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٧١ 

 

   زاده یگل معصومه :یخانوادگ ونام نام
    ثیحد قرآن و علوم :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  23/06/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یمیابراه میدکترابراه و یقاسم محمدرضا دکتر :استاد راهنما
  یاحسان وانیدکترک :استاد مشاور
  تیحیمس و اسالم نید در تیخاتم یبررس :نامه عنوان پایان

  نیعهد و ت،قرآنیحیمس ت،اسالم،ین،خاتمید :واژگان کلید
  : نامه انیپا دهیچک

 از يرویپ ي واسطه  به افراد که آنجا از باشد؛ یم تیحیمس و اسالم نید در تیخاتم یبررس قیتحق نیا موضوع  
 به نیهمچن و اند تهافی رشد و تولد آن در که يا جامعه و طیمح خانواده، ریتاث تحت و خود پدران نییآ و نید
 خود نید رامونیپ قیتحق به کمتر دانند، یم خاتم و کامل را آن دارند خود نید به که يا عالقه و عشق لیدل
 نیبنابرا است، يدیتقل نشانید و ستندین خود ینید دیعقا میتسل پژوهش و قیتحق يرو از واقع در و پردازند یم

 و بپردازم تیحیمس پرطرفدار نید و خود نید رامونیپ قیتحق به که کنم دنبال را هدف نیا دمید الزم برخود
 پاسخ و است دیعقا اصول ي کننده لیتکم چون دمیرابرگز تیخاتم موضوع شوم؛ قتیحق میتسل عقال و قلبا

 ي آورنده که) ص(یمصطف محمد حضرت امبرخاتمیپ يها درگفته را نبوت و معاد د،یتوح رامونیپ خود يپرسشها
 کتب اعتبار تیخاتم بحث به پرداختن از قبل است الزم که آنجا از. ابمی یم است، جامع و کامل عتیشر و نید

 مورد مهم موضوع سه نیا ابتدا برسد، اثبات به نید دو در یوح و یسیع وحضرت اسالم امبریپ نبوت مقدس،
 در موجود اتیروا و میرک قرآن اتیآ به استناد با اسالم امبریپ تیخاتم سپس.  است شده گرفته قرار یبررس
 پیامبر که شده گرفته جهینت نیا و است شده انیب شانیا تیخاتم ي فلسفه نیهمچن و مسلمانان یثیحد کتب
. آمد نخواهد دیگري شریعت و دین کتاب، رسول، ،ینب ایشان، از بعد و انبیاست  سلسله ي دهنده پایان اکرم

 نیا و است شده واقع یبررس مورد که است انیحیمس دید از آن ي فلسفه و یسیع حضرت تیخاتم يبعد مبحث
 نظر از و شده لیتکم و افتهی انیپا حیمس یسیع ظهور با یعیتشر نبوت انیجر تیحیمس در که شد گرفته جهینت

 افتراق و اشتراك وجه انیب از بعد آخر در. باشد یم عتیشر و میتعال نیآخر و نیتر کامل شانیا عتیشر انیحیمس
 شانیا که ستین نیا يمعنا به نیا اما دارد وجود نبوت ختم ي شهیاند تیحیمس در چه اگر شد تهگف تیخاتم

 و نبوت به اسالم امبریپ زمان در یانیهودی و انیحیمس خ،یتار یگواه به که چرا باشند خاتم امبریپ قتایحق
 امبریپ تیخاتم و نبوت به رتبشا که است مطلب نیا انگریب خود نیا آوردند اسالم و شدند آگاه شانیا تیخاتم

  . باشد یم اسالم امبریپ آن و دارد وجود خاتم امبریپ کی نیبنابرا. است شده فیتحر یول بوده نیعهد در
  
  



  

٧٢ 

 

 لیال باقري :یخانوادگ ونام نام

   ثیحد قرآن و علوم :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته
   ) : دفاع(لیتحص از فراغت خیتار

   حسن بگی دکتر علی :استاد راهنما
  یمیابراه میدکترابراه :استاد مشاور
ظهر و بطن قرآن و بررسی قواعد فهم بطن آیات با تکیه بر آراء عالمه طباطبایی و  :نامه عنوان پایان

 آیت اهللا معرفت 
  آیت اهللا معرفت - 5عالمه طباطبایی  - 4بطن  - 3ظهر  - 2قرآن  -1 :واژگان کلید

  :نامه انیپا دهیچک
ظهر و بطن قرآن و بررسی قواعد فهم بطن آیات با تکیه بر آراء عالمه طباطبایی و آیت " ه با عنواناین پایان نام 

در راستاي تبیین و توصیف ظهر و بطن قرآن و استخراج قواعد و معیارهایی به منظور برداشت  "اهللا معرفت
ی به این خاطراست که این ضررورت و اهمیت پرداختن به مباحث علوم قرآن. صحیح از آیات نگاشته شده است

توان پرده از مقاصد اي براي رسیدن به محتواي قرآن گردد زیرا بدون آشنایی باعلوم قرآنی نمیمباحث مقدمه
یکی از مباحث مهم و موثر علوم قرآنی در فهم و تفسیر قرآن چیستی و چگونگی بطون آن . اصلی آیات برداشت

شود و باطن را، معنایى  داند که در آغاز از آیه فهمیده مىى آشکارى میظاهر قرآن را معناعالمه طباطبایی  .است
داند چه یکى باشد و چه بیش از آن، و چه نزدیک به آن باشد و چه دور و بین که تحت معناي ظاهري است، می

- خاصی میآیت اهللا معرفت ظهر را معناي به دست آمده از ظاهر الفاظ آیه که داراي مورد نزول . آن واسطه باشد
ها و جزئیات مورد نزول حاصل داند و بطن را مفاهیم عمومی و کلی که پس از جدا ساختن آیه از ویژگیباشد می

یابیم که هر دو عالم قائل به وجود با مقایسه دیدگاه این دو مفسر در ظهر و بطن قرآن درمی. داندشود میمی
بایی بطن را از سنخ مدلوالت مطابقی الفاظ و آیت اهللا ظهر و بطن قرآن هستند با این تفاوت که عالمه طباط

داند و عالمه طباطبایی دریافت بطون را با تدبر در قرآن ممکن می. داندمعرفت بطن را مدلول التزامی کالم می
توان نتیجه گرفت می پژوهشهاي این از یافته. کندمیآیت اهللا معرفت، تنقیح مناط را راه رسیدن به بطن معرفی

که به صراحت در قرآن نیامده است اصطالح ظاهر قرآن از جمله مباحث پیچیده علوم قرآنی است  ظاهر و باطن
گوناگونی تعاریف  .است روایی مورد توجه و تاکید معصومان بوده و باطن ریشه در روایات داشته و در میان متون

هاي است و از سویی این مبحث در حوزهاز این دو واژه شده فهم  یگوناگون هر و باطن در احادیث موجباظ
ها هاي گوناگونی مطرح شده و مورد استفاده نارواي برخی ازفرقهمختلفی از سوي فقها و اصولیان و نیز در گرایش

  .اي برخوردار استهاصطالحاتی از اهمیت ویژ فهم و درك صحیح مفهوم چنینقرار گرفته است بنابراین 
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  له رضاییغزا :یخانوادگ ونام نام 
   ثیحد قرآن و علوم :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

   ) : دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
     یمیابراه میدکترابراه :استاد راهنما
  دکتر محمد رضا قاسمی :استاد مشاور
  ایران دانشگاه اسالمی از منظر قرآن وروایات با تکیه بر آراء رهبر انقالب اسالمی :نامه عنوان پایان

  دانشگاه اسالمی، علم، استاد، دانشجو، آیت اهللا خامنه اي :واژگان یدکل
  : نامه انیپا دهیچک
اسالمی شدن دانشگاه از شاخصه هاي مهم اسالمی شدن جامعه و درنهایت اسالمی شدن زندگی بشر    

با اسالمی آنچه تاکنون در رابطه .و به تعبیر رهبر معظم انقالب، از نان شب دانشگاه واجب تر است. است
شدن دانشگاه ها انجام گرفته است؛ به بیان بزرگان این عرصه، کافی و مطلوب نیست و در حوزه اجرا و 

نویسنده در این پایان .   عمل و تدوین برنامه هاي اجرایی، فعالیت هاي چشم گیري دیده نمی شود
، بیانات امام )علیهم السالم(نامه با استفاه از آموزه هاي قرآن کریم، روایات و سیره چهارده معصوم 

، آیت اهللا خامنه اي، اساتید و بزرگان حوزه و دانشگاه، به تدوین برنامه اي نوین و اجرایی )ره(خمینی
البته دراین پژوهش تکیه بر آراء رهبر معظم انقالب می . براي دانشگاه هاي ایران اسالمی پرداخته است

ویژگی  -3خصوصیات علم در دانشگاه اسالمی -2 کلیات -1: فصول این پایان نامه عبارتند از.  باشد
باتوجه به این نوشتار، دانشگاه  .نتیجه گیري - 5فضاي دانشگاه اسالمی  -4دانشگاهیان دانشگاه اسالمی 

اسالمی، دانشگاهی است که علم آن اجتهادي و پاالیش شده، عالم و متعلم آن داراي نیت الهی و نو 
همه امور در این دانشگاه به یک . نشگاه مانند فضاي مسجد، تعبد محور باشداندیش و فضاي حاکم بر دا

  .  سو حرکت می کنند و هدف اسم رب است
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  نیلوفر دهقان :یخانوادگ ونام نام
   ثیحد قرآن و علوم :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

   ) : دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  دکتر محمد رضا قاسمی ی ومیابراه میدکترابراه :استاد راهنما
  محمد مهدي حقی :استاد مشاور
 الدین جالل و معرفت اهللا یتآ دیدگاه از نآ تدوین و نآقر نزول تطبیقی بررسی :نامه عنوان پایان

  سیوطی
  یوطیس نیجالل الد -6اهللا معرفت  تیآ- 5تطبیق  - 4 نیتدو-3نزول - 2قرآن  -1 :واژگان کلید

  : نامه انیپا دهیچک
باشد که پرسشهاي ي علوم قرآنی می، از جمله مسائل بحث برانگیز در حیطهجمع قرآن نزول و

، نقش به سزایی در فهم و آوري قرآنروشن شدن کیفیت نزول و جمع. بسیاري را موجب گردیده است
تفسیر آیات قرآن دارد و بحث و بررسی در این مسئله به  بسیاري از شبهاتی که در این زمینه مطرح 

یت اهللا آن از دیدگاه آن و تدوین آبررسی تطبیقی نزول قر«این پژوهش با عنوان . دهدده پاسخ میش
، سعی بر در این تحقیق. مطابق نظر این دو اندیشمند تنظیم شده است» معرفت و جالل الدین سیوطی

ي ، در دو حوزهآن شده است که در حد وسع و توان نویسنده به بررسی و اقوال این دو عالم مهم قرآنی
، آیت اهللا معرفت.، مشخص گرددچه که از این دو به حق نزدیکتر استشیعه و اهل تسنن پرداخته و آن

. دانددر باب نزول قرآن قائل به تدریجی بودن قرآن است و دالیل قائالن به نزول دفعی را چاره ساز نمی
وطی با استناد به روایاتی که از ابن عباس سی. کند که آغاز نزول قرآن در شب قدر استایشان بیان می

نقل شده معتقد است قرآن در شب قدر به آسمان دنیا فرود آمد و سپس به صورت تدریجی نازل شده 
در . ، به این نتیجه رسیدیم نظر آیت اهللا معرفت به صواب نزدیکتر استما با بررسی دو دیدگاه. است

، با قائل به جمع و تدوین قرآن پس از رحلت پیامبر هستند، هر دو اندیشمند بحث جمع و تدوین قرآن
آوري شده و مصحف این تفاوت که آیت اهللا معرفت معتقد است قرآن بطور رسمی در زمان عثمان جمع

اند ولی ، فاقد نظم و ترتیب بوده و هر صحابه داراي مصحفی شخصی بودهآوري شده در زمان ابوبکرجمع
ما با استناد به دالیلی که آیت اهللا خویی . داندواحد را در زمان ابوبکر می آوري در مصحفسیوطی جمع

پذیریم که جمع و این نظر را می. دانیمکنند نظر ایشان را قابل قبول نمی، بیان میو دیگر دانشمندان
  . تدوین قرآن در زمان پیامبر صورت گرفته است
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   ی شراه ییایریج محمد :یخانوادگ ونام نام
    اراك - ثیوحد نآقر علوم :دانشگاه و ارشد یکارشناس شتهر

  03/04/1393) : دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  ی میابراه میدکترابراه :استاد راهنما
  ی قاسم رضا محمد دکتر  :استاد مشاور
  ی آمل يجواد اهللا تیآ نظر بر هیتک با درقران هودی عملکرد. :نامه عنوان پایان

  یآمل يجواد -قرآن -هودی -دعملکر :واژگان کلید
  :نامه انیپا دهیچک
  .است پرداخته یآمل يجواد اهللا تیآ نظر بر هیتک با قرآن در هودی عملکرد یبررس به رو شیپ قیتحق
 اسالم نید برابر در و یآسمان کتب دستورات ا،یانب برابر در فهیطا نیا اعمال نوع و هودی قوم به قرآن در
 میابی - یم در را موضوع نیا به پرداختن تیاهم و ضرورت قرآن اتیآ خود از لذا. است شده اشاره اریبس
 و اسالم به نسبت مردمان نیا لتیح و توطئه ، هودی يبرتر قوم، نیا نیب در متعدد يایانب بعث. 

  .دیافزا یم رو شیپ پژوهش ضرورت بر دارد یقرآن دیمو یهمگ که دست نیا از يموارد و تورات فیتحر
 موضوع به میتسن ریتفس به استناد با و قرآن نظرگاه از ممکن حد تا شده نیا بر یسع اضرح پژوهش در

  .باشد ياسناد ای و يا کتابخانه نوع از رساله نیا در یقیتحق روش که است یعیطب لذا. میبپرداز
  : از عبارتند اختصار به پژوهش يها افتهی مجموع در
 گرفته قرار يادیز اتیآ موضوع هودی عملکرد و است شده اشاره هودی به گسترده طور به قرآن در .1

  .است
 و منصفانه یکنش يدارا آنان از یبرخ. ستین کسانی یقرآن نص يمبنا بر هودی جامعه عملکرد .2

  .اند گذاشته جا به خود از لجاجت با توام جاهالنه و متعصبانه يعملکرد یبرخ و مومنانه
 کتب و امبرانیپ و اله یقدس ذات به نسبت هودی از یبرخ يسو از شده گرفته کار به  راتیتعب .3

 اوامر عیمط گاه چیه و نبوده قائل مقدسات آن يبرا احترام اندك آنان که است آن از یحاک یآسمان
  .نبودند یاله
 پاس را هودی از مصلح تیاقل حقوق هودی اعمال انیب در لذا است معتدل سخن و حق کالم قرآن .4

  .است کرده ادی هودی امت صالحان از یکین به و است داشته
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   فرد یرضائ احمد :یخانوادگ ونام نام
   اراك دانشگاه اتیاله :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  31/04/1393) : دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یمیابراه میابراه دکتر :استاد راهنما
  یحق يمهد محمد :استاد مشاور
  یاجتماع و يفرد يها حوزه در قرآن چهارم و ستیب جزء یاخالق يها زهآمو یبررس :نامه عنوان پایان

  یاجتماع - يفرد - قران - اخالق :واژگان کلید
  : نامه انیپا دهیچک

 انسان.  شود یم محسوب ان رسالت نیتر مهم کمال، يسو به ها انسان تیهدا که است یکتاب قران
 را انسان سعادت برنامه قران،. کند رشد ابعاد همه در دیبا ش،یخو سعادت و کمال سمت به ریس يبرا
 ي حوزه یبررس به رساله نیا.  است نموده مطرح اخالق و آداب احکام، د،یعقا يها حوزه و ابعاد در

  . است پرداخته میکر قرآن چهارم و ستیب جزء در شده مطرح یاخالق يها آموزه و  نکات و اخالق
 اخالق و یاخالق میمفاه نهیزم در مخاطب ییافزا معرفت د،باش یم آن دنبال به رساله نیا که یهدف
  .نگردد انحراف ای یسرگردان دچار ها آموزه نیا به عمل نهیزم در بتواند معرفت چراغ با تا است ينظر
 اشاره مورد ها، آموزه از کیهر لیذ در و است طرح قابل جزء جزء صورت به رساله نیا از حاصل جینتا

  .است گرفته قرار
 و قیتحق روش ق،یتحق اتیادب ق،یتحق اتیکل شامل که است شده میتنظ فصل چهار در رساله نیا

 و لیفضا که است، بخش چهار شامل که دارد قرار دوم فصل  در یاصل متن. باشد یم يریگ جهینت
 یم قرار یبررس مورد یاجتماع و يفرد حوزه در را چهارم و ستیب جزء در شده مطرح یاخالق لیرذا

  .دهد
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٧٧ 

 

   ی فراهان اهللا فیس :یخانوادگ ونام نام 
    اراك -  ثیوحد نآقر علوم :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  31/04/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یمیابراه میابراه دکتر :استاد راهنما
    یبگ حسن یدکترعل  :استاد مشاور
   توبه و انفال مائده يها سوره در میکر قران یعاجتما یاسیس يها آموزه یبررس :نامه عنوان پایان

   نیمشرک -کتاب اهل - یاجتماع -یاسیس -آموزه :واژگان کلید
   : نامه انیپا دهیچک

 حکومت نحوه: جمله از. رودیم شمار به تیبشر امروز هايدغدغه از یکی یاجتماع و یاسیس مشکالت
 خود، همنوعان با آنها تعامل و انسان یتماعاج يازهاین مردم، طرف از حکومت رشی،پذ مردم بر کردن

 تیبشر که است لحاظ نیهم به .دارند ازین آنها به ستنیز بهتر يبرا هاانسان که است یموضوعات
 استفاده مورد و آورده، دست به آن از را خود یاجتماع و یاسیس هايآموزه که است یمنبع به ازمندین

 و یاسیس هايآموزه استخراج يبرا مرجع و منبع نیبهتر ت،اس خدا کالم که میکر قرآن و دهد، قرار
  .باشد یم انسان يازهاین تمام يگو پاسخ که.است انسان یاجتماع

 نظرات و نموده استخراج را آن یاجتماع و یاسیس هايآموزه میکر قرآن از استفاده با پژوهش نیا      
  .است افتهی دست ریز موارد به و داده، قرار موضوع نیا به مندانعالاقه اریاخت در را يریتفس مختلف

  مسلمانان با تعامل در میکر قرآن یاجتماع و یاسیس هايآموزه-1
  کتاب اهل با تعامل در میکر قرآن یاجتماع و یاسیس هايآموزه-2
  نیمشرک با تعامل در میکر قرآن یاجتماع و یاسیس هايآموزه-3

  .انشاءاهللا رد،یبگ قرار معرفت گانندیجو و دیاسات قبول مورد است دواریام که
   

  
  
  
  
  
  
  



  

٧٨ 

 

  یمیکر هراز :یخانوادگ ونام نام
  بروجرد ،یعرب و ینید آموزش :دانشگاه و یکارشناس رشته
  ثیحد و قرآن علوم ات،یاله:ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  29/10/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یاحسان وانیک دکتر:استاد راهنما
  یگیب حسن یعل دکتر:راستاد مشاو
  هودی و اسالم در دهیعق يآزاد یقیتطب یبررس:نامه عنوان پایان

  ارتداد جهاد، و جنگ هود،ی اسالم، ده،یعق يآزاد:واژگان کلید
  :  نامه انیپا دهیچک

 از حیصح شناخت. است يآزاد انواع انیم در زانگیبربحث و مهم مباحث از یکی دهیعق يآزاد دتردییب
 یبررس نوشتار نیا در. دارد ییبسزا نقش انسان ینید نگرش و يرگیجهت در آن لوازم و مفهوم نیا

 کانون کند،یم کمک آن عدم ای وجود اثبات به که آنچه هر و هودی و اسالم نید دو در دهیعق يآزاد
  .است توجه

 راآن جهاد، اصل بر هیتک با اسالم دشمنان گرید يسو از و دهدیسرم دهیعق يآزاد يندا اسالم ییسو از
وجنگ خود، یدگیبرگز يشهیاند بر هیتک با زین هودی نید. کنندیم متهم زور و ریشمش نید به

 نیا در استيضرور و الزم لذا؛. بردیم سؤال ریز را دهیعق يآزاد اصل که کندیم سیتقد را کشتارهایی
 به)دانندیم یآسمان و یاله ار خود که(نید دو هر نگرش تا ردیگ صورت یقیتطب یبررس کی نید دو

-سه هايبخش یط نوشتار، نیا در شد؛ انیب که چهآن به توجه با.شود روشن دهیعق يآزاد يمسئله
 به هود،ی و اسالم ینید میتعال بر دیتأک با تا شده تالش مربوطه، میمفاه نییتب و لیتحل ضمن گانه،
  :است شده يرگیجهینت نینچنیا تینها در و شود پرداخته)دهیعق يآزاد(موضوع یبررس

 و دهیعق لیتحم هرگونه او، تفکر و عقل و انسان ياراده به احترام و میتکر يراستا در اسالم نیمب نید
 دهیعق يآزاد هیعل را یاسالم جهاد و ارتداد يشبهه نکهیا با و کندیم ینف را نید انتخاب در اجبار
 فطرت يآزاد منظور به ای و... و وطن ن،ید از دفاع ورمنظ به ای اسالم در جهاد اما اندکرده مطرح

 گرانتوطئه توسط نید بیتخر از يریجلوگ يبرا زین مرتد حکم. ردگییم صورت هاانسان يرشدهیاس
 تفکر و اراده و عقل يبرا یارزش هاآن که دآییبرم انیهودی تلمود و تورات میتعال از کهیدرحال. باشدیم

 ییکشتارها و جنگ ملل، ریسا بر خود یدگیبرگز يشهیاند بر هیتک با برآن، عالوه و ستندین قائل یآدم
 ضد جهت در دارند دنبال به که یاهداف و هاآن بر حاکم اصول با که اندازند-یم راه گرانید هیعل را

 .دارندیبرم گام دهیعق يآزاد



  

٧٩ 

 

  ابوالفضل سعیدي :یخانوادگ ونام نام
    اراك - ثیوحد نآقر علوم :هدانشگا و ارشد یکارشناس رشته

  03/04/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  دکتر علی حسن بگی :استاد راهنما
  ی قاسم رضا محمد دکتر  :استاد مشاور
  روش برخورد با مخالفان اعتقادي از دیدگاه قرآن و احادیث :نامه عنوان پایان

   خوردروش بر ،مخالفان اعتقادي  ،احادیث ،قرآن :واژگان کلید
  :نامه انیپا دهیچک

ها و مذاهب متفاوت و گاه متعارض با یکدیگر ها، باورها، دیناي از آدمیان با اندیشهجامعه بشري آمیزه
براي این که انسان بتواند زندگی آرام و سالم در روابط اجتماعی خود با دیگران داشته باشد، الزم . است

ه با آدمیانی که با او از لحاظ اعتقادي در تقابل و تضاد است شیوه و روش صحیح و درستی را در مواجه
لذا در این پژوهش سعی . هستند، اتّخاذ کند، تا در روابط خود با این افراد به تنش و چالش برنخورد

شده است با تکیه بر قرآن و احادیث روشی صحیح، در چگونگی برخورد با مخالفان به مخاطبان ارائه 
  . شود

یرامون این موضوع انجام شده است، بیشتر به جنبه سیاسی و حکومتی روش برخورد هایی که پپژوهش
با مخالفان تکیه نموده است و معموالً از جهت منبع پژوهش قرآن و روایات را در کناریکدیگر بررسی 

کنند که انسان در در پژوهش پیش رو به این نتیجه رسیدیم که قرآن و احادیث توصیه می. اندننموده
با حفظ و رعایت ادب و اخالق و با نرمی و خورد با مخالفان اعتقادي خود باید در گفتار و گفتگو، بر

مالطفت و پرهیز از هرگونه خشونت با شیوه استداللی و منطقی، نصیحت و ارشاد، موعظه، جدال 
ربانی و نیکی، و در رفتار و عمل باید با مه. احسن، انذار و انتقاد نسبت به عقایدشان با آنان سخن گفت

رفق و مدارا، حلم و بردباري و عفو و گذشت با آنها برخورد نمود و در مواقعی که موارد فوق اثر نداشت 
  . از آنان اعراض کرده و روي بگردانیم

   
  
  
  
  
  



  

٨٠ 

 

   يادیز بایفر :یخانوادگ ونام نام
   ثیحد و قرآن علوم :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  24/06/1393 ) :اعدف(لیتحص از فراغت خیتار
  یگیب حسن یعل دکتر :استاد راهنما
  یاحسان وانیک دکتر :استاد مشاور
  البالغه نهج و قرآن نگاه از يدیناام و أسی یبررس و لیتحل :نامه عنوان پایان

  بۀیخ قنوط، البالغه، نهج قرآن، أس،ی :واژگان کلید
  : نامه انیپا دهیچک

 عموم رفتار در ینیع و بارز يها مشخصه از یکی ها، نهیزم ي همه در ها انسان  شرفتیپ رغم یعل امروزه 
 تیتقو يها راه و لهیرذ نیا عوامل شناخت لیدل نیهم به است، يدواریام و دیام ضعف جامعه مردم

  .نمود خواهد نیتضم زین را او روان سالمت انسان، در هدفمند تالش جادیا ضمن یآدم در دیام
 یبررس به معتبر، شروح و ریتفاس زین و البالغه، نهج م،یکر قرآن اتیآ از يریگ بهره با حاضر، پژوهش در 

 واژگان دیکل یبررس از پس شدهکه نیا بر یسع و است، شده پرداخته يدیناام و أسی ي مسئله
 انتخاب تیاهم م،ینمائ ییشناسا را آن با مقابله يکارها راه سپس ،یبررس را نیآفر أسی عوامل ،يدیناام

 که یسوئ يامدهایپ و جوانان خصوص به ها، انسان نیب در یاخالق ي لهیرذ نیا تیعموم ع،موضو نیا
 پرداخته موضوع نیا یبررس به گسترده طور به یشناخت روان مکاتب در. بود گذارد یم يجا بر لهیرذ نیا

 نهات است، يماد يها تجربه حاصل و ملموس نگاه کی موضوع نیا به یشناس روان نگاه چون یول شده
 که است نیا دارد وجود مسلمان کی يبرا که یسؤال اما. کند مقابله مشکل نیا با يحدود تا توانسته

 يبرا ییها حل راه چه و ستیچ موضوع نیا به نسبت البالغه نهج و قرآن جمله از مذهب و نید نگاه
   .اند داده ارائه لهیرذ نیا با مقابله

 ینیب جهان کی قرآن، ینیب جهان که است آن قرآن در يدیناام و أسی مفهوم شاخص و بارز جینتا از
 لیدل نیهم به ندارد، وجود خداوند مفهوم از يجدا قرآن در يا عمده مفهوم چیه و است يمرکز خدا
 يها هیتوص و دستورات نیهمچن. کتاستی خالق به بردن پناه ،يدیناام مواقع در انسان پناهگاه تنها

 و یسخت مواقع در را خدا قرآن مانند هم، شانیا و ندارد، یتناقض قرآن با باره نیا در) ع(یعل حضرت
  .دانند یم پناهگاه تنها ،يدیناام
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٨٢ 

 

  دل زنده فاطمه :خانوادگی ونام نام
  آباد رمخ نور پیام دانشگاه - تاریخ :دانشگاه و کارشناسی رشته
  05/11/1393: )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  اصالنی ابراهیم دکتر :راهنما استاد
  شعبانی امامعلی دکتر :مشاور استاد
  لرکوچک اتابکان سیاسی تاریخ بررسی :نامه پایان عنوان

   جنگروي-لرکوچک اتابکان-ایالم -لرستان :واژگان کلید
  :چکیده پایان نامه

سالجقه در ایران پیدا شد، بوسیله سلسله هاي مختلفی که مهمترین آنها اتابکان فارس،  خالئی که با از بین رفتن
از میان سلسله هاي  یاد . بودند، پرگردید) لربزرگ و لرکوچک(اتابکان آذربایجان، اتابکان یزد، اتابکان لرستان

بود که موجودیت سیاسی )ق.ه570- 1006(شده، تنها سلسله اي که بیش از همه تداوم پیدا کرد اتابکان لرکوچک
اتابکان لرکوچک از طایفه لر جنگروي بودند که براي پیدا . خود را تا اواسط عصرصفوي همچنان حفظ کردند

مادانرود (کردن چراگاه، همراه با برخی طوایف دیگر در تاریخ نامعلومی از محل سکونت اصلی شان یعنی مانرود
لی به نام جنگروي در شمال شرقی شهرستان کوهدشت کوچ به مح) در بخش طرحان واقع در جنوب کوهدشت

ق از خود فرمانروایی نداشتند، تابع .ه550این طوایف تا سال . نمودند و نام همین منطقه را نیز بر خود گذاردند
فرستادند تا اینکه یکی از امراي سلجوقی خالفت عباسی  و حکام عراق عجم بودند و خراج و مالیات رابه بغداد می

در زمان حکمرانی همین شخص بود . ه نام حسام الدین شوهلی فرمانرواي لرستان و قسمتی از خوزستان گردیدب
. که برخی از بزرگان طایفه جنگروي از جمله محمد و کرامی به خدمتش در آمدند و مقام و منزلت باالیی یافتند

به خدمت حسام الدین شوهلی درآمد و پس به واسطه اینان، شجاع الدین خورشید یکی از نواده هاي  محمد نیز 
پس از مرگ حسام الدین شوهلی، شجاع . از مدتی از طرف وي به شحنگی برخی از والیات لرکوچک منصوب شد

الدین خورشید به استقالل به حکومت پرداخت و به تدریج بر مناطقی از متصرفات یکی از  امراي سلسله بنی 
ه برخی دیگر از نواحی لرکوچک بود چیره شد و سرخاب بن عیار مجبور شد عیار به نام سرخاب بن عیار که شحن

شجاع الدین خورشید پس از مدتی بر تمام مناطق لرکوچک و اقوام  و طوایف آن . به شحنگی مانرود بسنده نماید
سه، بیست از این سل. دست یافت و سلسله اي به نام اتابکان را تاسیس نمود که بیش از چهار قرن دوام پیدا کرد

و چهارتن حکومت کرده اند که آخرین آنها شاهوردیخان بود که چون از فرمان شاه عباس یکم صفوي سر بر 
با مرگ او سلسله اتابکان لرکوچک منقرض شد و سلسله . ق به دستور وي کشته شد.ه1006تافت، در سال 

  .جدیدي به نام والیان لرستان جاي آنها را گرفت
  
  



  

٨٣ 

 

  فر کیان مرجان :یخانوادگ ونام نام
  لرستان دانشگاه - تاریخ: دانشگاه و کارشناسی رشته
  05/11/1393 :) دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  میرزایی اصغر علی دکتر :راهنما استاد
  شعبانی امامعلی دکتر :مشاور استاد
 بر تأکید با( اسالمی دوره ایران در ساسانی عصر ایران سیاسی فرهنگ تحول و تداوم :نامه پایان عنوان

  )سلجوقیان عصر
  فارسی زبان سیاسی، جغرافیاي سلجوقیان، دین، ساسانی، سیاسی فرهنگ :واژگان کلید

  : چکیده پایان نامه
. فرهنگ سیاسی ایران، قدمتی به درازاي تاریخ سیاسی ایران و ریشه در تاریخ ایران پیش از اسالم دارد

هنگ سیاسی ایران پیش از اسالم بود که صورتی از ي فرفرهنگ سیاسی عصر ساسانی چکیده و ثمره
با فروپاشی پادشاهی ساسانی، عناصر سازنده هویت و فرهنگ . ي ایرانشهري تجلی یافتآن در اندیشه

با از بین رفتن . دینی اسالم جایگزین آن شد _سیاسی ایران نیز دچار تغییرات گردید و فرهنگ سیاسی
هاي فرهنگ سیاسی ایران، به قلمرو اسالمی بسیاري از مؤلفه گیريقلمرو سیاسی ایرانشهر و شکل

با ورود ترکان به قلمرو ایران و . حیات خود ادامه دادند و با عناصر جدید اسالمی آمیخته گردیدند
حکومت اسالمی، عناصر جدیدي در فرهنگ سیاسی وارد گردید و سلجوقیان با تداوم سیاست در 

براین . به احیا و تداوم فرهنگ سیاسی ایران کمک شایانی نمودند هاي اسالمی پیش از خود،حکومت
اساس، این پژوهش بر آن است تا تداوم و احیاي فرهنگ سیاسی ایران عصر ساسانی در عصر سلجوقی 

  .را بررسی و واکاوي نماید
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٨٤ 

 

   حیدرسعیدي :خانوادگی و نام نام
  اراك - اسالمی ایران تاریخ :دانشگاه و کارشناسی رشته
  28/10/1393 :)دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  مالیري اصالنی ابراهیم دکتر :راهنما استاد
  متولی دکترعبداهللا :مشاور استاد
 اسماعیل موردي ي مطالعه( کردستان در قومی حرکتهاي بر اول جهانی جنگ تاثیر :نامه پایان عنوان

  )آغاسمکو
  کردستان جنبشهاي آغاسمکو، اعیلاسم ایلشکاك، اول، جهانی جنگ :واژگان کلید

  :چکیده پایان نامه
 1930تا  1919یکی از شورش هاي مهم در تاریخ ایران، شورش اسماعیل آغا سمکو بین سال هاي 

این شورش . میالدي در اواخر حکومت قاجار و اوایل حکومت پهلوي در منطقه ي آذربایجان غربی است
نوشتار پیش رو به بررسی . وي را با مشکل مواجه ساختبه مدت یازده سال دو حکومت قاجار و پهل

چگونگی و دالیل شکل گیري این شورش و همچنین مقایسه ي آن با سایر شورش هاي صورت گرفته 
اکثرمورخان ایرانی . تاکنون در مورد این شورش تنها دو دیدگاه ارائه شده است. در کردستان می پردازد

ی دیگر آن را نوعی یاغی گري علیه حکومت مرکزي ایران می دانند و آن را شورشی قبیله اي و به عبارت
در مقابل کرد شناسان اروپایی و عده اي از مورخین کرد آن را شورشی ملی می نامند که هدف اصلی 

در این پژوهش ضمن بررسی هر دو دیدگاه سعی . این شورش استقالل کردستان از ایران بوده است
روش تحقیق در این پژوهش به . جدید و متفاوت از نظریات قبلی ارائه شودخواهد شد که یک بازبینی 

در پایان تحقیق نیز یک نتیجه . تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه اي می باشد  - صورت توصیفی
  . گیري نهایی درباره ي شورش مذکور ارائه خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  
  



  

٨٥ 

 

  طالبی عباس:خانوادگی ونام نام
  دانشگاهیزد - تاریخ :دانشگاه و یکارشناس رشته
  28/10/1393: )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  مالیري اصالنیابراهیم دکتر:راهنما استاد
  بابایی حاجی مجید دکتر:مشاور استاد
  خارجی نویسان سفرنامه دید از قاجار دردوره اصفهان راههاي وضعیت :نامه پایان عنوان

        نویسان سفرنامه سفر،کاروانسرا، ،مشکالتاصفهان هاي راهها،راه: کلید واژگان
  :چکیده پایان نامه

 تالش و آن وضعیت شناخت و گذارد،بررسی می تاثیر جامعه شئونات تمام بر ارتباطی راههاي که ازآنجا
  .آید می شمار به مهم ازموضوعات سفر مشکالت و موانع رفع براي

 و بررسی قاجاریه دوره در را شده یاد ،عنواناي کتابخانه روش به تا است کوشیده پژوهش این در
 راههاي بخصوص راهها وضعیت قاجار دوره زمانی مقطع در که دارد داللت این بر ها یافته.نماید تحلیل

  .اند آمده بوجود گذشته راههاي از بستري بر راهها و اند نبوده مناسب چندان اصفهان
 در زار شن و کویري راههاي و کوهستانی مسیرهاي در العبور صعب و سنگالخی راههاي وجود

 ازنوع نقلیه وسایل که آنجا از. کرد می سخت بسیار درایران را سفر راهها، ناامنی و بیابانی مسیرهاي
. افزود می سفر مشکالت بر و انجامید می درازا به سفر بودند،مدت ابتدایی شکل به و شتر و اسب - قاطر
 مشکالت با مقابله جهت مناسب راهکارهاي کاروانسراهااز لهجم از راهها بین تاسیسات گرفتن شکل
 ترانزیتی چهارراه برسر ایران فالت مرکز در که اصفهان به منتهی راههاي در کاروانسراها این.است بوده
 اهمیت داراي دادند می اهمیت بازرگانی و تجارت به که صفوي حکومت درایت و تدبیر وبا داشت قرار

  .است
 ،مسافت،و اهمیت درباره و داده قرار توجه مورد را اصفهان جمله از ایران راههاي ننویسا سفرنامه

 به روسیه و انگلستان که نمودند روشن همچنین. اند داده توضیح سفر ادوات و راهی بین تاسیسات
  .داشتند نگاه امن و مرمت و حفظ را ایران راههاي از اي پاره خود استعمارگرانه منافع دلیل

  
  
  
  
  



  

٨٦ 

 

  فرهادي عباسعلی :خانوادگی ونام امن
  الیگودرز نور پیام اجتماعی علوم :دانشگاه و کارشناسی رشته
  21/10/1393 ) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

  شعبانی امامعلی دکتر :استاد راهنما
  میرزایی اصغر علی دکتر :استاد مشاور
   رانای تاریخ میانه هاي سده در سازي نسب و نسب :نامه عنوان پایان

  )هجري 9 تا 6 قرون بر تاکید با(
  هجري 9 تا 6 هاي سده ایران، تاریخ مشروعیت، تبار، سازي، نسب نسب، :واژگان کلید

   :نامه پایان چکیده
 امر این.  دارد باستان ایران پادشاهی نظام و فرهنگ در ریشه ، عالی تبار داشتن و سازي  نسب و نسب
 ؛  هجري) نهم تا ششم( هاي سده.  است گرفته قرار ایرانی هاي ومتحک استفاده مورد نیز اسالم از بعد
 مختلف نواحی در کوچک هاي حکومت تشکیل و بزرگ هاي حکومت فروپاشی و مغوالن حضور دلیل به

 تحکیم و حفظ رو این از.  رود می شمار به تاریخی هاي دوره ترین مهم از سیاسی لحاظ به ، ایران
 از برخی بر آمدن فایق نیز و قدرت تزلزل از ناشی مشکالت ، مشروعیتی هاي بحران با مقابله سلطنت،

 مورخان و سالطین.  شود می محسوب دوره این در ها حکومت اصلی دغدغه مشروعیتی، هاي چالش
 تحکیم و حفظ براي ، جامعه افکار قبول مورد سازي نسب:  مانند ؛ اي وسیله هر از دوره این در حکومتی

 ابزاري عنوان به عالی تبار داشتن.  اند برده بهره سیاسی موانع بر غلبه و خویش تقدر هاي پایه
 گرفته قرار آنان پیرامون درباري مورخان و حاکمان توجه مورد جامعه، قبول مورد و ساز  مشروعیت

 داابت تاریخی، معتبر منابع از استفاده و تحلیلی -توصیفی روش با حاضر پژوهش راستا همین در.  است
 و سازي نسب دالیل و ها زمینه سپس و اند کرده استفاده ابزار این از که هایی حکومت کردن مشخص با

  . .است داده قرار بررسی مورد را موضوع این ،  آن به ها تشکیک و ها  تردید
  
  
  
  
  
  
  



  

٨٧ 

 

  احسان همتی :یخانوادگ ونام نام
   :دانشگاه و یکارشناس رشته

   :) دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  دکتر مجید حاجی بابایی :استاد راهنما
  دکتر ابراهیم اصالنی مالیري :استاد مشاور
 اندیشه توسعه و ترقی در مطبوعات عهد ناصرالدین شاه :نامه عنوان پایان

  مدرنیسم ، قانون ، عدالت ، آزادي ، حقوق زنان ، آموزش :واژگان کلید
  :نامه انیپا دهیچک

رگذار در تحوالت مختلف جوامع بشري، نقشی تعیین کننده در شکل مطبوعات به عنوان عاملی تأثی
گیري قدرت سیاسی و اجتماعی دارند؛ و به دلیل انعکاس و تحلیل و گزارش هاي روزانه، می توانند 

  .آیینه ي تمام نماي سیر تغییر و تحوالت جوامع مختلف باشند
م بر جامعه، از سوي روشنفکران و اصالح در دوران ناصرالدین شاه، به دلیل شرایط و فضاي سیاسی حاک

در مطبوعات این دوره . طلبان توجه ویژه اي به مطبوعات براي افزایش آگاهی و بیداري مردم شد
رواج یافتن . بر سر زبان ها افتاد... آزادي، قانون، دموکراسی، عدالت و : مفاهیم جدید و تازه اي همچون

اي حکومت قاجار ایجاد کند از یک سو و استبداد و این عبارات تازه که می توانست خطري بر
خودکامگی ناصرالدین شاه و سخت گیري هاي حکومت وي در این مسایل از سوي دیگر، باعث 

اما همین نخبگان و اصالح . مهاجرت بسیاري از نخبگان فکري و فرهنگی ایران به کشورهاي دیگر شد
ز روشنگري و مبارزه با حکومت مستبد قاجار طلبان در جاهایی که تبعید شده بودند نیز دست ا

برنداشتند و از بیرون مرزهاي ایران، مطالبی را براي داخل ایران می نگاشتند و آن را به طرق مختلف به 
  .دست مردم ایران می رساندند

افراد زیادي در تدوین و نگارش این روزنامه هاي در تبعید، نقش ایفا می کردند که می توان از 
نام برد که همگی به فکر اصالح وضع اسف بار جامعه ... ل الدین اسدآبادي، میرزاملکم خان و سیدجما

  .ي ایران و آگاه کردن مردم به حقوق شان بودند
از این روزنامه هاي در تبعید می توان به مهم ترین آنها به نام هاي عروة الوثقی که در پاریس چاپ می 

  .فیق در هند، قانون در لندن و اختر در استانبول اشاره کردشد، ضیاءالخافقین در لندن، معلم ش
  
  
  



  

٨٨ 

 

  نگار لعلی :یخانوادگ ونام نام
   :دانشگاه و یکارشناس رشته

   ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  دکتر عبداهللا متولی :استاد راهنما
  دکتر ابراهیم اصالنی مالیري :استاد مشاور
  ن صفويسفیر و سفارت در دورا :نامه عنوان پایان

  رانیا ،يصفو ،یخارج روابط سفارت، ، ریسف :واژگان کلید
  :نامه انیپا دهیچک
. شودی م محسوب رانیا خیتار مهمي دادهایرو ازی کي یهجر دهم قرن لیاوا دري صفو دولت لیتشک

 موجب دانست، رانیای مذهب وی اسیس اتیح دري ا تازه عصر سرآغاز را آن دیبا که دولت نیا شیدایپ
ي دولتها بای اسیس روابط آغاز با. گردد نیتام ع،یتش مذهب اساس بر رانیای اسیس استقالل که دیگرد
ي کشورها و رانیا انیمی رانیسف منظور نیهم به افت؛ی توسعه تجارت وی بازرگان گان،یهمسا ویی اروپا

 وزنه و حساس تیموقع خود نینو ساختار به توجه باي صفو دولت انیم نیا در .شد مبادله گرید
 وارد راي صفو دولت که بود تیموقع نیهم و کرد دایپی عثمان و هند چونیی رقبا قبال دری کیتیژئوپول
 از کاستني برا کردندی سعیی اروپاي ها دولت کهي طور به کرد؛ي ا منطقه وی جهاني ها رقابت عرصه
 رفت در اروپا، و رانیا انیمی رانیسف اساس نیا بر. کنندي همکاري صفو دولت با اروپا، دری عثمان فشار

 شناساندن به ؛ته استگرف انجامي صفو دوره در کهیی ها سفارت انیب ضمن پژوهش نیا. بودند آمد و
 را گریدي کشورها و رانیای خارج روابطپرداخته است و کوشیده است  آني های ژگیو و سفارت مفهوم

  . کند نگاه منظر نیا از بار نیا
   

  
  
  
  
  
  
  
  



  

٨٩ 

 

 عاطفه مرادي :یوادگخان ونام نام
   :دانشگاه و یکارشناس رشته

   ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
 دکتر علی اصغر میرزایی :استاد راهنما
 دکتر امامعلی شعبانی :استاد مشاور
  بررسی روند تعامل قوانین اسالمی و یاسا؛ با تأکید بر ایران عصر مغول ـ ایلخانی :نامه عنوان پایان

  ن اسالمی، یاسا، تعامل قوانین، حقوق،  مغوالن، کنش متقابل   قوانی :واژگان کلید
  :نامه انیپا دهیچک
ي تابع احکام اسالمی ایران، قوانین اسالمی و بر جامعه» یاسا«حاکمیت مغول به همراه قواعد خاص      

وند یاسا را در معرض کنش متقابل قرار داد که نظر به اختالف سطوح تمدنی دو قوم، این تعامل ر
در این راستا فرض ما بر این . بسته به مقتضیات حکومت، میزان و نوع آن متفاوت بود یکسانی نداشت و

ساز روند پیوسته و گسسته، در جهت سبب است که اختالف موجود با منتفی کردن جایگزینی قوانین،
در اصطالح ) خودداري از سوگیري شخصی(در بررسی موضوع پژوهش، رویکرد اپوخه . سازي گردیدهم

کند هاي عرضه شده این روش پاسخ موقت را تأیید و تصدیق مییافته. پدیدارشناسان به کار گرفته شد
که روح حاکم بر این کنش مصلحت حکومت بوده، لذا به تناسب آن نوع و روند تعامل متفاوت بوده 

-تیزي، رقابت و سبقت، همس)همانندي(در تعامل قوانین اسالمی و یاسا، همکاري، مانندگردي. است
  .   خوردجوي به چشم می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٩٠ 

 

  مریم حاجی زاده :یخانوادگ ونام نام
   :دانشگاه و یکارشناس رشته

   ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
 دکتر ابراهیم اصالنی مالیري :استاد راهنما
 دکتر عبداهللا متولی :استاد مشاور
 در ادوار مختلف ی و مذهبی ایران نسبت به رضاشاهبررسی نظرات رجال سیاس :نامه عنوان پایان

  وي حکمرانی
  طبوعاتماهالی  علما، مجلس، نمایندگان دیوانساالران، ،نخبگان، رضاشاه :واژگان کلید

  :نامه انیپا دهیچک
به منصب  سیاست گذاشت و ي قدرت وبه عرصه ایران پا مقاطع تاریخ ترینیکی از حساسرضاشاه در 

به همین دلیل ، ده استتحول بوتاریخ ایران رقم زد که بسیار پر در ي راوي دوره. هی رسیدپادشا
نظامی ایران  نهادهاي سیاسی و در مراحل مختلف تسلطش بر ،فرین اقدامات اوآطبیعت تغییر مبتنی بر

 ،دیوانساالران انمی از ایران نخبگان يجامعه افرادي از وهاي گوناگون واقع شده است مورد ارزیابی
اً نظرهاي بعضاش اظهاراهالی مطبوعات درباره سیاستمداران و روحانیون، ،نظامیان ،مجلس نمایندگان

 محمد ،علی فروغیالشعراي بهار، علی دشتی، محمدملک ابراز داشتند مانند سیدحسن مدرس، متناقض
شود که کمتر کسی یافت میدر میان این افراد . ..اهللا ابوالحسن اصفهانی وتیآ اهللا نایینی وتیآ ،مصدق

این پژوهش در پی آن . نظر کرده باشداظهار ابتدا تا انتها به یک شکل ارزیابی و نسبت به رضاخان از
ي رضاشاه تحلیلی این نظرات را تبیین و تغییر احتمالی آراء ایشان را درباره -است که با شیوه تبیینی

باشد میحقایق تاریخ معاصر ایران  از ابزار الزم در درك و شناختها نظرن اظهاربررسی ای .تحلیل نماید
فرهنگ ایران  و تسیاس ،اقتصاد مده درآکمیت خاستگاه تحوالت بوجود  به کیفیت و تا حدي را ماو 
  .سازدشنا میآ

  
  

  
  
  
  
  



  

٩١ 

 

  آسیه حسینی :یخانوادگ ونام نام
   :دانشگاه و یکارشناس رشته

   ) :دفاع(لیتحص از تفراغ خیتار
 دکتر، مجید حاجی بابایی :استاد راهنما

  دکتر علی اصغر میرزایی و دکتر زهیر صیامیان گرجی  :استاد مشاور
ي نگاري اسالمی با تأکید بر شیوههاي ایران باستان در تاریختحلیل محتواي روایت :نامه عنوان پایان

 ) منابع پنج قرن اول هجري(داري حکومت
داري، تاریخ اساطیري، تاریخ ي حکومتنگاري اسالمی، شیوهتحلیل محتوا، تاریخ :اژگانو کلید

  ساسانیان
  :نامه انیپا دهیچک

هاي اخیر، بازخوانی مجدد متون مرجع به منظور هاي تاریخی درسالیکی از مسائل مهم در پژوهش
ي تاریخ به سراغ ان حوزهگراین مسئله موجب شده که پژوهش. رسیدن به تفسیري علمی و تازه است

  . هاي جدید پژوهشی بروند و از این طریق نگاهی نو به منابع مهم و معتبر بیندازندروش
-ترین منابع براي تاریخ ایران است و پژوهشنگاري قرون اسالمی از معتبرترین و مهممنابع تاریخ    

همچنین این متون . این متون هستندي گران همواره براي تحقیقات مختلف تاریخی ناگزیر از استفاده
از منابع اصلی براي تاریخ ایران باستان است؛ چرا که هم از نظر زمانی به آن دوره نزدیک است و هم از 

در همین راستا براي شناختن تاریخ ایران . اندمنابع مختلف براي تدوین کتب خود استفاده کرده
رو در پژوهش حاضر، نگارنده از این. تین اسالمی هستندترین منبع همان تواریخ قرون نخسباستان، مهم

ها و با استفاده از تکنیک و روش تحلیل محتوا، متون تاریخی اسالمی را بازخوانی و تفسیري نو از روایت
-ها از این شیوههاي مورخین مسلمان از تاریخ ایران باستان ارائه داده و نشان دهیم که هدف آنگزارش

داري در ایران باستان بوده هایی از حکومتها نشان دادن چه جنبهزینش روایتگري و گي گزارش
  . است

  
  
  
  
  
  



  

٩٢ 

 

  پور یفیس هیسم :یخانوادگ ونام نام
  نیقزو) ره( ینیخم امام یالملل نیب - خیتار:دانشگاه و یکارشناس رشته

  29/10/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یشعبان یامامعل دکتر:استاد راهنما

  یمطلب عبداهللا دکتر:ستاد مشاورا
  هیروس با جنگل نهضت مناسبات یبررس:نامه عنوان پایان

  مناسبات ها، کیبلشو ه،یروس جنگل، نهضت:واژگان کلید
   :نامه انیپا دهیچک

 در ق 1340/ م 1921 تا ق 1333/ م 1914 يها سال در یجنگل خان کوچک يرهبر به جنگل نهضت
 نهضت نیتر یطوالن و تیمشروط نهضت دهنده  ادامه یاسیس نظر زا جنگل نهضت. گرفت شکل النیگ

 بخصوص یخارج استعمار و یداخل استبداد با مبارزه جنگل نهضت هدف. است رانیا معاصر خیتار
 انیم نیا در. بودند  گسترده کشور بر را خود شوم هیسا ربازید از که بود سیانگل و روس يروهاین اخراج

 حضور. کرد برقرار صلح در گاه و جنگ در گاه متضاد چند هر ،یروابط يرهمجوا علت به هیروس با
 با همزمان ق 1333/ م 1914 سال. شد یم محسوب کشور شمال منطقه مسائل و ها دغدغه از ها روس
 دادند شیافزا کشور شمال و رانیا در را خود يروهاین نیمتفق جبهه در ها روس اول، یجهان جنگ وقوع

 و گرفت شکل زین جنگل نهضت سال نیهم در و نمودند جادیا رانیا ملت يبرا را یتمشکال و بیمصا و
 انقالب یط ها کیبلشو آمدن کار يرو و تزار سقوط از پس اما. پرداخت متجاوز يروهاین با مقابله به

 نهضت از تیحما یمدع هیروس. افتی رییتغ يزیآم مسالمت شکل به آنها نیماب مناسبات م 1917 اکتبر
 و ها یجنگل یدوست مناسبات يرو نیا از. بود انگلستان سمیالیامپر و رانیا دولت با مقابله در لجنگ
 يجمهور. انجامد یم ینظام و یاسیس يها يهمکار به یدوست نیا. شود یم آغاز هیروس يها کیبلشو
 نفاق ها یجنگل نیب النیگ در ها ستیکمون غاتیتبل با يچند از پس. شود یم لیتشک النیگ در ییشورا
 قبال در ها کیبلشو استیس رییتغ. شود یم ها کیبلشو با روابط يسرد سبب نفاق نیا. افتد یم اتفاق
 يشورو هیروس و ها یجنگل شد سبب رانیا دولت و انگلستان سمیالیامپر با آنها یدوست ؛یعنی ها یجنگل

 راه سر از يبرا رانیا ولتد به کمک و یدشمن به مبدل آنها یدوست و رندیبگ قرار گریکدی مقابل در
  . شود  جنگل نهضت برداشتن

 نیب در هیروس با جنگل نهضت مناسبات یچگونگ یبررس به تا است آن بر حاضر پژوهش يرو نیا از
 منابع بر هیتک با و یلیتحل - یفیتوص روش به ق 1340/ م 1921 تا ق 1333/ م 1914 يها سال

  .بپردازد يا کتابخانه



  

٩٣ 

 

  امین بابري :یخانوادگ ونام نام
   اصفهان تاریخ،دانشگاه  :دانشگاه و یکارشناس رشته

  29/10/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  دکتر ابراهیم اصالنی :استاد راهنما
  دکتر ابراهیم آقامحمدي :استاد مشاور
  )ش1320-32(بررسی تحوالت اجتماعی و فرهنگی ایران  :نامه عنوان پایان

  .نی دوم، تحوالت اجتماعی، تحوالت فرهنگی، محمدرضا شاه، ایرانجنگ جها :واژگان کلید
  :نامه انیپا دهیچک

مرداد  28تا کودتاي  1320این پژوهش درصدد بررسی تحوالت اجتماعی و فرهنگی ایران از شهریور  
هاي پژوهش حاکی از آن است که در این سالها که سالهاي گذر از بحرانهاي یافته. باشدش، می1332

هاي مختلف جامعه از جمله شهرها و هاي مختلف براي کشور محسوب می شد، بخشار در زمینهبسی
اشغال ایران . روستا، سینما، مطبوعات و غیره به تبع شرایط این دوره دچار تحوالت مثبت و منفی شدند

بودند ها و دیگر عوامل، خود از عناصري مهمی توسط متفقین، ضعف قدرت مرکزي، و جابجایی کابینه
چنانکه بعد از  .هاي سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در سراسر کشور شدندکه باعث تحوالت در حوزه

از نظر سیاسی ایران دو پاره شد و از نظر . اشغال، وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران رو به وخامت گذارد
ر اجتماعی و فرهنگی در این دوره تحوالتی در امو. آوري بر کشور مسلط شد اجتماعی نیز تورم سرسام

هاي کشاورزي، مهاجرت تعداد زیادي از توان به رکود فعالیتکشور رخ داد که از آن جمله می
روستاییان به شهر، رشد شهرنشینی، کاهش قدرت دربار، قدرت گیري روحانیون و احیاي مناسک 

-ارگري، شکلهاي متعددي کگیري جنبشمذهبی، قدرت گیري اصناف، بازاریان و گارگران و شکل
هاي روشنفکري و احزاب سیاسی و به تبع آن رشد مطبوعات، گسترش آزادي بیان، گیري جنبش

  .باشدتحلیلی می -این پژوهش از نوع توصیفی .اشاره نمود... قدرت گیري عشایر و ایالت و 
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٩٥ 

 

 اصالنشاه کاوسی محسن :خانوادگی ونام نام

   رازي دانشگاه بدنی تربیت:دانشگاه و کارشناسی رشته

 رفتارحرکتی گرایش بدنی تربیت:ارشد کارشناسی گرایش و رشته
 25/06/1393) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

 هرامیب دکترعلیرضا:استاد راهنما

 خواجوي دکترداریوش:استاد مشاور
 فوتبال دربازیکنان جمعی کارآمدي با روانی وامادگی مهارتی عملکرد ارتباط:نامه عنوان پایان

 جمعی کارآمدي روانی، امادگی مهارتی، عملکرد :واژگان کلید

  :نامه پایان چکیده
 بازیکنان در جمعی کارآمدي اب روانی آمادگی و مهارتی عملکرد ارتباط بررسی تحقیق، این از هدف

 استان فوتبال هايتیم از تصادفی صورت به مرد فوتبال بازیکنان از نفر 80 منظور بدین. بود فوتبال
 با کاري شیرین: شامل فوتبال مهارتی هاي ازمون از ها داده آوري جمع براي. شدند انتخاب مرکزي

 هاي مهارت پرسشنامه گیري، هدف مونآز و توپ با برگشت و رفت دو کردن، دریبل آزمون توپ،
 آزمون از استفاده با ها داده سپس.  شد استفاده ورزش در جمعی کارآمدي پرسشنامه و اوتاوا ذهنی

 و مهارتی عملکرد بین که داد نشان نتایج. شد تحلیل ساده خطی رگرسیون پیرسون، همبستگی
 سن، با جمعی کارآمدي و. دارد وجود داري معنی و مثبت ارتباط جمعی کارآمدي با روانی آمادگی

 نتایج همچنین. دارد معناداري و مثبت رابطه درتیم عضویت سابقه و ورزشی سابقه قهرمانی، سابقه
 از مناسبی کننده بینی پیش روانی آمادگی و مهارتی عملکرد یعنی بین پیش متغیر دو هر که داد نشان

 روانی آمادگی و مهارتی عملکرد بین  تحقیق، این ايه یافته اساس بر بنابراین. بودند جمعی کارآمدي
 اعتقاد باالتر روانی آمادگی و مهارتی عملکرد با ورزشکاران و دارد وجود رابطه جمعی کارآمدي با

 میزان توان می تحقیق هاي یافته به توجه با همچنین،. دارند خود تیم هاي توانایی به بیشتري
  .کرد بینی پیش روانی آمادگی و مهارتی عملکرد اساس بر را بازیکنان جمعی کارآمدي

 
  
  
  
  
  



  

٩٦ 

 

  کمانکش کرما :خانوادگی نام و نام
  اراك دانشگاه - محض بدنی تربیت :دانشگاه و کارشناسی رشته
  ورزشی مدیریت - بدنی تربیت:ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  05/11/1393) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  زاده خسروي ندیاراسف دکتر آقاي:راهنما استاد
  منصوري شاه اله عزت دکتر آقاي:مشاور استاد
  مرکزي استان ورزشی هاي سازمان در اجتماعی کارآفرینی بر مؤثر عوامل:نامه پایان عنوان

  .ورزشی هاي سازمان اجتماعی، کارآفرینی کارآفرینی، :واژگان کلید
 :چکیده پایان نامه

 با. است جامعه در اجتماعی ارزش ایجاد براي نوآورانه فرآیندهاي یريبکارگ معنی به اجتماعی کارآفرینی: مقدمه
 معضالت حل در دولت بازوي عنوان به توانند می ها سازمان این اجتماعی، کارآفرینی به ورزشی هاي سازمان ورود

 را اجتماعی پیچیده نیازهاي خالقانه رویکرد یک با و کنند عمل اجتماعی کارآفرین یک صورت به اجتماعی
  . نمایند حل و شناسایی

 ورزشی هاي سازمان در اجتماعی کارآفرینی بر مؤثر عوامل بررسی اصلی هدف با حاضر توصیفی تحقیق: اهداف
  .گرفت انجام مرکزي استان
 و رؤسا استان، جوانان و ورزش هاي اداره کارشناسان و مدیران شامل پژوهش این آماري جامعه: شناسی روش
) N=226( بودند استان خصوصی ورزشی هاي باشگاه مدیران همچنین و استان ورزشی هاي هیئت رئیسان نائب

) α=95/0( ساخته محقق پرسشنامه از ها داده گردآوري براي. شدند انتخاب آماري نمونه عنوان به همگی که
 مورد 8/8 نسخه  LISREL و 21 نسخه SPSS افزارهاي نرم از استفاده با شده گردآوري هاي داده. گردید استفاده
 آزمون از و ساختاري معادالت یابیمدل تکنیک از تحقیق سؤاالت بررسی جهت. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه

 خرده بندي اولویت و بندي رتبه براي همچنین ها، داده بودن نرمال بررسی جهت اسمیرنوف -کولموگروف
  .شد استفاده فریدمن ناپارامتریک آزمون از اجتماعی کارآفرینی بر مؤثر هاي مقیاس
 هاي سازمان در اجتماعی کارآفرینی بر اثرگذار هاي  مقیاس  خرده که داد نشان آمده بدست نتایج: گیري نتیجه

 ها، فرصت از برداري بهره و شناسایی نوآوري، خطرپذیري، پیشگامی، شامل ترتیب به مرکزي استان ورزشی
  .باشد می کارآفرینی راهبردهاي توسعه پایان در و رآفرینیکا هاي اقدام به تصمیم کارآفرینی، هاي برنامه

 کارآفرینی بر مؤثر عوامل مرکزي استان ورزش در اجتماعی کارآفرینی توسعه براي شود  می پیشنهاد: پیشنهادات
  . گیرند قرار توجه مورد ترتیب به فوق هاي  مقیاس  خرده و اجتماعی

  
  



  

٩٧ 

 

  یخراج یمؤمن سهراب :یخانوادگ ونام نام
  ) ع( رضا امام -یورزش وعلم یبدن تیترب:دانشگاه و یکارشناس رشته
  یورزش يولوژیزیف/ یبدن تیترب:ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  25/05/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یصارم عباس دکتر:استاد راهنما
  )دوم يراهنما( یخلج حسن:استاد مشاور
  مردان  در  نوژنیبریف و  Cواکنشگر  نیپروتئ  یسرم  سطح بر  یمقاومت  نیتمر اثر:نامه عنوان پایان

  مخدر  مواد  به  معتاد
   فیبرینوژن مقاومتی، تمرین ،Cواکنشگر نیپروتئ مخدر، مواد به اعتیاد :واژگان کلید

  :نامه انیپا دهیچک
 زیستی هاي نهنشا یافته افزایش سطوح و است همراه عروقی قلبی امراض با مخدر مواد به اعتیاد: مقدمه
 به. هستند مرتبط عروقی-قلبی امراض خطر با مستقل طور به فیبرینوژن و Cواکنشی پروتئین چون

 به معتاد مردان در مقاومتی تمرین مدت کوتاه دوره یک از بعد زیستی هاي نشانه این تغییرات هرحال،
 سطوح بر مقاومتی تمرین هفته 8 اثرات ارزیابی حاضر مطالعه هدف بنابراین. نیست روشن مخدر مواد

  . بود معتاد مردان در فیبرینوژن و C واکنشی پروتئین
) سال 75/27±4/5: سن( معتاد مرد 30 آزمون پس- پیش طرح با تجربی نیمه مطالعه این در:کار روش

 برنامه. شدند داده تخصیص) نفر15( کنترل و) نفر15( مقاومتی تمرین هاي گروه به تصادفی طور به
 پروتئین سرمی سطوح. شد اجرا ماه 2 براي و هفته در روز 4 روز، در دقیقه 60تا 50ومتیمقا تمرین

  . شدند ارزیابی تمرینی دوره از بعد و قبل متابولیکی هاي شاخص و بدنی ترکیب فیبرینوژن، ،Cواکنشی
 یافت افزایش دار معنی طور به اسکلتی عضالت قدرت مقاومتی تمرین هفته هشت از بعد: نتایج

)05/0P> .(واکنشی پروتئین مقادیر همزمان، بطور C (04/0P> (فیبرینوژن و )03/0P> (به پاسخ در 
 مقاومتی تمرین به پاسخ در خون چربی نیمرخ مقابل، در. یافت کاهش دار معنی بطور مقاومتی تمرین
  ). >05/0P( نداشت داري معنی تغییر
 پس معتاد مردان در عضالنی توده و قدرت بهبود موجب مدت کوتاه مقاومتی تمرین برنامه:گیري نتیجه

 .است همراه فیبرینوژن و C واکنشی پروتئین سطوح کاهش با بهبودي این و شود می ترك از
  
  
  



  

٩٨ 

 

   یقاسم پرستو :یخانوادگ ونام نام
   اراك -  یشناس بیآس و یاصالح حرکات :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  25/06/1393 )دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
   یگانیگلپا مسعود دکتر:استاد راهنما
   يشهرجرد شهناز دکتر ، یفرج نیفرد دکتر  :استاد مشاور
   یآتاکس به انیمبتال رفتن راه و تعادل بر کاوتورن و یکوکس ناتیتمر ریتأث :نامه عنوان پایان

   يمغز فلج ،یآتاکس رفتن، راه تعادل، کاوتورن، و یکوکس ناتیتمر :واژگان کلید
  : نامه انیپا دهیچک

 از یکی ان،یم نیا در. است يمرکز یعصب ستمیس خاص يها يماریب از یکی) CP( يمغز فلج:  مقدمه
 مخچه در اختالل لهیوس به که است عالئم از يا مجموعه يدارا که باشد یم کیآتاکس ،يمغز فلج انواع

 از ای فقدان يمعنا به یآتاکس مهکل. شود یم جادیا کند یم منتقل مخچه به را اطالعات که یارتباطات و
 یفراوان مشکالت يدارا یحرکت لحاظ از یآتاکس يمغز فلج به مبتال افراد. است یهماهنگ دادن دست

 کی یبخش اثر یبررس هدف با مطالعه نیا. باشد یم ریتاث تحت افراد نیا رفتن راه و تعادل و باشند یم
  .گرفت انجام یآتاکس به انیمبتال رفتن راه و تعادل بر کاوتورن و یکوکس ناتیتمر دوره
 یآتاکس به مبتال مرد نفر 29 يرو بر و بود یتجرب مهین و نگر ندهیآ نوع از مطالعه نیا:  ها روش و مواد

 که) متر یسانت 9/164±55/5:  قد لوگرم،یک 25/64±10/6 وزن سال، 57/28±9/5:  سن نیانگیم با(
 یابیارز منظور به. گرفتند يجا یتجرب و کنترل گروه دو در و انتخاب هدفمند و دسترس در صورت به

 و قبل ،)FAC( رفتن راه يعملکرد آزمون از رفتن راه یبررس منظور به و) BBS( برگ آزمون از تعادل
 اجرا جلسه 3 يا هفته و هفته 12 مدت به را ینیتمر پروتکل یتجرب گروه. شد استفاده مداخله از بعد

 انحراف و نیانگیم محاسبه يبرا یفیتوص آمار از. دادند انجام را خود روزانه تیفعال کنترل گروه و کردند
 بیترت به یگروه درون و نیب آزمون پس و آزمون شیپ نیب اختالف نییتع يبرا و اطالعات استاندارد

  .شد استفاده) p≥05/0( يدار یمعن سطح در همبسته و مستقل t از
 نیب یتجرب گروه در ینیتمر پروتکل اتمام از پس که بود آن زا یحاک حاضر مطالعه جینتا:  ها افتهی

 يدار یمعن شیافزا ناتیتمر ياجرا از بعد و قبل یآتاکس به انیمبتال رفتن راه و تعادل تیوضع
)05/0≤p (يدار یمعن تفاوت کنترل گروه آزمون پس و آزمون شیپ نیب که یحال در داشت، وجود 

  .نشد مشاهده
 ،یتهاجم ریغ یدرمان روش کی عنوان به تواند یم کاوتورن و یکوکس ناتیتمر:  يریگ جهینت و بحث
  .شود یآتاکس به انیمبتال رفتن راه و تعادل بهبود در موثر عامل



  

٩٩ 

 

  الهه قدیري :یخانوادگ ونام نام
  یبدن تیترب :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

   ) : دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  گلپایگانیدکتر مسعود  :استاد راهنما
  دکتر شهناز شهرجردي  :استاد مشاور
  تاثیر تمرینات فرانکل بر هماهنگی و تعادل سالمندان مرد :نامه عنوان پایان

 تمرینات فرانکل، هماهنگی، تعادل ایستا، تعادل پویا، سالمندان :واژگان کلید
  :چکیده پایان نامه

افتادن در سالمندان با کاهش . دهندمی اي را تشکیلسالمندان یکی از اقشار آسیب پذیر هر جامعه
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته . شودتوانایی در انجام فعالیت هاي روزانه همراه می

  .تمرینات فرانکل بر هماهنگی و تعادل سالمندان مرد بود
؛ سال 03/68±05/6:سن(مرد سالمند  30. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود: روش بررسی

که در مراکز نگهداري سالمندان شهر اراك ) متر 77/163±93/6:کیلو گرم، قد 20/62±50/9:وزن
به منظور . بودند، به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند

 هايزمونایستا و پویا به ترتیب از آ براي ارزیابی تعادل ارزیابی هماهنگی از آزمون تاندم گیت و
تعادلی لک لک، آزمون تعادلی برگ و آزمون  برخاستن و رفتن قبل و بعد از مداخله استفاده 

پرداختند و گروه ) جلسه در هفته 3(ايگروه تجربی به انجام یک دوره تمرین فرانکل هشت هفته.شد
انحراف استاندارد از آمار توصیفی براي محاسبه میانگین و . فعالیت روزانه خود را انجام داد  کنترل

 tاطالعات و براي تعیین اختالف بین پیش آزمون و پس آزمون بین و درون گروهی به ترتیب از 
  .استفاده شد p≥05/0داري مستقل و همبسته در سطح معنی

هاي هماهنگی و تعادل در پیش داد که بین دو گروه تجربی و کنترل در آزمون نتایج نشان: هایافته
داري وجود ندارد اما در پس آزمون، گروه تجربی عملکرد بهتري نسبت به گروه عنیآزمون اختالف م

داري بین پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی در همبسته نیز اختالف معنی tنتایج . کنترل داشت
که بین پیش و پس آزمون گروه کنترل تفاوت درحالی. هاي هماهنگی و تعادلی را نشان دادآزمون
 .مشاهده نشد داريمعنی
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برنامه تمرینی فرانکل بر بهبود هماهنگی و تعادل در : گیرينتیجه

رسد تمرینات فرانکل روش تمرینی سودمندي جهت بهبود بنابراین بنظر می. مردان سالمند مؤثر است
 .را کاهش دهد هاي درمانی وابسته به آنهماهنگی و تعادل باشد و خطر افتادن و هزینه



  

١٠٠ 

 

   يآباد شمس يعابد فاطمه :یخانوادگ ونام نام
   اراك ،یبدن تیترب :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  30/06/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  يخواجو وشیدار دکتر ،یصارم عباس دکتر :استاد راهنما
  .............  :استاد مشاور
 در O2  کیکنت و یاستقامت عملکرد بر  BCAA مکمل مدت اهکوت دوره کی اثر :نامه عنوان پایان

  کرده نیتمر دختران
  ژنیاکس جذب ییایپو ، BCAA مکمل :واژگان کلید

  :نامه انیپا دهیچک
 ژنیاکس کیکنت بر BCAA يساز مکمل مدت کوتاه دوره کی اثر یبررس حاضر قیتحق هدف: هدف 

  .بود کرده نیتمر دختران
 یتصادف روش به 90/21 ± 51/2  یسن دامنه با فعال و سالم يدانشجو 10 قیتحق نیا در: کار روش

 و rmp50 زدن پدال سرعت و w 0 کار فشار با شروع(ندهیفزا تست کی در افراد ابتدا. شدند انتخاب
 به سپس. کردند شرکت کارسنج دوچرخه يرو بر)شد یم اضافه کار بار به وات 25 قهیدق دو هر از پس

 مصرف ها یآزمودن توسط) گرم 2 يا وعده( روز در گرم 6 صورت به BCAA مکمل هفته کی مدت
 گرفته افراد از آزمون شیپ طبق يگرید ندهیفزا تست مکمل، نوبت دو افتیدر از پس هفتم روز در. شد
  .شد يریگ اندازه نفس به نفس روش به زریآناال گاز توسط جینتا.شد

 استفاده وابسته t از مکمل از بعد و قبل ها داده سهیامق و ها داده لیتحل و هیتجز يبرا: ها افتهی
 يمعنادار سطح و دیگرد انجام شانزدهم نسخه SPSS افزار نرم توسط قیتحق يآمار اتیعمل هیکل.شد

 یبرخ بهبود بر BCAA يساز مکمل هفته کی رسد یم نظر به. دیگرد لحاظ))P<0/05 آزمونها
  .رددا ریتاث دختران ژنیاکس ییایپو يفاکتورها

 زمان مدت و دوم و اول یزمان ثابت بر BCAA يساز مکمل هفته کی که داد نشان جینتا: يریگ جهینت 
  .بود ریتاث یب یمصرف ژنیاکس حداکثر و ژنیاکس کسر بر اما داشت ریتاث یخستگ تا
  
  
  
  
  



  

١٠١ 

 

  ایمان ملکی: یخانوادگ ونام نام
    : دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

   ) : دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
 دکتر حسن خلجی و دکتر علیرضا بهرامی :استاد راهنما

  دکتر داریوش خواجوي  :استاد مشاور
  نقش یادگیري خودتنظیم :یادگیري مهارت حرکتی تعیین هدف بر اثرخودگویی و :نامه عنوان پایان

  خودگویی، تعیین هدف، یادگیري مهارت حرکتی، یادگیري خودتنظیم: واژگان کلید
  :نامه انیپا دهیچک

تنظیمی توان براي خودخودگویی آموزشی یک تکنیک خودکنترل است که می: هدف و زمینه پژوهش
همچنین هدف گزینی ابزاري انگیزشی است که از طریق تاثیرات .  یادگیري از این روش استفاده نمود

ی اثر خودگویی و شود، لذا هدف این مطالعه بررسشناختی، موجب حداکثر تالش در فرد می -انگیزشی
  .تعیین هدف بر یادگیري مهارت پرتاب دارت و نقش یادگیري خودتنظیم بود

ي ششم ابتدایی ناحیه یک آموزش و ان پایهآموزنفر دانش 2000جامعه آماري حدود : پژوهشروش
اي  گیري خوشه به صورت نمونه) 35/12±60/0میانگین سنی(نفر با  60پرورش شهر اراك بود که 

. گروه گواه قرار گرفتند و یک) نوع هدف2*خودگویی2(تجربیدر چهار گروه انتخاب و به طور تصادفی 
هاي اطالعات فردي، فعالیت بدنی و ورزشی، سوال بررسی خودگویی، سوال بررسی تعیین از پرسشنامه

ز پیش آزمون، پس ا. شد هدف، خودکارآمدي، رضایتمندي، لذت و آزمون عملکرد پرتاب دارت استفاده 
تجزیه و . انجام شد )کوششی 6 دسته 5کوشش، شامل 30هر جلسه (سه جلسه اکتساب تمرین در

با ) تحلیل واریانس(و آمار استنباطی ) میانگین، انحراف معیار(آمار توصیفی  استفاده ازها با تحلیل داده
  .گرفتانجام )α=05/0(داري  سطح معنی

هایی که خودگویی آموزشی را با هر یک از اهداف فرایندي یا آموزان گروهاد دانشنتایج نشان د :هایافته
هاي عملکردي ترکیب کردند نسبت به دانش آموزان در شرایط فقط تعیین هدف و کنترل در آزمون

 .مهارت پرتاب دارت عملکرد بهتري نداشتندو انتقال  اکتساب و آزمون یادداري، یادداري تأخیري
 .ها در خودکارآمدي، رضایتمندي و لذت مشاهده نشدمیان گروهتفاوتی در 

این نتابج نشان داد که خودگویی آموزشی براي افزایش اجرا و یادگیري مهارت پرتاب : گیرينتیجه
ي همچنین این نتایج نظریه شناختی اجتماعی یادگیري خودتنظیم در مرحله. دارت سودمند نیست

 .یادگیري تایید نکرد
  



  

١٠٢ 

 

   هزاوه یرجب محدثه :یخانوادگ نامو نام 
  24/06/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار

  یخلج حسن دکتر ،یصارم عباس دکتر :استاد راهنما
  انیلیجم يمهر دکتر :استاد مشاور
 میعال و نیمولر یآنت هورمون یسرم سطح بر 3امگا مکمل و یمقاومت نیتمر ریتاث :نامه عنوان پایان

  کیستیک یپل تخمدان سندروم به مبتال انزن کیمتابول سندروم
  3امگا مکمل ،یمقاومت تمرین مولرین، آنتی هورمون ک،یستکییپل تخمدان سندروم :واژگان کلید

  : نامه انیپا دهیچک
 به مقاومت و یدمیپیل سید درمان و دمثلیتول بر رگذاریتاث عامل از کی بعنوان 3امگا مکمل نقش: هدف
 نییتع هدف با حاضر مطالعه. دهد شیافزا را یورزش نیتمر يایمزا است ممکن که است شده شناخته نیانسول

 به مبتال زنان در متابولیک سندروم يها شاخص و AMH یسرم سطح بر 3امگا همراه به یمقاومت نیاثرتمر
  .شد انجام کیستیک یپل تخمدان سندروم

 سندروم به مبتال زن یس آزمون، پس -ونآزم پیش طرح با تجربی نیمه مطالعه این در:  قیتحق روش و مواد
 تمرین ،)نفر 10( یمقاومت تمرین هاي گروه به تصادفی طور به) سال 60/27±29/4( کیستیک پلی تخمدان

 افتیدر همراه به نیتمر و تمرین گروه. شدند داده اختصاص) نفر 10( کنترل و) نفر 10(مکمل همراه به یمقاومت
 نیتمر گروه نیح نیهم در هفته، در روز سه نمودند، شرکت یمقاومت اتحرک فزاینده برنامه یک در مکمل
 يحاو کپسول هر( 3امگا چرب يها دیاس یگرم 1 کپسول عدد 4 روزانه مکمل همراه به نیتمر گروه و دارونما

 در شد داده آموزش کنترل گروه به حالیکه در. کردند افتیدر) DHA گرم یلیم 120 و EPA گرم یلیم 180
 مولرین، آنتی هورمون سرمی سطوح. نمایند حفظ را خود معمول هاي فعالیت سطح تحقیق اي هفته 8 رهدو طول

  .شد ارزیابی تمرین دوره از بعد و قبل متابولیکی هاي شاخص و بدنی ترکیب
 ،کمر دور بدن، وزن  ،3امگا افتیدر همراه به یمقاومت تمرین هفته 8 انجام از بعد داد نشان نتایج: ها یافته

 و) p=01/0( تام کلسترول ،)p=04/0( گلیسرید تري چون متابولیکی هاي شاخص نیهمچن و یبدن توده شاخص
LDL -01/0( کلسترول=p(،  یافت  کاهش دار یمعن طور به .  

 3امگا افتیدر همراه به یمقاومت نیتمر هفته 8 متعاقب داد نشان وابسته تی آزمون با ها داده تحلیل بعالوه،
  ).p=03/0( یابد می کاهش دار معنی طور به مولرین آنتی مونهور مقادیر

 يبارور و یکیمتابول -یقلب سالمت يبرا 3امگا مکمل مصرف احتماال کنند یم شنهادیپ جینتا نیا: يریگ جهینت
 نیتمر با آن کردن بیترک و است موثر و منیا یدرمان روش کی کیستیک یپل تخمدان سندروم به انیمبتال

  .دهد شیافزا اي هفته 8 دوره کی در را آن دیمف اثرات تواند یم یمقاومت
  



  

١٠٣ 

 

   پرستو معظمی گودرزي: یخانوادگ ونام نام
    : دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

   ) : دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  دکتر عباس صارمی :استاد راهنما
 دکتر علیرضا بهرامی :استاد مشاور

رین پیالتس بر سطح سرمی هورمون آنتی مولرین و عالیم متابولیک هفته تم 8تاثیر  :نامه عنوان پایان
  زنان مبتال به سندروم تخمدان پلی کیستیک

  تمرین پیالتس، ناباروري، سندروم تخمدان پلی کیستیک، کاهش وزن: واژگان کلید
  : نامه انیپا دهیچک

هاي متابولیکی و  تمسندروم تخمدان پلی کیستیک یک اختالل هورمونی پیچیده است که سیس :مقدمه
سطح هورمون  بر تمرین پیالتس هفته 8 اثر بررسی حاضر پژوهش هدف. سازد تولید مثلی را متاثر می

سندروم تخمدان پلی کیستیک  به مبتال زنان در متابولیکی و قلبی خطرساز عوامل آنتی مولرین و
  .باشد می

بیست زن مبتال به سندروم . آزمون، پس -تجربی با طرح پیش آزمون در این مطالعه نیمه: روش کار
و ) نفر 10(هاي تمرین پیالتس  به طور تصادفی به گروه) سال 16/28±29/4(تخمدان پلی کیستیک 

گروه تمرین در یک برنامه فزاینده حرکات پیالتس شرکت . اختصاص داده شدند) نفر 10(کنترل 
اي تحقیق  هفته 8اده شد در طول دوره نمودند، سه روز در هفته، در حالیکه به گروه کنترل آموزش د

سطوح سرمی هورمون آنتی مولرین، ترکیب بدنی و . هاي معمول خود را حفظ نمایند سطح فعالیت
  .هاي متابولیکی قبل و بعد از دوره تمرین ارزیابی شد شاخص

، )p=000/0(، کلسترول تام)p=02/0( شاخص مقاومت به انسولین پیالتسهفته تمرین  8بعد از : نتایج
LDL - 000/0(کلسترول=p( تري گلیسرید ،)005/0=p ( و چربی شکمی)000/0=p (دار  به طور معنی

کاهش دار  به طور معنی هوازيدر پاسخ به تمرین  مقادیر هورمون آنتی مولرین، بعالوه. کاهش یافت
  .)p=005/0( یافت

هاي  اثرات مطلوبی بر شاخصتواند  کند که تمرین پیالتس می این نتایج پیشنهاد می: نتیجه گیري
 . سندروم تخمدان پلی کیستیک داشته باشد به مبتال زنان متابولیکی و ذخیره تخمدانی در

   
  



  

١٠٤ 

 

  يمحمود هیفه :یخانوادگ ونام نام
  یورزش علوم و یبدن تیترب :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  07/07/1393: )دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  يرجردشه شهناز :استاد راهنما
  یگانیگلپا مسعود دکتر:استاد مشاور

 پریها يدارا سالمند زنان تعادل و پوسچر ثبات تحرك، بر یاصالح ناتیتمر ریتاث :نامه پایان  عنوان
  سیفوزیک

  سالمندان پوسچر؛تعادل؛ ثبات تحرك؛ فوز؛ی؛کیاصالح ناتیتمر :واژگان کلید
  : نامه انیپا دهیچک

 که است يادیز نوسان يدارا بدنشان و نداشته یکاف تعادل سیفوزیپرکیها يدارا سالمند زنان: هدف
 اختالل خوردن، نیزم یاصل علل جمله از.باشند خوردن نیزم خطر معرض در شتریب گردد یم  سبب

 یاصالح ناتیتمر ریتاث یبررس پژوهش، این انجام از هدف. باشند یم پوسچر ثبات و تحرك تعادل، در
  .بود سیفوزیپرکیها يدارا سالمند زنان دلتعا و پوسچر ثبات تحرك، بر

 هدفمند روش به) سال 75-60( سالمند زنان از نفر 30 ،یتجرب مهین مطالعه نیا در: یبررس روش
 3( هفته 8 مدت به یتجرب گروه. شدند میتقس کنترل و یتجرب گروه دو به یتصادف صورت به و انتخاب
 ینیتمر برنامه چیه در کنترل گروه اما. کردند شرکت یاصالح ناتیتمر برنامه در) هفته در جلسه

 به تعادل و فوزیک درجه ، پوسچر ثبات ، تحرك يرگی اندازه جهت آزمون  پس و شیپ در. نکردند شرکت
 برگ اسیمق و منعطف کش خط درجه، 180 چرخش برگشتن، و برخاستن زمان آزمون از بیترت

 tيآمار هاي آزمون از ها داده لیتحل يبرا. دیگرد ثبت زین افتادن از ترس و خوردن نیزم وتعداد استفاده
  .شد  استفادهP<0/05 داري یمعن سطح در یزوج و وابسته

 ،)P=0/000( رفتن و برخاستن آزمون در. کردند شرکت آزمون پس هاي يریگ اندازه در نفر 26: اه افتهی
 قابل بهبود) P= 0/000( برگ اسیمق و) P=0/002( فوزیک درجه ،)P=0/008( درجه-180 چرخش

  . افتی کاهش اي مالحظه قابل طور به زین افتادن از ترس. دگردی مشاهده یتوجه
 فوز،یک درجه بهبود موجب تواند یم یاصالح ناتیتمر که دادند نشان قیتحق هاي افتهی: يرگی جهینت

  .دهند کاهش را خوردن نیزم خطر قیطر نیا از و شده سالمندان در تحرك و پوسچر ثبات تعادل،
  
  
  



  

١٠٥ 

 

  يخانمحمد هیراض:یخانوادگ ونام نام
  اراك دانشگاه ،یبدن تیترب:دانشگاه و یکارشناس رشته
  یحرکت رفتار شیگرا ،یبدن تیترب:ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  02/04/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یبهرام رضایعل دکتر ،یخلج حسن دکتر:استاد راهنما
  .............:استاد مشاور
  نوجوان ورزشکار دختران یجنس یدگیبال و نمو بر نیتمر سطح ریتأث:نامه عنوان پایان

   نوجوان ورزشکار دختران ،یجنس یدگیبال:واژگان کلید
 نمو ایآ نکهیا صیتشخ. دارند ررسید بلوغ و کوتاه قامت ها مناستیژ: قیتحق هدف:نامه انیپا دهیچک

 ردیگ یم قرار ریتأث تحت یمعکوس طور به ما کشور در جواننو ورزشکار دختران در یجنس یدگیبال و
 ورزشکار دختران یجنس یدگیبال و نمو بر نیتمر سطح آثار یبررس ق،یتحق نیا هدف لذا است ازین کی

  .بود نوجوان
 دختران هیکل حاضر، پژوهش يآمار جامعه. بود يدادیرو پس نوع از و یمقطع مطالعه نیا: یشناس روش

 49. بودند اراك شهر  زیم  يرو  سیتن و بالیوال ک،یمناستیژ رشته سه در ساله 9- 17 ننوجوا ورزشکار
 عنوان به يا مرحله چند يا خوشه روش به  زیم يرو سیتن کنیباز 38 و ستیبالیوال 83 مناست،یژ

 ینیمرت ساعات و روز تعداد و نوجوان یبدن تیفعال یابیارز پرسشنامه از استفاده با.  شدند انتخاب نمونه
 جدول از. شدند میتقس دیشد و متوسط ف،یخف نیتمر سطح با دسته سه به ورزشکاران هفته، طول در

 يشاخصها. شد استفاده ها یآزمودن بلوغ تیوضع نییتع و یجنس یدگیبال يها شاخص یابیارز يبرا تانر
 از ها داده لیحلت و یبررس يبرا. . شد يریگ اندازه یکیوالکتریب مقاومت روش به ها یآزمودن ينمو
  .شد استفاده) p≥0.05( يدار یمعن سطح در انسیکوار لیتحل

 يها رشته نیب  بلوغ از پس و نیح ش،یپ ورزشکاران در انسیکوار لیتحل جینتا به توجه با:  ها افتهی
 سن بلوغ، تیوضع بدن، آب عضله، وزن پا، طول نشسته، قد قد، در نیتمر مختلف سطوح با یورزش
 در يدار یمعن تفاوت اما). p≤0.05(نشد افتی يدار یمعن تفاوت زهار يموها و نهیس رشد ،یقاعدگ
  داشت وجود نیتمر مختلف سطوح با ورزشکار نوجوان دختران نیب یچرب درصد و یچرب وزن وزن،

)0.05≤p(  
 نیتمر سطوح با نوجوان دختر زیم يرو سیتن کنانیباز و ها ستیبالیوال ها، مناستیژ:  يریگ جهینت

  سطوح و دهند نشان را یعیطب یجنس یدگیبال و نمو يالگو دارند لیتما فیخف و متوسط ف،یخف
  .دارد یبدن توده يرو یمطلوب  ریتأث نیتمر مختلف



  

١٠٦ 

 

  نادري محمد: خانوادگی ونام نام
  اراك دانشگاه - بدنی تربیت: دانشگاه و کارشناسی رشته
  حرکتی اررفت - بدنی تربیت: ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  93/6/25) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  بهرامی علیرضا دکتر:نامه پایان راهنماي استاد
  خواجوي داریوش دکتر:نامه پایان مشاور استاد
 مهارت  یادگیري و حرکت حس بر) متغیر و ثابت(پتلپ ذهنی تصویرسازي تأثیر:نامه پایان عنوان
  بسکتبال آزاد پرتاب
  حرکت حسِ متغیر، تمرین ثابت، تمرین پتلپ، مدل ذهنی، تصویرسازي:واژگان کلید

  : چکیده پایان نامه
حرکت و برحسِ) ثابت و متغیر(هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر تصویرسازي ذهنی پتلپ 

-پس -آزمونپژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش. یادگیري مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود
جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه دانشجویان پسر مقطع . ه صورت میدانی اجرا شدآزمون بود که ب

مشغول به  92 – 93بدنی در دانشگاه اراکبود که کلیه آنها در سال تحصیلی  کارشناسی غیر از تربیت
) 1997هال و مارتین، (ي توانایی تصویرسازي ذهنی نامهبراي دستیابی به هدف، پرسش. تحصیل بودند

نفر با  75در نهایت به صورت هدفمند . دانشجوي پسر توزیع شد 700فرم اطالعات شخصی بین  و
و بدون سابقه پرتاب آزاد بسکتبال انتخاب و به صورت تصادفی در  45 -55امتیاز تصویرسازي ذهنی 

ی نفري تصویرسازي ذهنی پتلپ ثابت، تصویرسازي ذهنی پتلپ ثابت همراه با تمرین بدن 15پنج گروه 
ثابت، تصویرسازي ذهنی متغیر، تصویرسازي ذهنی متغیر همراه با تمرین بدنی متغیر و کنترل قرار 

حرکت و پرتاب آزاد بسکتبال آزمون حسِها پیشها ابتدا از تمامی گروهجهت ارزیابی آزمودنی. گرفتند
حرکت و آزمون حسِروز صورت گرفت و سپس پس 8جلسه به مدت  8پروتکل تمرینی، . گرفته شد

ها با ها، دادهها و برابري واریانسبعد از طبیعی بودن داده. مهارت پرتاب آزاد بسکتبال به عمل آمد
هاي ساده، آزمون هاي آماري تحلیل واریانس عاملی مرکب، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون اثرروش

نتایج . ارزیابی قرار گرفتمورد ≥P 05/0داري همبستگی پیرسن و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی
نتایج . داري وجود داردها تفاوت معنیهاي تمرینی در تمامی متغیرها نشان داد بین گروهآزمون فرضیه

بدست آمده نشان داد که تمرین تصویرسازي ذهنی به صورت متغیر ممکن است نسبت به تمرین 
حرکت بسکتبال و کاهش خطاي حسِتصویرسازي ذهنی به صورت ثابت در یادگیري مهارت پرتاب آزاد 

  .تأثیر بیشتري داشته باشد



 

١٠٧ 
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١٠٨ 

 

   زیبا شجیرات  :یخانوادگ ونام نام
     :دانشگاه و یکارشناس رشته
   یعرب اتیادب و زبان:ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

   ) :دفاع(لیتحص از تفراغ خیتار
  دکتر ابراهیم اناري بزچلوئی  :استاد راهنما
  دکتر محمود شهبازي  :استاد مشاور
  بررسی تصویر پردازي شعر بشار بن برد و ابو العالء المعري  :نامه عنوان پایان

  بن برد ، ابوالعالء المعريتصویر پردازي، بالغت، نابینایی، بشار :واژگان کلید
  :امهن انیپا دهیچک

تر بدان پرداخته اي گستردهترین اصطالحات نقد ادبی است که منتقدان بالغت از دیر باز آن را مطرح نموده و در نقد جدید نیز به گونهتصویر یکی از رایج
طراحی گشته و نمود عینی هاي بلند یک هنرمند ادبی است که در چارچوبی منسجم و نظامند، در حقیقت، تصویر همان تبلور معانی و اندیشه. شده است

اي متفاوت ي ادبی و چگونگی باز پرداخت آن، از ضمیر ناخوداگاه هر فردي به گونهبا توجه به اینکه هر اندیشه. گذاردي شعري وي را به نمایش میاز تجربه
  .ها وجود داردیر ادبی و کارکردهاي حاصل از آنها و رویکردهاي نقدي گوناگونی در ارتباط با تحلیل تصاوکند، به همین میزان نظریهبروز پیدا می

اي چون رنگ، زبان، اندیشه، عاطفه و خیال است، که در پیوند با یکدیگر، کلیتی از یک متن ادبی را با کارکردهاي ها و اجزاء سازندهاین تصویر، داراي مؤلفه
ي اوست، انحصار در یک قالب خشک ي شاعر و عواطف شاعرانهمجال ظهور اندیشه از آن جا که شعر. دهندبازتاب می. . . متفاوتی چون روانی، اجتماعی، و

هاي شاعرانه خود آزاد قرار دهد و او نیز بر این گیرد تا شاعر را در بلند پروازيي اصلی شعر و یک اثر ادبی قرار میپذیرد، بنابراین خیال، هستهرا نمی
در این میان، علم بالغت و به ویژه عناصر بیانی . تر به اجرا گذاردرا بسیار قوي) ي وير مخاطب و تحریک عاطفهانتقال معنا از طریق تأثیر ب(ي اساس قاعده

  . است هاي نقد ادبی به خود اختصاص دادهاي را در بازتاب پندارهاي شاعرانه و همچنین دستاوردجایگاه برجسته. . .) تشبیه، استعاره، مجاز و ( آن،
 خیال هاي صورت از استفاده با ربایند و می بزرگ شاعران از را سبقت گوي بعد این در )یی عصر عباسیدو شاعر نابینا(ابوالعالء المعري بشار بن برد و 

 .دهند می نشان شاعري در را خود تفوق و و نبوغ قدرت انسانی،عاطفی يزمینه با هاآن کارآمدکردن و هادر آن کاريدست و پیشنیان یی کلیشه
بنابراین . ي حقارت شدند و در پی راهی براي سرپوش گذاشتن بر عیوب خود بودندبشار و  ابوالعالء  به دلیل شخصیت روان رنجور، دچار نوعی عقده

  هاي جسمی خود برگزیدند، شاعري را ملجئی براي پناه بردن از گزند عیب
بان هستند که نقشی بسزا در باز پرداخت تصاویر ادبی از وراي کارکرد ارجاعی زبان ایفا هاي اصلی عنصر زهاي مجازي آن، یکی از مؤلفهعلم بیان و گونه

ادراك حسی، عنصر رنگ، موسیقی : هاي تصویري بر اساس یک دسته بندي در سرودهاي بشاربن برد و ابوالعالء المعري به اجزائی چون کنند، این دادهمی
  .شوندو خیال تقسیم بندي می

هاي صورت گرفته در شعر بشار بن برد و ابوالعالء هایی از انواع تصویرپردازيبر آن است تا بر اساس تصاویر بیانی ذکر شده به استخراج نمونهي حاضر رساله
ي تصویر ندههاي سازالمعري بپردازد و از این رهگذر به تعیین غایتی که در بافت شعري آن دو شاعر نابینا، نهفته شده است پی برد و با تحلیل مؤلفه

  .  پردازي در پی شناخت بارزترین و چشمگیرترین عنصر سازنده در تصویر پردازي هاي شعري دو شاعر باشد

  
  
  
  
  
  



  

١٠٩ 

 

 محمدیان عباد :خانوادگی ونام نام 

  کردستان دانشگاه از عربی ادبیات و زبان:.دانشگاه و کارشناسی رشته

 عربی ادبیات و زبان:ارشد کارشناسی گرایش و رشته
 93/ 7/ 7: )دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

 بزچلوئی اناري ابراهیم دکتر:.راهنما استاد

 شهبازي محمود. دکتر :مشاور استاد
 )ع( علی امام البالغه نهج مشهور هاي خطبه در گفتمانی شناسی سبک:.نامه پایان عنوان

 گفتاري کنش نحوي، الیۀ آوایی، الیۀ گفتمانی، شناسی سبک ،)ع( علی امام:واژگان کلید
  : نامه پایان چکیده

 می متون ساختارهاي مطالعۀ به که است شناسی زبان نوین رویکردهاي از یکی گفتمانی، شناسی سبک
 متون فرهنگی و اجتماعی زبانی، هاي ویژگی دهد، توضیح را معنا تکوین چگونگی که آن براي و پردازد

 به ها جمله پیوند بر ناظر قراردادهاي بررسی رویکرد، این اهداف ترین مهم از. کند می بررسی را
 گر تحلیل رو، این از. اند آورده بوجود را موفقی ارتباط چگونه که است بافت به آنها پیوند و یکدیگر

 الیۀ نحوي، الیۀ واژگانی، الیۀ آوایی، الیۀ زبان، و بافت میان پیوندهاي بررسی براي گفتمان،
 امام سخنان موفق، ارتباط واالي هاي نمونه از. کاود می را نمت گفتاري هاي کنش و کاربردشناختی

 از ،)ع( مؤمنان امیر سخنان. است شده گردآوري البالغه نهج ارزشمند کتاب در که است) ع( علی
 به ایشان، موفق ارتباط سبب که است بالغت سطح ترین عالی داراي و برده بهره بیان اسلوب بهترین
 با) ع( علی امام موفق ارتباط دلیل شده، انجام مطالعات بنابر. است شده انمخاطب با ممکن وجه بهترین

 حال اقتضاي به این. است حال مقتضاي با هماهنگ و مختلف زبانی عناصر کارگیري به مخاطبان،
 در تأثیرگذار هاي واکه و ها همخوان برخی تکرار از ناشی: آوایی بخش در توان می را گفتن سخن
 جمالت و ادبی هاي آرایه هدفدار، و دقیق دستوري قواعد از استفاده: نحوي بخش رد و معانی تداعی
. کرد معرفی هستند،) ع( امام نگرش بیانگر که افعالی از استفاده: گفتاري کنش بخش در و بلند و کوتاه

 مورد اشباح و غراء جهاد، مشهور هاي خطبه در شناسی، سبک مؤلفۀ پژوهشی، اثر این در بنابراین،
 ها، خطبه از شده انتخاب فرازهاي در گفتاري، کنش و نحوي آوایی،: سطح سه از معناشناسانه تحلیل

 بخش در و ها همخوان و آواها تکرار: آوایی بخش در تا است آن بر پژوهش، این. است گرفته قرار
: گفتاري هاي کنش بخش در و ها جمله بلندي کوتاهی و ادبی هاي آرایه دستوري، قواعد تأثیر: نحوي
 و تحلیل مورد اند، داشته بسزایی نقش) ع( امام نظر مورد معانی تداعی در که را گفتاري افعال تأثیر

 شناسی، زبان مختلف الیۀ سه هماهنگی مشاهدة بر عالوه بررسی، شیوة این با. دهد قرار بررسی
 مشاهده توان می وضوح به اجتماعی، بافت با را سه این مستقیم رابطۀ و الیه سه این معنایی پیوستار

.کرد درك بهتري صورت به است، خاص و عام زبانزد که را البالغه نهج بالغت و فصاحت و نمود
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  مرادي محمدعلی :خانوادگی ونام نام
  دلفان شهرستان نور پیام تربیتی امور:دانشگاه و کارشناسی رشته
  آموزشی تکنولوژي/  تربیتی علوم:ارشد کارشناسی گرایش و رشته

  07/07/1393) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ
  دکترسعیدشاه حسینی :راهنما استاد
  عبدي منصور دکتر:مشاور استاد
وارتباطات باسواد اطالعاتی ومهارتهاي تفکر رابطه میزان استفاده ازفناوري اطالعات :نامه پایان عنوان

  92-93 سال تحصیلی کاربردي شهرستان دلفان در– انتقادي دربین دانشجویان مرکزآموزش علمی
  انتقادي تفکر هاي مهارت اطالعاتی، اطالعات،سواد فناوري:واژگان کلید

  :چکیده پایان نامه
هاي تفکر العات و ارتباطات با سواد اطالعاتی و مهارتهدف از این پژوهش، رابطه میزان استفاده از فناوري اط

روش به . بود 92-93کاربردي شهرستان دلفان در سال تحصیلی- انتقادي در بین دانشجویان مرکز آموزش علمی
کار رفته در این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است؛ زیرا ویژگی هاي جامعه آماري، شرایط موجود و 

جامعه آماري این پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته . ط بین آنها را توصیف می نمایدچگونگی ارتبا
با توجه به . نفر انتخاب شدند 243بودند که  92-93کاربردي شهرستان دلفان نیم سال دوم -مرکز آموزش علمی

، از روش نمونه گیري روش نمونه گیري در این پژوهش. نفر انتخاب شد150جدول مورگان تعداد حجم نمونه 
پرسشنامه آزمون مهارتهاي  –1.در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد. تصادفی ساده استفاده شده است

پرسشنامه استاندارد شده فناوري  –3پرسشنامه استاندارد شده سواد اطالعاتی  –2تفکر انتقادي کالیفرنیا 
ها از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون همبستگی تحلیل داده در این تحقیق براي تجزیه و. اطالعات و ارتباطات

تجزیه و تحلیل نشان داد که بین فناوري اطالعات و ارتباطات با سواد اطالعاتی همبستگی . پیرسون  استفاده شد
یعنی هر چه فناوري اطالعات . مورد تایید قرار گرفته است   p˂001/0وجود دارد و در سطح  ( r=518/0(مثبت

و همچنین تجزیه و . یابدها  نیز افزایش میارتباطات دانشجویان نسبت به آینده بیشتر باشد، سواد اطالعاتی آن و
 ( r=%513(هاي تفکر انتقادي همبستگی مثبتتحلیل نشان داد که بین  فناوري اطالعات وارتباطات با مهارت

یعنی هر چه فناوري اطالعات دانشجویان نسبت . مورد تایید قرار گرفته است   p˂001/0وجود دارد و در سطح 
   .شودبه آینده بیشتر باشد، تفکر انتقادي آنها بیشتر می
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   پور قاسم آمنه :یخانوادگ ونام نام
   یآموزش يتکنولوژ- یتیترب علوم :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  31/06/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  پور يموسو دیسع دکتر :استاد راهنما
  یفیس محمد دکتر :استاد مشاور
 درس به نگرش ت،یخالق زانیم بر امزیلیو يالگو بر یمبتن یتجرب علوم آموزش ریتأث :نامه عنوان پایان

  93-92 یلیتحص سال در جلفا شهرستان ییابتدا پنجم هیپا دختر آموزان دانش یلیتحص عملکرد و
  امزیلیو تیخالق پرورش يالگو ،یلیتحص دعملکر درس، به نگرش ت،یخالق :واژگان کلید

   :نامه انیپا دهیچک
 ت،یخالق زانیم بر امزیلیو يبرالگو یمبتن یتجرب علوم آموزش ریتاث یبررس مطالعه، نیا یاساس هدف

 -آزمون شیپ نوع از یشیآزما شبه پژوهش روش.  است آموزان دانش یلیتحص عملکرد و درس به نگرش
 ،)Bفرم(تورنس تیخالق سنجش آزمون اساس بر الزم اطالت. باشد یم کنترل گروه با آزمون پس

 مورد ي نمونه. شد يآور  جمع یلیتحص عملکرد ساخته محقق آزمون و علوم درس به نگرش ي پرسشنامه
) کنترل گروه نفر23 و شیآزما  گروه نفر 22(ییابتدا پنجم ي هیپا آموز دانش نفر 45 از متشکل مطالعه

 ها داده لیتحل و شیآزما گروه در امزیلیو يالگو ياجرا جلسه 14 از پس. شدند خابانت یتصادف روش با
 ،یالیس( تیخالق زانیم شیافزا بر امزیلیو يالگو که دهد یم نشان جینتا مستقل، t و وابسته t آزمون با

  .اردد يدار یمعن ریتاث  آموزان دانش یلیتحص عملکرد و درس به نگرش ،)ابتکار بسط، ،يریپذ انعطاف
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  کنجدر یوسفی نرگس :یخانوادگ ونام نام
  اراك  ؛یآموزش يتکنولوژ ،یتیترب علوم:دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  30/04/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  پور يموسو دیسع دکتر:استاد راهنما
  ینیحس شاه دیسع دکتر:استاد مشاور
 نگرش و يادداری ،يریادگی زانیم بر ایجغراف یآموزش لمیف پخش وهیش ریتاث یبررس:نامه عنوان پایان

  92-93 یلیتحص سال در ریمال شهرستان ییراهنما سوم سال دختر آموزان دانش درس به نسبت
  درس به نسبت نگرش ،يادداری ،يریادگی ،یآموزش لمیف پخش ةویش ،یآموزش لمیف:واژگان کلید

  :نامه انیپا دهیچک
 درس به نگرش و يادداری يریادگی زانیم بر ایجغراف یآموزش لمیف پخش ةویش ریتاث یررسب هدف با حاضر قیتحق

 ییراهنما مدارس از کالس چهار منظور نیا به. شد انجام 1392- 93 یلیتحص سال در ریمال شهرستان دختر آموزان دانش
 27(قبل لمیف شینما گروه چهار در یادفتص طور به هایآزمودن. شد انتخاب هدفمند روش به ریمال شهرستان دخترانه یدولت
 نیتدو ایجغراف یآموزش لمیف. شدند میتقس) نفر31(لمیف پخش بدون گروه و سیتدر از) نفر 26(بعد ،)نفر 26( ضمن ،)نفر

 گروه چهار هر از ابتدا در. شد پخش جلسه 10 مدت به فوق يهاوهیش به آموزاندانش يبرا پرورش و آموزش توسط شده
 آزمون بعد، هفته 2. آمد عمل به نگرش پرسشنامه و یانیپا آزمون آموزش يانتها در و نگرش، پرسشنامه و آزمونشیپ
 t آزمون گانه، چند ياسهیمقا يها آزمون افته،ی میتعم یخط يمدلها از هاهیفرض آزمون منظور به. شد انجام يادداری

  . شد استفاده MANOVA و ANOVA وابسته،
 در اجرا، از پس و شیپ درس به نسبت نگرش و يادداری آزمون آزمون،پس آزمون،شیپ نمرات نیانگیم که داد نشان جینتا

 که یآموزاندانش در و 77/64 و81/76 ،38/11 ،75/9 ،27/8 با برابر بیترت به دندید لمیف سیتدر از قبل که یآموزان دانش
 یگروه در. است معنادار آنها اختالف که باشدیم 07/75 و88/71 ،30/15 ،72/11 ،15/6 با برابر دندید لمیف سیتدر ضمن

 ،70/4 لمیف پخش بدون گروه در و 69/65 و61/66 ،95/12 ،82/9 ،61/4 بیترت به جینتا نیا دندید لمیف سیتدر از بعد که
 نسبت نگرش در یول معنادار يادداری و آزمون پس آزمون، شیپ در آنها اختالف که باشد- یم 67/61 و35/59 ،33/14 ،95/8
  . است نبوده معنادار درس به

 و آموزش يسو از يریتصو طرح ای رشد طرح ياجرا و یآموزش يهارسانه به یآموزش مراکز روزافزون ازین به توجه با امروزه
 در یآموزش لمیف پخش ةویش و زمان به توجه ،یآموزش يهاوهیش به دنیبخش تنوع و یلیتحص افت کاهش منظور به پرورش

 آن يگذار ریتأث تا شود استفاده سیتدر ضمن یآموزش يهالمیف از که شود یم شنهادیپ لذا. رسد یم نظر به يضرور سمدار
  .ابدی شیافزا
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  حمید احمدي :یخانوادگ ونام نام
   :دانشگاه و یکارشناس رشته
  تکنولوژي آموزشی :ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

   ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  دکتر محمد سیفی  :د راهنمااستا

  دکتر سعید موسوي پور :استاد مشاور
راهبردهاي انگیزشی براي "اي با هاي رایانهبین میزان استفاده از انواع بازي رابطۀ :نامه عنوان پایان

  1391-92در دانش آموزان پسر سوم متوسطه شهر سبزوار در سال تحصیلی  "یادگیري
، راهبردهاي یادگیري )جنگی، ورزشی، آموزشی و استراتژي(اي رایانههاي انواع بازي :واژگان کلید

  خودتنظیمی، باورهاي انگیزشی
  :نامه انیپا دهیچک

ورزشی، جنگی، ( ايهاي رایانهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین میزان استفاده از انواع بازي
ش آموزان پسر سوم متوسطه شهر با راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري در دان) آموزشی و استراتژي

نمونۀ تحقیق شامل  .باشدروش ارائۀ پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می. سبزوار انجام شده است
گیري تصادفی باشد که به روش نمونههاي مناطق مختلف شهر سبزوار میدانش آموز از دبیرستان 260
-ابزار جمع. اندانتخاب گردیده )انسانیتجربی، ریاضی و (هاي مختلف تحصیلی اي از بین رشتهطبقه

پنتریچ و )MSLQ(ها در این پژوهش شامل پرسشنامۀ راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري آوري داده
در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و همچنین . باشدساخته میدي گروت و پرسشنامۀ محقق

نتایج . ون و تحلیل واریانس استفاده شده استآمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسی
هاي آموزشی رایانه اي با راهبردهاي انگیزشی براي ها نشان داد که بین بازيتجزیه و تحلیل داده

 )p= 0/05(یادگیري، راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی و باورهاي انگیزشی رابطه معناداري وجود دارد 
به طور کلی و به تفکیک با راهبردهاي ) ورزشی، جنگی و استراتژي(ها انواع دیگر بازي در حالی که بین

انگیزشی براي یادگیري، راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی و باور هاي انگیزشی رابطۀ معناداري 
توان براي برخی دروس بر تهیه و ساخت بازي هاي با توجه به نتیجۀ پژوهش، می. مشاهده نشد

  .آموزان باشدها باید در سطح توانایی دانشيکه این باز. آموزشی تاکید نمود
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  منصوره عبدي :یخانوادگ ونام نام
   :دانشگاه و یکارشناس رشته

   ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  دکتر سعید موسوي پور  :استاد راهنما
  دکتر محمد سیفی :استاد مشاور
 درس به نگرش ت،یخالق زانیم بر یاضیر آموزش يا چندرسانه از استفاده  ریتأث :نامه عنوان پایان

 سال در اراك شهر کی هیناح ییابتدا ششم ي هیپا دختر آموزان دانش یلیتحص عملکرد و یاضیر
  1391-92 یلیتحص

  عملکرد تحصیلی ،ریاضی ، نگرش به درس ریاضی  ،خالقیت ، اي چندرسانه :واژگان کلید
  :نامه انیپا دهیچک

 نگرش به درس ریاضی میزان خالقیت، آموزش ریاضی بر اي درسانهچن تأثیر استفاده از در این پژوهش
فرض . ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است پایه ي ششم آموزان دختر دانش تحصیلی در عملکرد و

 یمعن ریثأت یسنت آموزش روش با سهیمقا در یاضیر آموزش يا چندرسانه از استفادهکلی آن است که 
 ششم ي هیپا دختر آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ و یاضیر درس به شنگر ت،یخالقمیزان  بر يدار

کنترل می  گروه با آزمون پس – آزمون داراي پیش آزمایشی شبه روش پژوهش از نوع .دارد ییابتدا
 سال در که شهر اراك هستند  ابتدایی دختر پایه ي ششم آموزان دانش شامل کلیه آماري جامعه. باشد

 کالس پایه ي ششم و نمونه ي تحقیق، دو باشند می تحصیل به مشغول ایهپ آن در 91-92 تحصیلی
 به دیگر کالس و)  نفر 31 شامل(  گواه گروه عنوان به ابتدایی است که یک کالس به صورت تصادفی

مختلف  ابزار چند از اطالعات، گردآوري براي .شدند انتخاب)  نفر 32 شامل(  آزمایش گروه عنوان
، پرسشنامه ي سنجش نگرش به درس ریاضی آیکن )B فرم(  تورنس کالمی غیر یتخالق آزمون: شامل

)AATM (به. است شده تحصیلی استفاده عملکرد ساخته ي سنجش محقق ي شده استاندارد و آزمون 
 معیار انحراف و میانگین محاسبه نظیر توصیفی آمار هاي روش از ها، داده و تحلیل تجزیه منظور

 داده مقایسه ي منظور به مستقل، t آزمون  استنباطی؛ آمار هاي روش از مچنینه. است شده استفاده
 که شد اجرا هفته 12 مدت به پژوهش .شد گرفته بهره کنترل و آزمایش گروه دو از آمده دست به هاي

. گرفتند قرار آموزش تحت خود، آموزشی روش با مطابق جلسه سه هفته، هر در گروه هر آموزان دانش
شود، می تواند  همراه ها اي چندرسانه با آموزش لیل داده هاي پس آزمون نشان داد که اگرنتایج تح

 در پایه ي ششم ابتدایی را آموزان دانش تحصیلی میزان خالقیت، نگرش به درس ریاضی  و عملکرد
  .ارتقا دهد سنتی روش با مقایسه
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١١٨ 

 

   یسلطان فاطمه :یخانوادگ ونام نام
  یفارس اتیادب و زبان :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته
  یفارس اتیادب و زبان :دکتري شیگرا و رشته

  04/04/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  عمرانپور محمدرضا دکتر ،صهبا فروغ دکتر :استاد راهنما
  يدریح حسن دکتر ،یمیرح نیام دکتر :استاد مشاور
  )يآباد دولت محمود از( »دریکل« در يپرداز تیشخص و تیشخص :نامه عنوان پایان

  کلیدر آبادي؛  دولت پردازي؛  شخصیت ت؛یشخص داستانی؛  ادبیات :واژگان کلید
 اصلی از یکی عنوان به پردازي، شخصیت عامل از نوعمت گیري بهره با کلیدر رمان :نامه انیپا دهیچک

. است شده تبدیل آبادي دولت جذاب و برجسته آثار از یکی به داستان، گیري شکل هاي-  مؤلفه ترین
 و کلیدر رمان در پردازي شخصیت گوناگون هاي شیوه و ابعاد شناخت با تا است آن بر پژوهش این

 اي زاویه طریق، این از تا کند آشکار را داستانی عنصر این برجستگی آن، هاي شاخصه بسط و شرح
 تیشخص ةویش دو از سندهینو. دهد نشان کلیدر رمان نگارش در را نویسنده این خالقیت از دیگر
 طریق از پردازي شخصیت    تحقیق، ۀنتیج براساس. است کرده استفاده میرمستقیغ و میمستق يپرداز

 شگرد از استفاده با يراو. است برخوردار ییباال بسامد از دریکل رمان در يظاهر تیوضع توصیف
 یتیشخص مختلف ابعاد پرورش به اقدام افراد، اتیدرون و شهیاند رفتار، و اعمال ظاهر، سطح در فیتوص

 پردازي شخصیت و ها شخصیت کردار و رفتار مبناي بر پردازي شخصیت میرمستقیغ ةویش در. کند یم
 کلیدر رمان هاي شخصیت ساخت در آبادي دولت که است ییشگردها ترین مهم از وگو گفت اساس بر
 رمان افراد اغلب که دهد یم نشان مسأله نیا. است برده بهره آن از ها شخصیت معرفی براي و

 قیطر از يپرداز تیشخص. روند یم شمار به یشینما يها تیشخص جزء و ایپو متحول، ییها تیشخص
  .دارد رمان هايتیشخص پرداخت و ساخت در را نقش نیکمتر نام
  
  
  
  
  
  
  



  

١١٩ 

 

  سید کیهان شهدائی :یخانوادگ ونام نام
  یفارس اتیادب و زبان :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته
  یفارس اتیادب و زبان :دکتري شیگرا و رشته

   ) : دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  دکترسیده زهراموسوي ودکترمحسن ذوالفقاري :استاد راهنما

  یمیرح نیام دکتر :وراستاد مشا
  ي نقدادبیشریعت تصویر خاقانی شروانی وسنایی غزنویدربوته :نامه عنوان پایان

  هاي مذهبی، خاقانی، سنایی، مدیحه سرائیشریعت تصویر، شخصیت :واژگان کلید
  : نامه انیپا دهیچک

سخن خاقانی هاي مذهبی در  طب، نجوم، فلسفه، کالم، عرفان و اندیشه: وجود مضامین علمی؛ چون
. نیز بخوانند» حکیم«و نیز سنایی غزنوي، باعث شده است تا هردو را » الدین افضل«شروانی ملقب به 

هاي سخن این دوشاعر است که عموماً  هاي مبتنی بر شرع از مهمترین درونمایه باورهاي دینی و اندیشه
  .در قالب تصاویر شاعرانه، ساخته و پرداخته شده است

: پژوهشی است درباب تجلی تصاویردینی در دیوان خاقانی شروانی وسنایی غزنوي؛ یعنیي حاضر رساله
  .ي نگرش خاقانی و سنایی به عناصردینی ومذهبی می پردازدبه بررسی وتحلیل دیدگاه وشیوه

ها واماکن مذهبی دردیوان خاقانی و سنایی از منظر ي حاضر، بررسی تجلی شخصیتمحور اصلی رساله
  .ردازي است؛ موضوعی که در کتب بالغی گذشته، چندان مورد توجه نبوده استنقد تصویرپ

و تعامل این سه واژه و ترکیب و چگونگی » شخصیت ها و اماکن مذهبی«و» شریعت«و » تصویر«مسأله 
دهد این  ي حاضر را تشکیل میکاربرد و رویکردهاي آنها در دیوان خاقانی و سنایی محور اصلی رساله

شن می سازد که نگرش این دوشاعر به موارد مذکور، به رغم بسامدفراوان در سخن آنان، آن نوشتار، رو
گونه که انتظار می رود، همگون با اصول عقاید اسالمی نیست و شاعران، نگرش خویش را در بسیاري از 

  .موارد، مداحانه به حب حطام دنیا آلوده و ازآن اصول تخطی نموده اند
   

  
  
  
  



  

١٢٠ 

 

   نکو یوسفی دیعبدالمج :یانوادگخ ونام نام
   یفارس اتیادب و زبان :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته
  یفارس اتیادب و زبان :دکتري شیگرا و رشته

  1393/09/16) : دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  يدریح دکترحسن :استاد راهنما
  يدیمش لیجل دکتر/  صهبا فروغ دکتر  :استاد مشاور
 اثر چهار بر هیتک با خود از پس یعرفان يها منظومه بر آن ریتأث و يمعنو ينومث :نامه عنوان پایان

  سیطاقد و اسرارالشهود هفتم، دفتر نامه، رباب
 ها، یتداع س،یطاقد اسرارالشهود، هفتم، دفتر نامه، رباب ،يریرپذیتأث ،يمعنو يمثنو :واژگان کلید

  يپرداز داستان
   :نامه انیپا دهیچک

 توجه و تقلید مورد باز دیر از دلیل همین به است؛ فارسی عرفانی منظوم اثر ورترینمشه مولوي، مثنوي 
 قرن از عرفانی منظوم متون بر آن تأثیر و معنوي مثنوي« عنوان با رساله این. است بوده شاعران دیگر
 و رارالشّهوداس هفتم، دفتر نامه، رباب عرفانیِ مهم اثر چهار بر مثنوي تأثیر به »هجري سیزدهم تا هفتم

  .پردازد می گوناگون زوایاي از طاقدیس،
 به جینتا. است پرداخته یادشده اثر چهار تحلیل، و مقایسه به اي کتابخانه  روش از استفاده با رساله، این

 آثار به نسبت مولوي مثنوي در کریم قرآن آیات کاربرد که دهد یم نشان پژوهش این در آمده دست
 نیست گو داستان مولوي که دهد می نشان تحقیق این چنین هم. است تر عمیق و تر هنري شده تقلید
 نشان آثار دیگر به نسبت بیشتري تنوع مثنوي پردازي، روایت موضوع در. است پرداز داستان بلکه
 حیث از طاقدیس مثنوي در نراقی تقلیدشده، هاي مثنوي میان از دهد می نشان تحقیق نیز. دهد می

 يمثنو ز،ین ها یتداع بحث در. است داشته بیشتري توفیق مثنوي، مقلدان دیگر زا پردازي داستان
 اسرارالشّهود مثنوي ي سراینده. است داشته گرید يمثنو سه به نسبت يشتریب قیتوف سیطاقد
 ي ادامه و نقل سبب که ها تداعی انواع میان از. است نکرده ها داستان اصل در تصرّفی و دخل گونه هیچ

 تداعی و است تر پررنگ ها مثنوي سایر در هم و مولوي مثنوي در هم تشابه تداعی است،ه داستان
  .دارد تري کم کاربرد ها تداعی دیگر از مجاورت
 ها، تداعی طاقدیس، اسرارالشّهود، هفتم، دفتر نامه، رباب ،يریرپذیتأث ،يمعنو مثنوي: کلیدي کلمات
  .يپرداز داستان

  



  

١٢١ 

 

   یمیسل نیحس :یخانوادگ ونام نام
   اصفهان یفارس اتیادب و زبان :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته
  یفارس اتیادب و زبان :دکتري شیگرا و رشته

  93/09/16 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  یمیرح نیام دکترو  يدیمش لیجل دکتر :استاد راهنما
  پور عمران محمدرضا دکترو  يذوالفقار محسن دکتر :استاد مشاور

  ینیحس حسن دیس اشعار ییمحتوا و یزبان لیتحل و نقد :نامه ایانعنوان پ
  يداریپا اتیادب ،ینیآئ اتیادب معاصر، شعر نقد ،ینیحس حسن دیس :واژگان کلید

  : نامه انیپا دهیچک
 وجود با او اشعار که است رانیا ریاخ ي دهه سه دو در برجسته و موفق شاعران از ینیحس حسن دیس

 يها مجموعه را موضوع نیا. است یبررس قابل گوناگون يایزوا از و دارد ادیز تأمل به ازین اندك، حجم
 که اوست اشعار يساختار و ییمحتوا یبررس و لیتحل ا،یزوا نیا از یکی. رساند یم اثبات به او يشعر
 جنگ و انقالب شعر ژهیو به و معاصر شعر یشناس انیجر به را ما تواند یم آن یبازخوان و ینیبازب

  .باشد هنمونر
 دحسنیاشعارس یدرون نظام و یرونیب ساختار نییتب و ییشناسا پژوهش، نیا یکرداصلیورو مسئله

. است عناصر نیا یرونیب و یدرون روابط و متن ي دهنده لیتشک عناصر ییشناسا قیطر از ینیحس
 متن کی يازس برجسته عوامل شعر، ساختار و قالب به توجه با نخست ،یهدف نیچن به یابیدست يبرا
 یموضوع یبررس به سپس و داشته انیب عناصر، نیا خصوص در را يموارد ،ییساختارگرا يها دگاهید و
  . است شده پرداخته ینیحس حسن دیس اشعار ییمحتوا و
 دارد، یبستگ آن دهنده لیتشک عناصر و اعضاء انسجام به متن، هر ي شالوده و ساختار که آنجا از

 یدرون و یرونیب انسجام بخش دو در ینیحس حسن دیس اشعار در را انسجام نیا تا است آن بر پژوهنده
 مورد ينحو و یواژگان ،ییآوا يها توازن شکل به ها ییافزا قاعده نظم، ساختار بحث در. دینما یبررس
. است شده یبررس يزیهنجارگر عنوان ریز شاعر، يهنر و يشعر يها یبرجستگ و گرفته قرار یبررس

 و ياعتقاد میمفاه باتریز شینما و انیب در را شده ادی موارد از شاعر ي استفاده نزایم تیفیک
 مورد... و جهاد و جنگ و اطهار ي ائمه و یهست و خدا شناخت همچون؛ اش یتجرب يدستاوردها

  ..است بوده پژوهش و کنکاش
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١٢٣ 

 

  زارعی جواد محمد :یخانوادگ ونام نام
   یفارس اتیوادب زبان :دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

   ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  عمرانپور محمدرضا دکتر:استاد راهنما
  صهبا دکترفروغ:استاد مشاور
  فارسی ادبیات هاي داستان از برخی ي شکنانه ساختار تحلیل :نامه عنوان پایان

  جزئی دو هاي تقابل ، کوتاه داستان ، شکنی ساختار :واژگان کلید
 :چکیده پایان نامه

 این.  گرفت شکل میالدي 1960 ي دهه اواخر در که است ادبی نقد هاي نظریه از یکی شکنی شالوده
 و مکانی شرایط به توجه با واژه یک اینکه بر مبنی سوسور و سندروس شناسی نشانه به اعتقاد با نظریه
 گرایان ساخت اعتقاد مقابالین در.  باشد داشته تواند می را متفاوتی عنايم متن بافت همچنین و زمانی

 این از را پا گرایان پساساخت.  کرد ایستادگی شود می رهنمون مشخص، مدلول به همیشه دال یک که
 ها نشانه ناپذیري تعین.  دادند سوق متن و خواننده سمت به مؤلف از را خود توجه و گذاشتند فراتر هم

 شالوده.  است شکنی شالوده ي نظریه هاي بنیان از مدلول و دال ارتباط بودن اختیاري و رداديقرا و
 معناي تولید فرآیند و کنند ثابت را متن معناي کنند می تالش که دوجزئی هاي تقابل یافتن با شکنان
  . کنند می واسازي ، اصطالح به کردهو دگرگون را آنها کنند متوقف را اضافی
 حاضر ي نامه پایان عنوان»  شکنانه شالوده بررسی«  به توجه با که.  است معاصر هاي داستان از برخی

 . است پرداخته معاصر ادبیات از داستان هفت ي شکنانه ساختار بررسی به دریدا ژاك و بارت روالن آراء
 ، آکل داش ، خورها مرده ، فرانسوي اسیر ، خانم آبجی(  هدایت صادق هاي داستان از داستان پنج

 مورد گلشیري هوشنگ از)  دهلیز و بود پرنده یک فقط پرنده(  داستان دو و.  است)  ولگرد سگ
 داده نشان نظریه این توسط شدن آزموده براي فارسی زبان هاي قابلیت تا.  است گرفته قرار بررسی

 توسط شدن بررسی قابلیت ، شده بررسی کوتاه هاي داستان که داد نشان آمده دست به نتایج.  شود
 از ناچار اضافی معناي تولید از جلوگیري براي متن که دریافتیم همچنین.  هستند دارا را نظریه این

 پژوهش این. گذارد می سرپوش متن هاي نشانه از برخی روي و کند می استفاده جزئی دو هاي تقابل
 بخش سه به دوم فصل.است شده بیان تحقیق کلیات اول فصل در.  است شده تقسیم فصل سه به
 نیز سوم فصل در) گلشیري هوشنگ از هایی هدایت،داستان صادق از هایی داستان نظریه، کلیات(

 مطرح شکنی ساخت ي نظریه ي درباره هایی پیشنهاد و ها انتقاد و پژوهش این از را خود گیري نتیجه
  . کردیم



  

١٢٤ 

 

  معصومه امیري :نام ونام خانوادگی 
  زبان و ادبیات فارسی،  اراك :گاهرشته کارشناسی و دانش

  زبان و ادبیات فارسی :رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  08/07/1393 )دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

  دکتر سیده زهرا موسوي:استاد راهنما
  قاريدکتر محسن ذوالف:استاد مشاور
  بررسی تطبیقی زبان عرفان در شعر محمود شاهرخی با غزلیات شمس تبریزي :نامه عنوان پایان
  زبان عرفان ، نقد تطبیقی ، محمود شاهرخی ، کلیات شمس تبریزي:کلید واژگان

  : چکیده پایان نامه
 اثر شمس باغزلیات)  جذبه( شاهرخی محمود درشعر عرفان زبان تطبیقی بررسی به حاضره نام پایان

 اصطالحات از کدام هر تعریف به ابتدا که است بدینصورت کار روش .پردازد می مولوي معروف و مشهور
لغات و اصطالحات و تعبیرات  درباره که معتبري و جامع ازکتب تعریف این که شده، مشخص عرفانی
  .پردازیم می شده نوشته عرفانی
)  جذبه( شاهرخی محمود و مولوي شاعر ازدو هرکدام درآثار شعري شواهد از هاي نمونه بهترین سپس

 از اثر چهار با مولوي اثر تبریزي شمس ازکلیات غزل دویست پایان نامه دراین استخراج نموده ایم،که را
 یادگار واپسین .2 کاروان غبار در.1 از عبارتند اعتبار بترتیب ایشان آثار که شاهرخی محمود استاد آثار
  : است شده تنظیم فصل درپنج رساله این اعجازدر.4نجوایدلدار.3 روزگار صحیفه بر

 محمود شعري سبک به پرداختن و محمودشاهرخی نامه زندگی به نگارنده فصل دراین: اول فصل
 ازاصطالحات هرکدام وشرح توضیح به نگارنده فصل دراین: دوم فصل   پردازد می)   جذبه( شاهرخی

 گوهرین،وفرهنگ نوربخش،فرهنگ مانندفرهنگ معتبرعرفانی کتب هب باتوجه شده تعیین ازپیش عرفانی
اصطالحات و  لغات و از شعري شواهد آوردن به ابتدا فصل دراین: سوم فصل .پرداخته ایم دکترسجادي

 آماري جامعه درپایان و)جذبه(شاهرخی  محمود مولوي و شاعر دو هر از نظر مد تعبیرات عرفانی
 دو هر اشعار بررسی به فصل ابتدا دراین: چهارم فصل .ذکر نموده ایم  را عرفانی اصطالحات از هرکدام

مجاز، رمز  تناسب، ایهام، استعاره،کنایه تشبیه،(  بیانی دیدگاه از )جذبه(شاهرخی  ومحمود مولوي شاعر
 بررسی و) تضاد تکرار، موسیقی، اشتقاق، شبه جناس،(  بدیعی دیدگاه از تاحدودي وهمچنین)  یا نماد

 فصل دراین: پنجم فصل. پردازد می واضافی وصفی وترکیبات دستوري ازلحاظ فوق شاعر دو ارهرآث
)  جذبه( شاهرخی ومحمود مولوي یعنی شاعر دو هر درشعر تفاوتها و شباهتها بررسی به نگارنده

  .پرداخته است

 



  

١٢٥ 

 

  يمحمودآبادی مجتب:یخانوادگ ونام نام
   یفارس اتیوادب زبان:دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

  23/06/1393: )دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  عمرانپور محمدرضا دکتر:استاد راهنما
  صهبا دکترفروغ:استاد مشاور
  تجلّی تصویر در آیینه ي شاهنامه :نامه عنوان پایان

  یفردوس ر،یتصو شاهنامه، :واژگان کلید
 :چکیده پایان نامه

هاي ادبیست که هر یک را باید با دید دبی، سرشار از رموز و نکتهي فردوسی به عنوان یک  شاهکار اشاهنامه     
شود که هاست و این زمانی آشکار میتصویر در شاهنامه فردوسی یکی از این نکته. مخصوص به خود بررسی نمود

  .این کتاب گرانقدر از این دیدگاه مورد تحلیل قرار گیرد 
به بررسی تصاویر شعري این اثر ، عوامل  " ي شاهنامهیینهتجلّی تصویر در آ "درپژوهش حاضر با موضوع    

. افزارها و عناصر طبیعی پرداخته شده استهاي آن ،کاربرد رنگ ، جنگتصویرسازي ،انواع تصویر ، وصف وگونه
فصل .فصل اول پژوهش به کلّیات اختصاص داده شده است : این پژوهش در سه فصل تنظیم و تدوین شده است 

ها محورهاي در این بخش.بندي شده است ترین فصل پژوهش که به هفت بخش مجزا  تقسیموان مهمدوم به عن
  :زیر مورد تحلیل قرار گرفته است 

 .مقدمه  در این قسمت از پژوهش به تعریف تصویر و انواع آن در ادبیات پرداخته شده است - 1
ی شعر در شاهنامه و با توجه به موضوع عناصر زیبایی و تصویرساز در این بخش به بررسی محورهاي زیبای - 2

 .  تر مورد بررسی قرار گرفته استپژوهش که بررسی تصویر در شاهنامه است؛ محور زیبایی تخیل بیش
 .شودانواع تصویر این قسمت انواع تصویر را از نظر تقسیم بندي کلّی شامل می - 3
ا شاهد مثال مورد بررسی و تحلیل قرار هاي مهم پژوهش است که درآن انواع وصف همراه بتوصیف از بخش - 4

 .گرفته است 
رنگ آرایی دراین قسمت به هنرمندي فردوسی در به کارگیري رنگ به عنوان یک ابزار تصویرسازي پرداخته  - 5

  .شده است
ي جنگ افزارها به عنوان یک ابزار مهم و مؤثر درتصاویر جنگ افزار  ششمین بخش فصل دوم دربرگیرنده -6

 .اشدشاهنامه می ب
عناصر طبیعی آخرین قسمت فصل دوم پژوهش کاربرد عناصرطبیعی در تصاویر شاهنامه را بازتاب داده است  -7
 .فصل سوم شامل نتایج حاصل از پژوهش است  .

  



  

١٢٦ 

 

  مینا جلیلوند :یخانوادگ ونام نام
  اراك– یفارس اتیوادب زبان:دانشگاه و ارشد یکارشناس رشته

   ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
 دکتر سیده زهرا موسوي :استاد راهنما

  دکتر جلیل مشیدي :استاد مشاور
  مدرنیسم و پست مدرنیسم در آثار امیر حسن چهل تن :نامه عنوان پایان

  .مدرن، مدرنیته، پساساختارگرایی،پست مدرن :واژگان کلید
 :چکیده پایان نامه

موضوع پیش روي ) ه است،دیگر کسی صدایم نزد، و ساعت پنج براي مردن دیر استچیزي به فردا نماند(مدرنیسم در کتابهايبررسی مدرنیسم و پست
مدرنیستی در مجموعه داستان چیزي به فردا نمانده هاي مدرنیستی و پستفصل اول تعاریف  و کلّیات،فصل دوم مؤلفه. ماست که در پنج فصل تنظیم شده

مدرنیستی هاي مدرنیستی و پستموعه داستان دیگر کسی صدایم نزد،فصل چهارم مؤلفهمدرنیستی در مجهاي مدرنیستی و پستاست ،فصل سوم مؤلفه
  .مدرنیسم و نتیجه گیريدر مجموعه داستان ساعت پنج براي مردن دیر است و فصل پنجم تمایز مدرنیسم و پست

البته کوتاه و تنها نکات اصلی و مورد نیاز آن . گیرد رار میمدرنیسم ابتدا داستان سنتی و ویژگیهاي آن مورد بحث قتر مدرنیسم و پستبراي شناخت دقیق 
شود و پس از آن تعریفی از مدرن بیان می.مختصات عمده داستان کوتاه، ویژگیهاي داستان خوب،تنه داستان،اوج، گره گشایی، ساختار و حادثه:از جمله
گی، هماهنگی نثر با داستان و توجه به نثر شاعرانه، تو در تویی و بی مرزي روایتقصطرحی و بیگرایش به بی: ترین آنهاگردد که مهمهایش ذکر میویژگی

هاي مدرنی  به ایران ودر پایان از پایان مدرنیسم سخن می رود، گرچه رابرت هیوز بیان سپس ورود مدرن واندیشه.است...ها،شکست زمان و مکان روایت و
  .دهدنشیند و جاي خود را به آن میطور کامل پاره نشده،اما با ورود پست مدرن،مدرن عقب می دارد که هنوز مدرن پابرجاست و ریسمان آن بهمی

تاریخچه و تعریف .آیدمدرن است میگرایی که در واقع باز کنندة راه پسترود، قبل از آن تعریفی از پساساختارمدرنیسم سخن میدر بخشهاي بعد از پست
هایش از زبان نظریهپردازان مشهور همچون میشل فوکو، لیوتار، جیمسون، ریچاردکاستالنتز، چارلزنیومن، جان یمدرن، تعریف آن و ویژگاصطالح پست

گسیختگی، هممهمترین ویژگیهاي پسامدرن عبارتند از بی نظمی زمانی در روایت رویدادها،اقتباس،از. گیردمیبرادامه بحث را در...گاردنر، برایان مک هیل و
  .، درنهایت نتیجه اي از پست مدرنیسم گفته می شود...جم اندیشه ها، پارانویا، دورباطل، اختاللزبانی ونامنستداعی

  .شودها بررسی میگردد سپس مؤلفه اي از داستانها بیان میفصل دوم، چیزي به فردا نمانده است شامل دوازده داستان، در ابتدا خالصه
به بعد مؤلفه) چیزي به فردا نمانده است(اما از داستان سوم . تر استهاي مدرنیستی نمایان،مؤلفه)دهاي تابستانیهاي زمستانی و مرزن(در دو داستان اول 

  .ها به آن گرفتارندشود به ویژه تداخل رؤیا و پارانویا، که اکثر شخصیتتر میمدرنیستی پررنگهاي پست
هاي این مجموعه هم به نوعی دچار پارانویا شخصیت.شوندها بررسی میه داستان، مؤلفهدر فصل سوم مجموعه داستان دیگر کسی صدایم نزد شامل یازد

  .شودهاي مدرنیستی و پست مدرنیستی تقریباً به یک میزان در آنها یافت میهستندومؤلفه
- نیستی در آنها نیز بررسی شدههاي مدرنیستی و پست مدرفصل چهارم مجموعه داستان ساعت پنج براي مردن دیر است شامل نه  داستان، مؤلفه

  .ست و بعد از آن تداخل رؤیا و بی نظمی زمانی در روایت رویدادهاشود بی طرحی و بی قصگیاي که در این مجموعه مشاهده میاست،مهمترین مؤلفه
مهمترین تفاوت میان .یان کرده اندب)شالوده افکنی(و ) جریان سیال ذهن(مدرنیسم است مرز میان آن دو را برخیفصل پنجم تمایز مدرنیسم و پست

ها وارد بحث کند اما در پست مدرن نویسنده گاه با شخصیتمدرن این است که در داستان مدرن نویسنده حضور خود را پنهان میداستانهاي مدرن و پست
  ).اتصال کوتاه(شودو گفتوگو می

  
  
  
  



  

١٢٧ 

 

   یفراهان يداودآباد اکرم :یخانوادگ ونام نام
   ،اراكیفارس اتیادب و زبان :دانشگاه و ارشد یسکارشنا رشته

  22/07/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  صهبا فروغ دکتر :استاد راهنما
  عمرانپور محمدرضا دکتر :استاد مشاور
  مستور یمصطف آثار یزبان مشخصات یبررس :نامه عنوان پایان

 ستم،ین گنجشک من ببوس، را دخداون ماه يرو ،یزبان مشخصات مستور، یمصطف :واژگان کلید
  .یجذام يهادست و خوك استخوان

 ،»ببوس را خداوند ماه يرو« رمان سه یزبان مشخصات یبررس به نامه انیپا نیا  :نامه انیپا دهیچک
 فصل. پردازد یم مستور یمصطف اثر »یجذام يها دست و خوك استخوان« و »ستمین گنجشک من«

 یبررس به چهارم و سوم و دوم فصل. است سندهینو یمعرف و رمان و تایادب زبان، مورد در یاتیکل اول
 ها جمله و باتیترک واژگان، آواها، محور چهار در را آثار زبان و پردازد یم اثر سه نیا یزبان مشخصات

 خانوادة واژگان محور در آواها، يالقاگر و ییقایموس نقش دو ییآوا محور در. دهد یم قرار یبررس مورد
 ها آن انواع و ها جمله و پربسامد باتیترک و باتیترک انواع باتیترک محور در و واژگان انواع و یواژگان
. است آن گرید مباحث از زین آن يمحتوا با زبان ارتباط و اثر هر لحن. است گرفته قرار یبررس مورد
 با ها جمله تناسب و بایز و عیبد باتیترک واژگان، تنوع. پردازد یم پژوهش نیا جهینت به پنجم فصل
 رمان از ییها قسمت ژهیو به ها، داستان از یبخش. است ها داستان نثر بارز يها یژگیو از رمان يمحتوا

 یادب فنون از و است گرفته خود به شعر رنگ سنده،ینو يشاعر ذوق لیدل به ببوس را خداوند ماه يرو
  .است شده مند بهره زین شاعرانه عواطف و احساسات و
  
  
  
  
  
 
  
  
  



  

١٢٨ 

 

  یفتح فاطمه:یخانوادگ ونام نام
  باهنر دانشگاه ،یفارس اتیادب و زبان:دانشگاه و یکارشناس رشته
  یفارس اتیادب و زبان: ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  1393/10/01) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  : ارشد کارشناسی کل نیانگیم

  صهبا فروغ دکتر:استاد راهنما
  عمرانپور امحمدرض دکتر:استاد مشاور
  )شاهد( یمیابراه جعفر اشعار در کودك شعر یشناخت ییبایز يها جنبه یبررس:نامه عنوان پایان

   محتوا ل،یتخ ،یقیموس زبان، ،)ج و ب( یسن گروه ،یمیابراه جعفر کودك، شعر ،ییبایز:واژگان کلید
  :.......نامه انیپا دهیچک
 آن توان یم باستیز خود انیبن در يهنر اثر هر و دشو یم یابیارز یمتعال هنر کی شعر که آن لحاظ به
 ییبایز يها جنبه یبررس به دیدار رو شیپ در که يا  نامه انیپا. کرد یبررس یشناس ییبایز دگاهید از را

 یسن گروه کودکان يبرا شده سروده اشعار که صورت نیا به. پردازد یم یمیابراه جعفر اشعار در شعر
 انیب. است شده گرفته قرار یبررس مورد زبان و محتوا ،یقیموس ل،یتخ محور چهار در »ج و ب«

 با متناسب که ساده و کوتاه جمالت از استفاده و يمعنو و یلفظ عیصنا حیصح يریکارگ به س،یسل
 است کودك يایدن از برگرفته که شعر) محتوا( هیما درون تا اند شده باعث باشد یم کودکان يها یژگیو

  .گرداند خود جذب را او و گردد منتقل مخاطب به رسا و بایز يا وهیش به
 ،یشناس ییبایز به مربوط یاتیکل و ينظر میمفاه به اول فصل باشد یم فصل سه شامل نامه انیپا 

 شعر دهد یم شکل را نامه انیپا یاصل ۀتن و متن که دوم فصل در. دارد اختصاص کودك شعر و اتیادب
 بخش در لیتخ و یقیموس زبان، يمحورها که است شده گرفته ارقر یبررس مورد محور چهار در کودك

 یاصل يمحورها شعر ییبایز ةسازند ارکان عنوان به ساخت ژرف بخش در محتوا ییبایز و ساخت رو
  .باشد یم مآخذ و منابع و يریگ جهینت شامل زین سوم فصل. اند داده لیتشک را کار
  
  
  
  
  
  



  

١٢٩ 

 

  سادات اعظم :یخانوادگ ونام نام
  اراك ،یفارس اتیادب و زبان :دانشگاه و یکارشناس رشته
  یفارس اتیادب و زبان :ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  01/10/1393) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  يدیمش لیجل دکتر :استاد راهنما
  يدریح حسن دکتر:استاد مشاور
  یعتصاما نیپرو وانید در دوگانه يها تقابل لیتحل و یبررس :نامه عنوان پایان

  )هیحاش( نامرکز مرکز، دوگانه، يها تقابل ،یشناس نشانه مناظره، ،یاعتصام نیپرو :واژگان کلید
   :نامه انیپا دهیچک

نشانه دگاهید از یاعتصام نیپرو وانید ۀدوگان هايتقابل یبررس و لیتحل به دارد تالش پژوهش نیا
 يباورها در که است شناسینشانه اتینظر در یاساس میمفاه از یکی دوگانه هايتقابل. بپردازد شناسی

نشانه مجموعه از زبان ،شناسینشانه پردازانهینظر اکثر اعتقاد به. دارد شهیر بشر یفرهنگ و يریاساط
 در. کنندیم دایپ معنا ردگییم قرار گرید اينشانه با تقابل در اينشانه یوقت که است شده لیتشک هایی

 بودن) هیحاش( نامرکز و مرکز و هاتقابل انواع دگاهید دو از نیپرو وانید ۀاندوگ هايتقابل پژوهش نیا
  .اندگرفته قرار یبررس مورد یفیتوص-یلیتحل روش با هاآن
 از پس و او مناظرات سبک و مناظره ،یاعتصام نیپرو خصوص در ايمقدمه ابتدا در که صورت نیا به
 از او مناظرات هايتقابل سپس و است شده مطرح دوگانه هايتقابل و شناسینشانه ةدربار یاتیکل آن
 یکل ۀجینت کی تینها در و است گرفته قرار یبررس و لیتحل مورد هیحاش و مرکز و تقابل انواع دگاهید
  .است شده ارائه قیتحق نیا از
 عنصر دو ای که شکل نیبد است، شده سروده دوگانه هايتقابل یۀپا بر نیپرو مناظرات اکثر قتیحق در

 قرار هم مقابل هاآن یضمن يمعنا کمک با را) نشانه( عنصر دو شاعر ای هستند مناظره طرف دو متقابل
 که را ییایدن است کرده مطرح اشعارش در که هاییهیحاش و مرکز براساس نیپرو نیچن- هم. دهدیم

  .است دهیکش ریتصو به را خود مدنظر یآرمان يایدن چنینهم و کرده یزندگ آن در
 
  
  
  
  



  

١٣٠ 

 

  محمد جواد زارعی :یخانوادگ ونام نام
  اراك  ،یفارس اتیادب و زبان: دانشگاه و یکارشناس رشته
  یفارس اتیادب و زبان :ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

   ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  دکتر محمدرضا عمرانپور  :استاد راهنما
  دکتر فروغ صهبادکتر فروغ صهبا :استاد مشاور
  حلیل ساختار شکنانه ي برخی از داستان هاي ادبیات فارسیت  :نامه عنوان پایان

  ساختار شکنی ، داستان کوتاه ، تقابل هاي دو جزئی :واژگان کلید
  :نامه انیپا دهیچک

این نظریه با . میالدي شکل گرفت  1960شالوده شکنی یکی از نظریه هاي نقد ادبی است که در اواخر دهه ي 
و سوسور مبنی بر اینکه یک واژه با توجه به شرایط مکانی و زمانی و همچنین اعتقاد به نشانه شناسی سندروس 

در مقابالین اعتقاد ساخت گرایان که یک دال همیشه به . بافت متن معناي متفاوتی را می تواند داشته باشد 
توجه خود پساساخت گرایان پا را از این هم فراتر گذاشتند و . مدلول مشخص، رهنمون می شود ایستادگی کرد 

تعین ناپذیري نشانه ها و قراردادي و اختیاري بودن ارتباط دال . را از مؤلف به سمت خواننده و متن سوق دادند 
شالوده شکنان با یافتن تقابل هاي دوجزئی که تالش می . و مدلول از بنیان هاي نظریه ي شالوده شکنی است 

ي اضافی را متوقف کنند آنها را دگرگون کردهو به اصطالح ، کنند معناي متن را ثابت کنند و فرآیند تولید معنا
  . واسازي می کنند 

که با توجه به آراء  . برخی از داستان هاي معاصر است » بررسی شالوده شکنانه « عنوان پایان نامه ي حاضر 
پنج داستان . ست روالن بارت و ژاك دریدا به بررسی ساختار شکنانه ي هفت داستان از ادبیات معاصر پرداخته ا

و دو . است ) آبجی خانم ، اسیر فرانسوي ، مرده خورها ، داش آکل ، سگ ولگرد ( از داستان هاي صادق هدایت 
تا قابلیت هاي . از هوشنگ گلشیري مورد بررسی قرار گرفته است ) پرنده فقط یک پرنده بود و دهلیز ( داستان 

نتایج به دست آمده نشان داد که داستان هاي . نشان داده شود زبان فارسی براي آزموده شدن توسط این نظریه
همچنین دریافتیم که متن براي . کوتاه بررسی شده ، قابلیت بررسی شدن توسط این نظریه را دارا هستند 

جلوگیري از تولید معناي اضافی ناچار از تقابل هاي دو جزئی استفاده می کند و روي برخی از نشانه هاي متن 
فصل .در فصل اول کلیات تحقیق بیان شده است. این پژوهش به سه فصل تقسیم شده است . می گذاردسرپوش 

در فصل سوم ) کلیات نظریه، داستان هایی از صادق هدایت،داستان هایی از هوشنگ گلشیري(دوم به سه بخش 
ي ساخت شکنی مطرح  نیز نتیجه گیري خود را از این پژوهش و انتقاد ها و پیشنهاد هایی درباره ي نظریه

  . کردیم 
  



  

١٣١ 

 

  یصدوق نرگس :یخانوادگ ونام نام
  اراك دانشگاه ،یفارس اتیادب و زبان :دانشگاه و یکارشناس رشته
  یفارس اتیادب و زبان :ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  23/10/1393 :)دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  يموسو زهرا دهیس دکتر :استاد راهنما
  يدریح حسن ردکت :استاد مشاور
  بحرالرموز و الکنوز شرح بر دیتأک با یاردستان رجمالیآثارپ ییمحتوا و يساختار نقد :نامه عنوان پایان

  ،نقد بحرالرموز،ساختار،محتوا و الکنوز رجمال،شرحیپ :واژگان کلید
  : نامه انیپا دهیچک
 جهان با لهیوس نیبد تا داد قرار یبررس مورد را آن يمحتوا و ساختار ابتدا دیبا اثر هر لیتحل و نقد يبرا

 الکنوز شرح کتاب نامه انیپا نیا.  شد آشنا اثر آن ضعف و قوت نقاط و دآورندهیپد يها شهیاند و ینیب
 مورد محتوا و ساختار ، فاتیتعر و اتیکل فصل سه قالب در را یاردستان جمال ریپ اثر الرموز بحر و

 و يهجر نهم قرن یاجتماع و یفرهنگ اوضاع ، تصوف ي خچهیتار به اول فصل.  است داده قرار قیتحق
 یِزبان و ییقایموس ، یباشناسیز سطح سه به دوم فصل ، یاردستان رجمالیپ نامه یزندگ از يمختصر
.  است پرداخته آن در مندرج نیمضام و میمفاه و ییمحتوا يها یژگیو انیب به سوم فصل و ساختار

 دشیعقا انیب يبرا و نموده دیتقل موالنا ژهیو به میقد استادان سبک از معاصرانش گرید مانند شاعر
 کرده توجه محتوا به شتریب مقابل در نساخته محبوس ییقایموس و یادب عناصر ، الفاظ حصار در را خود
 ینم جادیا مخاطب در را کشف لذّت حس)  او شعر در(  رفته بکار یادب عیصنا سبب نیهم به است
 مشاهده وضوح به اثرش در نو و ناب التیتأو بردن بکار جسارت نکهیا او رینظ کم يها یژگیو از. کند

  .شود یم
  



 

١٣٢ 

  

  

  

ی وز ی وه آ گ یات ا   زبان و اد

  

  

  
  
  
  
  



  

١٣٣ 

 

 قربانعلی واعظی :نام ونام خانوادگی

  یسیانگل زبان آموزش :رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  ) : دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

  یزدانی دکترهوشنگ :استاد راهنما
  انیعامر دیمج دکتر :استاد مشاور
بررسی تاثیر آموزش راهبردهاي فراشناختی بر روي درك شنیداري زبان آموزان  :نامه عنوان پایان

 ایرانی 
ش راهبرد هاي راهبرد هاي یادگیري، راهبرد هاي شنیداري، درك شنیداري،آموز: کلید واژگان

  فراشناختی، آگاهی از راهبرد هاي  فراشناختی
  :چکیده پایان نامه

با این وجود، این مهارت . امروزه اهمیت مهارت شنیداري را در یادگیري زبان نمی توان نادیده گرفت        
جه کافی به عالوه بر این، تو. اساسی در یادگیري زبان  در کالس درسی به صورت نظام مند تدریس نمی شود

بنابراین، این رساله تاثیر آموزشراهبرد هاي . راهبردهاي شنیداري در وهله ي عملی تدریس زبان نمی شود
براي نیل به این هدف، مدل . فراشناختی را بر روي عملکرد شنیداري زبان آموزان ایرانی مطالعه می کند

زبان آموز  72تعداد . داري استفاده شده استبه عنوان مدل  تدریس مهارت شنی) 2010(وندرگریفت و تفاقدتري
ایرانی در سطح متوسط به پایین در چهار کالس موجود واقع در موسسه مجتمع فنی تهران در برنامه ي فشرده 

آن ها به صورت تصادفی به دو گروه تحقیق و شاهد تقسیم شدند به . ي پنج هفتگی این تحقیق شرکت کردند
) 2010(از راهبردهاي  فراشناختی را بر اساس مدل وندرگریفت و تفاقدتري  صورتی که گروه تحقیق تعدادي

جهت  ECCE از آزمون. دریافت کردند در حالی که گروه شاهد هیچ راهبرد فراشناختی را دریافت نکردند
همچنین از پرسشنامه ي . ارزیابی درك مهارت شنیداري شرکت کنندگان قبل و بعد از تحقیق استفاده شد

MALQ هت تقویت تحقیق در ابتدا و انتهاي تحقیق و به منظور اطالع از میزان آگاهی فراشناختی شرکت ج
هر دو گروه با استفاده از آزمون هاي آماري نمونه ي  MALQو  ECCEنمرات .کنندگان استفاده شده است

ه صورت موثر در پایان تحقیق، گروه تحقیق ب. تحلیل شدند SPSSتحت نرم افزار t-testمستقل و دوگانه
از خود نشان دادند که حاکی از این است   MALQو  ECCEعملکرد باالتري نسبت به گروه شاهد در هر دو 

از این . که آموزشراهبرد هاي فراشناختی نقش مهمی را در باال بردن درك شنیداري زبان آموزان ایفا می کند
  .فراشناختی در شیوه ي تدریس دیده می شودتحقیق، نیاز مبرم  به ترکیب راهبردها مخصوصا راهبرد هاي 

   
  
  



  

١٣٤ 

 

  زهرا مظفري :نام ونام خانوادگی
   :  رشته کارشناسی و دانشگاه

  یسیانگل زبان آموزش :رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  ) : دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

  میانگین کل کارشناسی ارشد  
  دکتر مجبید عامریان :استاد راهنما
  موسی احمدیان دکتر :استاد مشاور
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و عملکرد زبان آموزان ایرانی در فرمت هاي  :نامه عنوان پایان

 مختلف آزمون گرامر
  هوش عاطفی، فرمت آزمون، بهره هوشی  :کلید واژگان

  :چکیده پایان نامه
اي مختلف رابطه بین هوش هیجانی وعملکرد زبان آموزان در فرمت هتحقیق حاضربا هدف تعیین 

دانشجو از دانشگاه اراك بود که 20نمونه مورد پژوهش شامل . آزمون هاي گرامر به انجام رسیده است
جهت ) 2003(و تست هوش جنسن ) 2001(بر اساس نمره هایشان در تست تعیین سطح آکسفورد 

بزار جمع آوري ا. اطمینان از همگن بودن افراد از نظر توانش زبان انگلیسی و بهره هوشی انتخاب شدند
و یک تست گرامر متشکل از ) 1997(ان -داده ها در این تحقیق شامل پرسشنامه هوش هیجانی بار

بوده است که پیش از ارائه به ) غلط، جاي خالی، چهار گزینه و پاسخ کوتاه-صحیح(فرمت هاي متفاوت 
اي این پژوهش پس از داده ه. نمونه پژوهش توسط محقق طراحی و مورد پیش مطالعه قرار گرفته بود

، و مانووا Pearson  ،Spearman's rhoجمع آوري با استفاده از فرمول هاي آماري 
MANOVA)( نتایج بدست آمده نشان داد هیچ رابطه معناداري . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

وجود ونحوه عملکرد زبان آموزان ایرانی درفرمت هاي مختلف تست هاي گرامر مابین هوش هیجانی 
  .ندارد

  
  
  
  
  
  



  

١٣٥ 

 

   يگودرز احمد :یخانوادگ ونام نام
   ییرجا دیشه ،یسیانگل زبان يریدب :دانشگاه و یکارشناس رشته
  یسیانگل زبان آموزش :ارشد کارشناسی شیگرا و رشته

  25/05/1393 ) :دفاع(لیتحص از فراغت خیتار
  انیاحمد یموس دکتر :استاد راهنما
  نایعامر دیمج دکتر :استاد مشاور
 روش و نوشته متن يمبنا بر متن در یسیانگل زبان واژگان يریفراگ یقیتطب یبررس :نامه عنوان پایان

  یرانیا آموزان یسیانگل توسط يا انهیرا
  واژگان يریفراگ نوشته، متن بر یمبتن يگذار متن در انه،یرا بر یمبتن يگذار متن در :واژگان کلید

   :نامه انیپا دهیچک
 مسائل از یکی به رو نیوازا دیآ یم حساب به زبان آن در موفق ارتباط جادیدرا یاساس یعامل عنوان به ، گانهیب زبان کی واژگان يریفراگ
 يریادگی ها، يفناور از یکی. اند داشته  یتوجه قابل نقش نهیزم نیا در دیجد يها يفناور. شود یم محسوب زبان آموزش در یاساس
 شود یم اطالق "زبان يریفراگ و آموزش در انهیرا يها کاربرد نهیزم در مطالعه و کاوش " به که اشدب یم (CALL) انهیرا قیطر از زبان

 انه،یرا قیازطر و نوشته متن صورت به درمتن واژگان يریادگی موضوع با حاضر قیتحق تا شد باعث موضوع نیا تیاهم). 1: 1997 ،يلو(
 یمبتن گروه در زین و نوشته متن گروه در که کسانی یدرس مطالب و انتخاب واژگان يزسا نهیزم يبرا نتیپو پاور افزار نرم. گردد انجام

 آزمون از استفاده با. دندیگرد انتخاب یدانشگاه شیپ آموزان دانش از نفره 60 گروه کی ق،یتحق نیا انجام يبرا. شد برده کار به انهیرا بر
 به نمرات نیتر کینزد با نفر 52 و دیگرد یبررس کنندگان شرکت یانزب یبسندگ یهمگون (MTELP (1982)) گانیشیم یزبان توانش

 نانیاطم يبرا. شدند میتقس (CB) انهیرا بر یمبتن و(PB) نوشته متن گروه دو به یاتفاق صورت به  و دندیگرد انتخاب نمرات نیانگیم
 گروه دو هر اریاخت در واژه 70 شامل یآزمون شیپ دانند، ینم را سیتدر در استفاده مورد واژگان  کنندگان شرکت نکهیا از کردن حاصل

 هر از بعد. نمودند افتیدر را انهیرا بر یمبتن را متن در واژگان ،CB گروه و نوشته متن بر یمبتن را متن در واژگان ،PB گروه. گرفت قرار
 ت،ینها در). یآن آزمون( شد گرفته گروه دو هر از جلسه، همان در شده سیتدر واژگان از سوال 10 شامل یکوتاه یآزمون آموزش، جلسه

  يا شده استاندارد آزمون ن،یا بر عالوه. شد گرفته گروه دو هر گرازید يکنندگان،بار شرکت يریادگی زانیم سنجش يبرا آزمون شیپ
 نرم قیطر از آمده دست به يها داده يرو برt-test محاسبات مجموعه). دار فاصله آزمون( شد گرفته گروه دو هر از از سوال 60 شامل
 يشتریب ریتاث انهیرا بر یمبتن يساز نهیزم که شد مشخص ق،یتحق جینتا گرفتن نظر در با.  شد انجام) 18 نسخه) SPSS یمحاسبات افزار

 ریتاث لیدل به تواند یم آمده، دست به جینت. است داشته یدانشگاه شیپ آموزان دانش در نوشته متن بر یمبتن يساز نهیزم به نسبت
 میمفاه به را ینیع میمفاه تا دهد یم رانیفراگ به را امکان نیا که باشد زبان يریادگی بر ،CALL مانند د،یجد يها يفناور ریناپذ انکار
 استفاده. شوند یم کیتحر و قیتشو شان،یریادگی يفضا در يدستکار امکان داشتن جهینت در رانیفراگ روش، نیا در. کنند لیتبد یذهن

 در شتریب زهیانگ جادیا باعت است ممکن دروس هیکل در بلکه زبان آموزش يها کالس در در تنها نه (CALL) زبان يریفراگ رد انهیرا از
 .شود یآموزش يها کالس گرید و زبان يها کالس در آموزان دانش شتریب تیفعال جهینت در و شده معلمان و رانیفراگ

  
  
 



  

١٣٦ 

 

  مهري احسان:خانوادگی ونام نام 

 اراك ، انگلیسی زبان مترجمی:دانشگاه و شناسیکار رشته

 زبان اموزش ، انگلیسی زبان:ارشد کارشناسی گرایش و رشته
 18/6/93) :دفاع(تحصیل از فراغت تاریخ

 عامریان مجید دکتر:راهنما استاد

 احمدیان موسی دکتر:مشاور استاد
 بر همکالسی و کالس، م،معل حمایت تاثیر: عمل در اجتماعی -  فرهنگی نظریه:نامه پایان عنوان

 انگلیسی اموزان زبان نوشتار مهارت پیشرفت
 -فرهنگی نظریه همکالسی، حمایت کالس، حمایت معلم، حمایت نوشتار، پیشرفت:واژگان کلید

 اجتماعی
  :نامه پایان چکیده

-فرهنگی ي نظریه نگاه از زبان رشد به مربوط تحقیقات ي حوزه در مفاهیم گذارترین تاثیر از یکی
 جهت آموزان زبان براي را فرصتی مفهوم این. است احتمالی پیشرفت ي محدوده مفهوم ، اجتماعی
 در حمایت طریق از افراد زبانی پیشرفت که اند معتقد محققین. میسازد مهیا خود هاي توانایی پیشرفت

 حمایت یکتکن نوع سه تاثیر به حاضر، پژوهش در). 1983 ، برونر( میدهد رخ زبان یادگیري فرایند
. پردازد می انگلیسی آموزان زبان نوشتار پیشرفت بر همکالسی و ، کالس ، معلم حمایت عناوین تحت

 این دانشجویان. شدند انتخاب نفر 30 اراك دانشگاه انگلیسی زبان ي رشته دانشجویان از ، هدف این بر
 11و ازمایشی، گروه عنوان به ، کالس یک در نفر 19 آن در که میگذراندند را نویسی مقاله واحد کالس

 انگلیسی زبان سطح همگنی میزان. داشتند شرکت ، کنترل گروه عنوان به ، دیگر کالسی در بقیه نفر
 هاي تکنیک آزمایش گروه ، سپس. گردید مشخص اکسفورد سطح تعیین آزمون طریق از گروه دو این

 را فردي تکنیک سه کنترل گروه و ، متوالی ي جلسه سه در را همکالسی و ، کالس ، معلم حمایت
 ازمون و ، پیرسون همبستگی ، توصیفی آمار از استفاده با ها داده کمی تحلیل و تجزیه. کردند تجربه

 بر عالوه. اند داشته آزمایش گروه به نسبت بهتري نسبتا عملکرد کنترل گروه که داد نشان چندمتغیري
. بود بیشتر همکالسی و کالس حمایت جلسات به نسبت معلم حمایت جلسه در تعامل کیفیت این،
 بررسی کیفی تحلیل صورت به آزمایش گروه در کنندگان شرکت تعامل ، نتایج این دالیل بررسی براي
 آموزش در تحقیق هاي یافته کاربرد و شد گذاشته بحث به کیفی و کمی تحلیل نتایج ، پایان در. شد

  .شد ارائه آتی تحقیقات براي پیشنهاداتی و زبان
  



  

١٣٧ 

 

      مجتبی فراهانی:نام ونام خانوادگی
  مترجمی زبان انگلیسی:رشته کارشناسی و دانشگاه

  آموزش/زبان انگلیسی:رشته و گرایش کارشناسی ارشد
  1/11/1393:)دفاع(تاریخ فراغت از تحصیل

      دکترحمید رضا دولت آبادي:استاد راهنما
  دکتر موسی احمدیان:استاد مشاور

  جزیی گرا بر یادگیري /اثیر بهبود داده بصري و سبک یادگیري کلی گرات :پایان نامه عنوان
  حرف تعریف زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

  .بهبود داده بصري، سبکهاي یادگیري، توجه، تمرکز روي قالب، جذب :کلید واژگان
  :چکیده پایان نامه

گرا و جزیی گرا را در یادگیري حروف تعریف انگلیسی روي این پزوهش تاثیر بهبود داده بصري و سبکهاي یادگیري کلی  
نفر از دانشجویان سال دوم و سوم رشته هاي  55براي این منظوردر جلسه ي اول از میان . زبان آموزان ایرانی بررسی میکند

از این . دندانتخاب ش) QPT(نفر از طریق آزمون تعیین سطح سریع  40ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اراك ،
سپس براي تعیین سبک هاي یادگیري کلی گرا و . تعداد نیمی در گروه آزمایشی و نیم دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند

جواب  )LSPI(جزیی گرا در دو گروه در همان جلسه از آنها خواسته شد تا به سواالت شاخص ترجیح سبک یادگیري 
نیز  )Pretest(حروف تعریف انگلیسی سنجیده شود در پایان جلسه، آزمون اولیه  براي اینکه میزان اطالعات افراد از. دهند

متن را که در آنها حروف تعریف انگلیسی بهبود داده شده بودند یک  5در جلسه ي دوم و سوم گروه آزمایشی . برگزار شد
. ازگشت دوباره به متن نوشتندبه یک مطالعه کرده و بالفاصله خالصه اي ازهر متن را در پشت برگه ي مربوطه بدون ب

در جلسه ي چهارم زبان آموزان به سواالت آزمون . گروه کنترل اینکار را با نسخه ي بهبود نیافته ي همان متون انجام دادند
نرم افزار آماري اس پی اس  21داده هاي این پژوهش پس از جمع آوري در اختیار نسخه . پاسخ دادند )Posttest(ثانویه 

 Factorial(قرار داده شد تا با استفاده از فرمول هاي آماري تحلیل واریانس دو طرفه یا فاکتوریال )SPSS( اس

ANOVA(  تحلیل کوواریانس دو طرفه)Factorial ANCOVA(و تحلیل واریانس اندازه گیري مکرر)Repeated 

Measure ANOVA( ي آماري نشان دادند که بهبود نتایج حاصل از این تحلیل ها. مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند
داده بصري و سبکهاي یادگیري کلی گرا و جزیی گرا تاثیر معناداري در یادگیري حروف تعریف انگلیسی توسط زبان 

محدودیت ها، کاربرد یافته هاي این تحقیق، و پیشنهادات براي مطالعات آتی در فصل آخر به تفضیل . آموزان ایرانی ندارند
  .آمده است


