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  مطالب فهرست
  
  

  صفحه   *                 عنوان            *
علمي سفر  يك  از    3 گزارشي 
بزرگداشت مقالة  يعيان فراخوان  رف استاد  امة    7  ن

ادبي   8  فنون 
كودك يات  ادب   11 مطالعات 

ام ادهپژوهشن و  فارسيزبان    13 ب 
انجمن تشارات  ن   15  ا
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علمي  يك سفر    گزارشي از 
انجمن) محقق(رئيس  مهدي    دكتر 

بين ياد  ن يران ب ا لمللي  اسالمي  ا جمهوري  فرهنگي  يزني  را به  بسته  وا مسكو  در  شناسي 
يران ا حضور  ا  ب حافظ  روز  مناسبت  به  روزه  يك  همايشي  روسيه  در  يران  شناسان  ا

نشگ دا محل  در  روسيه  كرد.سراسر  برگزار  مسكو    اه 
همايش  اين  اصلي  همكاري«موضوع  تحقيقات  توسعة  ارة  درب يران  ا و  روسيه  هاي 

يران   بود.» شناسي ا
از  يران  ا تاريخ  و  فارسي  زبان  مان  ّ معل و  استادان  از  تن  پنجاه  حدود  همايش  اين  در 
همايش  آن  در  شده  تعيين  پيش  از  امة  رن ب طبق  كه  داشتند  حضور  مختلف  نواحي 

ني كردند.  سخنرا يراد    ا
بين ياد  ن ب رئيس  ا،  ي حيدرن محسن  دكتر  ن آقاي  يرا ا لمللي  همسرم،   ا و  من  از  شناسي 

كودك،  نوش كتاب  شوراي  ير  دب و  تهران  نشگاه   دا علمي  هيأت  عضو  نصاري،  ا آفرين 
پيش  يان  سال از  را  يا  حيدرن آقاي  من  كنيم.  شركت  همايش  اين  در  كه  كردند  دعوت 

كتاب  مي و  مح«شناختم  لفنونعلوم  را دا تأسيس  ا  ت صفويه  آغاز  از  و » ضه  پيشنهاد  ا  ب
ين ب همايش  تشارات  ن ا مجموعة  در  و  آمد  فراهم  من  وسيلة  به  ايشان  قرطبه  ياري  لمللي  ا

شمارة  اصفهان،  سال  23و  دعوت  1384در  بق،  سوا اين  ا  ب بود.  شده  منتشر  و  چاپ 
سه روز  در  و  پذيرفم  را  ش ايشان  مسكو  وارد  مهرماه  نوزدهم    ديم.شنبه 

فارس ياد  ن ب از  سروستاني  كمالي  كوروش  بودند  آقاي  ما  ه  همرا سفر  اين  در  يز  ن شناسي 
داشتند. ال  ع ف حضور  همايش  در    و 

سخنراني ا  ب مهرماه  يستم  ب روز  در  سپس  همايش  و  فتتاح  ا اعضا  از  برخي  هاي 
گروه فعاليت در  اعضا  كرد: هاي  كار  به  شروع  زير  ترتيب  به  زير  تخصصي    هاي 
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ارة  سخنراني درب گروه  اين  روسيه«در  نشناسان  يرا ا از  برخي  ا  ب من  در » آشنائي  كه  بود 

سال در  كه  بردم  ام  ن مينورسكي  پروفسور  از  خود  نشكدة  سخنان  دا در  من  كه  هائي 
سال در  لندن  نشگاه  دا فريقائي  ا و  خاورشناسي  تدريس  1341و  1340هاي  مطالعات 

و مي مباحثات  و  كرد  دعوت  كمبريج  به  مرا  ما  كردم،  ميان  بسياري  مفاوضات 
بود. فايده  مفيد  بسيار  بسيار  كه    درگرفت 

و  گشتم  ا  آشن تهران  در  بود،  اسماعيلي  مطالعات  در  متخصص  كه  يوانف  ا پروفسور  ا  ب
اره پ ارة  سودمند  درب گفتگوئي  ما  ميان  اسماعيليان  و  ناصرخسرو  به  مربوط  مسائل  از  اي 

داد.   رخ 
كشف از  من  گذشته  اين  تصح از  ارة المحجوب  درب برتلس  كتاب  از  و  ژوكوفسكي  يح 

جغرافي ارة  درب كراچوفسكي  كتاب  و  ليان  اسماعي و  مسلمان  ناصرخسرو  نان  دا
كردم. استفاده ياد  نيكي  به  جلسه  اين  در  آنان  از  و  بردم  واني  فرا   هاي 

و  اسالمي  جمهوري  سفير  وسيلة  به  كه  مهماني  در  همايش  روسي  و  يراني  ا اعضاي 
در يران  ا فرهنگي  قرار  رايزن  و  آراء  بادل  ت به  و  شركت  ود،  ب گشته  ا  رپ ب روسيه 

پرداختند. همكاري علمي    هاي 
سخنراني روز  همين  ازظهر  روسي  بعد  و  يراني  ا اعضاي  وسيلة  به  حافظ  ارة  درب هائي 

ارة  درب من  كه  شد  يراد  اسالمي«ا علوم  و  كردم.» حافظ    صحبت 
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ك كردم  حافظ  يات  ب ا از  بعضي  به  اشاره  خود  سخنان  طي  در  ميمن  نشان  او  ه  داد 
آنكه   نه نخست  است.  داشته  اسالمي  علوم  به  تسلّط  عالم،  يك  عنوان  به  بلكه  شاعر  نها  ت

است: گفته  خود  كه  بوده  كريم  قرآن  حافظ    او 
حافظ تو  شعر  از  خوشتر  داري نديدم  سينه  ندر  ا كه  قرآني   به 

قرائت به  چهارده و  است: هاي  گفته  كه  آنجا  وده،  ب واقف  قرآن    گانة 
حافظ عشقت سان   به  خود  گر  اد  فري به  روايت رسد  چهارده  ا  ب بخواني  بر  ز   قرآن 

جمله: از  است  آورده  خود  اشعار  در  را  كريم  قرآن  مضامين  از  بسياري    او 
كشيد توانست  ن امانت  ار  ب زدند آسمان  نه  ديوا من  ام  ن به  فال   قرعة 

شريفة:  آية  به  اشاره  االما«كه  ا  عرضن ا  ّ ن االرض نةا و  لسموات  ا ان  علي  فابين  الجبال  و 
نها   دارد.» يحمل

حديث  به  اشاره  بيت  اين  در  ين«او  لطّ ا و  لماء  ا بين  آدم  و  ا   ي ب ن   كند: مي» كنت 
دردكشان طايفة  از  من  روز  آن  تاك بودم  از  نه  و  بود  نشان  تاك  از  نه   نشان كه 

بيت: اين  در    و 
عذر را  همه  ملّت  هفتادودو  جنگ 

نه   ب
زدن فسانه  ا ره  حقيقت  نديدند   دچون 

فلسفه  يعيات  طب مباحث  از  يكي  كه  اليتجزّي  جزء  ا  ي فرد  جوهر  به  اشاره  بيت  اين  در 
مي   كند: است، 

فرد جوهر  در  به  شائ بود  ن زينم  ا  بعد 
استدالليست خوش  نكته  اين  بر  تو  دهان   كه 

دارد: است،  كالم  علم  مهم  مباحث  از  كه  قدر  و  قضا  به  اشاره  زير  بيت  در    و 
ازلي حكم  گل  و  گالب  كار  ايندر 

  بود
پرده وان  ازاري  ب شاهد  باشد كاين   نشين 

همچون: دارد  عرفان  و  تصوف  مباحث  از  برخي  به  اشاره    او 
نيست حائل  هيچ  معشوق  و  عاشق  برخيز ميان  ميان  از  حافظ  خودي  حجاب  خود   تو 

مي متّعظ  غير  واعظان  مالمت  و  موعظه  به  او  تسلّط  در    گويد: و 
بر من و  محراب  در  جلوه  كاين  ند مي واعظان  مي  كن خلوت  ه  ب مي چون  ديگر  كار  آن  ند روند   كن

مي است،  اخالق  علم   مهم مباحث  از  كه  مروت  و  را  مدا در    گويد: و 
است حرف  دو  اين  تفسير  گيتي  دو  را آسايش  مدا دشمنان  ا  ب مروت  دوستان  ا   ب
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نشان كه  مثال  ا از  بعضي  مثل  در  است  استاني  ب رسوم  لكرام «دهندة  ا كاس  من  لالرض  و 
  گويد:» بنصي

جرعه خوري  شراب  خاكاگر  بر  فشان  باك اي  چه  غير  به  رسد  نفعي  كه  اه  گن آن   از 
ستاره علم  مي در  ديده  او  از  اشاراتي  يز  ن نجوم  و    شود: شناسي 

عشق هيأت  علم  علميست  است عجب  زمين  هفتم  هشتمين  چرخ   كه 
است: برده  كار  به  را  بديع  علم  صنايع  از  يكي  زير  بيت    در 

ره  زند  ساقيچنان  غمزة  كند اسالم  صهيب  مگر  ا  صهب ز  اجتناب   كه 
طالع يعني  نجوم  احكام  علم  به  او  توجه  بيت  اين  در  مي و  را    رساند: شناسي 

نشناخت منجم  هيچ  مرا  بخت  زادم كوكب  طالع  چه  به  گيتي  مادر  از   يارب 
ا آث كه  كتابي  نمايشگاه  از  و  شد  تقديم  اعضا  از  برخي  به  جوايزي  روز  اين  نِ  ا اي پ ر در 

آمد. عمل  به  ديدار  بود،  گذاشته  نمايش  به  آن  در    اعضا 
كه  اشراق  مجلة  دوشماره  و  ا  ي حيدرن دكتر  كوشش  به  كه  نستيك  يرا ا مجلة  شماره  يك 

مي منتشر  مسكو  در  هادوي  دكتر  كوشش  تحريره  به  هيأت  عضو  من  دو،  هر  در  و  شود 
اير فرهنگ  و  زبان  في  معرّ در  را  مجله  هردو  و  شد  داده  من  به  حكمت هستم،  و  ان 

يافتم. سودمند  و  مفيد  است،  اسالمي  نديشة  ا محصول  كه  يه  تعال   م
جمعه،  روز  بين22در  ياد  ن ب محل  در  اسماعيلي  شيعيان  از  گروهي  لمللي  مهرماه  ا

يران و  ا فيلسوف  و  شاعر  بادياني،  ق ناصرخسرو  حكيم  ارة  درب من  و  آمدند  گرد  شناسي 
گر شاعر  آن  كوشش  از  و  كردم  صحبت  يراني  ا ّم  خاندان  انمتكل ستايش  در  قدر 

نديشه ا نشر  و  يغمبر  آمد. پ عمل  به  تقدير  و  تحسين  ان،  آن واالي    هاي 
بيست روز  نشد،  در  از  ب آن  جلوي  چرخ  كه  اسالمي  جمهوري  پيماي  هوا ا  ب آبان  وهشتم 

شديم  اد  مهرآب فرودگاه  وارد  اضطراري  درهاي  از  آمدن  ائين  پ ا  ب بال  و  هول  ميان  در 
قض به  راضي  من  كه  هادي درحالي  مالّ حاج  از  مصراع  اين  و  بودم  شده  خداوندي  اي 
مي زمزمه  خود  ا  ب را  اعترضا«كردم:  سبزواري  ما  قضي  ما  ب ضا  لرّ ذوا .و  «  

و  يران  ا اسالمي  جمهوري  سفير  سجادي،  مهندس  آقاي  از  را  خود  سپاس  ايان  پ در 
سركا و  دهشيري  دكتر  و  فرهنگي  يزني  را از  طباطبايي  دكتر  و  براهيمي  ا دكتر  ايان  ر آق

ياد  ن ب از  ا  ي حيدرن دكتر  آقاي  و  اسالمي  باطات  ارت و  فرهنگ  سازمان  از  حسيني  خانم 
ين ايران ب لمللي  در  ا خود  سهم  به  هريك  كه  مسكو  نشگاه  دا استادان  و  ا  ي ول ا و  شناسي 

مي اظهار  كردند،  كمك  سودمند  و  ار  پرب همايش  اين    دارد. برگزاري 
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ل مقا بزرگداشتفراخوان  رفيعيان ة  استاد    نامة 
ن يادبود ا مناسبت  به  دارد  نظر  در  ايران  فارسي  ادب  و  زبان  ترويج  جمن 

فقيد،  شوراي ياد  زندهدانشمند  اسبق  دبير  اسماعيل رفيعيان،  دكتر  استاد 
لغت 2منطقه فان  ّ مول از  تبريز،  آزاد  دانشگاه  پژوهشي  معاون  دهخدا،  و  نامة 

كشوري  نمونة  اهداكنندة  تبريز،  ملّي  كتابخانة  امناي  هيأت  عرصة عضو  در 
سال  در  كتاب  علمي  1381اهداي  مراكز  در  فارسي  ادبيات  و  زبان  مدرس  و 

تبريز،  دانشگاه  و  سازد. مجموعهتهران  منتشر  ادبي را  و  علمي    اي 
مي ايشان دعوت  همكاران  و  دانشجويان  و  تقديم  از دوستان  ا  ب شود كه 

كه  مقاله مطالبي  يا  و  خاطرات  حاوي  آناي  عالقة  بوده  مورد  است، مرحوم 
يفزايند. ب مجموعه  اين  غناي    بر 

مقاله  ارسال     20/10/1390مهلت 
مقاله: ويژگي تنظيم  دانشگاهي  هاي  مراكز  نگارش  اصول  ا رعايت  ب بايد  مقاله 
رسم نرم و  تحت  فارسي،  ادب  و  زبان  فرهنگستان  پيشنهادي  افزار  الخطّ 

word/2003  ارسال الكترونيك  پست  طريق  از  زير  موارد  رعايت  ا  ب  ،
  دد:گر

سياه  زر  قلم  ا  ب سطر،  وسط  مقاله  باالي  در  مقاله:     13عنوان 
مقاله،  عنوان  زير  در  علمي:  عنوان مرتبة  و  نويسنده  خانوادگي  نام  و  نام 

سياه  زر  قلم  ا  ب چپ،    12سمت 
نازك  زر  قلم  ا  ب مقاله:    14متن 

پايين  و  حاشيه: باال  ا  ب متن   - متر سانتي3راست  - متر سانتي3فاصلة 
  متر سانتي2چپ

امه:  ن ا ي       mataleat@gmail.com   را
رساني:    اطالع    www.ispl.irپايگاه 

ساعت تلفن از  چهارشنبه  و  دوشنبه    )021(88953485  :)14الي 10(روزهاي 
  ) 021(88953488  دورنگار:         
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ی  د ا ن    و
عل  پژوهشي) –مي (مجلة 

  
شمارة  اول)4نشرية  شمارة  سوم،  سال   ) 

  
نشرية  چهارم  ادبي«شمارة  تابستان » فنون  و  شد.  122در  1390بهار  منتشر  صفحه 

مي شماره  اين  نيم: در    خوا
جهرمي،  تسليم  به(فاطمه  مطاي و  طنز  در  متضاد (گروتسك)  و  اهمگون  ن احساسات  تلفيق 

ثابت طهراني  اهيد  ن جناس(دكتر  به  ديگر  نگاهي   / يان) ب ل طا يحيي  تقي  ،دكتر  دكتر 
 / ريان) امدا شيوهپورن و  روايي  مثنوي( شكست  در  داستان  به  بازگشت  سميرا هاي  دكتر 

امشكي قوام)/  ،ب لقاسم  وا ب ا يرة دكتر  شتاب Diction( نواژگادا در  آن  نقش  و   (
جاهدجاه عباس  شاهنامه(دكتر  تفاهاي  ،روايت  ق ا سبكي  مقايسة  رضايي)/  ليال  دكتر 

صحرايي قاسم  دكتر  حيدري،  علي  (دكتر  حافظ  از  )  ،صائب  ا ي ن مؤمن  درآمدي پروين 
سبك كميلي)/  بر  مختار  سمرقندي(دكتر  ظهيري  آثار  داستانشناسي  شناسي  هاي  سبك 
ا اه  اصفهانيكوت نصر  درضا  محم اينده(دكتر  پ لقاسم  وا واژه  ،ب دو  تحليل  طاليي)/  مولود 

. منصوري) قاطع(مجيد  برهان  و  جهانگيري  فرهنگ  در  ساختگي  تركيب    و 
  

اين شماره: علمي    همكاران 

اصفهان) دانشگاه  نشيار  آقاحسيني(دا حسين  راني ، دكتر  دا احمدي  اكبر  علي  دكتر 
دك اصفهان)،  نشگاه  دا اصفهان)، (استاديار  نشگاه  دا نشيار  اباصفري(دا ب اصغر  علي  تر 

عالمه  نشگاه  دا نشيار  بشيري(دا محمود  دكتر  بريز)،  ت نشگاه  دا اقري(استاد  ب مهري  دكتر 
احمد  دكتر  مازندران)،  نشگاه  دا نشيار  پورآالشي(دا حسن  حسين  دكتر  طباطبايي)، 

د يان(استاديار  ن دهقا جواد  دكتر  بهشتي)،  شهيد  نشگاه  دا نشگاه خاتمي(استاد  ا
رضا  محمد  دكتر  شيراز)،  نشگاه  دا نشيار  زمين(دا رياحي  زهرا  دكتر  هرمزگان)، 
نشگاه  دا عابدي(استاد  محمود  دكتر  كرمان)،  اهنر  ب شهيد  نشگاه  دا نشيار  صرفي(دا
محمود  دكتر  بهشتي)،  شهيد  نشگاه  دا غالمرضايي(استاد  محمد  دكتر  معلم)،  تربيت 

ع فضيلت دكتر  تهران)،  نشگاه  دا كاشان)، (استاديار  نشگاه  دا اديار  فوالدي(است ليرضا 
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نشگاه  دا مالمير(استاد  تيمور  دكتر  شيراز)،  نشگاه  دا كرمي(استاد  حسين  محمد  دكتر 
محمد  دكتر  كرمان)،  اهنر  ب شهيد  نشگاه  دا مدبري(استاد  محمود  دكتر  كردستان)، 
نشگاه  دا ابادي(استاديار  آسي محمدي  علي  دكتر  بريز)،  ت نشگاه  دا نشيار  پور(دا مهدي 
دكتر   ،( طباطبايي  عالمه  نشگاه  دا نشيار  (دا پارسا مستعلي  غالمرضا  دكتر  شهركرد)، 
اصفهان)،  دانشگاه  نوريان(استاد  مهدي  دكترسيد  شيراز)،  نشگاه  دا نشيار  نحوي(دا اكبر 

يلمه احمدرضا  . دكتر  دهاقان) واحد  اسالمي  آزاد  نشگاه  دا نشيار  (دا   ها
 

 
نشرية فنون ادبي   دفتر 

اصفهان ب ،نشاني:  ا جريبخي هزار  اصفهان ،ان  و  ،دانشگاه  تحقيقات  معاونت  حوزه 
ناوري   ف
   73441،81746كدپستي

     7932175تلفن: 
    7932177دورنگار: 

لكترونيكي:  ا lپست  iar@ui.ac.ir   
fonoon_adabi@yahoo.com  

  
شود:اين مي  يه  ما ن زير  اطالعاتي  هاي  يگاه  ا پ در    مجله 

شگاهي  ن دا جهاد  علمي  اطالعات  يگاه  ا  www.SID.irپ
اسالم  جهان  علوم  نادي  ست ا يگاه  ا   www.isc.gov.irپ

كشور  شريات  ن اطالعات  انك    www.magiran.comب
اصفهان  شگاه  ن دا مجالت     www.uijs.ui.ac.irسايت 
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ک د و ت  ا ی د ا ت  ا ع ا    ط
علمي    پژوهشي) –(مجلة 

  
شمارة  دوم) 4نشرية  شمارة  دوم،    (سال 

  

نشرية  چهارم  كودك«شمارة  ادبيات  زمستان » مطالعات  و  اييز  صفحه  168در 1390پ
است: مقاالت  اين  دربردارندة  شماره  اين  شد.    منتشر 

الاليي در  روايت  يرانيساختار  ا جالليهاي  له  يدا صديقه  (دكتر  پندري، 
داستانضمير)/  پاك در  آن  عناصر  و  شهري  محيط  و  تحليل  كودك  هاي 

حسننوجوان كاووس  اسدي)/  (دكتر  سمانه  شعر لي،  توفيق  محمد »(باران«راز  دكتر 
كتاب  خسروي ازنويسي  ب در  داستان  عناصر  به  نگاهي  يان)/  دهقان جواد  دكتر  شكيب، 

نان قصه نوجوا براي  دمنه  و  يله  كل شيرين  مسعود هاي  دكتر  صفري،  جهانگير  (دكتر 
نه ترا در  روايت  عنصر  بهزادي)/  نجفي  سجاد  مصطفي  رحيمي،  كودكانة  هاي 

لهيان، عبدا ائقه  فه بررسيدكتر احمد رضي)/  رحماندوست(ف ّ يگانگي هاي مؤل  در ازخودب
ذاكركريمي،  محمدحسن نوجوان(دكتر و كودك هاي داستان / مختار  ترجمة ي)

بررسي كودكان:  دبيات  شخصيت ا خاص  اسامي  نه  ترجمة  ويژه(پروا طور  به  ها 
. للهي)   معاذا

شماره: اين  علمي    همكاران 

احمدي،  حبيب  حجواني،  دكتردكتر  مهدي  دكتر  جاللي،  مريم  دكتر  پورگيو،  فريده 
خجسته،  حسن  كاووسدكتر  فرامرز  دكتر  جواد دكتر لي،  دكتر  د،  خسرونژا مرتضي 

رياحي زهرا  دكتر  يان،  ن دك دهقا عباسي، زمين،  علي  دكتر  صديقي،  مصطفي  دكتر تر 
مالمير،  تيمور  دكتر  قاسميان،  خسرو  دكتر  صالح،  عمل  ا  احي دكتر  لهي،  عبدا يژه  من

مدرس لرضا  عبدا مكتبي دكتر  ا  روي دكتر  زرين  زاده،  دكتر  نظري،  جليل  دكتر  فرد، 
  واردي.
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نشرية  كودكدفتر     مطالعات ادبيات 

ارم  شيراز،نشاني:  ساختمانپرديس  مطالعات  ،  مركز  اجتماعي،  مطالعات  پژوهشكدة 
شيراز نشگاه  دا كودك،  دبيات    ا

دورنگار:  و     0711- 6460763تلفن 

لكترونيك:  ا   clsjournal@shirazu.ac.irپست 
ترنتي: ن ي ا ايگاه    razu.ac.ir/succls/http://shi پ
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ا ن و ی ژپ ر ب  د ا و  ن  ا ب   ز
ا( ی و   )و

علمي    پژوهشي انجمن) –(مجلة 
  

پنجم 17نشرية شمارة  سال  اول) –(    شمارة 
نشرية  هفدهم  گويا«شمارة  هار» گوهر  اين  196در  1390ب در  شد.  منتشر  صفحه 

مي نيم: شماره   خوا

فارسي ان  زبـــ در  واژه  ســـاخت  در  رار  تكـــ روش  اييبررســـي  وفـــ عبـــداهللا  - (عباســـعلي 
فشـين   ا ماجراي  از  تنوخي  و  يهقي  ب روايت  در  داستاني  شگردهاي  مقايسة   / بوغبيش)  آل

حسام بودلف(سعيد  بالغـت       و  منظـر  از  كاشـاني  محتشـم  و  كاشـاني  كليم  مقايسة  پور)/ 
دي محم پرستگاري)/  - شعري(علي  تصار  ن ـاني و طبقـه   ا بنـدي سـخنان    زندگي و آثار شاه بن شـجاع كرم

انگرد)/و(ا جهــ ــاني( فرانــك  ــا اميرخ ــان از رض قهرمــان  بهجــتنقــدي بــر دو رم ازي)/  حجــ ادات  ســ ل ا
ه ل رمان مسأ در  حسـن   دار  سووشـون(علي  و  مدرسه  مدير  ميرعلـي  هاي  رازق   - زاده  سـيد 

يـــل    تحل و  بررســـي  يان)/  ات ــ روضـ مـــريم  يده  (ســـ ا ي االول تـــذكرة  ملحقـــات  ويان)/  رضـــ
ش ويژگي در  ينه  چوب بهرام  داستان  حماسي  طاهريهاي  د  فردوسي(محم د   - اهنامة  محمـ

ثاني)   مؤمني 
  

شماره: اين  علمي    مشاوران 
نشگاه دا (استاديار  ا ن آذرمي محمدتقي  قزوين بين دكتر  خميني  مام  ا لمللي  دكتر )، ا

آقاحسيني لو(حسين  آيدن سجاد  اصفهان)،دكتر  نشگاه  دا نشيار  يام (دا پ نشگاه  دا استاديار 
را دا احمدي  اكبر  علي  اروميه)،دكتر  مهدي (نينور  اصفهان)،دكتر  دانشگاه  استاديار 

اصفهان)،(تدين نشگاه  دا لفقاري استاد  ذا حسن  تربيت (دكتر  نشگاه  دا استاديار 
راستگو مدرس)، محمد  سيد  كاشان)،(دكتر  دانشگاه  اديار  راشد  است محمدرضا  دكتر 
مشهد)،(محصل فردوسي  نشگاه  دا رضي استاديار  احمد  گيالن)،(دكتر  دانشگاه  نشيار   دا
روحاني دكتر كاشان)،(رضا  نشگاه  دا شريفي استاديار  غالمحسين  استاديار (دكتر 

اصفهان)، نشگاه  صرفي دا محمدرضا  كرمان)،(دكتر  اهنر  ب شهيد  نشگاه  دا نشيار    دا
يان ب ل طا يحيي  كرمان)،(دكتر  اهنر  ب شهيد  دانشگاه  عابدي استاد  محمود  استاد (دكتر 

تهران)، معلم  تربيت  نشگاه  علوي دا مهيار  معلم (ممقد دكتر  تربيت  نشگاه  دا استاديار 
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فوالدي سبزوار)، غالمرضا  كاشان)،(دكتر  نشگاه  دا رحيم  استاديار  دكتر 
اروميه)،(كوشش نشگاه  دا محمدي استاديار  علي  ابادي دكتر  نشگاه (آسي دا استاديار 

اقري شهركرد)، ميرب اصغر  علي  سيد  اصفهان)،(فرد دكتر  نشگاه  دا نشيار  اكبر  دا دكتر 
دا(نحوي نشيار  شيراز)،دا اصفهاني نشگاه  نصر  محمدرضا  دانشگاه  (دكتر  استاديار 

يوسف اصفهان)، محمد  ري دكتر  ي شيراز)،(ن نشگاه  دا مهوش  استاد  دكتر 
اروميه)(واحددوست دانشگاه    .استاديار 

  

ا)دفتر نشرية  گوي فارسي (گوهر  ادب  و  زبان    پژوهشنامة 
هزارجريـــب،  بـــان  ا خي فهان،  اصـــ اني:  نشـــ

اصفهان،  نشگاه    دا
نساني د ا علوم  و  دبيات  ا نشكده    ا

پستي    81744كد 
  0311_ 7933097تلفن: 

  0311_7933151دورنگار: 
نشريه:    سامانه 

http://uijs.ui.ac.ir/jpll   
لكترونيكي:  ا   gawhar@litr.ui.ac.irپست 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

گاه ي ا پ در  شريه  ن تهاياين  مياطالعا يه  ما ن زير    شود: ي 
علمي  اطالعات  گاه  ي ا شگاهي پ ن دا    www.SID.irجهاد 

گاه ي ا ( پ اسالم  جهان  علوم  نادي  ست    ISC (www.srlst.comا
) از پايگاه استنادي علوم IFضريب تأثري ( داراي 

  )ISCجهان اسالم (
i
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ايران فارسي  و ادب  ترويج زبان    انتشارات انجمن 

  
نشر تازه   هاي 

  
  غزل هاي حافظ شيرازي

اهتمام   به 
منصوري علي    محمد 

اشر:   ن
اسالمي  مطالعات    موسسه 

تهران نشگاه  گيل - دا مك  نشگاه   دا

اول    1389چاپ 
  تومان18000ص 526+ 40

 

كتاب  اين  ساقيو غزل  495در  و  الد مثنوي  شمس  امة  شيرازي ن حافظ  محمد  ين 
حافظ(وفات  به  و  792معروف  قزويني  محمد  عالمه  نسخة  اساس  بر  قمري)  هجري 

نگليسي  ا ترجمة  ه  همرا به  غني  قاسم  كالرك  40دكتر  فورس  لبر  وي هنري  از  آن  غزل 
است.  آمده  مرتضوي  منوچهر  دكتر  از  اي  مقاله  يز  ن   و 

مط موسسة  تأسيس  سال  دومين  و  چهل  مناسبت  به  كتاب  اسالمي(اين  ديماه 14العات 
نويه  4 - 1347 است.1969ژا شده  منتشر  منصوري  محمدعلي  اهتمام  به   ( 

  
  
  پايان

 
  


