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  فعالیت هاي پژوهشی

  مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی

 در داستانهاي مضامین فلسفی , محمد تقوي, بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدي کالته جعفرابادي , احمد اکبري  .1

:(P4C) 17-1صفحه  ,3-2013 , ( 3( شماره , تفکر و کودك  , فلسفه براي کودکان متون کالسیک ادب فارسی 

آسیب شناسی مقاالت مربوط به  , محمد تقوي, مهدخت پورخالقی چترودي , محمدجعفر یاحقی , مرضیه خافی  .2
 24-1صفحه  ,9-2012 , ( 45( شماره , جستارهاي ادبی  , حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد

رویکرد انتگرال به برنامه  , محمد تقوي, بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدي کالته جعفرابادي , احمد اکبري  .3
 98-75صفحه  ,9-2012 , ( 2( شماره , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت  , (p4c) فلسفه براي کودکان



هاي  تفاوت راوي قصه نویس و قصه گو در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه و داستان , محمد تقوي, مینا بهنام  .4
 83-67صفحه  ,7-2012 , ( 3( شماره , جستارهاي زبانی -پژوهش هاي زبان و ادبیات تطبیقی , بیدپاي

( شماره , نقد ادبی  , موتیف و گونه ها و کارکردهاي آن در داستان هاي صادق هدایت , محمد تقوي, الهام دهقان  .5
 115-91صفحه  ,2011-6 , ( 4

-متن شناسی ادب فارسی , تا روم بررسی تطبیقی داستانهاي شیخ صنعان و فاوست گوتهاز کعبه  , محمد تقوي .6
 28-1صفحه  ,9-2010 , ( 2( شماره , پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی 

-207صفحه  ,3-2010 , ( 10( شماره , وش نامه زبان و ادبیات فارسی کا , کم و کیف قیاس در مثنوي , محمد تقوي .7
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-7صفحه  ,3-2010 , ( 2( شماره , نقد ادبی  , موتیف چیست و چگونه شکل می گیرد؟ ,الهام دهقان  .محمد تقوي .8

31 

, جستارهاي ادبی  , بررسی مقایسه اي مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و موالنا, فرزانه علوي زاده  , محمد تقوي .9
 128-111صفحه  ,12-2009 , ( 42( شماره 

 , اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدي ,, عباسقلی محمدي , سوسن جبري  .محمد تقوي .10

 42-17صفحه  ,6-2009 , ( 42( شماره , جستارهاي ادبی 

تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و  , حقایق خیالی داستان دقوقی در مثنوي , سمیرا بامشکی, محمد تقوي  .11
 229-213صفحه  ,12-2008 , علوم انسانی

 , ( 2( شماره , گوهر گویا -پژوهش هاي ادب عرفانی , نسبت تجربه هاي دینی، عرفانی و هنري , محمد تقوي .12

 134-113صفحه  ,2008-6

تخصصی زبان و ادبیات  , حکایت هاي مشایخ در مثنوي هاي عطار و کم و کیف نقل و روایت آنها , محمد تقوي .13
 136-115صفحه  ,6-2008 , ( 41( شماره , بیات و علوم انسانی دانشکده اد

 تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , شخصیت بهرام گور در شاهنامه وهفت پیکر , محمد تقوي .14

, 2007-12 

 , ( 14( شماره , دانشگاه خوارزمی -دانشکده ادبیات و علوم انسانی , سرریزهاي روح بر زبان: شطح , محمد تقوي .15

 71-38صفحه  ,2007-3

 12-2005 , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , زبان در زبان موالنا , محمد تقوي .16

 3-2005 , و علوم انسانیتخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات  , رباعیات خیام، شعر یا فلسفه , محمد تقوي .17

  



  :هاي چاپ شده در مجالت خارجیمقاله

Mohammad Taghavi , Sayed Hosein Fatemi , Abdollah Radmard , Abdaliyah thesis by molana yaghoob 
charkhi , Life Science Journal ,  1( شماره  ) , 2013-1, Pages 695-701 

  :داخلی هايهاي ارائه شده در کنفرانسمقاله

( ؛همایش زبان و اندیشۀ موالنا با نگاهی تطبیقی به عطارزبان موالنا در برزخ اندیشه و احساس. محمد تقوي .1
  . 1386چ اول تهران : ، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)مجموعه مقاالت موالنا پژوهشی

چ اول : همایش داستانپردازي موالنا، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، قصه میدان عملمحمد تقوي؛  .٢
  .1386تهران 

تحلیلی بر نسبت شعر و سیاست در ایران بر اساس گفتمان (داد و ستد شعر و سیاست در ایران  , د تقويمحم .3
 06-09-2011 هفتمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایرانی , (سیاسی و فرهنگی

 16-05-2011 , همایش آغاز هزارة دوم شاهنامه , شاعر و سلطان , محمد تقوي .4

همایش بین المللی ادبیات تطبیقی  , نگاهی به انواع ادب فارسی و عربیادبیات تطبیقی و انواع ادبی با  , محمد تقوي .5
 11-05-2010 , فارسی و عربی

. تهران دانشگاه تربیت معلم. >همایش بازشناسی اندیشه ها و آثار حکیم سنایی. قصه پردازي سنایی. محمد تقوي .6
 .1384سخن : تهرذان. شوریده اي در غزنهچاپ شده در کتاب . 1384اردیبهشت 

7. Mohammad Taghavi , Power and virtue in the personality of Mahmoud Pahlivan , 
“«Mahmoud Pahlivan and the Turkmen cultural life in the XIII century»” international scientific 
conference , 2013-09-16  

  :هاکتاب

  . روزنه: تهران ).1376(ایتهاي حیوانات در ادب فارسیحک.1

  .واژگان خرد: مشهد).1385( ادبیات و نگارش.2

  .اسالمی شوراي مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه،.: تهران. تحقیق و تصحیح).1391(مذکراالصحاب تذکرة .3

  .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد.مقدمه و تلخیص). 1390( شده کوتاه شاهنامه. 4

  



 

  :تاکنون 1388 پایان نامه هااز سال

تحلیل عناصر داستانی رمانهاي خالد  مریم ظریف 1393/01/26 8923140074 کارشناسی ارشد
    1392/10/18 حسینی

 مینا بهنام 1393/01/20 8716140013 دکتري تخصصی
بازیابی سبک شخصی مولوي در غزلیات 
 شمس بر مبناي تکنیک جریان سیال ذهن

1392/08/15   

 زینب صابرپور 1392/12/02 8616140037 دکتري تخصصی
-1367تصویر زنان در رمان فارسی 

1357 1392/08/14   

 1392/11/27 8913140099 کارشناسی ارشد
سیدمحمدعلی 
 حسینی میقان

هاي مثنوي مولوي بررسی و نقد گزیده  1391/11/11   

 1392/11/27 8813140115 کارشناسی ارشد
سیدابراهیم 
 علوي نیا

بازتاب اشعار موالنا در متون نثر عرفانی 
   1392/04/02 تا قرن دهم

 محمود خوشنود 1392/09/03 8813140104 کارشناسی ارشد
هاي  گرایی زبانی در رمان بررسی کهن
آبادي و ابوتراب خسروي محمود دولت  

1391/11/11   

 فرزانه کمیلی 1392/09/03 8823140032 کارشناسی ارشد

ي  هاي عامیانه بررسی تطبیقی داستان
هاي کردي،  افسانه و متل(کردستان 

هاي کردي،  ها و بازي ها، نمایشنامه افسانه
ي  هاي عامیانه با داستان) هاي کردي افسانه

روزي بود، روزگاري (خراسان جنوبی 
هاي خراسان  کالغ و سیب، افسانه. بود

 (جنوبی

1391/11/11   

   1392/06/25 بررسی ساخت کالن داستان بیژن و منیژه فاطمه شریعتی 1392/06/26 8913143043 کارشناسی ارشد

 احمد اکبري 1392/01/17 8616275051 دکتري تخصصی
مضامین  :(P4c)فلسفه براي کودکان 

هاي متون کالسیک  فلسفی در داستان
 ادب فارسی

1391/11/14   

 1391/12/26 8713140093 کارشناسی ارشد

سیده نرجس 
جوادي 
 سیاهکله

بر (پسند  هاي عامه هاي رمان ویژگی
   1391/06/26 (اساس ده رمان پرفروش معاصر

 مرضیه خافی 1391/05/09 8616140059 دکتري تخصصی
انتقادي فردوسی  -شناسی توصیفی¬مقاله

1380تا  1371و شاهنامه از سال   
1391/05/04    

صدیقه سادات  1389/05/03 8416143041 دکتري تخصصی     1389/04/06تحلیل گفتمان ادبیات داستانی جنگ براي 



 کودکان ایرانی مقداري

 1389/02/28 8523140027 کارشناسی ارشد
فهیمه ملکی 
 مارشک

تحلیل و بررسی بیست غزل حافظ با 
   1388/06/28 تکیه بر اصول، مکتب نقد نو

 الهام دهقان 1388/12/19 8513140122 کارشناسی ارشد
موتیف و کاربردهاي آن در آثار داستانی 
 هدایت

1388/07/14   

  

 


