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فهرست عناوين مقاالت برگزيذه شذه پىستر در نخستين همايش ملي ادبيات
غنايي
ردیف
1

نام ونام خانوادگی
فرٍزاى طاّر

عنوان
لسٍم تصحیح اشؼار ٍ اتیات هٌمَل در اهثال ٍ حکن

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

فاطوِ غفَری هْذی آتادی
هحوذ هرادی فر
زّرا کریوی
لیال هرادی
هیٌا حسیٌی
ًسریي تیراًًَذ
سؼیذ هْذٍی فر
اتَرر رضایی خلگِ
ػادل ػلی گل زادُ
هحوذ رسالت پٌاّی
حاهذ رّیری
ًیرُ شاطری
سپیذُ خلیلیاى
زّرا تراتیِ

تررسی ٍ تحلیل ػٌصر تَصیف در رهاى دا
خرتسّْای ًوایشی زًذاى ًَشتِ ّا (حثسیِ) در ادب غٌایی فارسی
ادتیات غٌایی در شاٌّاهِ فردٍسی
تررسی ػشك در دیَاى شاُ ًؼوت اهلل ٍلی
فرآیٌذ آشٌایی زدایی در غسلیات غالة دّلَی
ادتیات غٌایی ٍ تازتاب سَگ ٍ هَیِ در فرٌّگ ػاهِ لرستاى
هرؽ دٍ زتاى ٍ گل سِ زتاى
تحلیل شخصیت تْرام گَر در ّفت پیکر ًظاهی تراساس ًظریۀ«اًساى تا کٌشِ کاهل» کارل راخرز
لصِ شٌاسی شاّسادُ ّرهس ٍ ًازًیي گل
گٌحّای ًْفتِ «خلَُّای ػرفاى در ػاشماًِّای ًظاهی»
شخصیت پردازی در هٌظَهِ ی ًاظر ٍ هٌظَر ٍحشی تافمی
اخالق در شاٌّاهِ فردٍسی
تحلیل تالغی غسلیات کوال اسواػیل از هٌظر تشثیِ
تررسی هفَْم «ػشك» در شؼر هحوذ رضا شفیؼی کذکٌی

16
17
18

الِْ صادلی
فیرٍزُ هلک پَر
شیَا تْلَلی
سْیال هحمك

تحلیل ساختار رٍایتی هٌظَهِ زّرُ ٍ خالذ تر اساس ًظریۀ گریواس
تدلی ػشك در اشؼار اّلی شیرازی تا تکیِ تر هثٌَی شوغ ٍ پرٍاًِ
ٌّر ٍ هَسیمی در شؼر کوال خدٌذی
خصَصیات ػاشك در لرآى ٍ تازتاب آى در غسل صائة

20

سواًِ خؼفری

15

19

تحلیل کوّی ٍ هحتَایی ًاهِ ّای ػاشماًِ(تر اساس هشَْرتریي هٌظَهِ ّای غٌایی ادب فارسی)
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21

سارا حسیي آتادی

تحلیل هحتَا ٍ ساختار تؼضی داستاًْای آرر یسدی تِ پیرٍی از هرزتاى ًاهِ

22
23

آرزٍ حسیي پَر
آرزٍ احوذ تیگی
پَراى پَریَسفی

تحلیل ساختاری داستاى خَرشیذ ٍ هْپارُ
سیوای هؼشَق در شؼر دِّ ّفتاد
تررسی تطثیمی داستاى شیر گر گرفتِ هثٌَی ٍ کلیلِ ٍ دهٌِ

25
26
27

لیال تالری
زّرا حاتوی
هرتضی لادری
شیَا چیت ساز

شیَُّای شخصیتپردازی در هٌظَهِّای غٌایی ًظاهی تا تکیِ تر داستاى «خیر ٍ شر»
اًَاع ادتی در شؼر خٌگ
آییٌِ ػثرت در تیْمی
سیوای اًساى هؼاصر در اشؼار آرهاى خَاّاًِ ی ًیوا ،فرٍؽ ٍ سْراب

29
30

اػظن ادیثی
ػلی سْراتی
زّرا سلیواًی

ادیاى آسیایی« هیترائیسن ،زرٍاى »
رهاًتیسن در اشؼار سیویي تْثْاًی
ٍاکاٍی پیًَذ هَسیمی ٍ شؼر در ًظن فارسی

32
33
34

فاطوِ لاسویاى
هرضیِ ػسگری
فْیوِ هحوذی
شْال حاج طالثی

تررسی طرح ٍ پیرًگ داستاى ّا در کتة فارسی پٌدن ٍ ششن اتتذایی تر اساس ًظریِ ی کلَد ترهَى
صفات اخاللی ػاشك درػاشماًِ ّای ًظاهی
تررسی ٍ ًمذ اصطالحات سثک شٌاسی ٍ ًمذ ادتی در شؼر سٌتی تا لرى یازدّن
تررسی تطثیمی داستاىّای ّسار ٍ یک شة تا داستاى ّفتپیکر ًظاهی

36
37
38
39
40
41

رٍیا خذی تازُ کٌذ
هرین گرهسیریاى
هؼصَهِ هحوذ ًژاد
هائذُ شیری
ػلیرضا غالهی تادی
ٍلی تیراًٍذ

پیًَذ ػشك تا سیاست در ادتیات هشرٍطِ
ٌّدارگریسی در شؼر هتٌثی ٍ فردٍسی (لصیذُ دالیِ ٍ داستاى ًثرد رستن ٍ سْراب)
صَر خیال در اشؼار هدذ ّوگریسدی
ّشت ًظریِ رٍاى درهاًی در هثٌَی هَلَی
خسرٍ ٍ شیریي ٍ فرّاد ٍ شیریي در یک ًگاُ
همایسۀ تیژى ٍ هٌیژُ فردٍسی تا هٌظَهۀ غٌایی ٍیس ٍ راهیي گرگاًی
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