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فهرست عناوين مقاالت برگزيده شده در نخستين همايش ملي ادبيات غنايي
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان
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زیبا هاشم زاده
سعید روزبهانی
حمیدرضا قانونی
بهرام شعبانی
فرزانه سلیمیان
احمد حسینی کازرونی
حسین ایراندوست
معصومه احمدی ماچیانی
حسین جاللی
محبوبه مسلمی زاده
فریده داوودی مقدم
عباس مشعوفی
علی اکبر لبش
فریبا عطا شیبانی
یداهلل پشابادی
ریحانه واعظ شهرستانی
فرشته محجوب

پیوند غزلگونهها و دیگر ترانههای عاشقانه در ادب عامه با سرودههای عاشقانه در ادب غنایی
بازتاب عواطف و احساسات شاعرانه در ادبیات تفنّنی
بررسی تطبیقی نماد «رنگ» و «رنگواره» در ادبیات غنایی
بررسی تحلیلی تأثیرپذیری شهریار از ایرجمیرزا
بررسی نگاره های استاد فرشچیان با استناد بر اشعار حافظ
مرگاندیشی در شعر سنتیّ پس از انقالب اسالمی
فصاحت شمس تبریزی درپیوند طبیعت و اشعار
ادبیات تغزلی و الالییهای مادران ایرانی
پژواک فرهنگ شادی در شاهنامه و متون اوستایی و پهلوی
دعوت بر سماط نشاط در غزلیات خواجه حافظ
نگاهی به اشعار سیمین بهبهانی با رویكرد اکوفمنیسم اجتماعی و فرهنگی
جسمانیت معشوق در شعر شاملو نزار قبانی
بررسی رابطه سرودهای ملی حماسی باانگیزش احساسات و همبستگی و غرور ملی
تطبیق شعر نو فارسی و عربی با جلوه هایی از مضمون زن در شعر نزار و شاملو
رویكرد سبک شناسی عاطفی در مرثیه های ابن رومی
شعر «تو را من چشم در راهم» تغزلی در قالب نیمایی
برجسته سازی کالمی در غزلیّات شهریار
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روح اهلل صیّادی نژاد
جبار نصیری
فریدون طهماسبی
نورالدین بازگیر
هومان دانایان
ابراهیم مرادی
مجید ایران نژاد
محمد حسین امانت
داود ملک زاده
محمد حبیب اللهی

زبان نوستالژیک در سرودههای نازکالمالئكه
مادر یا معشوق اُدیپی درسنت های ادبی غزل فارسی
تصاویر الفبایی در شعر شاعران سبک عراقی
آفاق در شعر نظامی
هنر تصویر آفرینی در آثار نظامی گنجوی
بررسی تطبیقی ظرفیت های دراماتیک داستان غنایی یوسف و زلیخای جامی با ساختار یک فیلنامه داستانی
عدم آشنایی خاقانی با موسیقی
بازتاب دردهای روح و طبیبان آن در شعر خاقانی
سایه سنگین غزلهای خاقانی بر غزلهای لطیف او
جامعه پیشه ور در شهرآشوب سیدای نسفی یا سیفی سمرقندی

2

