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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  هست کلید در گنج حکیم
  
  

 منْ لَدنْک سلْطاناً نَصیراً  مخْرَج صدقٍ و اجعلْ لی  مدخَلَ صدقٍ و أَخْرِجنی  رب أَدخلْنی

 ) 80اسراء :قرآن کریم(

 
  
  

  سر سخن
  
  

گیر المللی ترویج زبان و ادب فارسی با اقبال چشم گزاریم که هفتین همایش بینخداوند حکیم و خبیر را سپاس
. عنوان مقاله به دبیرخانه رسید 1960گران و استادان فرهیخته مواجه شد و پس از اعالن فراخوان، حدود پژوهش

  . انگیز پژوهشگران موجب خوشحالی شوراي علمی همایش شداستقبال شگفت
  .منت به ما مدد رساندندهیچ چشمداشتی و بیدر داوري مقاالت، استادان ارجمند زیادي از سراسر کشور بی

  
  بی مزد و بود منت هر خدمتی که کردند

  عنایتیارب مباد کس را مخدوم بی
  

  .ي دوجهانی براي آن عزیزان آرزومندماز حضرت دوست ، نصیبه
  

  اش حفظ خداکاروانی که بود بدرقه
  به تجمل بنشیند به جاللت برود
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- ها، بها بودند و گاه تا پاسی ازشبگر مآید، صمیمانه یاريجویانی که نامشان در ذیل میپژوهان و دانشدانش

ها را سازي چکیدهبرگزاري همایش، امور داوري و اعالم نتایج و آماده ي هویژه در ماه مبارك رمضانو در آستان
این بزرگواران، صادقانه  ي هگیري کردند، و پس از برگزاري همایش در تدوین مقاالت کوشیدند؛ از همپی

ها و  هاي علمی و فرهنگی موفقیت ویژه در زمینههاي زندگی، به زمینه ي هدر همگزاریم و براي ایشان سپاس
  .هاي درخشان آرزومندیم پیروزي

  
پور، سمیه یوسفیسادات موسوي ایرائی، سیدهبانو سهرابی، الناز شکوري، ساناز باروتی، محدثهنصرت: هاخانم

  .رستا، الهام شکوري، و سهیال بامريآگیتا محمدزاده، رقیه کاردل ایلواري، زهره کافی، مونا 
نژاد، سینا قرائی، محمدباقر پور، محمد امامی، علیرضا رفعترضا بیات، نعیم محمدي، هیوا حسن: آقایان

  .چاردولی، داریوش همتی، محمدمهدي زمانی، خیام جوکار، و منصور مقدم
  

  ساقیا لطف نمودي قدحت پرمی باد
  که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

  
  

از . هاي پذیرفته شده استمقاله ي هجلد مقاله و یک جلد مقدمه و فهارس، متن برگزید 11حاضر در  ي همجموع
همایش بفرستند تا ساماندهی و  ي هنویسندگان درخواست کرده بودیم، که متن ویراست مقاالت را به دبیرخان

این زمینه همکاري خوبی با دبیرخانه سازي مجموعه مقاالت وقت کمتري را بگیرد؛ پژوهشگران در آماده
-حروف و صفحه ي هداشتند و در مواردي هم مشکالتی بود؛ از جمله ناهماهنگی در نگارش و نوع قلم و انداز

 ي ههاي کلیدي وشیوتر، تشتّت در رسمِ خط و ارجاعات و دقیق و فنّی نبودن گزینش واژهبندي و از همه مهم
قدم نگارش پیش ي ههاي پیشرفتگران زبان و ادب فارسی در کسب مهارتبایسته است پژوهش. نویسیچکیده

-هاي علوم انسانی و چه در رشتهپژوهشگران، چه در حوزه ي هباشند، تا در نوبت بعدي انتظار داشته باشیم قاطب

و  هاي فنّی، مهندسی و طبی و غیره، به پیراستگی در نگارش و استواري ساختارهاي زبانی و رسایی معانی
  .نویسی علمی آموخته شود، و به کار آیدمفاهیم، توجه کنند؛ بدان امید که سبک نگارش فنّی مقاله

  
  

شوراي  ي هدر برگزاري همایش، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دبیرخان
، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و )ییویژه دبیر محترم شورا، دکتر عباسعلی وفابه(گسترش زبان و ادبیات فارسی 

، معاونت پژوهشی و رئیس محترم )ویژه دکتر یحیی طالبیانبه(ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
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و  )استاد محترم دکتر عباسعلی وفایی( زبان و ادبیات فارسی ي هدانشگاه عالمه طباطبایی، رئیس محترم دانشکد
و ) نیري ي هزادهمکار گرامی آقاي دکتر محمدحسن حسن(مدیر محترم گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی 

  .گزارمآنان سپاس ي هاند؛ از هماي داشتهاستادان گروه، همکاري شایسته و ارزنده
  

ایران اسالمی داران فرهنگ و ادب فارسی و عاشقان سازي مجموعه مقاالت به همت تنی چند از آیینهآماده
داشتنی و عزیزم جناب آقاي دکتر انجام گرفته است؛ در این زمینه زحمات سرگروه ویرایش برادر بسیار دوست

  .و خواهر ارجمند سرکار خانم الناز شکوري ستودنی است رضا بیات
نظیري یچاپ شد، از دیدگاهی رویداد ب ي همقاله برگزیده و شایست 500برگزاري همایشی که در آن بیش از 

دهد، و گویاي زبان و ادبیات فارسی نشان می ي هنسل جوان را براي ایجاد تحول در رشت ي هاست که توان نهفت
آورد، که اگر متولیان امور و حقی را پدید میدرخشان مطالعات ادبی است، و از جهتیانتظارت به ي هآیند

مسئولیتی آنان از  ي هخواهند ماند و شاید در کارنامها مسئوالن بدان پاسخ مثبت ندهند، رهین عهدها و پیمان
  :ادبی و علمی خللی وارد سازد ي همنظر داوران منصف جامع

  
  گویم سخندوستان آهسته می

  گفته خواهد شد به دستان نیز هم
  

ترین مقاالت برگزیده که بخشی از آنها در روزهاي برگزاري همایش ایراد بنا بود نشریاتی در چاپ برجسته
- األسف پس از پیها وفا شود؛ معده بود، یاریگر نویسندگان و مسؤوالن برگزاري همایش باشند، و بر پیمانش

- هاي زیاد، به سبب همکاري نکردن سردبیران برخی نشریات، توفیقی در این زمینه حاصل نشد؛ چه، میگیري

اعتنایی به نظر داوران همایش بود؛ و این بیگفتند مقاالت را دوباره بفرستید تا مسیر داوري را از آغاز طی کنند، 
  .ها جواب ندادگیريبا این حال دست اندرکاران برگزاري همایش این وظیفه را بر عهده گرفتند، و متأسفانه پی

  
  وفا و عهدنکو باشد ار بیاموزي

  و گرنه هر که تو بینی ستمگري داند
  باریکتر ز مو اینجاست ي ههزار نکت

  بتراشد قلندري داندنه هر که سر 
  به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد

  جهان بگیرد اگر دادگستري داند
  ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه
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  که لطف طبع و سخن گفتن دري داند
  

سروران فرهیخته و پژوهشگران فرزانه و شرکت کنندگان در همایش و  ي هاینجانب به سهم خود، از هم
خصوص از بخش مدیریت برگزاري و داوري مقاالت به ي هحق رنجشی از شیونویسندگان مقاالت که به

 .اجرایی و علمی همایش دارند، بخشودگی خواهانم

  
  به پایان رسیدیم ؛ اما نکردیمآغاز
  فروریخت پرها نکردیم پرواز

  !اي اي روشن عشق بر ما ببخشايببخش
  

اي، نقد ادبی، خصوص در مطالعات بینارشتههاي علمی، بهگران جوان با نگارش مقالهجویان و پژوهشدانش
 ي هامید است در آیند. اندادبیات تطبیقی و شعر معاصر و ادب داستانی از این همایش استقبال خوبی کرده

  . گیریماین جنبش ادبی را به فال نیک می. باشیمتر آنان نزدیک، شاهد شکوفایی بیش
  
  

  فکرت و ختم سخن ي هفاتح
  نام خداي است برو ختم کن 

  
  
  وهللا الحمد اوالً و آخراٌ

  
  دبیر علمی همایش  

  زادهاهللا ایراننعمت
  

  هجري شمسی 1392تیر 
 هجري قمري 1434رمضان الکریم 
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  سخن ویراستار

خواندگان ادبیات فارسی هستند و متخصص نگارش مقاالت همگی از درساز آنجا که نویسندگان این  -
تنها عناوین مقاالت و نام نویسندگان . ي نگارش آنان را پاس داشتیمالخط و شیوهشوند، رسممحسوب می

 .دست باشدنواز و یکاي واحد ویراستیم تا ظاهر کار چشمرا به شیوه

رد و ویراستیار برطرف کردیم؛ اما هاي وبا امکانات ویرایشی برنامهتا جایی که مقدور بود، اغالط تایپی را  -
 .باقی ماند که امید داریم به چشم اغماض دیده شودشماري هاي بیبه هر حال نارسایی

 :مقاالت را بر این اساس مرتب کردیم -

 نام خانوادگی نویسنده. 1

 ي همکارنام خانوادگی نویسنده. 2

  عنوان مقاله. 3

ضمن این که . پذیر استاي ساده امکانلذا یافتن هر مقاله با محاسبه ؛له را در یک جلد قرار دادیممقا 50هر  -
 .پایان همان جلد نیز آمده است فهرست مقاالت هر جلد در 

 .اندي مقاله مرتب شدهها بر اساس شمارهفهرست کلیدواژه  فهرست مؤلفان و -

  
  سرویراستار
 رضا بیات
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 431 .................................................................. و ساده نویسی در گلستان

مناظره، منشأ تنوع و تحرك در گلستان  :محمدي، زینب علیالهی، خدابخش و  اسد32-
 440 ......................................................................................... سعدي
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 453 ............... اشعار شهریارهاي سمبولیسم در  جلوه :نورآذر، عادلالهی، خدابخش و  اسد33-

 466 ..................... بازتاب رمانتیسم در اشعار شهریار :نورآذر، عادلالهی، خدابخش و  اسد34-

بررسی (سهراب سپهري و سوررئالیسم  :پور لوکالیه، مینا اسمعیلیالهی، خدابخش و  اسد35-
 477 ................................ )تصاویر سوررئالیستی در هشت کتاب سهراب سپهري

بررسی رند در دیوان حافظ و کلیات شمس  :آبادي، هدي خرمالهی، خدابخش و  اسد36-
 493 ........................................................................................ تبریزي

 511 ..... بندي و تحلیل ساختار رؤیا و نقش آن در متون صوفیه طبقه :اسفندیاري، کتایون37-

 527 .............ي فردوسی صفت فاعلی در شاهنامه :الدین یموتی، کمالاسکندري، مسعود و 38-

نقد اجتماعی رمان هزار  :رضا علی جعفري، سیدنوروزي، زینب و رضا ؛  اسالم، علی39-
 540 ................................................................................ خورشید تابان

بررسی ارژنگ و هنر نقاشی نزد مانی ومانویان،  :مهرافروز، ناهیدپور، ابوالقاسم و  اسماعیل40-
 552 .......................... ي آراء بیان االدیان و بازتاب آن در ادبیات فارسی بر پایه

 565 .. اي رضا پنجه تأملی در اشعار دیداري علی :نصیبی باطنی، عذرازاده، یوسف و  اسماعیل41-

هاي  در دیوان نظیري و غزل» خط«ي تطبیقی موتیو مطالعه :اسماعیلی، عصمت42-
 587 .......................................................................................... صائب

 603 .................ي هند ي حکیم فردوسی در شبه قاره تأثیر شاهنامه :اشتیاق احمد، شیخ43-

شناسی رساهللا مرآة  شناسی و سبک بررسی نسخه :اختیاري، زهرازاده ابراهیمی، آذر و  اکبر44-
 611 ...............................................................التائبین میرسیدعلی همدانی

اسرار «بررسی واژه سازي اقبال الهوري در :شفیعی، شایستهعلی و  زاده، محمد اکبر45-
 622 ............................................................. »رموز بی خودي«و » خودي

ي داستان سیاوش از شاهنامه با داستان  مقایسه :شفیعی، شایستهعلی و  زاده، محمد اکبر46-
 629 .................................................................. شیر و گاو از کلیله و دمنه

هاي دیداري در آموزش و  ادراك بصري و نقش رسانه :شلدره، فریدون اکبري47-
 641 ....................................................................... یادگیري زبان فارسی

 653 .................................................... )همسپهمدیم(گاهنبار ششم :اکبري، مهناز48-
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، تأملی در پیرنگ و » تهران مخوف«بازخوانی رمان  :پاشایی، محمدجلیل و  اکرمی، میر49-
 661 ................................................. »تهران مخوف«هاي داستانی  شخصیت

 679 ............................... انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و جامی :وداد الزیموسی،50-

  

  

  

  )100 – 51مقاالت (جلد دوم 

تحلیل گفتمان اجتماعی و انتقادي رمان غرور و تعصب،  :رضایی، مریمامامی، حسن و 51-
 4 .......................................................... با نگاهی به دیدگاه نورمن فرکالف

 20 ........ مفهوم صلح و دوستی در شعر فریدون مشیري و محمود درویش :امامی، محمد52-

ي سیاوش در   چگونگی دگردیسی اسطوره :چکنی، شهرام القاصیاهللا  و  علی، حجت امید53-
 36 .......................................................................................... شاهنامه

ي روانکاوي  ناصرخسرو دیگر بر اساس نظریه :یزدي، احمداحمدي، ابوالقاسم و  امیر54-
 46 ..................................................................................... ژاك الکان

اي آن  اسطورهاز هیرمند تا تیبر، نگاهی دوباره به آب و رمزگشایی  :امیري فر، عاطفه55-
 62 ................................................................. اید ویرژیل در شاهنامه و انه

سنگ «نقد و بررسی جایگاه رئالیسم و ناتورالیسم در  :زحمتی، محمودامینی، سپیده و 56-
 76 ......................................................................... صادق چوبک» صبور

هاي شعري شفیعی کدکنی و  بررسی تطبیقی دیدگاه :رنجبران، سکینهاناري، ابراهیم و 57-
 91 ............................................. عربیي شعر معاصر فارسی و  أدونیس درباره

هاي پرورش تفکر انتقادي در قالب  تأملی بر شیوه :نشان، شقایق نیکانصاري، مریم و 58-
 102 ..............................................................................ادبیات کودکان
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پردازي در شعر کودك و  بررسی شگردهاي طنز :موسویان، انسیهاهللا و  زاده، نعمت ایران59-
 119 ...................................................................... ي هشتاد نوجوان دهه

 143 .............................. مثنوي معنوينقدي بر شرح جامع  :  حسین منش، محمد ایران60-

هاي مهجور فارسی در گویش  نگاهی به واژه :مهدي دادرس، سیدایزدي، اورنگ و 61-
 153 ....................................................................................... بختیاري

 168 ...................... تنوع مضمون در غزل و ارتباط آن با انسجام متن :ایشانی، طاهره62-

 197 ......... ي فردوسی الگوي آزمون قهرمان در شاهنامه بازتاب کهن :باباخانی، مصطفی63-

با دیدگاه نظامی » نمط عالی«بررسی تطبیقی آراي النگینوس در  :بازوند، علی64-
 212 ................................................................... »چهار مقاله«عروضی در 

کارکرد اجتماعی ضمایر شخصی در اشعار  :بختیاري، مریماکبر و  باقري خلیلی، علی65-
 221 .............................................................................. سیاوش کسرایی

ي  هاي سبکی او در حوزه نگاهی به زندگی شفایی اصفهانی و ویژگی :باقري، مهدي 66-
 233 ............................................................. زبانی و ادبی با تکیه بر قصاید

نویسی قرن  اي از پارودي ي خاقانی، نمونه پارودي سوگند نامه :بامدادي، بهروز 67-
 254 ............................................................................................ ششم

 264 .................. ي ادبی در آرا و اشعار شفیعی کدکنی جایگاه نظریه :بامدادي، محمد68-

 280 ............................ ي رباعیات عمر خیام و قاضی نذر االسالم ترجمه :بانو، شمیم69-

 292 ........... ها ها و شکست سمبل برخورد فرهنگ :اهللا محمودي، خیرزاده، معصومه و  بخشی70-

 315ي علم النفس بررسی برخی از آراء بهاء ولد درحوزه :کدیوري، سهیالبراتی، محمود و 71-

شناسی آن با  بررسی منابع آموزش زبان فارسی به خارجیان وآسیب :بساك، حسن 72-
 327 ........................................................................ تأکید بر آسیاي میانه

نقد داستان سیاوش بر اساس نظریات نورتروپ  :نوروزي، ندا حاجبشیري، محمود و 73-
 336 ....................................................................... فراي در نقد تاریخی

بررسی شخصیت شیرین بنا بر (شهبانوي عشق  :محمدي، علیپور، نوشین و  بهرامی74-
 348 ........................ )ي خسرو و شیرین نظامی شناسی در منظومه نظریات روایت

 365 ..................................... صاحب دل در مثنوي :صدیقهرستمی، فر، محمد و  بهنام75-
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کارکردها و نمودهاي شراب در (عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو  :  بیات، رضا76-
 382 .................................................................................... )شعر حافظ

هاي مؤثر در پیشبرد ادبیات  نقش ترجمه ومترجمان به عنوان عامل :فر، فاطمه بیات77-
 421 ............................................................. ي نمایشنامه تطبیقی در حوزه

 430 ................................................... شاهنامهموجودات وهمی در  :بیاتی، گل 78-

بررسی اهمیت و نقش زبان و ادب فارسی در گسترش اتحاد و  :رضا بیرنگ، محمد79-
 453 ............................................. همدلی میان طبقات گوناگون مردم ایران

 465 ........................................... ي آخر در خانه 6اتاق شماره  :بیژنی دلیوند، اعظم80-

 480 ............................. پژواك خاموشی مولوي در مثنوي معنوي :زاده، خلیل  بیگ81-

 495 ................ گراي معاصر هاي غزل گفتار مشخصه :کمرخانی، ماندانازاده، خلیل و  بیگ82-

هاي منظومه خسرو و  هاي غنایی در توصیف شخصیت کاربرد مؤلفه : پارسا، شمسی83-
 511 ......................................................................................... شیرین

 530 ...................... ملک خاتون زبان و سبک بیان جهان :اکبر عطرفی، علیپاشا، سارا و 84-

در مثنوي و ) هاي زبانی  ساخت( سازي الگوهاي زایاي واژه :نهاد، محمد  پاك85-
 544 ............................................ ابداعات هنري موالنا از ظرفیت این الگوها

 555 .............................................. ایهام ساختاري در شعر حافظ :دامن، زهرا پاك86-

 564 ................ تصحیح چند بیت از آثار عطار نیشابوري :قربانی، خاورزاد، مهري و  پاك87-

 575 .......... تیموريي عصر  عرفان و مذهب شیعه در اشعار شاعران شیعه :پرنوئی، حمزه88-

از منظر » سمفونی مردگان«بررسی رمان  :زاده، زهرا وهاب حداديدیر، حسین و  پروانه89-
 591 .......................................................... ي میخاییل باختین منطق مکالمه

ي  ي سه مرحله کاوانه و نمادشناسانه بررسی روان :جنگی، نیرهپسانیس، سوسن و 90-
 609 . گوستاو یونگکیمیاگري در داستان سالمان و ابسال با توجه به نظریات کارل 

 624 ............. الصفا اخالق با خداوند متعال در صفوة  :کریمی یونجالی، ثریاپناهی، مهین و 91-

ي خیر و  نگاهی بر مسأله(خطا بر قلم صنع نرفت  :دباغیان، وحیداهللا و  پورالخاص، شکر92-
 640 ................................................. )شر در گلشن راز شیخ محمود شبستري
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نگاهی انتقادي به کتاب تأثیر شعر عربی بر تکامل  :فر، معین کاظمیرضا و  پورشبانان، علی93-
 654 ......................................................... دودپوتا  م ي ع شعر فارسی نوشته

بار دیگر شهري که (داستان زمان در رمانی از نادر ابراهیمی  :پورشهرام، سوسن 94-
 663 ........................................................................... )داشتم دوست می

 675 الگوها در پویایی شخصیت در داستان زال استفاده ازکهن :پورنعمت رودسري، منیژه 95-

ي روایی مولوي در بسط و  شیوه :جابري اردکانی، ناصرپورنعمت رودسري، منیژه و 96-
 686 .................................................................. انسجام داستان پیر چنگی

شناسی  بررسی کارکرد ادبیات و هنر در جامعه :صافی اصفهانی، مایدهپویان، مجید و 97-
 700 ............................................................................. طبقات اجتماعی

هاي  آیی یابی تاریخی و علل با هم ریشهبررسی  :ابراهیمی، شیمارضا و  نژاد، محمد پهلوان98-
 711 ............................................................... ي نظامی واژگانی در خمسه

هاي تذکرة  پردازي در حکایت گفتگو و شخصیت :تاجیک، نجمهپیروزخواه، آزاده و 99-
 727 ...........................................................................................االولیا

 756 ........ ي جاهلی تأثر امیر معزي از معلقات و اشعار دوره :کریمی، ثریاپیشگر، احد و 100-

  
  
  

  )150 – 101مقاالت (جلد سوم 
  

بررسی و تحلیل سبک شخصی خسرو فرشیدورد  :زاده، لیال حسنبخش، اسماعیل و  تاج101-
 4 ....................................................................... در دفتر شعر صالي عشق

 28 ............... نقدي بر داستان حرکت زیبا و آسان :زاده، لیال حسنبخش، اسماعیل و  تاج102-

 36 ... خاقانیهاي ترکی دیوان  نگاهی به برخی واژه :صادقیان، بهنامبخش، اسماعیل و  تاج103-

 51 ................................................. ي منظوم ایران دانشنامه :بخش، اسماعیل تاج104-

 66 .................................. موالنا یعقوب چرخی و تفسیر او :بایوف، شریف جان تاجی105-

 78 .......... »تنگسیر«انسجام واژگانی و بسامد آن در کتاب  :پور، امیر قیصیتاکی، گیتی و 106-
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 92 ............. کاوانه روانبازخوانی مثنوي سالمان و ابسال از منظر نقد  :تدینی، منصوره107-

ي دو مکتب امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم در دو داستان  مقایسه :تدینی، منصوره108-
 111 .................................................................................. کوتاه ایرانی

بررسی نقش جنسیت در برقراري ارتباطات در داستان  :عباسی، محبوبهترابی، ستاره و 109-
 124 ............................................................................ »بهترین دوستان«

 136غزلی از حافظ با تکیه بر نقد فرمالیستیشناسی  زیبایی :رفیعی، ساراتشکري، منوچهر و 110-

سیماي زن در :گودرزي لمراسکی، حسن و ابراهیمیان، نادرمؤمنی، فرشته ؛ تقوي، حسین ؛ 111-
 145 ....................................................... اشعار فروغ فرخزاد و غادة السمان

 161 ......................................... اقبال الهوري و مفهوم وحدت :داري، احمد تمیم112-

 177 ................................................. پرسش از ادبیات تطبیقی :داري، احمد تمیم113-

بررسی تطبیقی نگرش به زن  :ها، شهیده نوريملکی، بتول و رضا ؛  توکلی محمدي، محمود114-
در شعر فارسی و عربی با تأکید بر اشعار ملک الشعراي بهار، جمیل صدقی 

 188 ................................................................... زهاوي و معروف رصافی

 206 بررسی تطبیقی نمادها دراشعار سهراب سپهري و فروغ فرخزاد :توکلی مقدم، صفیه115-

 220 . رضا قزوه هاي ادب پایداري در شعر علی جلوه :پور، فریده خواجهپور، فاطمه و  تیمور116-

 233 ........................ي ترکی در تاریخ بیهقی بررسی چند واژه :صدیقه بی جاذبی، بی117-

 241 ........................ ساختار فعل در گویش بکَکی :شعبانی، بهرامجباره ناصرو، عظیم و 118-

 260 ...... ي قاجار سرایی در دوره بررسی سیر تصنیف :بهرامشعبانی، جباره ناصرو، عظیم و 119-

 279 ......................... بازتاب آیات قرآن در دیوان اقبال الهوري :زاده، مریم  جعفر120-

انعکاس شاهنامه :افسانه، مندگاري علیو  علی، زاده قاسمزاده، حمید ؛  قاسمعلی ؛  جعفري قریه121-
 294 ................................................................. بر اشعار ملک الشعراي بهار

 310 ...... تأثیرپذیري مأذون قشقایی از فردوسی :رضا الفقرا، علی خادمجعفري، ابوالفضل و 122-

ي خسرو و شیرین  تجلی امشاسپندان، ایزدان و ایزدبانوان در منظومه :جعفري، طیبه123-
 326 .......................................................................................... نظامی

 337 ... فولکلوریک و ارتباط آن با فانتزي در ادبیات کودك و نوجوان :جاللی، مریم 124-
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فضانورد «هاي جنسیتی ؛ با تحلیل مجموعه داستان  فانتزي و کلیشه :جمالی، عاطفه 125-
 345 ......................................................................... »در کوره آجرپزي

 355 ................................. جستـاري در مبحث مقاصد ثانوي جمله :جمالی، فاطمه126-

سه قطره «و » مرتد«خون مرتـد، نقد تطبیقی  :نعیم محمدي، محمدجمشیدي، رضا و 127-
 377 ......................................................................................... »خون

ي حیدرباباي  بررسی اجتماعیات در اشعار فارسی و منظومه :زاده، هادي  جوادي امام128-
 388 ......................................................................................... شهریار

 404 ................. بدیعیه در شعر فارسی :رضا فوالدي، علیرضا و  آبادي، حمید جوادي نوش129-

و جایگاه دبیران در ایران » دبیر«ي  واژه :کاویانی پویا، حمیدشاهی افشار، علی و  جهان130-
 419 .......................................................... نخستین اسالمیباستان تا دوران 

هاي دینی شاهنامه در ارتباط با روند زندگی  بررسی اندیشه : جهانیان، سوزان131-
 432 ........................................................ شناسی فردوسی اشخاص و کیهان

بررسی دیدگاه سنایی غزنوي و موالنا جالل الدین  :جهانیان، نسیمجهانیان، سوزان و 132-
 455 ........................................................................ بلخی نسبت به ابلیس

 470 .... مهدي اخوان ثالث» ي شهر سنگستان قصه«اي  اسطورهنمادهاي  :چراغی، علی133-

 479 نقش زبان در اندیشه و جنسیت زنان آثار شهرنوش پارسی پور :رضا  چراغی، محمد134-

بررسی مفاهیم قلندري و مالمتی در گفتار و  :چراغی، علیرضا  و  چراغی، محمد135-
 493 .......................................................... کردار ابوسعید ابوالخیر و حافظ

بررسی کلمات مشترك بین زبان فارسی و زبان  :عبدي، مهديچهرقانی رسول و 136-
 517 ......................................................................................... عثمانی

بررسی تطبیقی دو روایت نبرد رویین دژ و جنگ  :جعفري، طیبهچوقادي، زینب و 137-
 529 ............................................................................................. تروا

ي  ي شاهنامه ي مقدمه شناسانه بررسی سبک :شریلو، ملیحهرضا و  بابایی، محمد آقا حاج138-
 545 ................................................................................... ابومنصوري

 565پردازي ابوالفضل بیهقی، از تاریخ نویسی تا قصه :مظاهري، الههرضا و  بابایی، محمد حاج139-
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بررسی تطبیقی مضامین رئالیسم در آثار یوسف  :خالقی، علیزاده، مهین و  حاجی140-
 580 .......................................................... زادهعلی جمال ادریس و محمد

 594 .................. هجري 10خلیفه شاعر قرن :شاعري ناشناخته :هادیان، منصوره  حاجی141-

نگاهی به سیر تاریخی و موضوعی مقاالت حافظ  :احمدي، لیالحاجیان، خدیجه و 142-
 618 .............................................................. 1389پژوهی از آغاز تا سال  

ي  نویسی در حوزه بررسی و تحلیل شرح حال :فر، سیما رحمانیرضا و  نژاد، علی حاجیان143-
 640 ........................................................... عرفان و تصوف در زبان فارسی

 664 ................ کالم اسماعیلی در معرفت تنزیهی ناصر خسروبازتاب  :حامدي، دادیار144-

وجوه اشتراك مراتب عشق مجنون با دنیاي  :راد، الهام روستاییحسن و  حائري، محمد145-
 681 ................................................... ي لیلی و مجنون نظامی عرفان بر پایه

گویی صائب از  شناختی نظیره بررسی سبک :آفرین کالنتر، نوشحسن و  حائري، محمد146-
 711 .................................................................. کاشانی بابافغانی و محتشم

 728 .......................................... ي ایران اختر و انقالب مشروطه :حرمتی، حمیده 147-

جستاري در چگونگی پیوند کودك، فلسفه و  :مصلح، ملیحهپور، سعید و  حسام148-
 759 ........ متیوز  بی  ي گرت ي نظریه هاي رایج در ادبیات کودکان، بر پایه داستان

 781 ........... ي ثغري نامه در طوطیجایگاه زن  :ملک، سرونازپور آالشتی، حسین و  حسن149-

کرونولوژي و نقد ساختاري و محتوایی  :رضا قاسمی، علیپور، عباس و  حسن150-
 799 ........................................................................... هاي زهري سروده

  
  

  )200 – 151مقاالت (جلد چهارم 
  

 4 ....................... هاي سبکی کتاب معارف بهاء ولد بررسی مشخصه :پور، مژگان حسن151-

 9 ............................. در غزلیات شمسکارکرد ردیف  :محمدي، لیالپور، هیوا و  حسن152-

ي شخصیت انقالبی و انفعالی، با  مقایسه :رزاق رضویان، سیداهللا و  زاده میرعلی، عبد حسن153-
 25 ................... »مثل همیشه«هاي  و مجموعه داستان» سووشون«تأملی در رمان 
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سیسم در اشعار  بررسی و تحلیل نئوکالسی :شامانی، لیالاهللا و  زاده میرعلی، عبد حسن154-
 39 ....................................................................................فرخی یزدي

 53 ..................... حافظ، شاعر آسمانی یا شاعر زمینی :وند، اعظم احمدزاده، لیال و  حسن155-

ادیب » پیام آزادي«هاي پایداري در مجموعه شعري  جلوه :علیان، سمیه حسن156-
 65 ........................................................................................... برومند

معناشناسی (طالب فهم مسمایی عیار اسم گیر  :خلیلی جهرمی، الهاملی، کاووس و  حسن157-
 78 ................................................. )شفیعی کدکنیهاي اشعار محمدرضا  نام

واکاوي و (ام  من شاعر معاصر قرنی ندیده :جو بختیاري، شیرین رزملی، کاووس و  حسن158-
 110 )ي آثارش ي شعر و شاعري در آیینه بازشناسی دیدگاه محمدعلی بهمنی درباره

 134 ........................ »هوشنگ ابتهاج «نمادگري در اشعار  :حسینی اصلی، غالمحسن 159-

ي عشق در تفکر موالنا و  بررسی و مقایسه :الدین اسکندري، بهاءزاده، مریم و  قلی حسین160-
 152 ................................................................................. پائولو کوئلیو

ي انگلیسی طاهره صفارزاده  ارزیابی ترجمه :ساري، سارامحمد و  حسینی معصوم، سید161-
 176 .......................................... هاي معنایی از قرآن کریم از دیدگاه مشخصه

انتقادي  –بررسی تاریخی و توصیفی  :عبداهللامرد،  رادعلی و  محمد حسینی میقان، سید162-
 186 ........................................................................... هاي مثنوي گزیده

 201 ...»جاي خالی سلوچ«شناسی بالغی رمان  زیبایی :رضاپور، زینبآقا و  حسینی، حسین163-

پژوهشی مربوط - هاي علمی هاي ادبی و مقاله نظریه :تلخابی، مهديحیدري، حسن و 164-
 215 ............................................... به زبان و ادبیات فارسی؛ کاربست ، نتایج

هاي شمنی در  بررسی برخی از آیین :پریزاد، حسیناهللا و  رحیمی، یدحیدري، حسن ؛ 165-
 230 ........................................................ )با تکیه بر شخصیت زال(شاهنامه 

ي آن  هاي سازنده فضا و مؤلفه :دهرامی، مهدياکبر و  نهاد، علی کمالیحیدري، حسن ؛ 166-
 243 .................................................................................... در شاهنامه

 261 ........ تأثیر آیات مثنوي بر مثنوي طاقدیس :المجید یوسفی نکو، عبدحیدري، حسن و 167-

بررسی نقش زنان در زندگی  :بیرانوند، بهجترضا و  جلیلیان، محمدحیدري، علی ؛ 168-
 282 .................................................................................... تنان رویین
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 299 ........................................................... »فیه ما فیه«سخن  :حیدري، فاطمه169-

در اشعار شاعران ) کانکریت(هنجارگریزي نوشتاري ـ دیداري  :حیدري، فاطمه170-
 311 .......................................................................................... معاصر

 327 .............. الهوري ي اقبال نامه دانته و جاوید تطبیق کمدي الهی  :حیدري، فهیمه 171-

 335 .. طنز اجتماعی در اشعار ناصرخسرو و ابوالعالء معري :پیران، هاجرحیدري، محمود و 172-

 347 .......................... بررسی تشبیهات اوستا به لحاظ ژرفاي تصاویر :حیدري، مریم 173-

بررسی تأثیر احمد غزالی بر عین القضات (از خراسان تا همدان  :خاتمی پور، حامد174-
 358 ...................................................................................... )همدانی

پور از  بررسی صور خیال شعر قیصر امین :جویباري، علی واسوخادمی کوالیی، مهدي و 175-
 381 .................................................................... منظر اصطالحات عامیانه

شناسی  بررسی و نقد مقاالت فارسی متأثر از ریخت :دوگوهر، مرضیهاهللا و  خادمی، روح176-
 396 ........................................................................................... پراپ

ي آراي زبان شناختی فردینان دوسوسور و  مقایسه :بالو، فرزادخبازي کناري، مهدي و 177-
 412 ..................................................................................... ناصرخسرو

 426 .......... نگاه نو شاعران مشروطه به مفهوم کودکی :صداقت، مرضیهخجسته، فرامرز و 178-

هاي شمس تبریزي در باب فلسفه و  دیدگاه :ثابت، مهدي ملکخدادادي، محمد و 179-
 440 .................................................... در مثنوي مولويبررسی بازتاب آنها 

نامه در  هاي مرزبان شناسی حکایت روایت :خانقاه، میثم ربانیخشنودي چروده، بهرام و 180-
 461 ....... داستان، گفتمان و روایتگري، با تکیه بر حکایت دادمه و داستان:سه سطح

 480 ....................... هاي فرهنگی فردوسی براي روزگار ما بسته :خلیلی اردلی، وحید181-

بو و باز تاب آن در ادب (بوي بویا  :ریحانه غنمی مشهدي، سیدهایم، احمد و  خواجه182-
 499 ........................................................................................ )فارسی

نقد وتحلیل واژگان وارداتی در زبان و ادب فارسی و تأثیرات  :نظر، حکیمه خوش183-
 529 ......................................................................... آن در فرهنگ ملی

 542 ................................ جاودانگی و مرگ متون طنز :طحان، احمدخیر، مرضیه و 184-
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شعر و شاعري، سنت و نوآوري  :باپیروند، مهديرضا و  فرد، غالم کریمیدادخواه، حسن ؛ 185-
 554 ............................................ در نگاه منتقدان معاصر ادب فارسی و عربی

 575 ..................... بررسی نقش ساخت اطالعی، در دیریابی شعر صائب :دادور، نغمه186-

 588 ...................... اثر شهریارمندنی پور» شرق بنفشه«خوانش بینامتنی  :دارابی، بیتا187-

ي متوسطه، شواهدي از چند کشور پیشرو  آموزش انشا در دوره :مریمداناي طوس، 188-
 600 ..................................................................... آموزي و ایران در زبان

ي اخوان »کتیبه«تأثیر انسجام بر دریافت پیام از متن با بررسی دو شعر  :درپر، مریم189-
 622 .......................................... از سهراب سپهري» خوابی در هیاهو«ثالث و 

ي آن با  ادبیات و فلسفه در ایران و مقایسهنگرشی بر پیوند  :دررودي جوان، مرتضی 190-
 642 ................................................................................... مغرب زمین

شناسانه به شگردهاي  نگاهی زیبایی :صفایی، علیپور آستانه، لیال و  علی درویش191-
 671 ...... ي فرمالیسم و سوررئالیسم کاریکلماتور نویسی پرویز شاپور، با تکیه بر نظریه

 686 .......................... ي تاریخ شاعري در سایه:وصاف الحضره :رنجی، حکیمه  دست192-

 699 ................ پرسش بالغی تشریکی در ادبیات معاصر فارسی :دشتی آهنگر، مصطفی193-

 719 ................................................... ادبیات و رویکردهاي آن :دشتی، مهدي 194-

 732 .................. تصویر آتش زایا در شعر نیما یوشیج :ممتحن، مهديدفترچی، نسرین و 195-

بار دیگر :معاصرترین داستان  خوانشی ساختارگرایانه ازعاشقانه : شاد، شهرام دل196-
 745 ............................................................... داشتم شهري که دوست می

 757 ............................................ وندهاي اشتقاقی درتاریخ بلعمی :دلفانی، نادیه197-

 783 . شناسی در افق ادبیات فارسی کندزبانی نخستین تابش انوار زبان :ده بزرگی، ژیال 198-

مشرب؛ ارتباط فرازبانی  حافظ و بوسعید دو هم :مشیدي، جلیلدهرامی، مهدي و 199-
 803 ............................................................. اسرارالتوحید و غزلیات حافظ

 816 ...................... »سمفونی مردگان«زمانی در رمان   ناهمخوانی :پور، پیمان دهقان200-
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  )250 - 201مقاالت (جلد پنجم 
  

 4 ........................... ي عرفانی تأملی در اصطالحات مکاشفه و مشاهده :دهقان، احمد201-

در ) ع(ي عیسی قصههاي تلمیحی )مایه بن(موتیف :اهللا  یوسفی، روحذبیحی، رحمان و 202-
 18 .......................................................................... غزل مولوي و حافظ

 33 .......................... ي آن با ادبیات رمانتیسم ایران رمانتیسم و مقایسه :ذوقی، سهیال203-

 47 ......... در شعر معاصر فارسی» التفات«بازنگري معنایی  :رحمانی، همااهللا و  رادمرد، عبد204-

هاي  حکایتپردازي در  فرایند شخصیت :خشنودي چروده، بهرامربانی خانقاه میثم و 205-
 67 ..................................... شناسی معاصر نامه با تکیه بر بوطیقاي روایت مرزبان

االسرار  در کشف) ع(نقد اسرائیلیات داستان سلیمان :حجاجی، عزیزفام، حسین و  رزي206-
 80 ............................................................... و تأثیر آن بر عرفانیات میبدي

هاي  چگونگی بازنمایی شخصیت زن در نوشته :علوي، فاطمهرستگار، مریم و 207-
» کنم چراغها را من خاموش می«ي موردي رمان  مطالعه:زن ایرانینویسندگان 

 100 ............................................... )شناسی انتقادي تحلیلی از منظر گفتمان(

هاي سمبولیسم در اشعار سهراب سپهري و  جلوه :آقاجانی، مریمرسول نیا، امیرحسین و 208-
 124 ........................................................................ جبران خلیل جبران

رستم «و » رستم و اسفندیار«داستاني بازشناخت در دو  نقد و مقایسه :رضایی، امین209-
 138 ..................................................................................... »و سهراب

هاي  ي عناصر داستان در قصه بررسی و مقایسه :قاسمی، معصومهرضایی، حمید و 210-
 148 ...................... نامه، روضه العقول،کلیله و دمنه و انوار سهیلی مشترك مرزبان

ي هند و  ي مقدس کوه در جامعه کنکاشی در اسطوره :اهللا رضایی اردکانی، فضل211-
 166 ............................................ »البرز کوه «و » کوه قاف«ایرانی، با تکیه بر

شناسی زبان موسیقایی در تاریخ بیهقی  روان :زاده، مقدسه کوچکرضوانیان، قدسیه و 212-
 184 ...................................................................... ي لکان براساس نظریه

 201 .................. بررسی پوپولیسم دراشعار احمد شاملو :پارسا، مریمرضوانیان، قدسیه و 213-
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هاي بشري در مثنوي معنوي  مصداق از حق بررسی سه :مهدي رضوي فرد، سید214-
 218 ................................. )اي حق حیات، حق آموزش، حقوق محاکمه(موالنا 

 248 .................................. تأثیر فارسی بر زبان و فرهنگ آسام :الدین، احمد رقیب215-

 260 .................. سبک حماسه در غزلیات شمس :اکبر شوبکالیی، علیروحانی، مسعود و 216-

ي ذهنی عطار  یابی به درون منظومه راه :لیالپور آهنگر کالیی،  غالمروحانی، مسعود و 217-
 281 ............................................................................... در منطق الطیر

» مثنوي«هاي مشترك  بررسی حکایت :مقدسی، زهراحقیقی، مرضیه و روحانی، مسعود ؛ 218-
 295 ...................................................... با رویکرد بینامتنی» کلیله و دمنه«و 

 310 ................ نیما» اي شب«ي  تحلیل گفتمانی قصه :میرزایی، فرهادرومیانی، بهروز و 219-

 323 ....... ي مکاشفات عرفا، با تکیه بر مکاشفات روزبهان بقلی خدا در آینه : رون، مهسا220-

 333 ........... کیومرث صابري» دو کلمه حرف حساب«نقیضه در  :زارع بنادکوکی، نجمه221-

دستاوردهایی از آموزش عملی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان  :زلفی، آمنه222-
 351 ...................................................)ترك زبانان:تجربه و تحقیق موردي(

 356 .......... اي از واژگان گویش همدانی یابی برگزیده بررسی و ریشه :زمانیان، مهدي223-

تأثیر خاطرات مشترك کودکی  :فقهی، مهنازعلی و  زاده، محمد زهرا224-
 393 .............. ي هفتاد بر شعر دهه) ها ي دبستان،کارتون هاي دوره ها،درس بازي(

ي  آگاهی در شاهنامه پیش نقش و کارکرد انواع :حسنوند، برزووند، سعید و  زهره225-
 405 .........................................................ي هومر فردوسی و ایلیاد و ادیسه

نقد فرمالیستی دو مجموعه رباعی  :نسب، سمیرا بختیاريفرشید و  سادات شریفی، سید226-
ي نقد  ه از منصور اوجی براساس شیو» حالی است مرا«و » مرغ سحر«

 426 .................................................................................... گرانیگاهی

سیرت در  تحلیل رفتاري ضحاك اهرمن :ریحانی، شهال محمدرضا و  سازواري، محمود227-
 449 .......................................................................... ي فردوسی شاهنامه

نقد شعرا در (بوطیقاي شعر سنایی  :فرحی ترمهصمصام، حمید و ساالري، مصطفی ؛ 228-
 463 ................................................... )حدیقه و دیوان حکیم سنایی غزنوي
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ادبیات آرامگاهی و  :غفاري توچائی، صغريچراغی، رضا و دوست ؛  پور، جهان سبزعلی229-
 483 ................................................................ آن در ایران لزوم توجه به

» رستم«هاي  بررسی تطبیقی شخصیت و خویشکاري :حقیقی، مرضیهستاري، رضا و 230-
پات«ي فردوسی با  در شاهنامه  504 ...........................در روایات زردشتی» اَپام نَ

 521 ........................................... تأثیر زبان فارسی بر زبان اردو :سرایی، مرتضی 231-

در فضاي میان  ي کارکردهاي هنري مطالعه :گودرزي، سعیدسرمدي، عالیه و 232-
 532 .........................................................................اي شعر نمایشی رشته

ي قاجار با بررسی  ي دوره شناسی زبانی و ادبی شعر تعزیه سبک :نیا، احسان  سعیدي233-
 553 ........................................... ي دولت ي خودسکو و تکیه مجلس تعزیه 25

، زبان هنري میرزا مهدیخان استرآبادي »ي نادره دره«دري به  :عباس سعیدي، غالم234-
 587 ........................................................................... »ي نادره دره«در 

بررسی مضامین مشترك فریدون مشیري با نازك  :رفیعیان، زهراسلطانی، اکرم و 235-
 601 ........................................................................................ المالئکه

ي ویس و رامین فخرالدین  پردازي در منظومه شخصیت و شخصیت :سلطانی، فاطمه236-
 618 ................................................................................. اسعد گرگانی
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ي  ، مقایسه و تحلیل متن بازنویسی شده بررسی :رضایی، حمیدقاسمی، معصومه و 342-
 716 ....................... داستان رستم و اسفندیار براي گروه سنی کودك و نوجوان

 737 ...................................... فارسیگذري بر ساخت اضافه در زبان  :قانع، زهرا343-

نماد گرایی دراشعار  :حسینی، پروین غالمصفري، جهانگیر و رضا ؛  قانونی، حمید344-
 749 ................................................................................. پور قیصرامین

ي مثالی و  تحلیل بنیادهاي نظري دربارة فلسفه :ارمی اول، سیماقائمی، فرزاد و 345-
 780 .................................................... نمودهاي آن در تمثیل گرایی موالنا

تحلیل داستان فرود شاهنامه از دیدگاه پل  :نیکوبخت، الهامعلی و  قبادي، حسین346-
 799 ......................................................... تیلیش با تأکید بر مسئله اضطراب

 813 ................................ گرایی نیما و باستان :اصغر زارعی، علیعلی و  یاري، کرم قدم347-

بازتاب باورهاي عامیانه و عقاید خرافی در شعر  :نوري، سمیهعلی و  یاري، کرم قدم348-
 834 .................................................................... ادیب الممالک فراهانی

معادل ایران در شاهنامه، » پارس«ي  واژه :بابایی سرور، فاطمهقربانی، خاور و 349-
 858 .............................................................. ي جمشید تا لهراسب ازدوره



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٣٣ 
 

بررسی تطبیقی گناه در غزلیات حافظ و اعترافات  :عنایتی، نسرینقربانی، خاور و 350-
 872 ............................................................................. آگوستین قدیس

  
  

  )400 – 351مقاالت (جلد هشتم 
  

 4 .............. شناسی معاصر آراء سیبویه و زبان :الیقیان جوان، منصورهحسین و  قرشی، محمد351-

بررسی باورها، اعتقادات و موسیقی در  :زاده شیروانی، مینا علی محمداهللا و  قره بیگلو، سعید352-
 14 .............................................................................. ي عطار خسرونامه

اثر ریچارد باخ با داستان » جوناتان مرغ دریایی«ي داستان  مقایسه :قلزم، زهره 353-
 25 ......................................... وسیمرغ از منطق الطیر عطار نیشابوريمرغ  سی

 36 .......................... بررسی بالغت سنتی با رویکرد بینامتنی :قنبري عبدالملکی، رضا 354-

پردازي  دید در صحنه نقش زاویه :کاظم پور، محمد یوسفکارگر سنگاچینی، مهدیه و 355-
 48 ............................................................................ هاي مثنوي داستان

 67 ....................................... )پیرامون خیام و شعر(مستی فیلسوف :کارگر، مهدي 356-

هاي عاشورایی در اشعار کالسیک و  بررسی تطبیقی سروده :پور توچائی، کبري  کاس357-
 82 ............................................................................................ معاصر

هاي سبک نوقدمایی در اشعار حمید  واکاوي شاخصه :پور توچائی، کبري  کاس358-
 98 ........................................................................................... مصدق

چهل «پردازي رمان  روایتگري و گفتگو در شخصیت :کاشانی خطیب، ریحانه 359-
 118 ........................................................................................ »سالگی

هاي سی و  بررسی جریان روشنفکري دهه :نیکویی، مژگاننوعی، فاطمه و  قلعه کاکاوند360-
 127 ...................... چهل در شعر فروغ فرخزاد، از منظر علوم سیاسی و اجتماعی

ي خسرو و شیرین و  بازتاب مسائل اجتماعی در دو منظومه :بستی، فاطمه کامرانی کله361-
 139 ............................................................................ هفت پیکر نظامی
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جایگاه گلستان سعدي در ادبیات کودك و  :زهرا ریاحی زمین،کامیاب، مرجان و 362-
 157 .............. هاي گلستان سعدي براي کودکان شناسی بازنویسی نوجوان، آسیب

بررسی شخصیت و احساس نوجوان  :ابراهیمی هژیر، معصومهکرد نوقابی، رسول و 363-
 175 .......................................... ي دفاع مقدس با تکیه بر داستان عروج دوره

 191 ............................ با آسمان در شاهنامهصور خیال مرتبط  :کرمی چمه، یوسف364-

بررسی و تحلیل :تبار، ابراهیم و ابراهیمیان، نادر ابرهیمگودرزي، حسن ؛ کریمی، احمد ؛ 365-
 206 ..................................... ي جالل آل احمد»مدیر مدرسه«عناصر داستان 

هاي طنزپردازي کیومرث صابري   بررسی شیوه :مهري، بهروزاشرف و  کریمی، علی366-
 229 ............................................................................. )گل آقا(فومنی 

شعر :تحلیل موضوعی(کارکردشناسی روایی زبان، در متن شعري  :کریمی، فرزاد 367-
 242 ...................................................................................... )نو ایران

هاي اسیر  مقایسه و تحلیل سبکی غزل :حسن حائري، محمدآفرین و  کالنتر، نوش368-
 266 ................................................................. شهرستانی و صائب تبریزي

در شازده تحلیل رفتارها و ارتباطات غیر کالمی  :جمشیدي، زهراکالهچیان، فاطمه و 369-
 292 ......... احتجاب، تأملی بر یکی از شگردهاي داستان پردازي هوشنگ گلشیري

شروح مثنوي معنوي موالنا جالل  هاي خطی  معرفی نسخه :باي یاروف، تاجی کلدي370-
 317 .................................................. هاي ازبکستان الدین رومی درکتابخانه

 322 ....... قزاقستاني ملی  هاي ارزشمند کتابخانه دستنویس : باقر محمد الدینی، سید کمال371-

ي فارسی فرارودي  هاي واژگانی گونه ها و ناهمخوانی همخوانی :فرد، سعیده کمائی372-
 332 ............................... )ماوراءالنهر(هاي مختلف جغرافیایی فرارود  در حوزه

 344 .............. سوررئالیسم در اشعار عطار نیشابوري :نژاد، صغري رحمتیکوشش، رحیم و 373-

ي شهریار  داستان هزار و یک شب نوشتهنقد و بررسی (نقاب  :کیوان، شفیقه374-
 359 .................................................................................... )پور مندنی

 367 ...................... گویی اقبال الهوري دالیل فارسی :آرا، فاطمه چمنگراوند، علی و 375-

اقبال » باقی می«هاي  شناسی مجموعه غزل شکل :صیدي، سودابهگراوند، علی و 376-
 382 ....................................................................................... الهوري
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حکایت هبوط در سه اثر هاي  تطبیق پیوندگاه :فتحی، چیمنگرجامی، جواد و 377-
بهشت «سنایی غزنوي و»سیرالعباد«ي ابن سینا، مثنوي »ي عینیه قصیده«

 398 .................................................................... ي جان میلتون»گمشده

حکایت شیخ (ها در داستانی از منطق الطیر عطار  نمونه کارکرد کهن :گزمه، عاطفه378-
 413 .........................................................................................)صنعان

تأثیر پدیده جانداري در  :السادات هاشمی، مهرالسادات و  هاشمی، افتخارگلفام، ارسالن ؛ 379-
 433 ...............................معرفگی مفعول در گویش گزي؛ رویکرد رده شناختی

با » فما فوقها«هاي  نقد تقابلی ترجمه :شکرانی، رضاخاقانی، محمد و گلی، فاطمه  ؛ 380-
 440 .............................................................. شناسی رویکرد نحوي و زبان

 460ي ایران شیفتهمحمد مهدي جواهري، شاعري  :رحیمی خویگانی، محمدگلی، فاطمه و 381-

و » الناسک و الشیطان«نقد و بررسی داستان  :آبادي، سمیه کاظمی نجفگلی، فاطمه و 382-
 472 ................................................... تأثیر آن بر ادبیات کودك و نوجوان

الخیر و  گو در مجالس شیخ ابوسعید ابی بررسی واعظان مجلس :گنج کریمی، الهام 383-
 485 ................................................................. الدین محمد مولوي جالل

ي  هاي ترجمه ها و محدودیت قابلیت :امامی، حسنخانی حاکمی، بهنام و  علی گنج384-
 501 ................................................. ي شعر حافظ نقد و بررسی ترجمه:ادبی

 511 .................................. اي در احیاء گفتمان پس از تشریح خطابه :گونه، هدیه385-

بازخوانی یک بیت از خاقانی، تأملی در مفهوم دوگروهی در  :محمد فروز، علی گیتی386-
 519 ................................................................................ دیوان خاقانی

 525 ...................... هاي حکیم نظامی گنجوي تحلیل معراجیه :جائی، علی الغر فیروز387-

اثر بازنویسی شده در  13بررسی و تحلیل عناصر داستانی :نژاد جاللی، سودابه لطفی388-
 537 ................................................................................. ي هشتاد دهه

هاي متون کهن در ادبیات  جایگاه انواع باز نویسی :نژاد جاللی، سودابه لطفی389-
 560 ........................................................... هشتادي  معاصرکودك در دهه

 570 ....................... اردشیر بابکان به روایت منابع تاریخی بعد از اسالم :لک، زهره390-
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ي عرفان عملی در  جایگاه انسان کامل در حوزه :قاسمی، شهینماحوزي، مهدي و 391-
 592 ................................................................... ي عطار نیشابوري اندیشه

ي نورپردازي در  تأثیرگذاري حکمت اشراق سهروردي بر شیوه : وان، فاطمه ماه392-
 612 ............................................................................. نگارگري ایرانی

از منظر » پیر چنگی«ي داستان  شکنانه نقد ساخت :خجسته، النازمباشري، محبوبه و 393-
 628 .............................................................................. ي یونگ اندیشه

شاه داعی و » نسایم گلشن«بررسی تطبیقی  :مختاري، مسرورهمباشري، محبوبه و 394-
 642 .................................................................. الهیجی» مفاتیح اإلعجاز«

آموزش مجازي زبان فارسی به خارجیان اي جهت  تدوین درسنامه :متانی، ندا 395-
 661 ............................................................................. )سطح مقدماتی(

هاي فارسی  المثل مقایسه سبکی ضرب :کبیري، محمدسنگانی، فرهاد و زاده، عیسی ؛  متقی396-
 670 .......................... ي موردي عنوان مطالعه و عربی؛ بررسی موضوع قناعت به

شعر شاملو از هاي مرگ و زندگی در  استعاره :رضا لطفی، احمدفرد، سوزان و  متین397-
 685 .............................................................. شناسی شناختی دیدگاه زبان

 696  ..................................................... هاي آنيتوانمندوخط فارسی  :مجد، امید 398-

هاملت «ي  نامه هاي تئاتر معناباختگی در نمایش بررسی ویژگی :مجذوب صفا، آمنه 399-
 703  .......................................................................  اثر اکبر رادي» با ساالد فصل

در شعر حمید )    زمانی ونحوي، معنایی، آوایی، ( هنجارگریزي  :محبی، سارا 400-
 713  .......................................................................................................  مصدق

  
  

  )450 – 401مقاالت (جلد نهم 
  

 4  ..........................  ي ادبیات کودکان تأثیر عوامل فرامتنی بر ترجمه :محجوب، فرشته401-

بررسی تطبیقی طبیعت در اشعار سهراب سپهري و  :نژاد، ربابه یزداننیا، ناصر و  محسنی402-
 29  .... ................................................................................................  نزار قبانی
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هاي نوستالژي در اشعار سیاوش  بررسی مؤلفه :مریمبختیاري، محسنی، مرتضی و 403-
 50  .......................................................................................................  کسرایی

نقد و بررسی مفعول مطلق  :فرد، زهرا ذوالفقارياهللا و  حسنوند، صحبتمحالتی، حیدر ؛ 404-
 65  ....................  جوادي ي آقایان بهرام پور، پاینده و پور در قرآن بر اساس ترجمه

در قرآن » حکمت«ي  ي واژه بررسی و مقایسه :دهداري، محبوبهبیگی، شاهرخ و  محمد405-
 90  ...................................................................................  کریم و مثنوي معنوي

و داستان فریدون در » شاه لیر«ي  نگاهی تطبیقی به نمایشنامه :اوغلی، الهام  قلی محمد406-
 112  .....................................................................................................  شاهنامه

 122  ......  کارکرد رنگ در اشعار سلمان هراتی :قهرمانی، حوراءنیا کپورچال، مجتبی و  محمد407-

 146  ..................................................  سرایی سنایی در مدیحهابتکار  :زاده، مریم محمد408-

 162  .................  در دیوان حافظ» کفر«ي  بررسی معناشناختی واژه :نژاد، معصومه محمد409-

گردشی در مدار ادبیات تطبیقی؛ تأثیرپذیري  :ممتحن، مهديآفرین  و  محمدي، گرد410-
 186  ...........  سلمی و مضامین قرآنی- ابی ي زهیر بن سعدي از مضامین اخالقی معلقه

جایگاه عرفانی جنید و شبلی از  :ثابت، مهدي ملکآبادي، فاطمه و  محمدي عسکر411-
 211  .................................................................................  دیدگاه شمس تبریزي

 229  .....................  رد پاي گربه در ادب فارسی :نژاد، فریبا فرخمحمدي فشارکی، محسن و 412-

 251  ........................................  منادا در دستور زبان تطبیقی :باغی، نریمان  محمدي گل413-

 263  ................  تصویر در اشعار حسین منزويگفتمان  :پور، مریم اسمعیلیمحمدي، علی و 414-

 301  ...........  دوستی در مرصادالعباد نگاه انتقادي به انسان :اهللا پناهی، نعمتمحمدي، علی و 415-

بر »ي سریویلی خانه«تحلیل و بررسی عناصر داستانی  :محمدي، النازمحمدي، علی و 416-
 317  ..........................................................  شناسی گریماس ي روایت اساس نظریه

 328  ................................................  از خالل آثارشمذهب سنایی  :محمدیان، عباس417-

 362  ................. هاي نورانی در مثنوي معنوي حجاب :کیانی، خدیجهاهللا و  محمودي، خیر418-

 375  .......................................  تأثیر بر مخاطب در شعر دفاع مقدس :محمودي، صبورا419-

پور از  بررسی اشعار نو و سنتی قیصرامین :محمودي، فاطمهمحمد و  محمودي، علی420-
 399  .... ................................هاي شاعر دردسرودهي ادبیات غنایی با تکیه بر  دریچه
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 415  ................................  »بوف کور«نقبی به دنیاي سوررئالیستی  :رضا محمودي، علی421-

» غذا قبل از   هاي قصه«داستان  بررسی مجموعه :میرزایی، فرهادعلی و  محمودي، محمد422-
 432  ..........................................................................  از دیدگاه گفتمان انتقادي

 448  .......... دانشورسیمین » سووشون«بررسی سیر روایت در رمان  :محمودي، معصومه 423-

مدرن در دو داستان  هاي داستان پست بررسی و تحلیل مؤلفه :محمودي، معصومه 424-
 457  ..........................................  »از بین دو پنجره«و » ترسم هاي شما می از چشم«

 470  .....................................................................  گویش گزي :جزي، شهین مختاري425-

 482  ............  هاي شاملو و أدونیس بررسی تطبیقی عاشقانه :جعفري، شهالمختاري، قاسم و 426-

پرستی در اشعار فرخی یزدي و  هاي وطن جلوه :جعفري، شهالمختاري، قاسم و 427-
 494  ...........................................................................................  ابراهیم طوقان

ي  در آینه) س(بررسی تطبیقی سیماي حضرت فاطمه :محبی، سحرمختاري، قاسم و 428-
 508  .... ................................................................  شعر دعبل خزاعی و ناصرخسرو

الطیر عطار شهر در منطق  الگوي آرمان کهن :رسولی مقدم، کبیرمدرسی، فاطمه و 429-
 518  ... ................................................................................................  نیشابوري

 534  ......................   ي نثر مرصادالعباد شناسانه بررسی سبک :نجفی، زهرامدرسی، فاطمه و 430-

و » معلقات سبع«چشم انداز وصف طبیعت در  :جواد زینلی، محمدگنجه، نرگس و  مراد431-
 547  .....................................................................................»دیوان منوچهري«

» گلشن راز«بر مثنوي بررسی سیر شرح نگاري  :یلماز، عالیه، ابوالفضل و )رستا(مرادي 432-
 575  ..............................................  تبار شیخ محمود شبستري توسط شارحین ترك

ي سبکی اقتفاهاي وصال شیرازي از  مقایسه :کرمی، سمیراعلی پارسا، غالمرضا و  مست433-
 585  ........................................................................................................  حافظ

هاي ناصرخسرو و  ي تطبیقی میان سفرنامه مقایسه :یاوري، سمیهرضا و  مشایخی، حمید434-
 597  ....................... ................................  اي ادبیات سفرنامهابن بطوطه، با رویکرد 

کاربست اشکال هنجارگریزي با تأکید بر آثار  :ساز، نازیال یخدانمشفقی، آرش و 435-
 611  ................................................................................  شاعران نوگراي معاصر
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شناسی غزلیات دیوان افسر  بررسی سبک :خانی سومار، احسانامیر و  مشهدي، محمد436-
 633  ......................................................................................................کرمانی

 652  .........................  نور و رنگ در مثنويهاي  جلوه :هاشمی، طاهره میرمشیدي، جلیل و 437-

سهم عالمه اقبال الهوري در پیوند میان ایران و پاکستان  :مصطفوي سبزواري، رضا438-
 677  ........................................................................................  و مسلمانان جهان

ي کنایه در  شناسی ترجمه روش :شهیدي، مهديرضی و  محمد نیا، سید مصطفوي439-
 688  .............................................................. هاي معزي، آیتی، صفارزاده ترجمه

ي سنت داستان نویسی در  پژوهشی درباره :ثابتی، صائبکمالی مظفري، حمیده و 440-
 707  ........................................................................................................  ایران

ي فرمالیستی در شعر  درآمدي بر چند آرایه :کمالی ثابتی، صائبمظفري، حمیده و 441-
 720  ............................. ................................................................  بیدل دهلوي

 736  .........................  اهمیت حرکت ادبیات به سمت فلسفه یا بالعکس؟ :  مظفري، زهرا442-

افزایی در اشعار رحیم  سازي قاعده هاي برجسته بررسی گونه : مظفري، سولماز443-
 748  ....................... ................................................................  معینی کرمانشاهی

بررسی تطبیقی شروح مثنوي درباره تمثیل پادشاه  :فریدي، فاطمهرضا و  مظفري، علی444-
 761  ..................................................................................................  و کنیزك

نگاهی تطبیقی به چند داستان ایرانی ـ اروپایی بامضامین  :معتمدي، مسعود445-
 775  ................................................................................  )ي قلب هدیه(مشترك

آرمان خواهی اخوان ثالث و اَمل دنْـقُل در آینه  :خسروي، سمیرهمعروف، یحیی و 446-
 785  ..................................................................................................  ها اسطوره

» سیزیف«ي  پذیري شاعران معاصر از اسطوره الهام :صالحی، پیمانمعروف، یحیی و 447-
 800  ....................  )مهدي اخوان ثالث و عبد الوهاب بیاتی:ي مورد پژوهانه مطالعه(

 812  ... ................................  در ادبیات و عرفان مانی و مانویت :وار، فاطمه  معصومی مه448-

 822  ...............  ي انضمام در زبان فارسی پدیده :صیادي، خدیجهسادات و  مقداري، صدیقه449-

ي مناظرات احمد شوقی و  مایه بررسی تطبیقی درون :فراهانی، سمیرامقیاسی، حسن و 450-
 833  ..........................................................................................  پروین اعتصامی
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  )519 – 451مقاالت (جلد دهم 
  

بررسی ساز و کارهاي مترجمان قرآن  :عباسی، عالیهنیا، مهدي و  مقدسیمقیاسی، حسن ؛ 451-
 4  .......................................................................................... ي تمییز در ترجمه

نامه بر اساس  بررسی شخصیت حیوانات مرزبان :غریبی، نوشینمنتشلو، معصومه و 452-
 18  ... ................................)شناسی ساختارگرا با رویکرد نشانه(معناي دوم کنش آنها 

جایی در ادب فارسی و  جابه بررسی نیرنگ :زیاري، حسنمنسوب بصیري، ایمان و 453-
 35  ...........................................................................................................  غرب

 45  ...........................  ي قطر واژگان فارسی در گویش عامیانه :رضا حمید مهاجرانی، سید454-

 65  ..........................................  هاي دیوان خاقانی شروانی بدخوانی :فر، سعید مهدوي455-

سبک انوري در ساخت تلمیح بر اساس  :خلیلی، احمدمحسن و  نیا چوبی، سید مهدي456-
 85  .....................................................................................  ها ي فرمالیست نظریه

واژگانی در تدوین کتاب آموزش  –به کارگیري روش طبیعی  :مهرابی، معصومه457-
 105  ...............................................  زبان آموزان غیر فارسی واژگان فارسی به زبان

 118  .  هاي کلیله و دمنه شاعرانه :بازوبندي، وحیدعزیزي علویجه، طوبی و کاظم ؛  موسوي، سید458-

بررسی شخصیت و  :زارعی، فخريحسین و  مددي، غالمکاظم ؛  موسوي، سید459-
 144  ............................. ................................  پردازي در داستان سیاوش شخصیت

بررسی عنصرگفتگو در  :زارعی، فخريحسین و  مددي، غالمکاظم ؛  موسوي، سید460-
 173  ..............................................................................  پردازي فردوسی داستان

ي ساختار و زبان  مقایسه :زارعی، فخريحسین و  مددي، غالمکاظم ؛  موسوي، سید461-
 190  ..................................................  هاي مشترك مثنوي و حدیقه سنایی داستان

نمود اساطیري حیوان و  :زارعی، فخريحسین و  مددي، غالمکاظم ؛  موسوي، سید462-
 204  .............................................  ي آن در شاهنامه هاي پیکرگردانی شده صورت
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در داستان » جریان سیال ذهن«بررسی  :الحسینی، زهرا هاتفکاظم و  موسوي، سید463-
 233  .......................................................................... ماهان از هفت پیکر نظامی

نقد سبک و اصالت سبک در آثار عصمت  :ذوالفقاري، محسنزهرا و  موسوي، سیده464-
 248  ......................................................................................................  بخاري

هاي پرداخت  نقد و تحلیل شخصیت و شیوه :ذوالفقاري، محسنزهرا و  موسوي، سیده465-
 257  .........................................................  »هاي درخت آلبالو ترکه«آن در رمان 

هایی دستوري در شعر معاصر با نگاهی به اشعار  بررسی هنجارشکنی :موسویان، انسیه466-
 267  ...........................................................................................  سهراب سپهري

یکی از اصطالحات رمزي و تمثیلی در » پل« :اسفندیار، سبیکهمحمد و  مؤذنی، علی467-
 285  .....................................................................................  ي عطار نامه مصیبت

 296  .............  هاي ادب فارسی و عربی از یکدیگر نخستین اثر پذیري :مؤمنی هزاوه، امیر468-

 315  .............  مثنوي معنويانتقاد موالنا از قشرهاي جامعه در  :بهمدي، زهرامیر، محمد و 469-

سیر و سلوك وآفات و موانع آن از نظر موالنا در  :صحرانورد، ملیحهمیر، محمد و 470-
 338  ............................. ................................................................مثنوي معنوي

 362  .........................  گرایی اسالمی در قصاید ناصرخسرو انسان :دار رضایی، مصطفی میر471-

 374  .... ................................ بندي تاریخ ادبیات ایران نگاهی به دوره :مال، احمد میرزا472-

تحلیل معناشناختی واژگان فارسی در شعر رؤبه بن  :محمود الحسینی، سیدمیرزایی 473-
 379  ........................................................................................................  عجاج

» گنج بخش«ي  ي خطی کتابخانه ترین نسخه معرفی کهن :) پدرام(میرزایی، علی 474-
 388  ......................................................................................................  درطب

 410  ...............................................................  تجلی ایهام در دستور :میرزایی، فروغ 475-

فرایندهاي واجی درلهجه برخی از  :فرد، رها زارعیسعیدي، عاطفه سادات و  میر476-
 422  ..............................................  شناسی زایا ي واج اصفهانی در چارچوب نظریه

 445  .........  هاي ترسیم حیوانات در دیوان رودکی گونه :شادپی، محبوبهناصحی، مهدي و 477-

هاي  ترین جلوه بررسی اصلی :حسین ماحوزي، امیرفرزاد، عبدالحسین و فرشته ؛  ناصري،478-
 471پیکر خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت:نظامیي  ادبیات غنایی در سه منظومه
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ي تحلیل روایی گرماس در بررسی داستانی از  کارکرد نظریه :رضا  لو، علی نبی479-
 494  ................  )کشت از بهرتعصب داستان پادشاه جهود که نصرانیان را می(مثنوي 

 508  ...........  ودمنهفرهنگ الفبایی استعاره در کلیله  :کرمی، زهرا جوکار تنگنتنج، سلما و 480-

در » موسی و شبان«گري داستان  شیوه روایت :رادمرد، عبداهللاخالقی، فاطمه و  نجاتی481-
 528  ...............................  ي ژنت  هاي آن بر اساس نظریه مثنوي مولوي و زیر متن

 544  ..............  سعیدا نقشبندي یزدي و سبک هندي :فر، فاطمه بهاريرضا و  نجاریان، محمد482-

 561  .............  هاي عرفانی نامه جایگاه تاریخی مناقبهاي ادبی و  ویژگی :نزهت، بهمن 483-

مطالعه و بررسی نوع ادبی تذکرة االولیاء در عرفان و  :مهدوي، مدینهنزهت، بهمن و 484-
 574  ...............................................  عطار» تذکرة االولیاء«ادب فارسی با تأکید بر 

 597  ......  هاي پریان در ایران قرائت فمینیستی قصه :نیا، محبوبه زاده یزد حسننظري، اکرم و 485-

بررسی قهرمان و قربانی در سنت ادبی ایران، با  :مانلی هاشمیان، سیدهنظري، اکرم و 486-
 607  ....................... ................................رویکردي فمنیستی به کتاب کلیله و دمنه

بررسی شخصیت کودك و نوجوان در آثار  :زاده اصل، علی علینظریانی، عبدالناصر و 487-
 616  ..................................................................  داستانی هوشنگ مرادي کرمانی

پردازي در داستان  شخصیت و شخصیت :زاده اصل، علی علینظریانی، عبدالناصر و 488-
 634  .................................................................................  گاوغالمحسین ساعدي

 646  ..................  مختصات زبانی استعاره در شعر معاصر :مینا مصطفوي، سیدهنقابی، عفت و 489-

ي تطبیقی تلفیق عرفان و عشق نفسانی در اشعار موالنا و جان  مطالعه :نوده، صغري490-
 665  ..........................................................................................................  دان

ها در شعر  کنش کالم:گفتگومندي باختینی :رضا انوشیروانی، علینوده، صغري و 491-
 675  .....................................................................................  مهدي اخوان ثالث

بازتاب تصویر زن آرمانی در :بررسی کهن الگوي انیما :گیو، فریده پورنوده، صغري و 492-
 688  ..................................................................................................  آثار شاملو

 705  ..............................  تأملی در سیر قافیه و ردیف پارسی :  زاده چگینی، وحیده نوروز493-

بررسی تأثیر پذیري جمیل صدقی زهاوي از  :مریمی، الهامزاده چگینی، وحیده و  نوروز494-
 719  ...........................................................................................  خیام نیشابوري
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بررسی تطبیقی تصویر مرگ در شعر فروغ فرخزاد و  :رابحی، یسرانوروزي، علی و 495-
 732  ............................ ................................................................  نازك المالئکه

 742  ......  آثار عراقیعربی بر  تأثیر فصوص الحکم ابن :  ، محمدعلی)خوش رودباري(نوري 496-

در ارتباط با مضمون عشق در شعر فروغ » باد«ي  تصویر پردازي واژه :  نوري، زهرا497-
 756  ......................................................................................................فرخزاد

صادق » زنی که مردش را گم کرد«بررسی داستان  :نجفی، زهرانوري، زهرا و 498-
 772  ................................................................  هدایت بر مبناي مکتب ناتورالیسم

) رئالیسم(گرایی واقع :شامیان ساروکالیی، اکبرحسینایی، محمد و نوریان محمدي، محمود ؛ 499-
هاي  ي موردي داستان هاي هوشنگ مرادي کرمانی؛ مطالعه کودکانه در داستان

 780  ... ................................  »خمره«و » بر پوست مشت «، »خانه باف هاي قالی بچه«

خدا، طبیعت، کودکی و مرگ در اشعار هنري وان و سهراب  : نیرومند، آزاده500-
  797  ......................................................................................................  سپهري

 
  

  )520 – 500مقاالت (دهم یازجلد 
 

حجاب روي تو هم روي توست در همه  :خلیلی جهرمی، الهامیوسف و  نیري، محمد501-
در کیش » مایا«عرفان اسالمی و » الحجاب«ي  ي تطبیقی نظریه مطالعه(حال 
 4  ...........................................................................................................  )هندو

 20  ...............................................  درد دین در شعر اقبال الهوري :  روز، یوسف نیک502-

و ) آنیمیسم( صنعت تشخیص بر اساس زبان حالنگاهی نو به  :  روز، یوسف نیک503-
 38  ....................... ................................................................بافت موقعیتی کالم

 52  ..........................  نوستالژي در شعر حسین پناهی :محمدي، فرزانهو    روز، یوسف نیک504-

در طومار » راوي«بررسی نقش نقال به عنوان  :جاللی پندري، یداهللاخو، عاطفه و  نیک505-
 67  ...............................................................  »هفت لشکر«جامع نقاالن معروف به 

 83  ...........................هاي خاقانی و انوري ي هجویه مقایسه :  حسین اصل، محمددار  نیک506-
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 97  .......................... نمود فرهنگ در تاریخ بیهقی :دلگشایی، رؤیادوست، مهوش و  واحد507-

شناسانه در دیدگاه بهاءالولد و مولوي بر اساس مثنوي  توحید معرفت : واعظ، بتول508-
 113  .... ................................................................................................  و معارف

ي علویان، و بازتاب آن در ادبیات  نشانه:گیسو :کاردل ایلواري، رقیهواعظ، بتول و 509-
 128  .......................................................................................................  پارسی

 142  .......................   هاي چینی و فارسی المثل حیوانات در ضرب :وانگ زینگ، رونگ510-

 160  ...........................  )دفتر دوم(نوستالژي در مثنوي معنوي مولوي  :زاده، حمید ولی511-

نسبت به ي کرمانشاه  بررسی نگرش کردزبانان منطقه :توکلی، نسترنزاده، سبا و  ولی512-
 169  ... ................................................................  زوال گویش کردي کرمانشاهی

کارکرد بالغی تشبیهات مضمر و تفضیل در  :دیر، حسین پروانهزاده، زهرا و  وهاب حدادي513-
 176  ............................ ................................................................  غزلیات سعدي

 184  ...........................................  شناسی تطبیقی ي شرق و ادبیات مسأله :وهاب، رستم514-

 193  .............................................  خیام تاریخی، خیام نیشابوري :  هاشمی کیوج، مریم515-

بررسی عنصر گفتگو در گلستان سعدي، بر مبناي  :رنجبر، ابراهیمهرمزدي، مرضیه و 516-
 205  ... ................................................................  تأثیر آن در سیماي اهل معرفت

هاي زنان در کلیله و  شناختی ویژگی تحلیل روان :برزگر ماهر، زینبیاوري، محمد و 517-
 221  ..........................................................................................................  دمنه

 234  ......................   شناختی از دیدگاه نقد جامعه» تنگسیر«بررسی داستان  :یگانه، عطیه518-

گرایی در ناخودآگاه  حکمت، هوس و کمال :ظهیري، سعیدفرزانه و  یوسف قنبري،519-
  242  .......................................................................................................  نظامی

  252  .......  »شازده احتجاب«نقد ساختاري رمان  :پورالخاص، شکراهللا و عبدي، مهدي-520
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  :فهرست مؤلفان

 .ي مقاالت تنظیم شده استاین فهرست بر اساس شماره* 

 1: اله آذرمکان، حشمت

 2: الدین آرخی، کمال

 3: آرنگ، نعیمه

 6: آزاد، پریسا

رد  5، 4: محله، فاطمه آزاد کُ

 11: آسمی، مهدي

 8: بابایی، سمیه آقا

 208: آقاجانی، مریم

 9: حسینی، حسین آقا

 267: آقاخانی بیژنی، محمود

 7: زاده، رضا آقا

 10: زاده، فردوس آقاگل

 11: آقایی، اسماعیل

 12: آموزگار، زینب

 13: آهنگري، فرشته

 14: آهی، محمد

 15:آینده، مینا

 17، 16: ابراهیم تبار، ابراهیم

 98: ابراهیمی، شیما

 18: ابراهیمی دینانی، آرزو

 363، 14: ابراهیمی هژیر، معصومه

  322، 111: ابراهیمیان، نادر

 365: تبار، ابراهیم ابرهیم

 19: رضا الرسول، محمد ابن

 20: الکالم سرکار، محمد ابو

 21: احدي، حسین

  155: وند، اعظم احمد

 22: السادات احمدي، اسراء

 143: احمدي، لیال

 44: اختیاري، زهرا

 23: اخیانی، جمیله

 24: ادراکی، فاطمه

 25:ارجمندي، عبدالمجید

 26:اصغر ارجی، علی

 345، 27:ارمی اول، سیما

 30، 29، 28: اسپرهم، داود

 36، 35، 34، 33، 32، 31: الهی، خدابخش اسد

 467: اسفندیار، سبیکه

 37: اسفندیاري، کتایون

  160: الدین اسکندري، بهاء

 38: اسکندري، مسعود

 39: رضا اسالم، علی

 40: پور، ابوالقاسم ماعیلاس

 41: زاده، یوسف اسماعیل

 42: اسماعیلی، عصمت

 415: پور، مریم اسمعیلی

 35: پور لوکالیه، مینا اسمعیلی

 43: اشتیاق احمد، شیخ

 46، 45: علی زاده، محمد اکبر

 44: زاده ابراهیمی، آذر اکبر

 48: اکبري، مهناز

 47: اکبري شلدره، فریدون
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 49: جلیل اکرمی، میر

 50: الزیموسی، وداد

 53: القاصی چکنی، شهرام

 384، 51: امامی، حسن

 311: امامی، سعید

 52: امامی، محمد

 53:اله علی، حجت امید

 54: احمدي، ابوالقاسم امیر

 55: فر، عاطفه امیري

 56: امینی، سپیده

 57: اناري، ابراهیم

 58: انصاري، مریم

 491: رضا انوشیروانی، علی

 59: اله زاده، نعمت ایران

 60:حسین منش، محمد ایران

 61: ایزدي، اورنگ

 62: ایشانی، طاهره

 63: باباخانی، مصطفی

 349: بابایی سرور، فاطمه

 185: باپیروند، مهدي

   463: بازوبندي، وحید

 64: بازوند، علی

 66:باقري، مهدي

 65: اکبر باقري خلیلی، علی

 177: بالو، فرزاد

 67:بهروزبامدادي، 

 68: بامدادي، محمد

 69: بانو، شمیم

 403، 65: بختیاري، مریم

 226: نسب، سمیرا بختیاري

 70: زاده، معصومه بخشی

 71: براتی، محمود

 517: برزگر ماهر، زینب

 72:بساك، حسن

 73: بشیري، محمود

 282: اسدي، زینب بنی

 482: فر، فاطمه بهاري

 74: پور، نوشین بهرامی

 246: زیبا بهروز، سیده

 469: بهمدي، زهرا

 75: فر، محمد بهنام

 76:بیات، رضا

 77: فر، فاطمه بیات

 78:بیاتی، گل

 23: بیرانوند، اصغر

 168: بیرانوند، بهجت

 79: رضا بیرنگ، محمد

 80: بیژنی دلیوند، اعظم

 82: زاده، خلیل بیگ

 81:زاده، خلیل بیگ

 83:پارسا، شمسی

   323، 213: پارسا، مریم

 84: پاشا، سارا

 49: پاشایی، محمد

 295: پاشایی فخري، کامران

 86: دامن، زهرا پاك

 87: زاد، مهري پاك

 85:نهاد، محمد پاك



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٤٧ 
 

 88: پرنوئی، حمزه

 513، 89: دیر، حسین پروانه

   166: زاد، حسین پري

 90: پسانیس، سوسن

 330: محمد دار، علی پشت

 91: پناهی، مهین

 416: اله پناهی، نعمت

 520، 92: اهللا پورالخاص، شکر

 93: رضا پورشبانان، علی

 94:پورشهرام، سوسن

 492: گیو، فریده پور

 96: پورنعمت رودسري، منیژه

 95:پورنعمت رودسري، منیژه

 241: چنگ، هاجر پوالد

 97: پویان، مجید

 98: رضا نژاد، محمد پهلوان

 172: پیران، هاجر

 99: پیروزخواه، آزاده

 100: پیشگر، احد

 104، 103، 102، 101: بخش، اسماعیل تاج

 105: جان بایوف، شریف تاجی

 99: تاجیک، نجمه

 106: تاکی، گیتی

   308: تجلیل، مهدي

 108، 107: تدینی، منصوره

 298، 109: ترابی، ستاره

 110: تشکري، منوچهر

 111: تقوي، حسین

  164: تلخابی، مهدي

 113، 112: داري، احمد تمیم

 512: توکلی، نسترن

 114: رضا توکلی محمدي، محمود

 115: توکلی مقدم، صفیه

 116: پور، فاطمه تیمور

   260: ثروت، منصور

 96: جابري اردکانی، ناصر

 117: صدیقه بی جاذبی، بی

 119، 118: جباره ناصرو، عظیم

 288: جباري، زري

 12: جعفرپور، امیر

 309: جعفرپور، میالد

 120:زاده، مریم جعفر

 122: جعفري، ابوالفضل

 39: رضا علی جعفري، سید

   428، 427: جعفري، شهال

 137، 123: جعفري، طیبه

 121: جعفري قریه، علی

 124:جاللی، مریم

 505: جاللی پندري، یداله

 168: رضا جلیلیان، محمد

 125:جمالی، عاطفه

 126: جمالی، فاطمه

 127: جمشیدي، رضا

 369: جمشیدي، زهرا

 90: جنگی، نیره

 128:زاده، هادي جوادي امام

 129: رضا آبادي، حمید جوادي نوش

 480: کرمی، زهرا جوکار تنگ



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٤٨ 
 

 130: شاهی افشار، علی جهان

 131، 132: جهانیان، سوزان

 132: جهانیان، نسیم

  322: تبار شفیعی، یوسف چالی

 229: چراغی، رضا

 135، 133: چراغی، علی

 135، 134:رضا چراغی، محمد

 375: آرا، فاطمه چمن

   317: چوپانی، فریده

 137: چوقادي، زینب

 136: چهرقانی رسول

 138: رضا بابایی، محمد آقا حاج

 139: رضا بابایی، محمد حاج

 73: نوروزي، ندا حاج

 143: حاجیان، خدیجه

 142: رضا نژاد، علی حاجیان

 140: هینزاده، م حاجی

 141:هادیان، منصوره حاجی

 144: حامدي، دادیار

 368، 146، 145: حسن حائري، محمد

 206: حجاجی، عزیز

 147:حرمتی، حمیده

 148: پور، سعید حسام

  167: حسن حیدري

 150: پور، عباس حسن

 151: پور، مژگان حسن

 152: پور، هیوا حسن

 149: پور آالشتی، حسین حسن

  155، 102، 101: زاده، لیال حسن

  154،   167: اله زاده میرعلی، عبد حسن

   486: نیا، محبوبه زاده یزد حسن

  156: علیان، سمیه حسن

  158، 157: لی، کاووس حسن

 225: حسنوند، برزو

 404: اله حسنوند، صحبت

  159:حسینی اصلی، غالمحسن

 499: حسینایی، محمد

  160: زاده، مریم قلی حسین

  163: آقا حسینی، حسین

  161: محمد حسینی معصوم، سید

  162: علی محمد حسینی میقان، سید

 230، 218: حقیقی، مرضیه

   166،  164،  166: حیدري، حسن

 168: حیدري، علی

 169: حیدري، فاطمه

 170: حیدري، فاطمه

 171:حیدري، فهیمه

 172: حیدري، محمود

 173:حیدري، مریم

 174: پور، حامد خاتمی

 122: رضا خادم الفقرا، علی

 176: اله خادمی، روح

 175: خادمی کوالیی، مهدي

 380: خاقانی، محمد

 140: خالقی، علی

  436: خانی سومار، احسان

 177: خبازي کناري، مهدي

 393: خجسته، الناز



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٤٩ 
 

 178: خجسته، فرامرز

 179: خدادادي، محمد

 243، 36: آبادي، هدي خرم

   447: خسروي، سمیره

 205، 180: خشنودي چروده، بهرام

 456: خلیلی، احمد

 181: خلیلی اردلی، وحید

 501، 157: خلیلی جهرمی، الهام

 182: ایم، احمد خواجه

 116: پور، فریده خواجه

 254: خوشبخت، فریبا

 183: نظر، حکیمه خوش

 184: خیر، مرضیه

  308: خیرآبادي، رضا

  308: آبادي، معصومه خیر

 185: دادخواه، حسن

 251، 61: مهدي دادرس، سید

 186: دادور، نغمه

 187: دارابی، بیتا

 188: داناي طوس، مریم

 92: دباغیان، وحید

 189: درپر، مریم

 190:دررودي جوان، مرتضی

 191: پور آستانه، لیال علی درویش

 285: دري، زهرا

 192:رنجی، حکیمه دست

 194:دشتی، مهدي

 193: دشتی آهنگر، مصطفی

 195: دفترچی، نسرین

 326: دلبري، حسن

 196:شاد، شهرام دل

 197: دلفانی، نادیه

 507: دلگشایی، رؤیا

 293: دلیر، منصور

 176: دو گوهر، مرضیه

 198:ده بزرگی، ژیال

 405: دهداري، محبوبه

 199،  166: دهرامی، مهدي

 201: دهقان، احمد

 200: پور، پیمان دهقان

 270: نیا عمران، آسیه ذبیح

 202: ذبیحی، رحمان

 465، 464: ذوالفقاري، محسن

 404: فرد، زهرا ذوالفقاري

 203: ذوقی، سهیال

 495: رابحی، یسرا

 481، 204،  162: مرد، عبداله راد

 239: راسخ مهند، محمد

 205، 180: خانقاه، میثم ربانی 

 284: رحمانی، مریم

 204: رحمانی، هما

 142: فر، سیما رحمانی

 373: نژاد، صغري رحمتی

   166: اله رحیمی، ید

   382: رحیمی خویگانی، محمد

  158: جو بختیاري، شیرین رزم

 206: فام، حسین رزي

 30: رستگار، مرضیه



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٥٠ 
 

 207: رستگار، مریم

 16: اله پور، عبد رستم

 75: رستمی، صدیقه

 208: نیا، امیرحسین رسول

   430: رسولی مقدم، کبیر

  163: رضاپور، زینب

   211: رضایی، امین

 342،  210: رضایی، حمید

 324، 51: رضایی، مریم

  211: اله رضایی اردکانی، فضل

 212: رضوانیان، قدسیه

 213: رضوانیان، قدسیه

 214: مهدي رضوي فرد، سید

   167: رزاق رضویان، سید

 10: زاده، اکرم رضوي

 110: رفیعی، سارا

 235: رفیعیان، زهرا

 215: الدین، احمد رقیب

 516: رنجبر، ابراهیم

 57: رنجبران، سکینه

 218، 217، 216: روحانی، مسعود

 145: راد، الهام روستایی

 219: رومیانی، بهروز

 220:رون، مهسا

 273، 1: اهلی، پروانه رویین

 362: ریاحی زمین، زهرا

 245، 244: زارع، عابدین

 221: زارع بنادکوکی، نجمه

 463،  461،  460،  459: زارعی، فخري

   348: اصغر زارعی، علی

 476: فرد، رها زارعی

 56: زحمتی، محمود

 222: زلفی، آمنه

 223: زمانیان، مهدي

 224: علی زاده، محمد زهرا

 225: وند، سعید زهره

 453: زیاري، حسن

 431: جواد زینلی، محمد

 226: فرشید سادات شریفی، سید

  161: ساري، سارا

 227: رضا سازواري، محمود

 228: ساالري، مصطفی

 229: دوست پور، جهان سبزعلی

 230: ستاري، رضا

 231:سرایی، مرتضی

 232: سرمدي، عالیه

 234: عباس سعیدي، غالم

 233:نیا، احسان سعیدي

 235: سلطانی، اکرم

 29: سلطانی، امید

 236: سلطانی، فاطمه

 237: سلیمی، علی

 248: سلیمی خراشاد، سودابه

 238: سنچولی، احمد

 396: سنگانی، فرهاد

 239: سهرابی، رخساره

 245: سهرابی، لقمان

 240:بانو سهرابی، نصرت



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٥١ 
 

 9: سیدان، الهام

 241: حسین سیدي، سید

 242:شادپور چوري، زهرا

 477: شادپی، محبوبه

 261: شاکر اردکانی، رضا

  154: شامانی، لیال

 499: شامیان ساروکالیی، اکبر

 243: رضا شانظري، علی

 245، 244: مرادیان، کامران شاه

 272: نسب، مریم شریف

 331: شریفی، شهال

 247، 246: حسین شریفی ولدانی، غالم

 138: شریلو، ملیحه

 248: زاده، مریم شعبان

 249:لو، علیرضا شعبان

 250، 119، 118: شعبانی، بهرام

 251: شفقی، مریم

 252:شفیعی، سمیرا

 46، 45: شفیعی، شایسته

 253: شفیعیون، سعید

 254: زاده، سودابه اله شکر

 380: شکرانی، رضا

 255: اله شکري، ید

 256: شکوري، الناز

 257، 256: شکوري، الهام

 258: فر، لیال شکوه

 216: اکبر شوبکالیی، علی

   260،   260: رضا شوهانی، علی

 261: حسین شهاب رضوي، سید

 262: شهبازي، زینب

 263:شهریاري، فاطمه

  439: شهیدي، مهدي

 264:االسالمی، گالویژ شیخ

 265: محمد اف، امید شیرزاد شاه

 266: شیري، قهرمان

 267: صادقی، اسماعیل

 268:صادقی، لیال

 103: صادقیان، بهنام

 269: صافی، قاسم

 97: صافی اصفهانی، مایده

  447: صالحی، پیمان

 270: صالحی ابرقویی، نیلوفر

 470: صحرانورد، ملیحه

 271: مراد صحرایی، رضا

 178: صداقت، مرضیه

 272: زاده، نگین صدري

 273: صدیقی، مصطفی

 11: صدیقی لیقوان، جواد

 6: صرفی، محمدرضا

 191: صفایی، علی

 19: صفائیه، فائزه

،  275،  276،  277،  278، 274: صفري، جهانگیر
344 

 279:سعیدصفري، 

 332: نژاد، عفت صفري

 280: مقدم، سهیال صالحی

 228: صمصام، حمید

 449: صیادي، خدیجه



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٥٢ 
 

 376: صیدي، سودابه

 281: اله ضرونی، قدرت

 281: صادق ضرونی، محمد

 282: طالبیان، یحیی

 283: طاهره، انجم

 284: طاهري، حمید

 285: سادات طاهري، فاطمه

 286: طاوسی، سهراب

 287، 288: طایفی، شیرزاد

 184: طحان، احمد

 300،   290،  290: طغیانی اسفرجانی، اسحاق

 247: طالئی، مولود

 291: طویلی، فروزان

 292: طهرانی ثابت، ناهید

 293: طهماسبی، طغرل

 519: ظهیري، سعید

 294، 262: ناو، بیژن/ظهیري ناب

 237: عابدي، حسین

 295: زاده، پروانه عادل

 296: طمهعالی، فا

 297: عاملی رضایی، مریم

  451: عباسی، عالیه

 298، 109: عباسی، محبوبه

 301، 300، 299: عباسی، مرتضی

 303: عبدالهیان، فائقه

 302: الهی پارسا، طاهره عبد

 520، 136: عبدي، مهدي

  304: عرب، عباس

  305: زاده، هدي عرب

 306: عرفانیان قونسولی، لیال

  276: عزیزي، طوبی

   463: عزیزي علویجه، طوبی

 84: اکبر عطرفی، علی

 310: علوي، بشیر

 207: علوي، فاطمه

   308،  308: علوي مقدم، بهنام

 309: علوي مقدم، مهیار

 311: اکبري، نسرین علی

 313:پور، احسان علی

 315، 314): صدیقه(پور، پوران  علی

   317: زاده، ناصر علی

 488، 487: زاده اصل، علی علی

 312:زاده بیگدیلو، منصور علی

  317: زاده لوشابی، زینب علی

 318: زاده، حسین قلی علی

 255: کوچکی، ابوالفضل علی

 32، 31: محمدي، زینب علی

 121: مندگاري، افسانه علی

 350: عنایتی، نسرین

 319: آبادي، محسن عین

 452: غریبی، نوشین

 229: غفاري توچائی، صغري

 217: پور آهنگر کالیی، لیال غالم

 344، 274: حسینی، پروین غالم

 182: ریحانه غنمی مشهدي، سیده

  322،   323،  323: شاه، احمد پور ملک غنی

 320:شاه، احمد پور ملک غنی

 324: اله فاروقی هندواالن، جلیل



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٥٣ 
 

 377: فتحی، چیمن

 326، 325:فرامرزي کفاش، ریحانه

 333: فراهانی، رقیه

   451: فراهانی، سمیرا

 228: فرحی، ترمه 

 412: نژاد، فریبا فرخ

 478: فرزاد، عبدالحسین

 327: حمید فرقانی، سید

 328:فرهنگی، سهیال

 330، 329:فروزانی، فرزانه

  444: فریدي، فاطمه

 331: مریم فضایلی، سیده

 332: الحسین فقهی، عبد

 224: فقهی، مهناز

 333،  317، 129: رضا فوالدي، علی

 334: فوالدي، محمد

 319: فوالدي، یعقوب

 335: فیروزیان، مهدي

 121: زاده، حمید قاسم

 121: زاده، علی قاسم

 336: نژاد، عاطفه قاسم

 391: قاسمی، شهین

 150: رضا قاسمی، علی

 341، 340، 294: قاسمی، مالک

 342،  275،  210: قاسمی، معصومه

 338، 337:قاسمی پرشکوه، سعید

 339: اکبر افشانی، علی قاسمی گل

 343: قانع، زهرا

 344: رضا قانونی، حمید

 345: قائمی، فرزاد

 346: علی قبادي، حسین

   348،  348: علی یاري، کرم قدم

 350، 349، 87: قربانی، خاور

 351: حسین قرشی، محمد

 352: اله قره بیگلو، سعید

 353:قلزم، زهره

 354:قنبري عبدالملکی، رضا

 407: انی، حوراءقهرم

 106: پور، امیر قیصی

 212: زاده، مقدسه کوچک

 334: گر، یحیی کارد

 509: کاردل ایلواري، رقیه

 356:کارگر، مهدي

 355: کارگر سنگاچینی، مهدیه

   358،  358:پور توچائی، کبري کاس

 359:کاشانی خطیب، ریحانه

  382: آبادي، سمیه کاظمی نجف

 93: فر، معین کاظمی

  277،  278: کافتري، صدیقه

 360: نوعی، فاطمه کاکاوند قلعه

 361: بستی، فاطمه کامرانی کله

 362: کامیاب، مرجان

 130: کاویانی پویا، حمید

 396: کبیري، محمد

 71: کدیوري، سهیال

 363: کرد نوقابی، رسول

 433: کرمی، سمیرا

 364: کرمی چمه، یوسف



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٥٤ 
 

 365: کریمی، احمد

 100: کریمی، ثریا

 366: اشرف کریمی، علی

 367:کریمی، فرزاد

 91: کریمی یونجالی، ثریا

 185: رضا فرد، غالم کریمی

 368، 146: آفرین کالنتر، نوش

 369: کالهچیان، فاطمه

 370: باي یاروف، تاجی کلدي

 371:باقر محمد الدینی، سید کمال

  440، 441: کمالی ثابتی، صائب

  166: اکبر نهاد، علی کمالی

 372: فرد، سعیده کمائی

 82: کمرخانی، ماندانا

 310: کهدویی، محمدکاظم

  322: علی کوثري لنگري، حسن

 373: کوشش، رحیم

 418: کیانی، خدیجه

 374: کیوان، شفیقه

 376، 375: گراوند، علی

 377: گرجامی، جواد

 378: گزمه، عاطفه

 379: گلفام، ارسالن

 380،   382،  382: گلی، فاطمه

 383:کریمی، الهامگنج 

 384: خانی حاکمی، بهنام علی گنج

 365: گودرزي، حسن

 232: گودرزي، سعید

 111: گودرزي لمراسکی، حسن

 385: گونه، هدیه

 386: محمد فروز، علی گیتی

 387: جائی، علی الغر فیروز

 351: الیقیان جوان، منصوره

 389، 388: نژاد جاللی، سودابه لطفی

 397: رضا لطفی، احمد

 390: لک، زهره

 478: حسین ماحوزي، امیر

 391: ماحوزي، مهدي

 392:ان، فاطمهماهو

 394، 393: مباشري، محبوبه

 395:متانی، ندا

 396: زاده، عیسی متقی

 397: فرد، سوزان متین

 398:مجد، امید

 399:مجذوب صفا، آمنه

 400:محبی، سارا

  428: محبی، سحر

 401: محجوب، فرشته

 403: محسنی، مرتضی

 402: نیا، ناصر محسنی

 404: محالتی، حیدر

 405: بیگی، شاهرخ محمد

 227: ریحانی، شهال محمد

 408: زاده، مریم محمد

 352: زاده شیروانی، مینا علی محمد

 406:اوغلی، الهام قلی محمد

 409: نژاد، معصومه محمد

 407: نیا کپورچال، مجتبی محمد



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٥٥ 
 

 414: محمدي، الناز

 311: محمدي، خدیجه

 416، 415، 414، 74: محمدي، علی

 504: محمدي، فرزانه

 410:آفرین محمدي، گرد

 152: محمدي، لیال

 127: نعیم محمدي، محمد

 411: آبادي، فاطمه محمدي عسکر

 412: محمدي فشارکی، محسن

 413:باغی، نریمان محمدي گل

 417: محمدیان، عباس

 418، 70: اله محمودي، خیر

 419: محمودي، صبورا

 421: رضا محمودي، علی

 420: محمد محمودي، علی

 420: محمودي، فاطمه

 422: علی محمودي، محمد

 424، 423:محمودي، معصومه

   428، 427،  428: مختاري، قاسم

 394: مختاري، مسروره

 425: جزي، شهین مختاري

 463،  461،  460،  459: حسین مددي، غالم

   430،  430: مدرسی، فاطمه

 431: گنجه، نرگس مراد

 432: ، ابوالفضل)رستا(مرادي 

 494: مریمی، الهام

 281: مزوري، مهدیه

 433: علی پارسا، غالمرضا مست

 280: مسعودي، رؤیا

   445: رضا مشایخی، حمید

  435: مشفقی، آرش

  436: امیر مشهدي، محمد

  437، 199: مشیدي، جلیل

 489: مینا مصطفوي، سیده

  438: رضا مصطفوي سبزواري،

  439: رضی محمد نیا، سید مصطفوي

 148: مصلح، ملیحه

 139: مظاهري، الهه

 301: ، جمشید)یار سروش(مظاهري

  440، 441: مظفري، حمیده

  442:مظفري، زهرا

  443:مظفري، سولماز

  444: رضا مظفري، علی

  445: معتمدي، مسعود

   447،  447: معروف، یحیی

 448:معصومی مهوار، فاطمه

 341: مقالی، عیسی

 449: سادات مقداري، صدیقه

 218: مقدسی، زهرا

  451: نیا، مهدي مقدسی

  451: مقیاسی، حسن

   451: مقیاسی، حسن

 149: ملک، سروناز

 411، 179: ثابت، مهدي ملک

 114: ملکی، بتول

 410، 195: ممتحن، مهدي

 452: منتشلو، معصومه

 453: منسوب بصیري، ایمان
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   290: منوچهري، کوروش

 302: موحدي مهرآباد، فاطمه

،  463،  276،  277،  278: کاظم موسوي، سید
463   ،459  ،460  ،461  ،463 

 465، 464: زهرا موسوي، سیده

 466، 59: موسویان، انسیه

 467: محمد مؤذنی، علی

 111: مؤمنی، فرشته

 468: مؤمنی هزاوه، امیر

 454: رضا حمید مهاجرانی، سید

 484: مهدوي، مدینه

 455: فر، سعید مهدوي

 456،  323: محسن نیا چوبی، سید مهدي

 457: مهرابی، معصومه

 40: مهرافروز، ناهید

 366: مهري، بهروز

 470، 469: میر، محمد

 471: دار رضایی، مصطفی میر

 472: مال، احمد میرزا

 474:)پدرام(میرزایی، علی 

 422، 219: میرزایی، فرهاد

 475:میرزایی، فروغ

 473: محمود میرزایی الحسینی، سید

 476: سادات سعیدي، عاطفه میر

  437: هاشمی، طاهره میر

 477: ناصحی، مهدي

 478: فرشته ناصري، 

 479:رضا لو، علی نبی

 480: نتنج، سلما

 481: خالقی، فاطمه نجاتی

 482: رضا نجاریان، محمد

 498،  430: نجفی، زهرا

 484، 483:نزهت، بهمن

 41: نصیبی باطنی، عذرا

   486،  486: نظري، اکرم

 488، 487: نظریانی، عبدالناصر

 489: نقابی، عفت

 492، 491، 490: نوده، صغري

 34، 33: نورآذر، عادل

 493، 494: زاده چگینی، وحیده نوروز

 39: نوروزي، زینب

 495: نوروزي، علی

   260: وند، طیبه نوروزي

  304: نوري، راضیه

 497، 498: نوري، زهرا

  348: نوري، سمیه

 496:، محمدعلی)خوش رودباري(نوري 

 499: نوریان محمدي، محمود

 114: ها، شهیده نوري

 340: نوزادحور، پیام

 500:نیرومند، آزاده

 501: یوسف نیري، محمد

 505: خو، عاطفه نیک

 506، 243:حسین دار اصل، محمد نیک

 504، 503، 502:روز، یوسف نیک

 58: نشان، شقایق نیک

 346: نیکوبخت، الهام

 360: نیکویی، مژگان
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 507: دوست، مهوش واحد

 175: جویباري، علی  واسو

 509، 508:واعظ، بتول

 510: وانگ زینگ، رونگ

 511: زاده، حمید ولی

 512: زاده، سبا ولی

 514: وهاب، رستم

 513، 89: زاده، زهرا وهاب حدادي

  463: الحسینی، زهرا هاتف

 379: السادات هاشمی، افتخار

 379: السادات هاشمی، مهر

 515:هاشمی کیوج، مریم

  486: مانلی هاشمیان، سیده

 516: هرمزدي، مرضیه

   445: یاوري، سمیه

 517: یاوري، محمد

  435: ساز، نازیال یخدان

  290: الهی، عباس ید

 402: نژاد، ربابه یزدان

 54: یزدي، احمد

 518: یگانه، عطیه

 432: یلماز، عالیه

 38: الدین یموتی، کمال

 519: فرزانه یوسف قنبري، 

 355، 18: کاظم پور، محمد یوسف

 202: اله  یوسفی، روح

  167: المجید یوسفی نکو، عبد
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  :هافهرست کلیدواژه

 .ي مقاالت تنظیم شده استفهرست بر اساس شماره این* 

 426، 57: أدونیس

 230، 63: آب

 55: اید آب در انه

 55: آب در رستم و اسفندیار

 195، 63: آتش

 2: آتش بدون دود

 264: آثار ادبی

 195: آخشیج

 30: آداب و رسوم

 320 :)ع(آدم 

 64: آراء

 229: هاي رشت آرامگاه

 475: ي درونی آرایه

 429: آرمانشهر

 156: آزادي

 63: هاي قهرمان آزمون

 364: آسمان

 318، 72: شنا سی آسیب

 456، 441،  435، 284، 252، 170: زدایی آشنایی

 470: آفات و موانع

 518: آگاهی ممکن

 350: آگوستین

 127: آلبر کامو

 272، 47: آموزش

 457، 222: آموزش زبان

 271: آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان

 395: آموزش مجازي

 217: آن سوي آینه

 244: آناهیتا

 270: آنیما

 503 :آنیمیسم

 439 :آیتی

 360: هاي زمینی آیه

 448: آیین مانوي

 167: ابتکار و تقلید

 159: ابتهاج

 85 :ابداع

 476: ابدال

 132: ابلیس

 445: ابن بطوطه

 496، 50: ابن عربی

 238: ابهام

 172: ابوالعالء معري

 139: بیهقی ابوالفضل

 102: ابوتراب خسروي

 383: الخیر ابوسعید ابی

 135: ابوسعیدابوالخیر

 230: اپام نپات
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 246: اتمیسم منطقی

 314: اثر ادبی

 361،  485، 469،  426، 350، 208: اجتماع

 128: اجتماعیات

 337: اجزاي اصلی قصیده

 470: احادیث

 363: احساس

 203: احساس گرایی

 34: گرایی احساس

 307: احسان

 283: احقاق حق

 213: احمد شاملو

 450: احمد شوقی

 174: احمد غزالی

 5: احوال روحی شاملو

 147: اختر

 4: اختالف دیدگاه

 18: اخالص

 350: اخالق

 91: اخالق با خداوند متعال

 133، 29: اخوان ثالث

 47: ادارك بصري

 25: ادب پایداري افغانستان

 468: ادب عربی

 468: ادب فارسی

 241: ادب فارسی و ادب عربی

 436، 371: ادبی

 194: ادبیات

 338، 100: ادبیات تطبیقی

 412: ادبیات عامیانه

 312: ادبیات فارسی

 10: ادبیات کودکان

 430: ادبیت

 122 :ادبیا ت تطبیقی

، 306، 287،  259، 231، 229، 124، 15: ادبیات
356 ،385 ،445   ،448 

 472: ادبیات ایران

 229: آرامگاهیادبیات 

 116: ادبیات پایداري

،  290، 172، 112، 77، 57، 46: ادبیات تطبیقی
406 ،450  ،473 ،514 

 52 :)مکتب آمریکایی(ادبیات تطبیقی

 259: ادبیات جنگ

 79: ادبیات حماسی

 487، 374،  153: ادبیات داستانی

 254: ادبیات داستانی کودك

 407، 250: ادبیات دفاع مقدس

 207: رواییادبیات 

 357: ادبیات عاشورایی

 66: ادبیات عرب

 478، 300: ادبیات غنایی

 381، 360، 318، 281: ادبیات فارسی

 43: ادبیات فارسی هند

 84: ادبیات قرن هشت

 486: ادبیات کالسیک ایران

 178: ادبیات کالسیک فارسی

 422، 401، 272، 58: ادبیات کودك

 499،  382، 59: ادبیات کودك و نوجوان



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٦٠ 
 

 79: ادبیات مشروطه

، 402،  358، 310،  154، 79، 2: ادبیات معاصر
420 

 344 :)شعر معاصر(ادبیات معاصر 

 196، 41: ادبیات معاصر ایران

 185: ادبیات معاصر فارسی و عربی

 514: ادبیات مقاومت

 182: ادبیات منظوم و منثور

 232 :ادبیات هنري

 293: حماسی ادبیات

 343: ادغام

 334: اي اسطورهادوار 

 348: ادیب الممالک فراهانی

 156: ادیب برومند

 471: اراده و اختیار

 109: ارتباط

 103: ارتباط زبانی

 199: ارتباط فرازبانی

 419: ارتباط گیري

 390: اردشیر بابکان

 123: اردیبهشت

 225: شناختی ارزش زیبایی

 307: هاي اخالقی ارزش

 40: ارژنگ

 209: ارسطو

 424: پنجرهاز بین دو 

 424: ترسم هاي شما می از چشم

 510: اژدها

 462، 245، 168، 16: اساطیر

 211: اساطیر ایرانی

 510: اسب

 186: استدالل نحوي

 489، 441،  307، 239: استعاره

 397: هاي مرگ و زندگی استعاره

 397: ي مدرن استعاره

 495: ي مفهومی استعاره

 503: ي مکنیه استعاره

 307: استفهام

 30: استقبال

 139: استناد تاریخی

 254: استیونز

 199: اسرار التوحید

 45: اسرار خودي

 206: اسرائیلیات

،  211، 195،   166، 133، 78، 73، 63: اسطوره
295 ،353 ،446  

 447: ي سیزیفاسطوره

 53: ي تطبیقی اسطوره

 23: اسفندیار

 312، 131: اسالم

 19: اسم منسوب

 144: اسماعیلیه

 368: شهرستانیاسیر 

 420: پور اشعار امین

 415: اشعار حسین منزوي

 100: ي جاهلی اشعار دوره

 306: اشکاالت

 250: اصطالحات دفاع مقدس
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 175: اصطالحات عامه

 324: اصغر فرهادي

 246: اصل سادگی

 246: اصل گفتار عام

 203: اصول مکتب رمانتیسم

 476: اضافه

 346: اضطراب اخالقی

 346: معناییاضطراب بی 

 346: اضطراب مرگ

 346: اضطراب وجودي

 496: اعیان ثابته

 193: ي جمالت اغراض ثانویه

 456: اغراق

 230: افراسیاب

 436: افسر کرمانی

 39: افغانستان

 16: افکار

 483، 257، 256: افالکی

 502،  438، 376، 375، 120، 113: اقبال الهوري

 120، 15: اقتباس

 433: اقتفا

 469: مهماقشار 

 399: اکبر رادي

 108: اکسپرسیونیسم

 211: البرز

 204: التفات

 305: القاء معنی

 351: الکتاب

 442: الگوي ادبی

 207: الگوي ون لیوون

 339: الهام از شاهنامه

 447: الهام پذیري

 244: ي آب و باروري الهه

 301: اماله

 ،  357 :)ع(نامام حسی

 ، 241 :)ع(امام رضا 

 108 :امپرسیونیسم

ل نْقُ ل د 446: اَم 

 72: اي امکانات چندرسانه

 100: امیر معزّي

 399: انتظار

 469، 49 :انتقاد

 337: انحراف در ساختار قصاید انوري

 34: اندوه

 273: اندوه اجتماعی

 273: اندوه انسانی

 273: اندوه فردي

 391، 169،  166 :اندیشه

 202: هاي شاعران اندیشه

 243: هاي قلندرانه اندیشه

 288: انسان

 416: انسان دوستی عرفانی

 496، 391، 50: انسان کامل

 416: دوستی انسان

 452: انسانگون

 308، 189،  166، 62: انسجام

 106: انسجام متنی

 106: انسجام واژگانی
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 188: انشا

 451: انصاریان

 449: انضمامی

 259: انقالب اسالمی

 291: انهاء

 210: انوار سهیلی

 164 :انواع ادبی

 126: انواع انشا

 493: انواع ردیف

 261: انواع فعل

 506، 456، 337، 249، 198: انوري

 492: انیما

 483: اوحد الدین کرمانی

 225: اودیسه

 244، 173: اوستا

 242: هاي تحقیقاتی اولویت

 471: اومانیسم

 471: اومانیسم اسالمی

 227: اهرمن

 227: سیرتان اهرمن

 75: اهل دل

 516: اهل معرفت

 219: اي شب

 444: ها بسوزید اي شمع

 307: ایجاز

 518: ایدئولوژي

 485، 454،  438، 427، 349، 140، 43، 28: ایران

 248: ایران باستان

 445: اروپایی ایرانی 

 406، 335: ایرج میرزا

 53: ایزد نباتی

 266: هاي شاهسون ایل

 225: ایلیاد

 409: ایمان

 475، 86: ایهام

 86: ایهام ساختاري

 106، 98: آیی هم با

 146: بابافغانی

 253: بابریان

 349: بابل

 323، 89: باختین

 497: باد

 515: باده

 362: بازآفرینی

 313: بازتاب

 191: بازتحلیل

 209: بازشناخت

 34: بازگشت

 204: بازنگري

 389، 388، 362، 342،  276: بازنویسی

 362: بازنویسی خالق

 389، 362: بازنویسی ساده

 224: ها بازي

 313: بازیاب

 347: گرایی باستان

 503: بافت موقعیتی کالم

 352، 31: باور

 348: باورهاي عامیانه
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 1: بایزید

 307: بخشش

 265: بدخشان

 455: بدخوانی

 30: بدرقه

 129، 86: بدیع

 281: الزمان همدانی بدیع

 129: بدیعیه

 129: سرا بدیعیه

 87: براستاد

 444،  435، 441، 170، 110: سازي برجسته

 70: ها برخورد فرهنگ

 117: بررسی

 93: بررسی انتقادي

 402، 287، 136: بررسی تطبیقی

 451: برزي

 271: ي درسی برنامه

 148: ي فلسفه براي کودکان برنامه

 451: بروجردي

 493 :بسامد قافیه و ردیف

 513، 385،  164: بالغت

 354: بالغت سنتی

 349: بلخ

 20: بنگالدش

 182: بو

 340: بوستان سعدي

 421: بوف کور

 453: بوکاچو

 313: سازي بومی

 182: هاي خوش و ناخوش بوي

 249: بهاء الدین ساوجی

 508، 71: بهاء ولد

 198: بهار

 109: بهترین دوستان

 404: پور بهرام

 408: شاه غزنوي بهرام

 377: بهشت گمشده

 123: بهمن

 419: بیان غیر مستقیم

 40: االدیان بیان

 408: بیداري روحی

 441: بیدل دهلوي

 354، 324، 218، 199، 187، 121، 29: بینامتنیت

 399: بیهودگی

 444: پادشاه و کنیزك

 441: پارادوکس

 314: پارامترهاي تعالی بخش پسامتنی

 349: پارس

 67، 67، 67: پارودي

 156: پایداري

 404: پاینده

 160: پائولو کوئلیو

 379: پدیده جانداري

 262، 255، 176: پراپ

 87: پراستاد

 9: پرسش

 450: پروین اعتصامی

 374: پست مدرن
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 197: پسوندها

 467: پل

 346: پل تیلیش

 408: پند و اندرز

 213: پوپولیسم

 494 :پوچ گرایی

 404: پورجوادي

 95: پویایی شخصیت

 156: پیام آزادي

 ، 387، 320 :)ص(پیامبر 

 393، 96: پیر چنگی

 270: پیر خردمند

 353: پیرفرزانه

 388، 365، 49، 26: پیرنگ

 225: آگاهی پیش

 349: پیشدادیان

 240: پیشینه

 201: پیکرپذیري اندیشه

 78: پیکرگردانی

 4: پیل

 62: پیوستگی

 398: نویسی پیوسته

 270: تابو

 339: تاجیکستان

 306، 295، 265، 192: تاریخ

 197: تاریخ بلعمی

، 291، 248، 212، 139، 117، 8: تاریخ بیهقی
299 ،507 

 261: تاریخ جهانگشا

 139: نویسی تاریخ

 381: تأثر

 381، 194: تأثیر

 468: تأثیر ادب فارسی بر ادب عربی

 468: تأثیر ادب فارسی بر عربی

 410: تأثیر و تأثر

 281: تأثیرپذیري

 419: تأثیرگذاري و التذاذ

 1: تأویل

 155: تأویل متن

 309: تأویل متن ادبی

 296: تجربه

 245، 16: تجلی

 32: تحرك

 377: تحلیل ادبی

 76: تحلیل آماري

 302: تحلیل خطاهاي نحوي

 517: شناسی تحلیل روان

 414: تحلیل روایت

 367: شناسانه تحلیل زبان

 138: تحلیل زبانی

 368: تحلیل سبکی

 273: تحلیل سنجشی

 465: تحلیل شخصیت

 138: تحلیل فکري

 188: تحلیل کیفی محتوا

 219، 62: گفتمانتحلیل 

 331، 207، 51: تحلیل گفتمان انتقادي

 499، 76: تحلیل محتوایی



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٦٥ 
 

 473: شناختی تحلیل معنا

 328: شناختی تحلیل نشانه 

 301: تحول زبانی

 70: تحول نمادها

 183: تحوالت زبانی

 81: تخلص مولوي

 440، 195، 58، 34: تخیل

 472: تذکره

 484، 99: تذکره االولیا

 406: تراژدي

 73: تراژیک

 29: ترامتنیت

 47: تربیت دیدن انتقادي

 439، 401، 380، 313،  161، 93، 77: ترجمه

 161: پذیري ترجمه

 69: هاي بنگالی ترجمه

 332: هاي معاصر قرآن ترجمه

 384، 112: ي ادبی ترجمه

 279: ي ادبی ترجمه

 384: ي شعر ترجمه

 451، 404، 332: ي قرآن ترجمه

 280: ي قرآن قدس ترجمه

 332: ي متون مقدس ترجمه

 453: ترفند تعویض

 222: ترکی

 85: ترکیب

 137: تروا

 333: تزریق

 199: اي تشابهات مکتبی و اندیشه

 364، 345، 173، 151، 17: تشبیه

 513: تشبیه مضمر

 513: تشبیه تفضیل

 503: تشخیص

 17: تصاویر بیانی

 386، 141، 87 :تصحیح متون

 87: تصحیف

 119: تصنیف

 174: تصوف خراسان

 :عرفان  رك : تصوف

 415، 191، 35: تصویر

 440: تصویر ادبی

 467، 38: تصویر زبانی

 173: تصویر سطحی

 173: تصویر عمیق

 467: تصویر مجازي

 42: تصویرآفرینی

 305: تضاد

 445، 377، 115، 64: تطبیق

 240: تطبیق موضوعی

 413: تطبیقی

 246: تطور زبانی قرن نهم

 13: تعارف

 91: تعالیم اخالقی

 199: تعامل

 158: تعریف شعر

 158: تعریف غزل

 233: تعزیه

 128: تعهد ادبی



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٦٦ 
 

 270: تفرد

 282: تفسیر تمثیلی

 105: تفسیر قرآن

 58: تفکر انتقادي

 102: تقابل

 297: تقابل فرهنگی

 311: هاي دوگانه تقابل

 217: اي جهان تقارن آینه

 423: گویی تک

 482، 106: تکرار

 72: تکنو لوژي آموزشی

 343: تکواژ اضافه

 85: تکواژ و سازه

 233: ي دولت تکیه

 419: تالش ذهنی

 456، 120: تلمیح

 496، 467، 345، 282، 247: تمثیل

 451: تمییز

 297: تناقضات درونی

 144: تنزیه و تشبیه

 329: تنهایی

 32: تنوع

 510: توتم

 508: توحید

 204: ي معنایی توسعه

 258، 205،  166، 83، 13: توصیف

 4: توفان نوح

 382: توفیق حکیم

 41: توگراف

 195: تولد دوباره

 49: تهران مخوف

 271: تهیه و تدوین مواد آموزشی

 449: تیرگی معنایی

 399: تئاتر

 399: تئاتر معناباختگی

 291: جاسوس

 291: جاسوسی

 277،  278: جامعه

 507، 39: شناسی جامعه

 128، 89: شناسی ادبیات جامعه

 512: شناسی زبان جامعه

 97: شناسی طبقات اجتماعی جامعه

 90، 50: جامی

 490: جان دان

 184: جاودانگی

 171: نامه جاوید

 163: جاي خالی سلوچ

 263: جایگاه زن

 171: جبر

 92: جبر و اختیار

 208: جبران خلیل جبران

 494: جبرگرایی

 24: جدل

 520، 463، 94، 12: جریان سیال ذهن

 258: جریان شعر

 283: جریانات ادبی در شبه قاره

 248: جشن سده

 365: جالل آل احمد



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٦٧ 
 

 :مولوي رك  : الدین رومی جالل

 12: جمال زاده

 193، 9: جمالت پرسشی

 457: جمله

 494، 114: جمیل صدقی زهاوي

 307: جناس

 134، 109: جنسیت

 :دفاع مقدس  رك : جنگ

 145: جنون

 411: جنید

 283: جواب شافی

 268: جهان متن

 345: جهان مثالی

 157: بینی شاعر جهان

 84: ملک خاتون جهان

 51: جین استین

 519: چرخش شخصیت

 23: چشم

 24: چند صدایی

 306، 64: چهار مقاله

 78: هاي اهریمنی و وهمی چهره

، 239،  155، 135، 110، 86، 76، 62، 36: حافظ
350 ،381  ،384 ،409 ،433 

 226: حالی است مرا

 418: حجاب

 418: حجاب نورانی

 335: حدیث

 461،  305: حدیقه الحقیقه

 476: حذف

 343: حرکت

 496: حرکت حبی

 283: حزین الهیجی

 504: حسین پناهی

 214: حق آموزش

 214: حق حیات

 214: حقوق بشر

 214: اي حقوق محاکمه

 340، 257، 256، 99: حکایت

 180: حکایت دادمه و داستان

 218 :حکایت در حکایت

 378: حکایت شیخ صنعان

 205: هاي مرزبان نامه حکایت

 405: حکمت

 392: حکمت اشراق

 120: حل

 1: حلّاج

 58: هاي کندوکاو حلقه

 259، 216، 168، 133، 121: حماسه

 400،  358، 267: حمید مصدق

 417: حنفی

 90: اسحاق حنین بن

 457: هاي معنایی حوزه

 164: ي زبان و ادبیات فارسی حوزه

 334: حیات مادي و معنوي

 128: حیدربابا

 494: حیرت

 412: حیوانات و ادب فارسی

 33: خاستگاه نماد



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٦٨ 
 

 224: خاطرات مشترك

 506، 341، 320، 243، 67: خاقانی

 81: خاموشی مولوي

 30: خانقاه

 126: خبر

 500: خدا

 471: خرد و طاعت

 336: محور خرد

 123: خرداد و مرداد

 289: خسرو

 519، 478، 361، 325، 123، 83 :خسرو و شیرین

 323: خسرو و فرهاد

 352: خسرونامه

 477: خصوصیات حیوانات

 42: خط

 265: خط فارسی

 385: خطابه

 291: خفیه نگاري

 389: خالق

 477: خالقیت هنري

 385: هاي زبانی خالقیت

 496: خلع

 338: ي نظامی خمسه

 37: خواب دیدن

 447: خوانش سیاسی

 270: خود

 233: خود سکو

 353: خودآگاهی

 364: خورشید

 496 :خیال

 515، 494،  290: خیام

 333: دادائیسم

 303: داریوش مهرجویی

، 180، 134، 127، 96، 80، 21، 15، 14، 3: داستان
259  ،259  ،272 ،276  ،294 ،295 ،299 ،303 ،
317  ،325 ،340 ،363 ،445 ، 459،460 ، 461 ، 
486  ،498 

 8: بودلفداستان افشین و 

 315: داستان بیژن و منیژه

 479: داستان پادشاه جهود

 424: داستان پست مدرن

 102: داستان حرکت زیبا وآسان

 95: داستان زال

 365: ي دید داستان زاویه

 176: داستان فارسی

 346: داستان فرود شاهنامه

 268: داستان کالن

 382: داستان کوتاه

 488: داستان کوتاه

 488: داستان گاو

 369، 12: داستان مدرن

 359: داستان معاصر فارسی

 316: داستان نویسی

 6: داستان نویسی معاصر

 236: داستان ویس و رامین

 218: پردازي داستان

 148: هاي رایج در ادبیات کودکان داستان

 196: هاي عاشقانه داستان



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٦٩ 
 

 149: هاي عامیانه داستان

 10: هاي کودکان داستان

 285: هاي کودکانه داستان

 499: هاي هوشنگ مرادي کرمانی داستان

 255: داش آکل

 20: داکا

 20: دانشگاه

 104: ي منظوم امینی دانشنامه

 104: ي منظوم ایران دانشنامه

 316: دانشور

 130: دبیر

 130: دبیري

 5: شاملو» در آستانه«

 234: ي نادره دره

 324: ي الی درباره

 502 :درد

 181: ها دردها و دغدغه

 224 :ي دبستان هاي دوره درس

 395: ي زبان فارسی درسنامه

 267: درفش کاویان

 308: درك مطلب

 263: هاي سیاسی و اجتماعی درون مایه

 388: مایه درون

 425: درویش عباس گزي

 311: دریدا

 371: نویس دست

 119: دستگاه

 238: دستگاه بالغی

 347: دستور

 261: دستور تاریخی

 19: دستور تطبیقی

 466، 413: زبان دستور

 246: دستور زبان جهانی

 19: دستور زبان فارسی

 11: دشمنی

 234: دشوار نویسی

 455: دشواري

 428، 241: دعبل خزاعی

 174: دفاع از ابلیس

، 363،  259،  259، 237، 39، 14: دفاع مقدس
419 

 130: دفتر

 242: دکتر محمد معین

 475: دگرسازي

 292: داللت صریح و ضمنی

 320: و شفاعتداللت 

 321: دلتنگی

 463: دنیاي درونی

 221: دو کلمه حرف حساب

 386: دو گروهی

 224: دوران کودکی

 472: بندي دوره

  143: هاي زمانی دوره
 253: ي صفويدوره

 188: ي متوسطه دوره

 109، 11: دوستی

 297: ي شصت و هفتاد دهه

 399،  323، 315: دیالوگ



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٧٠ 
 

 130: دیالوگ

 220: دیدار با خدا

 23: دیدگاه

 57: هاي شعري دیدگاه

 491: زبانی دیگر

 24: دیگري

 502: دین

 277: دین و مذهب

 334 :دینی و تاریخی

 130 :ندیوا

 455، 386، 103: دیوان خاقانی

 141: دیوان خلیفه

 477: دیوان رودکی

 464: دیوان عصمت بخاري

 ، 338 :)ع(دیوان منسوب به حضرت علی 

 508: خداوندذات و صفات و اسماء 

 128: ي متقابل ادبیات و جامعه رابطه

 505: راوي

 423: راوي داناي کل

 226: رباعی

 356، 69: رباعیات خیام

 444: رحیم معینی کرمانشاهی

 379: رده شناسی

 37: بندي متون رده

 493، 152: ردیف

 57: رسالت شعر و شاعر

 47: هاي دیداري رسانه

 245، 230: رستم

 342،  209 :رستم و اسفندیار

 209: رستم و سهراب

 369: غیرکالمی) ارتباط(رفتار 

 520، 440،  259، 94، 39، 24: رمان

 297، 49: رمان اجتماعی

 465: هاي آلبالو رمان ترکه

 266: رمان توپ

 259: رمان جنگ

 89: آوا رمان چند

 359: رمان چهل سالگی

 153: رمان معاصر فارسی

 304، 203: رمانتیسم

 203، 34: رانیرمانتیسم ای

 73: رمانس

 467: رمز

 55: رمزآب در اساطیر

 45: خودي رموز بی

 353: رنج و سختی

 36: رند

 155: رندي

 437، 407،  275، 274،  166: رنگ

 5: رنگ تیره

 5: رنگ روشن

 98: روابط مفهومی

 246: سازي روان

 488: شناختی روان

 369، 504: شناسی روان

 5: شناسی رنگ روان

 212، 198: شناسی زبان روان

 54: کاوي روان



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٧١ 
 

 409: روایات و قرآن

، 315، 300، 299، 247، 171، 94، 26، 8: روایت
328 ،423 ،440  ،479 

 74: روایت خسرو و شیرین

 444: روایت تمثیلی

 481، 359، 205، 180، 6: روایت شناسی

 73: روایت مدار

 367: شناسی روایت

 180: روایتگري

 71: روح

 290: کیرود

 181: روزگار ما

 472: روش تاریخی

 271: روش تدریس

 472: روش جامع

 457: روش طبیعی

 360: فکري روشن

 210: روضه العقول

 144: رویت

 490: رویکرد تمثیلی به عشق

 193: مدار به متن رویکرد خواننده

 168، 23: تن رویین

 137: دژ رویین

 473: عجاج رؤبه بن

 393،  317، 37: رؤیا

 317: رؤیاگونگی

 508: رؤیت

 4: رهبر

 262، 255، 176: شناسی ریخت

 103، 61: شناسی ریشه

 98: یابی تاریخی ریشه

 244: ریگ ودا

 414: ریویلی

 499، 340، 140، 56: رئالیسم

 108: رئالیسم جادویی

 166: زال

 423، 388، 355، 286: ي دید زاویه

، 385،  347، 301، 249، 222، 194، 177: زبان
430 

 284: ي هفتاد زبانِ شعر بعد از دهه

 284: زبانِ شعر شاملویی

 375، 231: زبان اردو

 215: زبان آسامی

 432: زبان ترکی

 503، 300: زبان حال

 183: زبان دیروز و امروز

 134: زبان زنانه

 463: زبان سمبولیک

 466: زبان شعر

 284: زبان شعر سپید

 136: زبان عثمانی

 454: زبان عربی

، 215، 197، 183، 136، 25، 20: زبان فارسی
231 ،375 ،454 ،474 

 396: زبان فارسی و عربی

 284: زبان گفتار

 425: زبان محلی

 246: زبان نوشتار



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٧٢ 
 

 269، 79: زبان و ادب فارسی

 335: زبان و ادبیات عرب

 84: زبان و سبک

 47: آموزي زبان

 351، 189: شناسی زبان

 239: شناسی شناختی زبان

 436: زبانی

 131: زرتشت

 131: زروان

 200: زمان

 200: اي زمان اسطوره

 463: زمان حسی

،  486، 295، 168، 149، 114، 111، 39، 3: زن
498 ،517 

 254: زنان و مردان نویسنده

 258: زنانگی

 479: هاي روایتی زنجیره

 66: زندگی

 181: زندگی مدرن

 491: اما باز باید زیست: زندگی می گوید

 240: نامه زندگی

 512: زوال زبانی

 290: زهاوي

 150: زهري

 410: سلمی ابی زهیر بن

 شناسی زیبایی  رك: شناختی زیبایی

 475، 419،  316، 191، 110: شناسی زیبایی

 189: شناسی کالسیک زیبایی

 189: شناسی مدرن زیبایی

 444 :ساخت ژرف

 481: ژنت و داستان موسی و شبان

 106: سا ختار متن

 186: ساخت اطالعی

 284: شکنی ساخت

 479، 157، 26: ساختار

 280: ساختار زبانی

 301: ساختار نحوي

 461: ساختار و زبان

 285: ساختار و عناصر داستان

 311: شکنی ساختار

 341، 267، 196 :گرایی ساختار

 489 :ساختارهاي نحوي استعاره

 261، 118: ساختمان فعل

 340، 31: سادگی

 169: سادگی بیان

 398: خوانی ساده

 246: نویسی ساده

 390: ساسانیان

 266: ساعدي

 464، 151، 113: سبک

 27: سبک ادبی

 341: سبک شعري

 184: سبک طنزپردازي

 9: سبک عراقی

 358: سبک نوقدمایی

 310: سبک نیمایی

 482، 441، 368، 146، 66: سبک هندي

 105: سبک و اسلوب بیان



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٧٣ 
 

 436، 433،  430، 368، 333، 101: شناسی سبک

 233: شناسی ادبی سبک

 327: شناختی شناسی زبان سبک

 233: شناسی زبانی سبک

 138: گرا شناسی ساخت سبک

 123: سپندارمذ

 118: ستاك

 85: ستاك حال

 307: ستایش

 269: سچل سرمست

 356، 169: سخن

 385: سخنور

 283: الدین علیخان آرزو سراج

 286: بینی سراسر

 244: سرسوتی

 354: ت شعريسرقا

 327: سرگذشت حاجی باباي اصفهانی

 113: سطح ادبی

 147: سطح ادبی و فکري

 302: سطح پیشرفته

 113: سطح زبانی

 113: سطح فکري

 302: سطح متوسطه

 513، 410، 288: سعدي

 482: سعیدا نقشبندي

 270: سفر

 445 :سفرنامه

 270، 107، 90: سالمان و ابسال

 291: سلطان مسعود

 407: هراتیسلمان 

 317، 294: سلوك

 206: سلیمان

 344: سمبل

 208، 33: سمبولیسم

 33: سمبولیسم در ادبیات فارسی

 33: سمبولیسم و شهریار

 200، 89: سمفونی مردگان

 237: سمیح القاسم

 185: سنّت و نوآوري

 417، 408،  305، 243، 241، 228، 132: سنایی

 440: سنت داستان

 269: سند

 247: سندبادنامه

 56: سنگ صبور

 229: نویسی قبر سنگ

 417: سنی

،  322، 239، 208، 115، 35، 27: سهراب سپهري
402 ،466 ،500 

 392: سهروردي

 47: سواد بصري

 421، 35: سوررئالیسم

 351، 177: سوسور

 48: سیاوشگسو

 67: سوگندنامه

 153: سووشون

 353: مرغ سی

 53، 46: سیاوش

 403، 65: سیاوش کسرایی



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٧٤ 
 

 351: سیبویه

 104: سید حسن امین

 143: سیر تاریخی

 470: سیر و سلوك

 377: العباد سیر

 127: سیالن ذهن

 353، 217: سیمرغ

 423، 6: سیمین دانشور

 26، 15: سینما

 324: سینماي نوگرا

 188: شاخص آموزش

 520، 369: شازده احتجاب

 298: شازده کوچولو

 203: شاعران پس از مشروطه

 203: از مشروطهشاعران پیش 

 357: شاعران کالسیک

 178: شاعران مشروطه

 357: شاعران معاصر

 253: شاعران مهاجر

 435: شاعران نوگراي معاصر

 26: شاعرانگی

 329: شاعرانگی متن

 417: شافعی

 492،  426، 397: شاملو

 394: شاه داعی شیرازي

 406: شاه لیر

 174: بازي شاهد

، 121، 95، 63، 53، 43، 38، 29، 46: شاهنامه
131 ،166   ،181 ،225 ،227 ،245 ،262 ،293 ،

300 ،315 ،330 ،339 ،364 ،390 ،460  ،462  ،
505 

 411: شبلی

 85: پسوند شبه

 269، 231، 20: قاره شبه

، 294، 205، 171، 127، 83، 54، 21: شخصیت
325 ،363 ،365 ،388 ،459  ،487 ،488 

 153، 74: یشخصیت داستان

 207: شخصیت زن

 518: شخصیت نوعی

،  486، 359، 205، 99، 49: پردازي شخصیت
488 ،517 

 282: هاي تمثیلی شخصیت

 13: هاي قهرمانان شخصیت

 92 :شر

 76: شراب

 370: شرح

 432: شرح گلشن راز

 60: شرح مثنوي

 455: شرح نادرست

 142: نویسی حال شرح

 387: نامه شرف

 1: شطح

، 192، 175،  155، 129، 119، 115، 111: شعر
213 ،296 ،319 ،322  ،326 ،328 ،348  ،347  ،
352 ،375 ،405 ،444 ،458  ،497 ،502 

 251: شعرِ عامیانه

 122: شعر ترکی و فارسی

 431: شعر جاهلی



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٧٥ 
 

 116: شعر دفاع مقدس

 224: ي هفتاد شعر دهه

 41: شعر دیداري

 442: شعر رمانتیک

 267: شعر روایی معاصر

 258: شعر زنان

 252: شعر سپید

 428، 100، 93: شعر عربی

 473: ي اموي شعر عربی دوره

 333: شعر عصر صفوي

 373: شعر عطار

، 248، 141، 120، 100، 93، 88: شعر فارسی
333 ،376 ،428  ،436  ،482 ،506 

 52: شعر فارسی و عربی

 252: ق ه14شعر قرن 

 143: شعر کالسیک فارسی

 275: شعر کودك

 82: شعر گفتارگرا

 310: شعر محلی

 408: شعر مدحی

 154، 121: شعر مشروطه

، 204، 170،  159، 157، 68، 59: شعر معاصر
237 ،238 ،274 ،287 ،360 ،435  ،447  ،489 ،
504 

 25: شعر معاصر افغانستان

 232: شعر نمایشی

 310، 292، 150: شعر نو

 367: شعر نو ایران

 438: شعر و ادب فارسی

 235: و ادبیات معاصر شعر

 185: شعر و شاعري

 228: شعر و شرع

 158: شعر و غزل بهمنی

 268: شعرشناسی شناختی

 449: شفافیت معنایی

 66: شفایی

 273، 157، 68، 57: شفیعی کدکنی

 515: شک

 406: شکسپیر

 70: ها شکست سمبل

 299: شکل و ساختار داستان

 376: شناسی شکل

 226: شگرد بنیادین

 328: ادبی شگردهاي

 59: آفرینی شگردهاي طنز

 394: شمس الدین الهیجی

 411، 256، 179، 36: شمس تبریزي

 166: شمنیسم

 118: شناسه

 24: شوهر آهو خانم

 134، 108: پور شهرنوش پارسی

 128، 34: شهریار

 123: شهریور

 50: شیخ اکبر

 91: شیخ صفی

 432: شیخ محمود شبستري

 510، 21: شیر

 339: شیرعلی



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٧٦ 
 

 289: شیرین

 132: شیطان

 509، 417، 88: شیعیان/شیعه

 236: پردازي هاي شخصیت شیوه

 279: سازي ي بومی شیوه

 279: سازي ي بیگانه شیوه

 105: ي پند و اندرزي تفسیر شیوه

 75: دل صاحب

 56: صادق چوبک

 498، 421، 255، 198، 127: صادق هدایت

 368، 146، 42: صائب تبریزي

 264: صحبت کردن

 388، 355: صحنه

 31: صداقت

 335: صرف و نحو

 275: صفت

 38: صفت فاعلی

 19: صفت نسبی

 91: الصفا صفوه

 101: صالي عشق

 52: صلح و دوستی

 31: صمیمیت

 415: صنایع

 240: صنوبري

 163: صور بالغی

 175: صور خیال

 4: صورت و باطن

 331: هاي ارجاعی صورت

 364: صورخیال

 253: ضبط غلط

 455 :ضبط فاسد

 227: ضحاك

 396 :ها المثل ضرب

 510: هاي فارسی المثل ضرب

 510: المثلهاي چینی ضرب

 331: ضمایر

 65: ضمایر شخصی

 167: طاقدیس مال احمد نراقی

 439، 252،  161: زاده طاهره صفار

 474: طب

 130: طبقات

 484: الصوفیه طبقات

 76: بندي موضوعی طبقه

 500، 477، 402،  304: طبیعت

 381: ت ایرانطبیع

 462: طبیعت و حیوان

 294، 150: طرح

 337: طرح ساختار قصاید انوري

 366، 191، 184، 59: طنز

 172: طنز اجتماعی

 221: طنز سیاسی

 366: طنز کالمی

 366: طنز موقعیتی

 184: طنزپرداز

 149: نامه طوطی

 427: طوقان

 ، 505 :»هفت لشکر«طومار جامع نقاالن معروف به 

 187: طی طریقت



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٧٧ 
 

 156: ستیزي ظلم

 392: ظلمت

 110: ستیزي عادت

 415: عاطفه

 34: نویسی عامیانه

 200: عباس معروفی

 447: عبد الوهاب بیاتی

 107: عبدالرحمان جامی

 220: العاشقین عبهر

 245: عدد هفت

 92: عدل

 324: عدم قطعیت

 496: عراقی

 413، 287: عربی

 253: العاشقین عرفات

، 145، 142، 135، 132، 88، 50، 37، 18: عرفان
155 

 ،187 ،201 ،269 ،305  ،373 ،391 

 ،416 ،418 ،432 ،448 ،483 ،484 ،490 

 391: عرفان عملی

 44: عرفان قرن هشتم

 :عرفان  رك : عرفان و تصوف

 363: عروج

 132: عزازیل

، 329، 270، 263، 216،  160، 145، 119: عشق
350 ،353 ،426  ،496 ،497 

 427 :عشق به وطن

 289: عشق مجازي

 490: عشق نفسانی

 289: عشق یکطرفه

 88: عصر تیموري

 114: عصر نهضت

 429، 391، 352، 217، 87: عطار

 515: عقاید

 348: عقاید خرافی

 515، 11: عقل

 :اقبال الهوري  رك : علّامه اقبال

 398: عالئم فونتیک

 193، 126، 8: علم معانی

 71: النفس علم

 509: علویان

 321: اشرف درویشیان علی

 41: اي رضا پنجه علی

 116: رضا قزوه علی

 393: خطاب عمر بن

 415: عناصر

 195: عناصرِ چهارگانه

 374: عناصر ادبی

 308: عناصر انسجام

،  459، 414 ،285 ، 210، 99، 14: عناصر داستان
460 ،520 

 151: عناصر زبانی

 373: رئالیسم عناصر سور

 431: عناصر طبیعی

 131: عناصر فلکی

 151: عناصر نحوي

 516: وگو عنصر گفت

 401: عوامل فرامتنی



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٧٨ 
 

 453: عهد قدیم

 501، 174: القضات همدانی عین

 111: غاده السمان

 51: غرور و تعصب

 216: غزل حماسی

 9: غزل عاشقانه

 155، 9: غزل عرفانی

 84: غزل فارسی

 82: غزل گفتارگرا

 202: غزل مولوي و حافظ

، 376، 288، 216، 152، 141، 62: غزلیات/غزل
433 

 199: غزلیات حافظ

 488: غالمحسین ساعدي

 نوستالژي  رك : غم غربت

 314: غیاب مؤلف و کتاب

 449 :غیر انضمامی

 205: غیرمستقیم

 452، 247: فابل

 349: فارس

 413، 371، 287، 222، 192: فارسی

 61: فارسیِ دري

 395: فارسی آموزان

 72: آموزيفارسی 

 372: رودي فارسی فرا

 375: گویی فارسی

 ،  428 :)س(فاطمه زهرا 

 509: فاطمیان

 125، 124: فانتزي

 230: ي ایزدي فرّه

 330: فرایند فردیت

 314: فرایند نوشتار

 264: هاي شفاهی نیاز مهارت فرایندهاي پیش

 280: فرایندهاي ساخت هجا

 476: فرایندهاي واجی

 424: زاده فرخنده حاجی

 427،  154: فرخی یزدي

 459، 406، 339، 227، 181، 137، 122: فردوسی

 101: فرشیدورد

 51: فرکالف

 189: فرم شعر

 68: ها فرمالیست

 441، 252، 110: فرمالیسم

 48: فرودگان

، 495، 360،  304، 238، 115، 111: فروغ فرخزاد
497 

 107: فروید

 289: فرهاد

 507، 480، 265، 222: فرهنگ

 312: فرهنگ اسالمی

 215: فرهنگ آسام

 412: فرهنگ مردم

 318: هاي موضوعی فرهنگ

 422: فریبا کلهر

 406: فریدون

 263، 235، 52: فریدون مشیري

 385: فصاحت

 294: فضا



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٧٩ 
 

 166، 34: فضاسازي

 125: ي آجرپزي فضانورد در کوره

 457، 261: فعل

 59: فکاهه

 430: فکر

 436: فکري

 427: فلسطین

 515،  442، 356، 148: فلسفه

 438: ي ایرانی فلسفه

 282: ي تمثیلی فلسفه

 12: فلش بک

 485، 51: فمنیستی/فمنیسم

 187: فنا

 508: فناي ذاتی

 292: فنون بدیعی

 124: فولکلور

 303: نامه فیلم

 345، 169: فیه ما فیه

 198: قاآنی

 232: هاي دراماتیک قابلیت

 501: قاضی سعید قمی

 444: قاعده افزایی

 211: قاف

 493: قافیه

 422، 331، 286: قدرت

 177: قراردادي بودن زبان

، 335، 312، 194،  161، 120، 18: قرآن کریم
380 ،405 ،470 

 410: قرآن و اخالق

 486: قربانی

 183: گیري زبانی قرض

 248: قرن پنجم

 141: قرن دهم

 67: قرن ششم

 266: هاي روس قزاق

 371، 28: قزاقستان

 255: قصه

 139: پردازي قصه

 485: هاي پریان قصه

 422: هاي قبل از غذا قصه

 133: ي شهر سنگستان قصه

 ، 202 :)ع(ي عیسی قصه

 493، 337، 319، 249، 129: قصیده

 341: ي ترسائیه قصیده

 377: ي عینیه قصیده

 454: قطر

 476: قلب

 36: قلندر

 135: قلندري

 509: قلندریان

 396: قناعت

 476: قواعد واجی

 2: قوم ترکمن

 486: قهرمان

 296: قیصر

 326، 274، 250، 237، 175: پور قیصر امین

 167: کاربرد هنري آیات و احادیث

 224: ها کارتون



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٨٠ 
 

 8: کارکرد فعل

 309: کارکرد مبانی هرمنوتیکی

 65: کارکردهاي اجتماعی و فضاسازي

 182: کارکردهاي بویایی

 367: کارکردهاي زبان

 202: کارکردهاي معنایی

 232: کارکردهاي هنري و ارتباطی

 207: کارگزاران اجتماعی

 253: کاروان هند

 191: کاریکلماتور

 409: کافر

 170، 41: کانکریت

 355: گر بیرونی کانونی

 355: گر درونی کانونی

 48: کبیسه

 28: هاي درسی کتاب

 371: ي ملی کتابخانه

 48: کتب آسمانی

 257، 256: کرامت

 7: کرج

 150: آثارکرونولوژي 

 60: کریم زمانی

 240: کسایی

 34: کشف شهودي

 220، 206: االسرار کشف

 401 :کشور مبدأ

 401: کشور مقصد

 409: کفر

 305، 74: کالم

 144: کالم اسالمی

 136: کلمه

 269: کلهوران

 339: کلیات اشعار

 125: هاي جنسیتی کلیشه

، 282،  276، 218،  210، 46، 11: کلیله و دمنه
458  ،480 ،517 

 353: کمال مطلوب

 171: کمدي الهی

 73: کمیک

 480،  439: کنایه

 198: کندزبانی

 452: کنش

 491: ها کنش کالم

 303: هاي گفتاري کنش

 479: کنشگر

 342،  276، 272، 237، 148، 14: کودك

 487، 124: کودك و نوجوان

 500، 329: کودکی

 211: کوه

، 330، 298، 270، 195، 137، 95، 63: الگو کهن
393 ،429  ،492 

 349: کیانیان

 262: کیخسرو

 90: کیمیاگري

 221: کیومرث صابري

 48: گاهنبار

 412:گربه

 386: گروه



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٨١ 
 

 186: گروه نحوي

 479، 414: گریماس

 425: گز

 162: نویسی گزیده

 297: گسست نسلی

 460، 365، 359، 99، 21، 6: گو و گفت

 385، 177: گفتار

 82: معاصرگفتارگرایی و شعر 

 491: گومندي و گفت

 385، 286، 193، 180، 37: گفتمان

 422: گفتمان انتقادي

 336: گریز گفتمان خرد

 366: آقا گل

 518: گلدمن

 32، 31: گلستان

 516، 362: گلستان سعدي

 432، 394، 92: گلشن راز

 350: گناه

 474: بخش گنج

 264: گوش دادن

 372: شناسی گونه

 477: هاي توصیف گونه

 223، 7: گویش

 251، 61: گویشِ بختیاري

کی کَ 118: گویش ب 

 512: گویش کردي کرمانشاهی

 425، 379: گویش گزي

 454: گویش محلی قطر

 512، 251: شناسی گویش

 509: گیسو

 54: الکان

 2: الله

 64: النگینوس

 339: الیق

 496: لبس

 365، 134: لحن

 494: پرستی و خوشباشی لذت

 117: لغات ترکی

 136: معنا لفظ و

 336، 212: لکان

 518: لوکاچ

 478، 387، 145: لیلی و مجنون

د  356: متُ

 118: ي فعل ماده

 453: ماسکراد

 330: ماندال

 448، 40: مانی

 122: مأذون قشقایی

 421: مبانی نظري و معرفتی

 309: مبانی هرمنوتیکی فهم

 288: متافیزیک

 77: مترجم

 308: متن

 328: متن ادبی

 155 :پژوهی متن

 342: متن کهن

 384: متون ادبی

 142: متون تاریخی



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٨٢ 
 

 372: ي فرارود متون حوزه

 148: متیوز

 153: مثل همیشه

 113: هاي اقبال الهوري مثنوي

،  167، 96، 85، 81، 75، 60، 17: مثنوي معنوي
162  ،179 ،214 ،218 ،345 ،355 ،370 ،405 ،
418 ،437  ،444  ،461  ،469 ،470 ،511 

 308: رشدمجالت 

 383: گویی مجلس

ق 358: اشعار حمید مصد 

 336: مجنون

 146: محتشم کاشانی

 319، 143: محتوا

 )ص(پیامبر   رك :)ص(محمد 

 158: محمدعلی بهمنی

 381: مهدي جواهري محمد

 140: زاده علی جمال محمد

 52: محمود درویش

 294،  163: آبادي محمود دولت

 98: محور همنشینی

 66 :مختصات ادبی

 66: مختصات زبانی

 489: مختصات زبانی استعاره

 2: قلی فراغی مختوم

 519، 387: مخزن االسرار

 313: ي زبانی مداخله

 132: مدافعان ابلیس

 127: مدرن

 442: مدرنیسم

 476: مدل معیار

 365: مدیر مدرسه

 417، 329، 88: مذهب

 44: مرآت التائبین

 107: ي ادیپی مرحله

 295، 3: مرد

 485: ساالريمرد 

 213: مردم

 452، 311،  210، 180، 3: نامه مرزبان

 171: مرشد

 430، 416: مرصاد العباد

 353: مرغ

 353: مرغ دریایی

 226: مرغ سحر

 449: مرکب انضمامی

 425: مرکز ایران

 500، 495، 184: مرگ

 187: مرگ آگاهی

 494 :وفایی دنیا مرگ و بی

 229: مزارات

 323: مست و هوشیار

 205: مستقیم

 319: مسعود سعد

 242: ي تحقیق مسئله

 201: مشاهده

 454: مشترکات فرهنگی

 161: هاي معنایی مشخصه

 476: هاي ممیز مشخصه

 291: مشرف



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٨٣ 
 

 266، 147، 114: مشروطیت/مشروطه

 140: مصر

 398: مصوت

 150: مضامین اجتماعی

 76: مضامین خمري

 420: مضامین غنایی و رمانتیک

 235 :مضامین مشترك

 100: مضامین و تصاویر مشترك

 455: مضامین و تعابیر غریب

 62: مضمون

 482: آفرینی مضمون

 73: مدار مضمون

 97: اي رشتهنمطالعات میا

 93: ي تطبیقی مطالعه

 315: ي فرمولی معادله

 387: معراجیه

 190: معرفت شهودي

 190: معرفت عقلی

 379: معرفگی

 114: معروف رصافی

 439): مترجم قرآن( کاظم معزي، محمد

 426، 258: معشوق

 431، 100: معلقات سبع

 409، 380، 38: شناسی معنا

 394: مفاتیح اإلعجاز

 338: مفاهیم اخالقی و تعلیمی

 250: مفاهیم دفاع مقدس

 407: مفاهیم نمادین

 296: مفاهیم

 379: مفعول

 404: مفعول مطلق

 178: مفهوم کودکی

 126: مقاصد ثانوي جمله

 143: پزوهی حافظمقاالت 

 411، 179: مقاالت شمس

 176: مقاالت علمی فارسی

 164: هاي پژوهشی مقاله

 281: مقامات

 243: مقایسه

 444: مقایسه تطبیقی

 396: ي تطبیقی و سبکی مقایسه

 138: منصوري ي ابو ي شاهنامه مقدمه

 190: مکاتب ادبی

 190: مکاتب فلسفی

 69: مکارم فنی و زبانی ترجمه

 220، 201: مکاشفه

 354: مکالمه باوري

 356: مکانیسم روایی

 112: مکتب آمریکایی

 112: مکتب فرانسوي

 501: مکتب ودانتا

 247: مکر زنان

 149: مکر و فریب

 135، 18: مالمتیه/مالمتیان

 121، 114، 16: الشعراي بهار ملک

 301: ممال

 72: منابع آموزشی

 390: منابع تاریخی



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٨٤ 
 

 413: منادا

 279: مناسبات قدرت

 450،  323، 171، 32: مناظره

 483: مناقب نامه

 483، 257، 256: العارفین مناقب

 226: منصور اوجی

 89: منطق مکالمه

 429، 378، 217: الطیر منطق

 442: منظر انتقادي

 285: منوچهر احترامی

 310: منوچهر آتشی

 431: منوچهري

 108: پور منیرو روانی

 202: موتیو تلمیحی قرآنی

 42 :موتیو

 131: موجودات فراسویی

 78: موجودات وهمی

 ، 320 :)ع(موسی 

 419، 326، 300، 293، 212، 152، 119: موسیقی

 322، 252: موسیقی بیرونی

 327: موسیقی نثر

 11: گربهو  موش

 318: شناسی موضوع

 240: موضوعات ادبی

 105: موالنا یعقوب چرخی

 324: هاي پست مدرن مولفه

 83: هاي غنایی مولفه

، 152، 132، 96، 81، 75، 36، 21، 17: مولوي
160  ،179 ،216 ،257 ،345 ،370 ،383 ،405 ،
418 ،437  ،469 ،470 ،483 ،490 ،508 ،511 

 38: مؤلفه معنایی

 297: مهاجرت

 395: هاي زبانی مهارت

 272: هاي زندگی مهارت

 264: هاي شفاهی زبان مهارت

 491،  446،  447: مهدي اخوان ثالث

 131: مهر

 325: مهین بانو

 304: می زیاده

 424: میترا داور

 491: میخائیل باختین

 327: میرزا حبیب اصفهانی

 234: خان میرزا مهدي

 44: علی همدانی میر سید

 286: میشل فوکو

 336: میل

 340: مالیسم مینی

 253: نقصان نسخه

 498، 56: ناتورالیسم

 298، 201، 35: ناخودآگاه

 137: ناخودآگاه جمعی

 196، 94: نادر ابراهیمی

 495، 235: نازك المالئکه

،  277،  278، 177، 172، 144، 54: ناصرخسرو
428  ،445   ،471 ،509 

 157: نام شعرها



 هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی  مقدمه و فهارس

٨٥ 
 

 316: ها نامه

 331: هاي موالنا نامه

 334: ها نام

 372: هاي واژگانی ناهمخوانی

 476، 280: ناهمگونی

 398: نبودن حروف زائد

 162، 149، 26: نثر

 383، 139، 138، 22: نثر فارسی

 458، 234: نثر فنی

 234: نثر هنري

 416: نجم الدین رازي

 186: نحو

 27: نحو سنتی

 19: نحو عربی

 27: گرا نحو نقش

 21: نخجیران و خرگوش

 69: نذر االسالم

 395: افزار آموزشی نرم

 402، 263: نزار قبانی

 394: نسایم گلشن

 474، 370، 253، 141، 44: نسخ خطی/نسخه

 38: نشانداري التزمی

 452، 369، 303، 292، 102، 47: شناسی نشانه

 71: نظر

 278: نظام حکومتی و اداري

 306، 64: نظامی عروضی

، 387، 361، 325،  289، 83، 74: نظامی گنجوي
453 ،478 ،519 

 316: نظریه

 ، 501 :»الحجاب«ي  نظریه

 68: ي ادبی نظریه

 164: ي ادبی نظریه

 271: ي زبانی ظریهن

 193: ي کارگفت نظریه

 162: نظم

 22: نظم عربی

 22: نظم فارسی

 146: نظیره گویی

 42: نظیري

 484: االنس نفحات

 40: نقاشی مانوي

 505: نقالی/نقال

 465، 464، 380، 374،  316، 172، 102، 22: نقد

 354، 185: نقد ادبی

 451، 404، 332: نقد ترجمه

 237: نقد تطبیقی

 518، 97: شناختی جامعه نقد

 107: کاوانه نقد روان

 228 :نقد شعرا

 226: نقد فرمالیستی

 ، 378 :)الگویی کهن(اي  نمونه نقد کهن

 226: نقد گرانیگاهی

 318، 60: نقد و بررسی

 209: نقد و تحلیل

 382، 72: نقد و بررسی

 475: نقش دستوري

 477: شناسی نقش زیبایی

 225: آگاهی نقش و کارکرد پیش
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 221: نقیضه

نقیضه با کارکرد نقد ادبی و نقیضه با کارکرد 
 221: گیري غافل

 392: نگارگري

 268: اي واره نگاشت طرح

 512: نگرش گویشوران

، 344، 329، 274، 208، 133، 115، 70، 36: نماد
345 ،393 

 159: نمادگرایی

 80، 77: نامه نمایش

س و در ارتباط با نیایش، تر(اي آب  نمود اسطوره
 ، 55 :)تردید، ضمیر ناهشیار

 12: هاي مدرن نوآوري

 363، 342، 14: نوجوان

 437، 392: نور

 1: نوري

 403: نوستالژي جمعی

 403: نوستالژي فردي

، 403،  321، 267، 128 :)غم غربت( نوستالژي
511 ،504 ، 

 385، 292، 177: نوشتار

 484، 73: نوع ادبی

 507: نهاد

 307: نیایش

 ، 501 :»مایا«استتار نیروي 

 ، 501 :»مایا«ي  نیروي خالقه

 219، 273، 414: نیما یوشیج

 389: نیمه خالق

 85: نیمه کلمه

 154: نئوکالسیسیسم

 204: گردانی وا

 476: شناسی زایا واج

 283: وارسته

 166 :واژگان

 183: واژگان بیگانه

 223: واژگان پهلوي

 222: واژگان دخیل

 223: واژگان همدانی

 347، 326: واژه

 103: ي ترکی واژه

 85: سازي واژه

 212: اي هاي زنجیره واژه

 197: هاي مشتق واژه

 61: يِ مهجور واژه

 ، 380 :»فوق«ي  واژه

 31: نگري واقع

 :رئالیسم  رك : گرایی واقع

 292: وجه شمایلی نشانه

 287: وجوه تشابه

 458: وجوه شعري

 1: وحدت

 438: وحدت اسالمی

 79: دلی یکوحدت و 

 508، 496: وحدت وجود

 322، 319: وزن

 384: وزن و آهنگ شعر

 192: وصاف شیرازي

 433: وصال شیرازي
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 240: وصف طبیعت

 119: وطن

 پراپ  رك : والدیمیر پراپ

 78: وهم

 105: هاي تفسیر ویژگی

 10: نحوي-هاي ساختاري ویژگی

 66: هاي سبکی ویژگی

 158: هاي شاعر ویژگی

 399: د فصلهاملت با ساال

 377: هبوط

 506: هجو

 336: هدف میل

 314: هرمنوتیک

 39: هزار خورشید تابان

 343: هسته

 288: هستی

 187: هستی در نیستی

 478،  463، 387، 361: پیکر نظامی هفت

 245، 63: خان هفت

 62: هلیدي و حسن

 326: هم آوایی

 372: هاي واژگانی همخوانی

 137: همر

 393: زمانی هم

 48: همسپهمدیم

 476، 280: همگونی

 466، 456: شکنی هنجار

 435، 170، 152، 45: گریزي هنجار

 400: گریزي آوایی هنجار

 400: گریزي زمانی هنجار

 400: گریزي معنایی هنجار

 400: گریزي نحوي هنجار

 45: گریزي واژگانی هنجار

 43: هند

 194: هنر

 97: هنر و ادبیات

 40: هنر مانی

 500: هنري وان

 519: هوسنامه

 520، 369: هوشنگ گلشیري

 487: هوشنگ مرادي کرمانی

 109: یادگیري اجتماعی

 140: یوسف ادریس

،  429، 393، 378، 374، 330، 298، 90: یونگ
492 

 
   



٨٨ 
 

  المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیپایانی هفتمین همایش بین ي هبیانی

  

  به نام خدا

ویژه گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، تهران، بهطباطبایی  ي هدانشگاه عالمبه یاري خداوند و با همت 

پژوهشگاه و با همراهی و همدلی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شوراي گسترش زبان و ادب فارسی، 

- کتاب، هفتمین همایش بین ي هو خانفرهنگ، هنر و  ارتباطات وزارت فرهنگ و  ارشاد اسالمی 

 ي هالمللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران در تاریخ پانزدهم تا هفدهم شهریورماه در دانشگاه عالم

ما . مقاله ارائه شد 101نشست عمومی و تخصصی تشکیل و  21طباطبایی برگزار گردید، که طی آن تعداد 

دریغ برگزارکنندگان، ها و زحمات بیی از کوشششرکت کنندگان در این  همایش ضمن سپاس و قدردان

  :داریمهاي خود را به شرح زیر اعالم میخواسته

ایرانی و مظهر  -فرهنگ اسالمی ي هبا توجه به این که زبان و ادبیات فارسی، آیین. 1

وحدت و یکپارچگی ملت ایران است، مسؤوالن امر نهایت همت خود را بر این امر 

هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي براي هم آوردن زمینهبگمارند، تا با فرا

  .هاي استواري بردارندنفیس گام ي هارتقاي این گنجین

مندان به فراگیري زبان فارسی و مطالعات و تحقیقات آثار ادب از آنجا که عالقه. 2

ادب شمارند، و از جمله وظایف ذاتی انجمن ترویج زبان و فارسی خارج از ایران بی

گسترش این زبان را در داخل و خارج فراهم سازد،  ي هفارسی نیز آن است که زمین

هاي زبان و ادبیات فارسی در کشورهاي دیگر، و شایسته است به موضوع کرسی

  .انتخاب استادان مجرّب و توانمند اهتمام بیشتري شود
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فراهم  شود ضمناز مسؤوالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوري درخواست می. 3

اري و گزهاي علوم انسانی براي سیاستنظران در رشتهحضور صاحب ي هکردن زمین

زبان و ادبیات  ي هکمیت و کیفیت گزینش دانشجویان رشت ي هسازي در زمینتصمیم

ها، در روند جذب استادان و بررسی المللی دانشگاهویژه در واحدهاي بینفارسی، به

انتخاب مدیران گروه ها نیز تجدید نظر اساسی  ي هارتقاي اعضاي هیأت علمی و شیو

  .بنمایند

از فرهنگستان زبان و ادب فارسی با توجه به مسؤولیت بسیار سنگینی که بر عهده . 4

مشارکت استادان  ي ههاي خود، زمینرود ضمن ارتقاي کیفیت فعالیتدارد، انتظار می

اعتالي زبان و ادبیات فارسی فراهم ها را نیز در رشد و دانشگاه ي هنظر در همصاحب

  .ها دفاتر  نمایندگی ایجاد کندسازد، و در مراکز استان

انتظار می رود به جایگاه پیشگامان زبان و ادبیات فارسی، یعنی معلمان آموزش و . 5

  .پرورش توجه بیشتري شود

شود در تدوین و بازنگري دروس ریزي درسی درخواست میاز مسؤوالن برنامه. 6

اي اتخاذ نمایند، تا هاي تحصیالت تکمیلی شیوهویژه دورهمقاطع مختلف تحصیلی، به

فرهنگی داخل و  -با لحاظ کردن گردش علمی براي بازدید از مراکز مهم تاریخی

  .خارج کشور، مجال مناسب فراهم گردد

متون شایسته و کاربردي در کنار تعداد مناسب دانشجویان درس  ي هتوجه به ارائ. 7

مجازي این دروس، از  ي هفارسی عمومی و دروس آیین نگارش و اجتناب از ارائ

-همچنین براي اجراي بهتر امور ضرورت دارد استادان گروه. هاي مهم ماستخواسته
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هاي فعالیت ي ههاي آموزشی با تأمل و دقت بر اساس عالقه و تخصص، حوز

  .ها جلوگیري شودريکاآموزشی و پژوهشی خود را مشخص کنند تا از پراکنده

 - اندرکار نشریات، مدیران مسؤول و سردبیران مجالت علمیاز مسؤوالن دست. 8

شود نسبت به یکنواخت کردن معیارهاي پذیرش مقاالت پژوهشی درخواست می

-پژوهشی و تسریع در بررسی مقاله - هاي علمیپژوهشی، ارزیابی مستمر مجله-علمی

  .ها، بیش از پیش بکوشند

گیري از تجربیات اي زبان و ادبیات فارسی، براي بهرههاي تخصصی دورهنشست. 9

  .ها برگزار شوداستادان پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی به همراه همایش

نظر هاي متنوع تخصصی از سوي استادان مجرّب و صاحببرگزاري کارگاه. 10

محققان و دانشجویان هاي اعضاي هیأت علمی، ها  و مهارتبراي باال بردن توانایی

  .هاي مختلف، از موارد مهمی است که باید به آن توجه بیشتري شوددر زمینه

براي آشنایی بیشتر با مناطق مختلف کشور، و ترغیب دانشجویان و فرهیختگان . 11

شهرستانی به امر خطیر زبان و ادبیات فارسی، به نظر می رسد مفیدتر آن است که 

بر این اساس، مقرر . ها برگزار شودمنحصراً در شهرستانهاي انجمن ترویج  همایش

در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار ) هشتمین همایش(شد همایش سال آینده 

  .گردد

دائمی، به منظور فراهم کردن امکانات مناسب براي  ي هبایسته است دبیرخان - 12

  .هاي همایش دایر گردداجراي مفاد قطعنامه

فرهنگ و زبان فارسی،  ي هگزاران عرصآرزوي توفیق براي خدمتدر پایان ضمن     

ویژه استادان و دانشجویان گروه زبان همایش، به ي هاندرکاران دبیرخاناز تمامی دست
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- طباطبایی و کارکنان محترم این دانشگاه تشکر می ي هو ادبیات فارسی دانشگاه عالم

  .کنیم

  انجمن ترویج زبان و ادب فارسی المللیشرکت کنندگان در هفتمین همایش بین

  1391شهریور  –طباطبایی  ي هدانشگاه عالم

  


