زیبایی شناسی ضرب المثل های کردی ایالمی از دیدگاه علم  اميرعباس عزیزی فر
 بيان

٦٤٦ 

 ٦٤٧ طنز و انتقاد در داستانهای حيوانات جوادیحسن 
سایه عرفی بر طرز تازه (اثرپذیری شاعران سبک عصر صفوی از  محمد حکيم آذر

 عرفی شيرازی)
٦٤٨ 

مصطفی موسوی و 
 عاطفه جمالی

 ٦٤٩ فانتزی؛ چيستی و تاریخچه آن در ادبيات جهان و ایران

سيدمحمد مرندی، 
 سيروس اميری

یادنگاشت زن ایرانی درعطرسنبل عطرکاج اثر ساختارشکنی 
 فيروزه جزایری دوما

٦٥٠  

عبدالعلی آل بویه 
 لنگرودی، نرگس انصاری

سيمای امام حسين (ع) در شعرعاشورایی معاصر فارسی وعربی 
 (باتکيه بر اشعار برجسته شاعران سده اخير)

٦٥١ 

مریم مرادی، علی 
 مداینی اول

های مصدری یک رکنی زبان معانی گوناگون مصدر در جمله 
 روسی و بيان آن ها در زبان فارسی

٦٥٢ 

نسخه شناسی: قطع کاغذ و کتاب در متون فارسی و عربی  ایرج افشار
 (پيشکش به دکتر صالح الدین المنجد)

٦٥٣ 

 ٦٥٤ شاعران زن معاصر و اندیشه های فمينيستی (فروغ فرخزاد) راضيه زواریان
 ٦٥٥ معاصر و اندیشه های فمينيستی (سيمين بهبهانی)شاعران زن  راضيه زواریان
 ٦٥٦ شاعران زن معاصر و اندیشه های فمينيستی (طاهره صفارزاده) راضيه زواریان

 ٦٥٧ شاهنامه عصر صفوی کابل و بازنمایی درون مایه های آن محمود طاووسی
 ٦٥٨ شرح و توضيح شکوائيه شيخ الرئيس قاجار کمال موسوی

مهدی  فاطمه مقيمی،
 نيک منش

 ٦٥٩ کارکرد استفهام بالغی در شعر قيصر امين پور

کافور فنصور" یا " کافور منثور" پيشنهادی در تصحيح واژه ای در  فرزام حقيقی
 شاهنامه

٦٦٠ 

 ٦٦١ نوروز ژاله آموزگار
زهره زرشناس، محسن 

 جعفری
 ٦٦٢ نوروزیه و نوروزیه نویسی در عصر صفوی

 ٦٦٣ اجی فيروز در فرهنگ ایرانياننوروز و ح فرزاد جاسمی
 ٦٦٤ نوروز باستانی محمدجواد مشکور

 ٦٦٥ گفتنی های نوروز محمد ميرشکرایی
 ٦٦٦ نوروز در زمان ساسانيان سعيد نفيسی
 ٦٦٧ )١جشن نوروز(جلد ذبيح هللا صفا
 ٦٦٨ )٢جشن نوروز(جلد ذبيح هللا صفا
 ٦٦٩ )٣د جشن نوروز(جل ذبيح هللا صفا

 ٦٧٠ جشن نوروز هللا صفاذبيح 
 ٦٧١ نوروز در فرهنگ شيعه رسول جعفریان
 ٦٧٢ جشن نوروز در تاریخ اسالم سعيد نفيسی

سيدابوالقاسم انجوی 
 شيرازی

 ٦٧٣ تاریخ نبود که نوروز بود

 ٦٧٤ نوروز و شاهنامه کتایون مزداپور
 ٦٧٥ نوروز درفش فرهنگ ایران ميرجالل الدین کزازی

 ٦٧٦ پيک های نوروز جابر عناصری



 ٦٧٧ آئين نوروز باستانی فاروق صفی زاده
 ٦٧٨ مادی کهن غرب فالت ایران -نوروز و گاهشماری مغانی مهرداد ملکزاده
 ٦٧٩ گردش نوروز حبيب یغمائی

صالح الدین عبدی، 
 نسرین عباسی

 ٦٨٠ جلوه های پایداری در برخی آثار سحر خليفه

عبدالعلی آل بویه 
 لنگرودی

 ٦٨١ جلوه های پایداری در شعر ابوالقاسم شابی

محمدحسين کرمی، 
محمدرضا امينی، 
 حميدرضا کوثری

 ٦٨٢ قصاید انوری و لزوم تصحيحی تازه از آن ها

 ٦٨٣ شعر و نقاشی در دوران قاجار؛ چالش سنت و مدرنيته افسانه خاتون آبادی
 ٦٨٤ از اصفهان به کيششيراز روزگار سعدی در تحول رویکرد  عبدالرسول خيراندیش

 ٦٨٥ سفرنامه های پرتغالی و اسپانيولی درباره ایران در دوره صفویه حسن جوادی
 -گسترش پيرنگ در مقامات حميدی (رویکردی ریخت شناختی  محمد راغب

 روایت شناختی)
٦٨٦ 

 ٦٨٧ یادگار زریران، نمونه ای از هنر شاعری ایرانيان در دوره ميانه عباس آذرانداز
مهدی ماحوزی، راحله 

 عبداله زاده برزو
گذر از ممدوح به معشوق مجازی و حقيقی در غزل عاشقانه 

 (باتکيه بر غزل حافظ)
٦٨٨ 

  ٦٨٩ )١معناشناسی و گنج واژه زبان فارسی( محمدرضا رضوی
 ٦٩٠ )٢(معناشناسی و گنج واژه زبان فارسی محمدرضا رضوی

مهيارعلوی مقدم، 
 سوسن پورشهرام

نظریه روان شناسی رنگ ماکس لوشر در نقد و تحليل شعر کاربرد 
 فروغ فرخزاد

٦٩١ 

رحمان مشتاق مهر، 
 سعيد کریمی قره بابا

 ٦٩٢ شکل شناسی داستان های کوتاه محمود دولت آبادی

 ٦٩٣ عملکرد نشانه زبان در آفرینش متن ادبی کورش صفوی
نگاری و مقایسه آن با رویکردهای روایی ضياءالدین برنی در تاریخ  محمد راغب

 شيوه تاریخ بيهقی
٦٩٤ 

حميدرضا اردستانی 
 رستمی

شهرسب، مرداس و ضحاک شکستگی شخصيت شهرسب در 
 مرداس و ضحاک

٦٩٥ 

 ٦٩٦ شيروان در دوره صفوی محمد سلماسی زاده
نيکو خيرخواه، فرزان 

 سجودی
 ٦٩٧ فرهنگ، استعاره و ترجمه پذیری

 ٦٩٨ فرهنگی دوره سامانی بر پایه شعر آن دورهفضای فکری و  رحمان مشتاق مهر
احمد اميری خراسانی، 

 فاطمه هدایتی
 ٦٩٩ فضل تقدم با کيست؟ صفی علی شاه اصفهانی یا عمان سامانی

نظریه "عشق" در متون کهن عرفانی(براساس آثار دیلمی، غزالی  بهمن نزهت
  و روزبهان)

٧٠٠ 

حسين غالمی، علی 
 سعيدی

درس های فرانسه" از دیدگاه نظریه ی سخن  نقد ترجمه داستان"
 کاوی (بررسی موردی: سبک، لحن، نشانه های سجاوندی)

٧٠١ 

سازینه غریبيان، احمد 
صدیقی، آندرانيک 

 سيمونيان

مطالعه تاریخی روابط فرهنگی ایران و ارمنستان از نقطه نظر 
 ترجمه

٧٠٢ 



مریم امينی، سعيد 
 غفاری

 انتشاریافته در دانشگاه تهرانبررسی وضعيت نشریات ادواری 
 ١٣٩٤از زمان تأسيس تا پایان سال 

٧٠٣ 

مریم امينی، ميترا 
 پشوتنی زاده

سنجش سطح وفاداری کاربران کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم 
انسانی دانشگاه تهران نسبت به خدمات کتابخانه و تعيين 

 شاخص های موثر بر آن

٧٠۴ 

مریم امينی، مژده 
 همصطفوی زاد

بررسی سواد سالمت کتابداران دانشگاه های تهران و علوم 
 پزشکی تهران

٧٠٥ 

مهسا امينی، مریم 
 امينی

 ٧٠٦ کتابخانه کنگره امریکا

 ٧٠٧ کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران مریم امينی
مريم اميني، ميترا 

پشوتني زاده، مهسا 
 اميني

 با استفاده از فنون بازاریابی رسانهرسانی موزه مقدم و اطالع
 اجتماعی

٧٠٨ 

ميترا  -مريم اميني
مهسا  -پشوتني زاده
 اميني

امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجيتال در کتابخانه دانشکده ادبيات 
 و علوم انسانی دانشگاه تهران

٧٠٩ 

مریم امينی، ميترا 
 پشوتنی زاده

انواع مختلف كتابخانه هاي مقايسه مهارتهاي ارتباطي كتابداران در 
  تهران ٥عمومي منطقه 

٧١٠  

بهزاد قادری سهی، 
  ناهيد احمدیان

: ییماين شهیوردزورت در متن اند سميو رمانت وتيال ميسيکالس
 یدر ارزش احساسات و نامه ها کيو ضدرمانت کيرمانت یتقابل ها

  هیهمسا

٧١١  

  ٧١٢  ٢ -انیبا سومر انیشداديو پ وانیاز: د یمشترکات محمدحسن ابریشمی
ناصرالدین شاه 
حسينی، فرهاد 

 فالحنخواه

  ٧١٣  یدنبل گي" از عبدالرزاق بیو سلم مي"سل ینسخه خط یمعرف

ميالد جعفرپور، مهيار 
 علوی مقدم

آن در  ییالقا -یميتعل یو آموزه ها یو جوانمرد یاريمضمون ع
داراب نامه و  ار،ي: سمک عیمنثور (مطالعه مورد یحماسه ها

  شاه نامه) روزيف

٧١٤  

  ٧١٥  هيمانيکتابخانه سل یفهرست نسخه خط بهمن نزهت
اسدهللا واحد، 

 محمدعلی نوری باهری
  ٧١٦  در شعر قرن ششم یاسيس یها هيشکوائ ینقد و بررس

  ٧١٧  یمقدمات ی: درآمدیو نقد کتاب دستور شناخت یمعرف  محمدرضا رضوی

بر کتاب از  یو نقد کتاب: دو تناقض در نقد ابوالفضل حر یمعرف محمد غفاری
  یمعنو یدر مثنو تیروا یقاي: بوطایدر یاشارت ها

٧١٨  

  ٧١٩  یبا نوع ادب هینظر یو نقد مقاله: ناسازگار یمعرف مهری بهفر
  ٧٢٠  خاندان مرزبان یاز نسخه ها گرید ینسخه ا یمعرف فاطمه جهان پور

عبدهللا الدباغ، ترجمه 
 سميرا ساسانی

 سیدور یو نقد کتاب شرق و غرب، عرفان در رمان ها یمعرف
  نگيلس

٧٢١  

  ٧٢٢  یمقاله روش شناخت کیدر  یروش یو نقد مقاله: خطاها یمعرف هاشم صادقی
  ٧٢٣  ییايتالیو ا یدر فارس یاسم یدرون گروه ها یته ریضما سهیمقا زهرا اسماعيلی فرد

  ٧٢٤  لخانانیدر دولت ا یغرب یايآس انيحيمس تيموقع عبدالرسول خيراندیش



محسن محمدی 
فشارکی، فاطمه 
 قيوميان محمدی

 خيمنسوب به ش یدرباره آثار فارس ییناگفته ها                      
  ییبها

٧٢٥  

عمادالدین شيخ     
 الحکمایی

 یباور در اسناد دوره اسالم نیا ی" و تجلعينحوست ترب"           
  رانیا

٧٢٦  

عمادالدین شيخ 
 الحکمایی

  ٧٢٧  زیتبر نهي" سف ی"مهرها

محمودبن حسين 
 کاشغری

  ٧٢٨  لغات الترک" وانینسخه برگردان "د

  ٧٢٩  شرق و غرب اتيادب نهیيدر آ خسرويک افسانه خاتون آبادی
ابراهيم محمدی، یونس 
 تيموریان، محمد بهنام فر

  ٧٣٠  "جم" در اسطوره و حماسه تیروا یهم سنج

  ٧٣١  یعهد ساسان رانیاز ا یادگاریمرزبان نامه  رضاییمهدی 
صالح الدین عبدی، مریم 

 مرادی
رمان  ی(مورد کاو یداریرمان پا یتگریروا وهيدر ش یکارکرد راو

  )یالشمس" اثر غسان کنفان ی"رجال ف
٧٣٢  

 شهیاز اند یری: تصواتيادب یکنش خواندن و انسان شناس بهزاد برکت
  زریولفگانگ آ

٧٣٣  

سيد مصطفی موسوی، 
ترجمه، مقدمه و 

تحاشی از گئورگی 
 نعلبندیان

  ٧٣٤  "نگاهی به ترجمه تاریخ ارمنستان" در ارمنستان یسینو یفارس

ناصر محسنی نيا، 
 مجاهد غالمی

  ٧٣٥  یبا اشعار سبک عراق یرام نیشرف الد یبالغ فاتينسبت تال

کتایون مزداپور، حميدرضا 
 دالوند

  ٧٣٦  نویس اوستایی کتاب خانه ملی ملک تهران)وندیداد ساده( دست 

  ٧٣٧  آستان قدس دادیوند فاطمه جهانپور
عبدالرضا سيف و احمد 

محمدی و نسرین 
 موسی وند 

  ٧٣٨  ناصرخسرو دهيوجوه بالغت در دو قص

آذرتاش آذرنوش، فرامرز 
ميرزایی، مریم رحمتی 

 ترکاشوند

  ٧٣٩  یديتوح انيه ابوحدر کتاب االمتاع و الموانس یفارس یوام واژه ها

محمود فتوحی 
رودمعجنی، زهره تائبی 

 نقندری

" به قلم رالف والدو امرسن یمقاله " درباره شعر فارس یواکاو
  ) یامرسن درباره شعر فارس دگاهیاز د ی(گزارش

٧٤٠  

  ٧٤١  کارنامهی نوع ادب علی اکبر احمدی دارانی
فرانک جهانگرد، 

مصطفی صدیقی، طيبه 
 حتکنیگلستانی 

 رياساط ی هیو دمنه بر پا لهي" بوف و زاغ" کل تیحکا ینمادشناس
  و هند رانیا

٧٤٢  

  ٧٤٣  نگارش زنانه وهيتازه به ش ینگرش شهربانو صحابی
  ٧٤٤  متون در دوره قاجار حيبه تصح ینگاه شهرام آزادیان

اميرعباس عزیزی فر، 
 مهدی نيک منش 

  ٧٤٥  مايدر شعر ن یزبان یزیهنجارگر یگونه ها نیبه مهمتر ینگاه



  ٧٤٦  ییبه تقابل معنا ینگاه کورش صفوی
عبدالرضا مدرس زاده، 
 بنفشه سادات صفوی

  ٧٤٧  یسعد یدر غزل ها یاخالق یبه آموزه ها ینگاه

  ٧٤٨  نامه نيچ هيو تحش حيبه ترجمه، تصح یانتقاد ینگاه فرانک جهانگرد
افشين رستمی، حسين 

 غالمی
مفاخر علم و ادب  یتيترب یها دهیبر انگاه شرق شناسان روس 

  رانیا
٧٤٩  

ها  افتی(ره  یمصدر در زبان فارس یبه مقوله دستور یشینگاه زا ابوالفضل مصفا جهرمی
  و راه حل ها)

٧٥٠  

  ٧٥١  یشاهنامه در سبک عراق یايبه دن یمينگاه تعل عبدالرضا مدرس زاده
محمد حجت، مهتاب 
 مهرابی زاده هنرمند

هزار و  یدر داستان ها بهیغر عیصنا یجادو و برخنقش طلسم و 
  شب کی

٧٥٢  

ساالر منافی اناری، 
 مليحه قدرتی

  ٧٥٣  مترجم در صحت ترجمه تينقش جنس

 رانیتجدد در ا شهیاند ريهند در س یرانیگران ا شهینقش اند سيما سالور
( براساس تحفه العالم عبداللطيف شوشتری، تحفه روزگار قاجار

سلطان الواعظين، مرآت االحوال جهان نما کرمانشاهی)الخاقانيه   

٧٥٤  

بهنام ميرزا بابازاده 
 فومشی

 ییگرا خیتار دگاهیقدرت و کاربرد زبان از د ت،ينقد مقاله: "جنس
  ممت" دیویگلن راس اثر د یدر گلنگر نینو

٧٥٥  

علی گنجيان خناری، 
 سيد حسين حسينی

  ٧٥٦  آن یو نامگذار یعرب اتيادب خیادوار تار ميتقس یهاينقد نارسائ

  ٧٥٧  یمعاصر فارس یداستان اتيادب یبرکتابشناس ینقد کتاب: نقد فرزام حقيقی
غالمحسين کریمی 

دوستان، نگين ایلخانی 
 پور

  ٧٥٨  نظام وجهيت در زبان فارسی 

  ٧٥٩  اورفه یبازگشت جاودانه  ست؟ينقد چ خليل درمنکی
بهزاد برکت، طيبه 

 افتخاری
 یبر شعر" ا فاتریر کلیما هیشعر: کاربست نظر ینشانه شناس

  مرز پرگهر" فروغ فرخزاد
٧٦٠  

  ٧٦١  نسخه برگردان " جنگ شاملو" نجيب مایل هروی       
(محفوظ در" مکتبه  یکهن از شاهنامه فردوس ینسخه ا   مصطفی موسوی      

)روتي" وابسته به دانشگاه سن ژوزف بهيالشرق  
٧٦٢  

نامه  هیبرپا یدر عهد صفو ینقد شعر فارس یتجربه ها نينخست  اسدهللا واحد         
  یجياله نیاز حز افتهینو یا

٧٦٣  

مریم سلطان بياد، 
  محسن حنيف

 یو داستان ها یرانیا انهيعام یقصه ها یها تيشخص سهیمقا
  اندرسن نيستیهانس کر

٧٦٤  

  ٧٦٥  موالنا در دوران معاصر تیمعنو  آذرميدخت صفوی     
  ٧٦٦  مشروطه و زنان شاعر  روح انگيز کراچی      

: تطور و یو قلمرو زبان فارس رانیا یادب خیو نقد کتاب: تار یمعرف  عليرضا نيکویی        
  ، نوشته سيدمهدی زرقانیژانرها یسیدگرد

٧٦٧  

علی محمد            
  موذنی

  ٧٦٨  ینخشب نیالد اءيض اتيو کل اتيکتاب جزئ ليو تحل یمعرف

زهرا گوهری مطلق، 
  عبدالرضا چارئی

 لیا یافسانه ها و داستان ها در آثار هنر یرینمادها و نقوش تصو
  ییقشقا

٧٦٩  



کتابخانه مرحوم محمد باقرالفت  یخط یفهرست نسخه ها  مرتضی تيموری       
  یاصفهان

٧٧٠  

  ٧٧١  کيدر دوره کالس یانواع ادب یطبقه بند یبرا یطرح  سيد مهدی زرقانی     
  ٧٧٢  حافظ اتيدر غزل هامیبه ا یکردیرو  حميد طاهری      
  ٧٧٣  یآن بر هنر مانو ريو تاث تیمانو یوجوه حکم  صبا لطيف پور       

شاهنامه درباره وارونه  زيبحث برانگ یها تياز ب گرید یريتفس  ابوالفضل خطيبی   
  ضحاک یخوئ

٧٧٤  

و. ب. هنينگ، ترجمه    
  کيکاوس جهانداری

  ٧٧٥  یاخنوخ نامه مانو

ایی. و. تسونسکی، 
  مترجم مژگان فرازی

  ٧٧٦  نمایشی  متن ليتئاتر و تحل کيهرمنوت

  ٧٧٧  یاسالم یدر هنرها دينقش خورش  رامونا محمدی   
هادی دهقانی     

  یزدلی، تيمور مالمير
  ٧٧٨  یعرفان یها تیدر روا یعناصر اسطوره ا ینشانه شناس

تيمور مالمير، هادی 
  دهقانی یزذلی

  ٧٧٩  یدر متون نثر عرفان ینید یتجربه ها ینشانه شناس

  ٧٨٠  ( حماسه و تاریخ)نبرد رستم فرخزاد با سعد وقاص  جالل خالقی مطلق     
  ٧٨١  مادی کهن غرب فالت ایران -نوروز وگاهشماری مغانی  مهرداد ملکزاده      

احمد رضی، محسن    
  بتالب اکبرآبادی

  ٧٨٢  ییعطار و منطق گفتگو ريمنطق الط

سميه خسروی   
خراشاد، شهریار 

  شهيدی

با  یشابوريعطار ن ريمنطق الط یها تيشخص یقيتطب سهیمقا
  در انتظار کودو اثر ساموئل بکت شنامهینما یها تيشخص

٧٨٣  

سيدمرتضی حسينی 
شاهرودی، علی 

  زنگویی

 یريبا سنت تفس کيهرمنوت یدستاوردها نیمهمتر سهیمقا
  یاسالم

٧٨٤  

  ٧٨٥  او بر هنر دوره خود ريو تاث یمان  گيسو قائم 

  ٧٨٦  کتاب مقدس یظاهر ريو غ یظاهر ريتفس  مينا شمخی  
"اندیشه های عرفانی در اعتقادات مانوی"   امير اکبری    ٧٨٧  
  ٧٨٨  زیباشناسی و فرهنگ                                        محمود عبادیان   

  ٧٨٩  یتا سده پنجم هجر یکهن پارس اتیدر روا تیو مانو یمان  ابوالقاسم اسماعيل پور
  ٧٩٠  اقربان در ترکمن صحر ديمراسم ع  --

تورج زینی وند، فرشته 
  حيدری

  ٧٩١  ديافسانه ملک جمش نینماد ليتحل

  ٧٩٢    مرد آدم خوار کيمرداس، ن  بهار مختاریان
  ٧٩٣  لوکاچ و حماسه  یدهللا موقن
  ٧٩٤  یدر متون پهلو وانیاهرمن و د  تورج دریائی

نرگس صفوی، 
ابوالقاسم اسمایل پور 

  مطلق

اسطوره  دگاهیبراساس د یماه در هنر مانو یاسطوره پرداز
  ادهيال رچايم یشناس

٧٩٥  

  ٧٩٦  زماناسطوره کاووس در گذر   مهشيد ميرفخرایی
  ٧٩٧  عارفان یتحول افسانه ا  تيمور مالمير



  ٧٩٨  از حماسه تا حماسه  سجاد آیدنلو 
  ٧٩٩  یو آناطول جانیمشترک آذربا اتیافسانه ها و حکا  محمدتقی امامی خویی

  ٨٠٠  ییوايدر مکاتب ش یپرستش شکن نیيآ  محبوبه هادی نيا

  ٨٠١  از بندهش تا شاهنامه یو معن حيتور؟ تصح ایتخم کور   آرش اکبری مفاخر
" در یاسطوره " وا یاسياسطوره س کیاز  یساخت یليتحل  ناصر فکوهی

  آن یرانیا ريغ انیو همتا یرانیفرهنگ ا
٨٠٢  

  ٨٠٣  " در خاک مادستانانیپر ني" سرزم  مهرداد ملکزاده
  ٨٠٤  بازمانده از آن یو نمونه ها یزروان یپرست منیاهر  آرش اکبری مفاخر

  ٨٠٥  نیدر باب د نیتگنشتایو دگاهیاز د یوصف الحال ريتفس  حسامی فر عبدالرزاق
  ٨٠٦  یرانیشاهنامه و منابع ا ی هیارتباط اسطوره و حماسه بر پا  سجاد آیدنلو

  ٨٠٧  بازمانده از آن یو نمونه ها یزروان یپرست منیاهر  آرش اکبری مفاخر
مرضيه کسرائی فر، 

  حسن ابراهيمی
 رافیوارداو ییالمعاد سنا یال رالعباديدر س یینمادگرا یبررس

  نامه
٨٠٨  

خليل پروینی، هومن 
  ناظميان

 تیآن در روا یپراپ و کاربردها ريمیوالد ییساختارگرا یالگو
  یشناس

٨٠٩  

  ٨١٠  ست؟يزروان ک  مصطفی رحيمی
  ٨١١  هندو ینیمتون د  علی موحدیان عطار

  ٨١٢  نهيج نیيکرمه و سمساره در آ  وحيد پزشکی
  ٨١٣  یحيمس اتيدر اله ینیبحث تجربه د یها زهياسباب و انگ  ربانی گلپایگانیعلی 

  ٨١٤  کهن یباورها  مهشيد ميرفخرائی
  ٨١٥  قهوه خانه ها و نقالی و نقاشی   حامد قاسمی

محمدعلی اسالمی 
  ندوشن

  ٨١٦  اسفندیار و راز رویين تنی

 یحماس یافسانه گرشاسب در منظومه ها یایبقا یبازشناس  بهمن سرکاراتی
  رانیا

٨١٧  

  ٨١٨  شاه گاوسوار  آرش اکبری مفاخر
 اتیدر روا یرياساط - یحماس یمضمون یبهرام گور(بررس بتيغ  سجاد آیدنلو

  )یبهرام پنجم ساسان یزندگ انیپا
٨١٩  

  ٨٢٠  یجهان یشاهنامه بر افسانه ها ريتاث  محمد جعفری قنواتی
  ٨٢١  ییمزدا یمعراج نامه ها ییمحتوا ليتحل  فاطمه جهان پور
  ٨٢٢  پری: تحقيقی در حاشيه اسطوره شناسی تطبيقی  بهمن سرکاراتی

  ٨٢٣  یعيو علوم طب یدر علوم انسان نييفهم و تب نيمناسبات ب  سيدحميدرضا حسنی
  ٨٢٤  زمان قصه و نقد حال  جالل ستاری
طاووس: یزیدی ها و درگذر از مه؛ گزارشی از کتاب دین ملک   زهرا عامری

  جهان معنوی آنها
٨٢٥  

  ٨٢٦  در مهابهاراتا یميادب تعل یجلوه ها  نسرین مظفری
محمود عزیزی، ترجمه 

  جالل ستاری
  ٨٢٧  یونانی یتراژد شیو نما یگردان هیتعز انينقاط مشترک م

  ٨٢٨  کيخرد هرمنوت  بابک احمدی
نوشته پل ریکور، ترجمه 

  هاله الجوردی
  ٨٢٩  کاهش توهم ایمعنا  یاي: احکيهرمنوت



در دوره  ريصغ یايو توسعه آن در آس یرانیا ییسنت کتاب آرا  فرزانه فرخ فر
  انهيم

٨٣٠  

ندا ایمانی خوشخو، 
  عصمت اسماعيلی

منطقه سمنان (براساس افسانه  یاسطوره ا یپلنگ در باورها
  )رزاديمنطقه پرور و شهم انهيعام یها

٨٣١  

  ٨٣٢  مانوی ( فارسی ميانه زردشتی)متن های ضد   رحمن بختياری
آن با سه داستان عامه  سهیو مقا اريدرسمک ع ییقصه گو وهيش  سعيد حسام پور

  یاريع
٨٣٣  

بتول فخر اسالم، اشرف 
  عربيانی

  ٨٣٤  "رستم" تيشخص یژرف شناخت

سيد محمود طيب 
  حسينی 

ادله محمد احمد  بر ینقد :میقرآن کر رياساط یشناس یمعن
  در قرآن یاسطوره ا یبر وجود قصه ها یخلف هللا مبن

٨٣٥  

زبان فارسی و حکومتهای ترکان (چگونه زبان فارسی به عنوان   جالل متينی 
  زبان رسمی اقوام ایرانی شناخته شد)

٨٣٦  

گروگر خاالتيانتس، 
ترجمه جالل خالقی 

  مطلق

 گوریگر یدر نوشته ها یرانیا یاز اسطوره ها یقطعات
  ستروسيماگ

٨٣٧  

  ٨٣٨  ۴ فرانسه اتيدر ادب یمقام سعد  ستاریجالل 
به مجلس مرغان و  یچاوسر تا عرفان عطار" (نگاه یاي" از دن  نزهت نوحی

  )ريمنطق الط
٨٣٩  

  ٨٤٠  شاهنامه، از اسطوره تا حماسه  مهرداد بهار
  ٨٤١  ٨ی روانشناس دگاهیرموز قصه از د  جالل ستاری
۴یروانشناس دگاهیرموز قصه از د  جالل ستاری  

 
٨٤٢  

  6یروانشناس دگاهیرموز قصه از د  جالل ستاری
 
  

٨٤٣  

حسن اکبری بيرق، 
  الياس بابایی

 یال رالعبادي(س یدو اثر عرفان یقيآسمان مطالعه تطب یصراط ها
  دانته) یاله یو کمد ییالمعاد سنا

٨٤٤  

  ٨٤٥  یرانیا یبر نگارگر یفارس یحماس اتيادب ريتاث  حسين عصمتی
  ٨٤٦  ینیآمدن حماسه د دیدرباره پد  محمد جعفر محجوب

  ٨٤٧  یگفتگو با دکتر جالل ستار  علی دهباشی
  ٨٤٨  ٣ یمانو یکاتارها  جالل ستاری

  ٨٤٩  شاهنامه فردوسی و حماسه های بزرگ جهان  جالل الدین کزازی
مجتبی دماوندی، 
  سامان رحمان زاده

  ٨٥٠  یزدیو ا ییترايم نیيدو آ یقيتطب یبررس

  ٨٥١  دینادای   جالل ستاری
چند نگاره  یدر خلق مرقع گلشن؛  بررس یرانیسهم هنرمندان ا  نرگس صفرزاده

  فعال در دربار مغول یرانیمربوط به هنرمندان ا
٨٥٢  

  ٨٥٣  یهنر نشیآفر - یهنر از لحاظ روانشناس  جالل ستاری
  ٨٥٤  و کوروش خسرويک  جالل خالقی مطلق 

  ٨٥٥  یبر نمادشناس ییمقدمه   جالل ستاری
رحمان ذبيحی، پروین 

  پيکانی
براساس  یسفر قهرمان در داراب نامه طرسوس یکهن الگو ليتحل

  جوزف کمپبل یالگو
٨٥٦  



روح هللا صيادی نژاد، 
  مریم آقاجانی

و  یعصر عثمان یشعر صوف نهیيوصال در آ ميانفصال و شم
  یمملوک

٨٥٧  

صادق ابراهيمی کاوری، 
سکينه اسدی، رضوان 

  لرستانی

  ٨٥٨  یالبارود یبهار و سام یملک الشعرا یشعر نيمضام قيتطب

سيد محمد طباطبائی 
  بهبهانی

ایرانيان روم (رجال ایرانی دربار عثمانی(سده هشتم تا دهم 
  هجری))

٨٥٩  

صادق ابراهيمی کاوری، 
  رحيمه چوالنيان

یو عرب یدر شعر فارس عتيوصف طب یموضوع سهیمقا            
    

٨٦٠  

 سيده مریم روضاتيان،
سيدعلی اصغر ميرباقری 

  فرد

  ٨٦١  هیرياز رساله قش یعثمان یترجمه ابوعل حيضرورت تصح

 کاوه آهنگر تیدر شناخت شاهنامه: هو ییسهم منابع هند و اروپا  تورج دریائی
  (به یاد احمد تفضلی)

٨٦٢  

  ٨٦٣  آئين هندو   داریوش شایگان
  ٨٦٤  اسطوره" یبه "چشم اندازها ینگاه  جالل ستاری

ویرولو، ترجمه شارل 
  جالل ستاری

  ٨٦٥  تعزیه                                                      

جروم استو لنيتس، 
  احمدرضا تقاء

  ٨٦٦  یشناختیی باینگرش ز

استاد  ادی( به زوتیو ا ستانیتر یرانیا ی: اسطوره الگوینقد ادب  جالل ستاری
  )یناتل خانلر زیپرو

٨٦٧  

عسگر صالحی، جعفر 
  عشقی

  ٨٦٨  و اسطوره ها اتيدر ادب مايآن یمنف ینمودها یبررس

دوران  یاز مناصب ناشناخته  یکی یفردوس یهرزبد در شاهنامه   احمد تفضلی
  یساسان

٨٦٩  

ادمون روشدیو، ترجمه 
  جالل ستاری

  ٨٧٠  یو روان درمان ینید یروانشناس

پس از حمله مغول تا ظهور  رانیدر ا ییحماسه سراادبيات:   منصور رستگار فسایی
  انیصفو

٨٧١  

  ٨٧٢  یدر داراب نامه طرسوس یرياساط یها هیبن ما یبررس  اميرعباس عزیزی فر
  ٨٧٣  راز آشنا؟ ایدانا  ونگی  جالل ستاری
  ٨٧٤  هیبه تعز یبا اشارات گونيآنت  جالل ستاری

جهانگير اميری، 
  عبدالصاحب طهماسبی

  ٨٧٥  و بهار یبهشت و دوزخ زهاو

  ٨٧٦  گوته شهیحافظ در اند وانیشرق و د گاهیجا  محمد حسين حدادی
پرسی کمپ، ترجمه 

  جالل ستاری
  ٨٧٧   نیخاورشناسان نوما 

 یمحمدتق ديهللا س تیکتابخانه آ یکتب خط ییفهرست الفبا  محمد وفادار مرادی
  ميحک

٨٧٨  

حسين اصغرنژاد و عرفان 
  یونسی

(پيشنویس ویرایش ی دانشگاه یکتابخانه ها یاستانداردها
١٩٩٩(  

٨٧٩  

  ٨٨٠  درباره نوروز) یهمه روزگار تو نوروز باد( پژوهش  منصور رستگار فسائی



  ٨٨١  شب کیدر هزار و  یروان تيواقع  جالل ستاری
لوی استروس، جالل 

  ستاری
  ٨٨٢ اسطوره و موسيقی

ارنست جونز، ترجمه 
  جالل ستاری

  ٨٨٣  درباره ادب و هنر دیفرو ینوشته ها

  ٨٨٤  یفرهنگ تیو هو یمل تیهو  جالل ستاری
  ٨٨٥  در غرب ريمنطق الط شیگزارش و نما  جالل ستاری

در قرن دهم: فرامرز نامه  یسه منطومه پهلوان یسرقت ادب  ابوالفضل خطيبی
  کوچک، شبرنگ نامه و سام نامه

٨٨٦  

فریتهوف شوان، ترجمه 
  جالل ستاری

  ٨٨٧  مرکز پرگار وجود

  ٨٨٨  یغزنو ینامه مختار اریشهر  غالمحسين بيگدلی

رقيه رستم پور ملکی، 
  منيژه زارع

  ٨٨٩  یعرب اتيدر زبان و ادب کيهرمنوت یکردهایو رو خچهیبه تار ینگاه

  ٨٩٠  دستباف یها یدرخت سخنگو بر قال ميو مفاه ریتصو  مهال تختی، رضا افهمی 
آدلف داوریل، ترجمه 

  جالل ستاری
  ٨٩١  یرانیزنان درحماسه ا

  ٨٩٢  شرق و غرب انيعشق م ونديپ  جالل ستاری
بن اسحاق براساس کهن  نيقصه سالمان و ابسال حن ییرمزگشا  سيده مریم روضاتيان

  ونگی یالگوها
٨٩٣  

رنه پاسرون، ترجمه 
  جالل ستاری

  ٨٩٤  آتش ریدرباره چند تصو

  ٨٩٥  از شاهنامه یخوانش سهرورد یحماسه، اسطوره و تجربه عرفان اميد همدانی
  ٨٩٦  یسقراط مردم شناس  جالل ستاری

آلکساندر خوتسکو، 
  ترجمه جالل ستاری

  ٨٩٧  یرانیتئاتر ا

 هیدر ساحت مغفول نظر یپژوهش ست؟ياسطوره چ یایانویدا  مسعود آلگونه جونقانی
  ینورتروپ فرا یاسطوره شناخت

٨٩٨  

سيداحمد پارسا، الله 
  صلواتی

  ٨٩٩  ینصرهللا منش یو دمنه  لهيکل یها تیحکا یشناس ختیر

  ٩٠٠  یرستم در زبان سغد  احسان یارشاطر
  ٩٠١  فرهنگ در فرانسه یتجربه خانه ها  جالل ستاری
  ٩٠٢  ٧ یروانشناس دگاهیرموز قصه از د  جالل ستاری

  ٩٠٣  مهابهارات و شاهنامه انيوجوه مشترک م  م. ژ. دارمستتر
عاطفه نيکخو، یدهللا 

  جاللی پندری
در طومار جامع نقاالن معروف به  یزبان حماس یساختار یبررس

  هفت لشکر
٩٠٤  

مسعود روحانی، علی 
  اکبر شوبکالیی

 هیعطار براساس نظر ريصنعان" منطق الط خيداستان "ش ليتحل
  گرماس یکنش

٩٠٥  

مارشا ميولدر ایتن، 
  احمدرضا تقاء

  ٩٠٦  بایامر ز گاهیجا یدر جست و جو

قاسم مختاری، محمود 
  نصيری شهبازی، مژگان

  ٩٠٧  شاهنامه در جهان عرب



  ٩٠٨  یرانیدر منابع ا یونانی یسالمان و ابسال: اسطوره ا  سيد حسن امين
عبدالباسط عرب یوسف 

آبادی، فائزه عرب یوسف 
  آبادی، عفت رحمانی

و  یزهاو لياز جم دهيدر دو قص یفردوس گاهیجا یقيتطب یبررس
  یبشاره خور

٩٠٩  

  ٩١٠  یی"عروج" در مکاشفات مزدا شهیاند  ابوالقاسم پياده کوهسار
  ٩١١  رانیا یادب داستان یشینما تيظرف  جالل ستاری

محمدمصطفا رسالت 
پناهی، سيد محمد 

  راست گوفر

از شاهنامه  ديبه تقل یخیتار یمنظومه تمرنامه، حماسه ا یمعرف
  یو اسکندر نامه نظام یفردوس

٩١٢  

اکبر صيادکوه، معين 
  کاظمی فر

باترجمه  یداستان فرود از شاهنامه فردوس قيو تطب سهیمقا
  یبندار

٩١٣  

رضا ستاری، سميه 
  آقاجانی زلتی

  ٩١٤  سفر قهرمان در داستان گشتاسپ یکهن الگو

  ٩١٥  هیباستان تا آغاز دوران صفو رانیا رقيب ینمادشناس  مرجان صلواتی
علی موحدیان عطار، 

  عليرضا ابراهيم
  ٩١٦  از فراز یتو؛ نگاه نيش نیيآ

  ٩١٧  تحقيقات ایرانی: کاتارهای مانوی  جالل ستاری
فاروق نعمتی، هادی 

  یوسفی
  ٩١٨  معاصر عرب اتيعوامل کم رنگ بودن شاهنامه در ادب یواکاو

  ٩١٩    )٢ی(پهلوان یمنظومه ها: و آراء دیعقا  لطفعلی صورتگر
  ٩٢٠  ٢٠ یروانشناس دگاهیرموز قصه از د  جالل ستاری

مختار کميلی، منصوره 
  آرین فر

  ٩٢١  و دمنه لهيو گاو از کل ريدر داستان ش رياساط یردپا

ليال امينی الری، سيد 
  فضل هللا ميرقادری

  ٩٢٢  اميابوالعالء و خ دیافکار و عقا یقيتطب یبررس

  ٩٢٣  ٣شب  کیبر هزار و  یمقدمه ا  جالل ستاری
  ٩٢٤  ١٠ یروانشناس دگاهیرموز قصه از د  جالل ستاری
آن در  یفرهنگ یها شهیو ر ینوروز و نوبهار چهارشنبه سور هیطال  امير الهامی

  رانیا
٩٢٥  

  ٩٢٦  ١١ یروانشناس دگاهیرموز قصه از د  جالل ستاری
  ٩٢٧  یرازيش یتجل اليمعراج الخ یو سبک ییمحتوا یبررس  احمدعلی جعفری

  ٩٢٨  ۵ یروانشناس دگاهیرموز قصه از د  جالل ستاری
علی حيدری، بهمن کرم 

  محمد موسی پورالهی، 
  ٩٢٩  اديلیشاهنامه و ا انيم یونديآرنولد: پ ويسهراب و رستم ماث

  ٩٣٠  )ینژاد ی شهیو ر هيدر وجه تسم ی(پژوهش یزدیا یکردها  عثمان یوسفی
زینب کوشکی، ساره 

  زیرک
طنز در  یقيتطب ی(بررس واناتيح انهيعام یطنز درافسانه ها

  ازوپ) یو دمنه و افسانه ها لهيکل اتیحکا
٩٣١  

  ٩٣٢  بعد از اسالم رانیدر ا یمکاتب نقاش  جالل ستاری
  ٩٣٣  رهبر بيخط ليمرزبان نامه شرح دکتر خل ینقد و بررس  مجيد منصوری

  ٩٣٤  )١(یپهلوان یو آراء: منظومه ها دیعقا  لطفعلی صورتگر
  ٩٣٥  ٤کاتارهای مانوی   جالل ستاری

  ٩٣٦  ها نهي: زمنید یدارشناسیپد  محمود خاتمی



گئورگ گادامر،  –هانس 
  ترجمه فریده فرنودفر

  ٩٣٧  اسطوره و خرد

  ٩٣٨  یزنده مان لينو از انج یسیدست نو  محمد شکری فومشی
  ٩٣٩  یفلسفه تجربه عرفان  هادی وکيلی

 


