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 : موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

 

 مضامین اخالقی در اشعار شاعران دوره مغول (1

 هان در شاهنامه فردوسینکوهش شا  (2

 شاعران پارسی گوی شیعه تا اواخر قرن هفتم (3

 بررسی مجالس المومنین، بررسی نظریات قاضی نوراله شوشتری پیرامون شعرای فارسی زبان  (4

 بررسی نثر فارسی در دوره صفویه  (5

 پیرامون سبک عراقی در شعر فارسی  (6

محمد الهیجی متخلص به اسیری: مقدمه، الدین  مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز )جلداول( شمس  (7

 تصحیح و تحشیه

 نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی)با تاکید بر ده رمان برگزیده( بررسی سیر نقد رمان در ایران از سال  (8

 ????  تا ???? 

 بازتاب مسائل اجتماعی در آثار منظوم سنایی  (9

 (بررسی و تحلیل واژگان پایه در شعر کودک )پس از مشروطه  (11

 های فارسی و یمنی المثل قایسه ضربم  (11

 شناسی نقد هفت پیکر از دیدگاه زیبائی  (12

 نقد و بررسی منشات قائم مقام فراهانی  (13

 بررسی و نقد و پژوهش در آثار پارسی شاعران کرد عراق  (14

 سرایی در ایران و هند با تکیه بر شاهنامه و مهابهاراتا مقایسه حماسه  (15

 ونیس در متون تاریخی و ادبیبررسی تطبیقی اسطوره سیاوش و آد  (16

مقایسه و نقد آثار مقلدان گلستان سعدی با تاکید بر این آثار)روضه خلد، بهارستان، پریشان، منشات و   (17

 (ملستان

 انسان در شعر شاملو و سپهری  (18

بررسی و تحلیل تصاویر و مضامین مربوط به مسائل نفت در ادبیات داستانی ایران)از نهضت ملی شدن 

 (????  تاصنعت نفت 
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 بازنویسی و مقدمه )نقد و تحلیل( دیوان خزینه الجواهر نواب میر گل محمدخان )زیب( مگسی  (19

های فارسی و مقایسه آن با فرهنگ نویسی در  نامه بررسی نوآوریهای فرهنگ نویسی شبه قاره در واژه (21

 ایران

پروین  ،های اجتماعی در شعر معاصر ایران با تاکید بر شعر ملک الشعرای بهار سیر تحول درون مایه  (21

 اعتصامی، نیما

 یوشیج، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو (22

 ظریه مکتب فرمالیسمبررسی و تحلیل زبانشناختی شعر نیما با تاکید بر ن  (23

 (غزل ??  های زیبایی شناختی شعر کلیم کاشانی )بر اساس بررسی جنبه  (24

 منطقه بلخ در متون ادب فارسی با تکیه بر شاهنامه و تاریخ بیهقی  (25

ها در رمان معاصر)با تکیه بر پنج رمان سمفونی مردگان، نقش پنهان، نیمه غایب، اسفار  مناسبات نسل  (26

 (یمکن کاتبان، عادت می

 شاه شعیب فردوسی” مناقب االصفیاء“بررسی و تصحیح انتقادی محتوای   (27

بندی قابلیتهای نمایشی ادبیات کالسیک فارسی )با تاکید بر پنج اثر کلیله و دمنه،  بررسی و طبقه  (28

 گلستان سعدی،

 (دفتر اول مثنوی مولوی، رساله الطیر ابن سینا)ترجمه شیخ اشراق(، لطایف طوایف (29

 شعر حسان بن ثابت و خاقانی شروانی مدح نبوی در

 ????  تا ????  بندی مقاالت حافظ پژوهی از سال معرفی، تحلیل و طبقه  (31

 ی یونگ نقد روانشناختی آثار بهرام صادقی با تکیه بر نظریه (31

ه.ق( تا 13 ) م. 19  بررسی تطبیقی شعر میهنی معاصر عربی )مصر و لبنان( و فارسی از نیمه دوم قرن (32

 جهانی دومآغاز جنگ 

بررسی بازنویسی متون ادب کهن فارسی برای کودکان در دهه هفتاد )برای گروه سنی ب و چ بر  (33

 (اساس فهرست شورای کتاب کودک

 تحلیل تاثیر مثنوی مولوی و طریقت مولویه بر ادبیات کالسیک بوسنی  (34

 (اهلل )خلیلی مقایسه انتقادی قصاید محمدتقی )بهار( و خلیل  (35

 (ار سعید نفیسی )با تکیه بر پانزده اثر تصحیح شدهبررسی و نقد آث  (36

 رودکی پژوهی در آیینه مقاالت فارسی  (37

 های سلوکی موالنا در مثنوی ذهن و امور ذهنی در روش  (38
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 ی انسان کامل از دیدگاه بیدل و حافظ مقایسه  (39

 بررسی انتقادی و تحلیل محتوای رساله منورالقلوب عبدالرحمن اسفراینی (41

کوب،  نقد ادبی معاصر فارسی و عربی )با تکیه بر آثار انتقادی عبدالحسین زرین ای بررسی مقایسه (41

 محمدرضا شفیعی

 (کدکنی، احمد امین، سید قطب، محمد مندور و احسان عباس (42

 تحلیل شخصیت زن در رمانهای سووشون اثر سیمین دانشور و چالی قوشو اثر رشاد نوری گونتکین  (43

ترین  برجستهبا تاکید بر1384  تا1332  بیات داستانی معاصر فارسی ازهای نمادپردازی در اد بررسی جلوه (44

 آثار از

 تاثیر زبان و ادب فارسی بر زبان و ادب قرقیزی مشهورترین نویسندگان این دوره (45

 بررسی و نقد و تحلیل سبکی خاطرات آزادگان دفاع مقدس  (46

 (بررسی نقش ارجاع و انسجام واژگانی در محور عمودی شعر )با تاکید بر قصاید خاقانی (47

والقلم، تنگسیر، سووشون و باغ  های: نون های ایرانی )با تکیه بر رمان بررسی هویت ایرانی در رمان (48

 (بلور

 گل و کوزه گر: اصالت شعر خیام (49

عارفین )شرح احوال و آثار یکصد تن از تصحیح، بررسی و نقد تذکره عرفات العاشقین و عرصات ال  (51

 (شاعران

 نقد و تحقیق در منشات خاقانی شروانی (51

 (سیر علم بدیع در ادب فارسی )از آغاز تاکنون (52

تصحیح انتقادی تذکره خالصه االشعار و زبده االفکار از تقی الدین کاشانی همراه با مقدمه و  (53

 توضیحات

 متناقض نمایی در غزلهای مولوی (54

الدین محمدبن محمود  و بررسی کتاب نفایس الفنون فی عرائس العیون )تالیف شمس تصحیح و نقد (55

 (هـ.ق ???  .آملی م.ح

 بررسی و شرح مشکالت حدیقه سنائی (56

 (مفاخره و تحول آن در شعر فارسی از آغاز تا حافظ )قرن هشتم (57

 های کالمی در آثار مولوی جلوه (58

 رسی از آغاز تا نیمه اول قرن هفتم هجریتحلیل سیر انتقادهای سیاسی و اجتماعی در شعر فا (59
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 صورخیال در دیوان عطارنیشابوری (61

 مناظره در شعر فارسی از آغاز تا پروین اعتصامی (61

 تاویل آیات و احادیث در متون فارسی تا قرن هفتم (62

 ها قرن هفتم های بیان مسایل اخالقی در ده اثر ادب فارسی شیوه (63

 (ادب فارسی )آثار حکیم سنائی، سعدی، حافظ تاثیر دقایق و لطایف بالغی قرآن کریم در (64

 های طبیعت در مثنویهای عرفانی سنائی، عطار و مولوی تحلیل جلوه (65

 (ویژگیهای شعر زنان و تفاوت آن با شعر مردان )در شعر معاصر (66

 بررسی خصوصیات سبکی آثار غنایی نظامی (67

 (و خسرو و مجنون و لیلیتحقیق و بررسی مثنویهای امیر خسرو دهلوی ) مطلع االنوار، شیرین   (68

 توصیف پدیدارهای روانی در مثنوی مولوی  (69

 ای احوال و اشعار رودکی و بشار نقد و بررسی مقابله  (71

 نقد و بررسی آثار داستانی ابراهیم گلستان  (71

 (هـ.ش ????  تا ????  شناسی )از سال تحلیل دیدگاهها و نقد تحقیقات در حوزه شاهنامه (72

 نی در شعر رودکی، انوری و خاقانیای عناصر مد بررسی مقایسه (73

 نقد و بررسی آثار هوشنگ گلشیری (74

تا پایان جنگ در گروه سنی ب و  ????  بررسی ساختار داستانهای حیوانات در ادبیات کودکان از سال (75

 ج

 های دکتر عبدالحسین زرین کوب درباره شعر و شاعران بررسی مقاله (76

تاثیر انقالب اسالمی در تبیین نقش زن در ادبیات داستانی بانوان و مقایسه آن با دوران پیش از انقالب  (77

 اسالمی

 ویژگیهای سبک غزلیات سعدی (78

 بررسی واقعگرایی درآثار داستانی جالل آل احمد و غالمحسین ساعدی (79

 ش????  سرایی فارسی از دوره مشروطه تا منظومه (81

 هـ.ش ????  هـ.ش )مشروطه( تا????  ریخ ادبیاتهای فارسی در ایران ازها و تا تحلیل سیر تذکره (81

 های ادبی و عرفانی در دیوان امیر خسرو دهلوی تحقیق و بررسی جنبه (82

 ????  نقد و بررسی طنز، هجو و هزل از مشروطه تا (83

 الدین محمد مولوی دویلیام بلیک از نظر عرفانی و ادبی مقایسه بین جالل (84
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اشعار شاعران آذربایجان )قطران تبریزی، مجیرالدین بیلقانی، فلکی شروانی، خاقانی سیمای جامعه در   (85

 (و نظامی

 تحلیل و مقایسه درونمایه در شعر پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد (86

 بررسی و تحلیل واقع گرایی و نمادگرایی در ادبیات منظوم دفاع مقدس  (87

 


