
  
  
 

 1 

 
 

سوابق پژوهشی دکتر 

  حسین چراغی وش
           

  

 1 

 
 

  فراخوانی شخصیت هاي دینی در شعر نزار قبانی
فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب 

 ISCعربی) 
  ایران

139  

 الی

164  

3  7  
   91بهار 

  

 -وش حسین چراغی -کبري خسروي

  معصومه نادري

برمبناي رویکرد سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع)  2
 ساختارگرایی

  

فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب 

  ISCعربی) 
  ایران

82  

الی 

101  

  92بهار  11  4

  -حسین چراغی وش

  افتخار لطفی -کبري خسروي 

بررسی تطبیقی سیماي امام مهدي (عج)در شعر معاصر فارسی  3

و عربی (مطالعه مورد پژوهانه اشعار سید رضا موسوي هندي، 

  شیخ محسن ابو الحب، سلمان هراتی و قیصر امین پور) 

کاوشنامه ادبیات تطبیقی (مطالعات 

  فارسی) –تطبیقی عربی 
  1392پاییز   11  3  88-53  ایران

  -چراغی وشحسین   -کبري خسروي 

  حدیث بابایی

4 
        ایران  نشریه ادبیات پایداري  طنز پتانسیل زبان نقد سیاسی امل دنقل

  پذیرش به تاریخ

  35/اپ/1660با شماره  2/1392/ 31

  رضا تواضعی –حسین چراغی وش 

بررسی نقش اشتراك لفظی در پیدایش اختالف برداشت مجتهدین از   ٥

  آیات قرآنی
        ایران  نشریه کتاب قیم

  /ك1418

2/2/92  

کاظم حسینی   -حسین چراغی وش 

  باصري



  
  
 

          بررسی سبک شناسانه مناجات الشاکین

فصلنامه 

پژوهشی 

  ادبیات شیعه

 1392تابستان 

اول سال 

  شماره اول

 –حسین چراغی وش 

  افتخار لطفی
    

  

        مجله علمی و تخصصی

                  
  

      

  عنوان همایش علمی معتبر

  محل برگزاري

  عنوان مقاله
  همکاران اسامی

  به ترتیب  
ور  (شامل نام متقاضی)
کش

  

هر
ش

  

نهج البالغه و علوم  اولین همایش ملی
  انسانی

  همدان  ایران 
تحلیل ساختار خطبه دوم نهج البالغه در 

  سایه ساختار گرایی تکوینی
  حسین چراغی وش

آشنایی زدایی تصویري در خطبه هاي نهج   قم  ایران   نخستین همایش ملی نهج البالغه و ادبیات
  البالغه

  افتخار لطفی –حسین چراغی وش 

  قم  ایران  همایش ملی بینامتنیت ( التناص)
بررسی روابط بینامتنی در شعر ناصیف 

  یازجی
  مریم هوشیار -علی اکبر مرادیان قبادي -حیسن چراغی وش

  قم  ایران  همایش ملی بینامتنیت ( التناص)
التناص القرآنی فی دیوانی السید محمد علی 

  الغریفی
  محمد رضا زاده کاوري  -حسین چراغی وش 

  قم  ایران  همایش ملی بینامتنیت(التناص)
ظاهرة التناص فی روایۀ ذاکرة الجسد احالم 

  مستغانمی 
  صادق البوغبیش-جاسم نگارش –حسین چراغی وش 

  قم  ایران  همایش ملی بینامتنیت (التناص)
بینامتنیت قرآنی در اشعارمهدوي فارسی و 

  عربی در سده اخیر
  حدیث بابایی -حسین چراغی وش –کبري خسروي 

٦  
  4سال  1شماره  1391بهار           ادب عربی  نقدي بر تصویر هنري از دیدگاه بالغت سنتی

حسین  –غالم عباس رضایی هنتادر 

  چراغی وش



  
  
 

  قم  ایران  همایش ملی بینامتنیت(التناص)
فراخوانی شخصیت هاي دینی در شعر 

  محمود درویش
  ابوذر زارع قشالقی -حسین چراغی وش –علی نظري 

همایش ملی بازشناسی سبکزندگی 
 سیره علوياسالمی(اقتصادي) در 

رابطه اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسالمی   خرم آباد  ایران 
  با بهره گیري از سیره علوي

  زهرا حسینی –حسین چراغی وش 

همایش ملی بازشناسی سبکزندگی 
ارائه مدل هاي کارآمد سبک زندگی در بعد   خرم آباد  ایران   اسالمی(اقتصادي) در سیره علوي

  نظریه آموزه هاي علوياقتصادي با 
  زهرا حسینی –حسین چراغی وش 

          

 


