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و  زبان  ترويج  انجمن  رئيس  ا  ب علمي  هاي  انجمن  كميسيون  دبير  جلسة 
ايران فارسي    ادب 

در  علمي  هاي  انجمن  كميسيون  ير  دب راري،   ب مرتضي  دوشنبه دكتر  روز 
نشگاه  12ساعت 1391ماه ارديبهشت25 دا ـ  تهران  نشگاه  دا اسالمي  مطالعات  موسسة  در 

فعاليت مك مورد  در  محقق  مهدي  دكتر  ا  ب و  يافت  حضور  ازجمله  گيل  انجمن  هاي 
شعبه پرداختند تأسيس  گفتگو  به  ديگر  كشورهاي  در  انجمن    .هاي 

شاهنامه از  رونمايي  مراسم  طرفين،  همكاري  ا  ب شد  ر  مقرّ جلسه  اين  خطّ (در  به 
استع انجمن  نشرية  چهلمين  كه  انجمن ) مادالكتاب  تأسيس  سال  چهلمين  مناسبت  به 

شود   .برگزار 
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الهوري اقبال  المللي  بين    همايش 
فردوسي  نشگاه  دا وسيلة  به  الهوري  قبال  ا لمللي  ا بين  ماه  31و  30همايش  فروردين 

ترو 1391 انجمن  جمله  از  علمي  موسسة  و  نهاد  چندين  مشاركت  ا  ادب ب و  زبان  يج 
شد برگزار  مشهد  در    .فارسي 
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المللي  بين  همايش  هفتمين    گزارش 

ايران فارسي  ادب  و  زبان  ترويج    انجمن 

بين همايش  همكاري  هفتمين  ا  ب يران  ا فارسي  ادب  و  زبان  ترويج  انجمن  لمللي  ا
شهريورماه  انزدهم  پ تهران  طباطبايي  عالمه  نشگاه  آن   1391دا ادبيات  دانشكده  در 

نشگا كرددا كار  به  آغاز    .ه 
يران ا دكتر  همايش  تاحية  ت ف ا جلسة  كرد  در  اعالم  خود  گزارش  در  همايش  ير  دب زاده، 

تعداد  لحاظ 1960كه  به  كه  شد  ارسال  همايش  يرخانة  دب به  مقاله  اصل  و  چكيده 
حوزه در  بيشتر  بين موضوعي  مطالعات  ادبي،  نظرية  و  نقد  دبيات  رشته هاي  ا اي، 
داستاني، ادبيات  متن تطبيقي،  و  عرفان  معاصر،  است ادبيات  بوده  به . پژوهي  توجه  ا  ب

خالقيت  از  تركيبي  همايش  اين  علمي  حاصل  دانشجويان،  و  استادان  استقبال 
است استادان  تجربة  و  جوان    .پژوهشگران 

وفايي دكتر  جلسه  ادامة  فارسي(در  زبان  گسترش  شوراي  سيد )رئيس  دكتر   ،
شريعتي لدين  ط(صدرا عالمه  نشگاه  دا محقق)باطباييرئيس  مهدي  دكتر  انجمن (،  رئيس 

فارسي ادب  و  زبان  در ) ترويج  همايش  اين  نجام  ا ضرورت  و  فارسي  زبان  مورد  در 
پرداختند سخنراني  به  آن    .ترويج 

جلسه  اين  در  مقدم  همچنين  ير  دب محمد  و (دكتر  زبان  فرهنگستان  علمي  معاون 
فارسي دبيات  مورد ) ا فارسي،«در  ادب  و  زبان   خواسته فرهنگستان  و  به » ها داشته 

پرداخت سخن  يراد    .ا
آن،  در  كه  داشت  دامه  ا شهريورماه  هفدهم  ا  ت همايش  در  101اين  نشست  21مقاله 

شد ئه  را ا خارجي  و  داخلي  پژوهشگران  و  استادان  وسيلة  به  تخصصي  و    . عمومي 
دكتر  از  بودند  عبارت  داشتند،  حضور  مراسم  اين  طول  در  كه  خارجي  مهمانان 

مجي فغانستان(دعظيمه  مظهر)ا سليم  دكتر  وهاب)پاكستان(،  سليم  دكتر  ، )تاجيكستان(، 
عابدحسين محمد  اشتياق) هند(دكتر  شيخ  احمد  دكتر    ).هند(و 

امه رن ب از  دبيات  يكي  ا تخصصي  فزارهاي  ا نرم  ا  ب آشنايي  كارگاه  دوم،  روز  هاي 
شد ا  رپ ب رئيسي  احسان  مهندس  وسيلة  به  كه  بود    .فارسي 

امه رن ب ديگر  علمي  هاي از  مجالت  يران  سردب نشست  روز،  در  –اين  كشور  پژوهشي 
نارشته ي ب مطالعات  فارسي  ادبيات  و  زبان  و (اي  رشتة  پژوهشگران  پاسخ  و  پرسش 

يران چترودي، ) سردب پورخالقي  دكتر  ناهي،  پ دكتر  خراساني،  اميري  دكتر  حضور  ا  ب
اقري ميرب دكتر  و  مصطفوي  دكتر  مجد،  دكتر  شعيري،  دكتر  يار،  خدا بود دكتر    .فرد 
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و  فرهنگ  وزير  سخنراني  و  حضور  ا  ب جمعه  روز  در  كه  همايش  امية  ت اخت مراسم  در 
زبان  آموزش  فشردة  لوح  از  شد،  برگزار  حسيني  دمحمد   سي دكتر  اسالمي،  ارشاد 

فارسي(فارسي ادبيات  و  زبان  گسترش  شد) شوراي    .رونمايي 
شهريورماه  هفدهم  روز  ظهر  همايش  ش 1391اين  ية  ن ا ي ب قرائت  ا  در  ركتب كنندگان 

داد ايان  پ خود  كار  به  عابديان  دكتر  وسيلة  به    .همايش 
  

المللي  بين  همايش  هفتمين  پاياني  يانية    ب

فارسي ادب  و  زبان  ترويج    انجمن 

آموزشي  گروه  ويژه  به  تهران  طباطبايي  عالمه  نشگاه  دا همت  ا  ب و  خداوند  ياري  به 
فارس ادب  و  زبان  ترويج  انجمن  و  فارسي  ادبيات  و  همدلي زبان  و  همراهي  ا  ب يران  ا ي 

پژوهشگاه  فارسي،  ادب  و  زبان  گسترش  شوراي  فارسي،  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
هفتمين  كتاب،  خانة  و  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رتباطات  ا و  هنر  فرهنگ، 

بين ا همايش  ت انزدهم  پ تاريخ  در  يران  ا فارسي  ادب  و  زبان  ترويج  انجمن  لمللي  ا
ن دا در  شهريورماه  تعداد هفدهم  آن،  طي  كه  گرديد  برگزار  طباطبايي  عالمه   21شگاه 

و  تشكيل  تخصصي  و  عمومي  شد 101نشست  ئه  را ا شركت. مقاله  اين   ما  در  كنندگان 
كوشش از  قدرداني  و  سپاس  ضمن  بيهمايش  زحمات  و  برگزاركنندگان، ها  دريغ 

ميخواسته اعالم  زير  شرح  به  را  خود    :داريمهاي 
كه . 1 اين  به  توجه  ا  اسالميب فرهنگ  آينة  فارسي  ادبيات  و  مظهر  - زبان  و  يراني  ا

امر  اين  بر  را  خود  همت  نهايت  امر  مسئوالن  است،  يران  ا ملت  يكپارچگي  و  وحدت 
فراهم ا  ب ا  ت زمينه بگمارند  براي آوردن  قتصادي  ا و  سياسي  اجتماعي،  فرهنگي،  هاي 

گام نفيس  گنجينة  اين  رندارتقاي  بردا استواري    .هاي 
آنجا .2 عالقهاز  ادب كه  آثار  تحقيقات  و  مطالعات  و  فارسي  زبان  فراگيري  به  مندان 

بي يران  ا از  خارج  ادب  فارسي  و  زبان  ترويج  انجمن  ذاتي  وظايف  جمله  از  و  شمارند 
سازد،  فراهم  خارج  و  داخل  در  را  زبان  اين  گسترش  زمينة  كه  است  آن  يز  ن فارسي 

كرسي موضوع  است  فارسي شايسته  دبيات  ا و  زبان  نتخاب  هاي  ا و  ديگر  كشورهاي  در 
شود يشتري  ب اهتمام  نمند  توا و  مجرب    .استادان 

مي. 3 درخواست  فناوري  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  مسئوالن  ضمن  از  شود 
صاحب فراهم حضور  زمينة  رشته كردن  در  سياستگزاري  نظران  براي  نساني  ا علوم  هاي 

تصميم رش و  دانشجويان  گزينش  كيفيت  و  كميت  زمينة  در  ادبيات سازي  و  زبان  تة 
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بررسي  و  استادان  جذب  روند  يز  ن ها،  نشگاه  دا لمللي  ا بين  واحدهاي  در  ويژه  به  فارسي 
گروه مديران  نتخاب  ا شيوة  و  علمي  هيأت  اعضاي  اساسي  ارتقاي  نظر  تجديد  ها 

نمايند   .ب
بر . 4 كه  سنگيني  بسيار  مسئوليت  به  توجه  ا  ب فارسي  ادب  و  زبان  فرهنگستان  از 

تظ ن ا دارد  ميعهده  فعاليت ار  كيفيت  ارتقاي  ضمن  مشاركت  رود  زمينة  خود،  هاي 
صاحب نشگاه استادان  دا همة  در  فارسي  نظر  دبيات  ا و  زبان  اعتالي  و  رشد  در  يز  ن را  ها 

استان مراكز  در  و  سازد  كند فراهم  ايجاد  نمايندگي  دفاتر     .ها 
مي. 5 تظار  ن معل ا يعني  فارسي  ادبيات  و  زبان  پيشگامان  جايگاه  به  و رود  آموزش  مان 

شود يشتري  ب توجه    .پرورش 
امه. 6 رن ب مسئوالن  مي از  درخواست  درسي  دروس  ريزي  ازنگري  ب و  تدوين  در  شود 

دوره ويژه  به  تحصيلي  مختلف  شيوه مقاطع  تكميلي  تحصيالت  تا  هاي  نمايند  اتخاذ  اي 
لحاظ ا  تاريخي ب مهم  مراكز  از  ازديد  ب براي  علمي  گردش  و  - كردن  داخل  فرهنگي 
ك گرددخارج  فراهم  مناسب  مجال    .شور 

درس . 7 نشجويان  دا مناسب  تعداد  كنار  در  كاربردي  و  شايسته  متون  ئة  را ا به  توجه 
از  دروس،  اين  مجازي  ئة  را ا از  اجتناب  و  نگارش  آيين  دروس  و  عمومي  فارسي 

ماست خواسته مهم  گروه . هاي  استادان  دارد  ضرورت  امور  بهتر  اجراي  براي  همچنين 
تأ ا  ب آموزشي  فعاليتهاي  حوزة  تخصص  و  عالقه  اساس  بر  دقت  و  و  مل  آموزشي  هاي 

پراكنده از  ا  ت كنند  مشخص  را  خود  شود پژوهشي  جلوگيري  ها    .كاري 
دست. 8 مسئوالن  علمي از  مجالت  يران  سردب و  مسئول  مديران  نشريات،  ندركار  - ا

مي درخواست  يكنواخت پژوهشي  به  نسبت  مقاالت  شود  پذيرش  معيارهاي  كردن 
بررسي پژو- علمي در  تسريع  و  پژوهشي  ـ  علمي  هاي  مجله  مستمر  ارزيابي  هشي، 
بكوشند مقاله پيش  از  بيش    .ها، 

دوره نشست. 9 ـ  تخصصي  بهره هاي  براي  فارسي  ادبيات  و  زبان  از  اي  گيري 
همايش ه  همرا به  فارسي  دبيات  ا و  زبان  پيشكسوت  استادان  شود تجربيات  برگزار    .ها 

كارگاه. 10 متنوع برگزاري  صاحب هاي  و  مجرب  استادان  توسط  براي  تخصصي  نظر 
ايي ن توا االبردن  مهارت ب و  در  ها   نشجويان  دا و  محققان  علمي،  هيأت  اعضاي  هاي 

شود زمينه يشتري  ب توجه  آن  به  ايد  ب كه  است  مهمي  موارد  از  مختلف    .هاي 
فرهيختگان . 11 و  نشجويان  دا ترغيب  و  كشور   مختلف  مناطق  ا  ب يشتر  ب آشنايي  براي 

ميشهرست نظر  به  فارسي  ادبيات  و  زبان  خطير  امر  به  كه  اني  است  آن  مفيدتر  رسد 



10  

شود همايش برگزار  ها  شهرستان  در   ً منحصرا ترويج  انجمن  مقرر . هاي  اساس،  اين  بر 
آينده  سال  همايش  همايش(شد  برگزار ) هشتمين  كرمان  اهنر  ب شهيد  دانشگاه  در 

  .گردد
منظور. 12 به   ، دائمي  يرخانة  دب است  ايسته  براي  فراهم ب مناسب  امكانات  كردن 

قطعنامه مفاد  گردد اجراي  داير  همايش    .هاي 
از  فارسي،  زبان  و  فرهنگ  عرصة  خدمتگزاران  براي  توفيق  آرزوي  ضمن  ايان  پ در 

دست و  تمامي  زبان  گروه  نشجويان  دا و  استادان  ويژه  به  همايش  يرخانة  دب ندركاران  ا
كار و  طباطبايي  عالمه  نشگاه  دا فارسي  دبيات  انجمن ا و  نشگاه  دا اين  محترم  كنان 

مي تشكر  يران  ا فارسي  ادب  و  زبان    .كنيمترويج 
  

بين شركت همايش  هفتمين  در  لمللي  كنندگان  ا

فارسي ادب  و  زبان  ترويج    انجمن 

طباطبايي  عالمه   1391شهريور  –دانشگاه 
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ی   ون اد
علمي (  )پژوهشي –مجلة 

  
شمارة  شمارة سال ( 6نشرية   )ولاچهارم، 

ادبي«نشرية  ششمشمارة  ابستان» فنون  ت و  هار  شد 130در  1391 ب منتشر  اين . صفحه 
است مقاالت  اين  رندة  دربردا  :شماره 

فردوسي شاهنامه  در  نقلي  ماضي  از  خاص  كيشه (نوعي  رضايتي  م  محرّ دكتر 
غيوري ، خاله /معصومه  ادبي مسأله  هاي پژوهش)  مطالعات  در  احمد (محور  دكتر 
فارسي» تعليل)/ رضي اضافه  حروف  و  عربي   ّ جر حروف  معاني  محمد (در  د  سي دكتر 
بن سول ا رّ ل نجف ، ا كاظمي  ه   اصطالحي )/آبادي سمي تركيب  دوگانه  نِ «مفهوم   ب از 

(» دندان محم يرانيدكتر  ا عربي)/د  و  فارسي  شعر  در  راهيم (تخلّص  ب ا دكتر 
يار عبيد ، خدا صالح  عبيد  معاصر)/يحيي  فارسي  در  استمراري  والي (نمود  دكتر 
سووشون جنبه)/رضايي رمان  نمادين  ب(هاي  ا رنجبدكتر  و )/رراهيم  قصص  شناسي  مأخذ 

تمثيل ل ا جامع  لفقاري(حكايات  ذوا حسن    )دكتر 
  

شماره اين  علمي    :همكاران 

الرسولدكتر  ابن  اصفهاناستاد(سيدمحمد  نشگاه  دا اقري، )يار  ب مهري  استاد (دكتر 
بريز ت نشگاه  راتي، )دا ب محمود  اصفهان(دكتر  دانشگاه  نشيار  جاللي )دا يداهللا  دكتر   ،

يزد(پندري نشگاه  دا نشيار  دكت)دا پور،  حسام  سعيد  شيراز(ر  نشگاه  دا نشيار  ، )دا
خطيبي والفضل  ب فارسي(ا ادب  و  زبان  فرهنگستان  عبداهللا )مربي  دكتر   ،

فردوسي(رادمرد نشگاه  دا راشد)استاديار  محصل  محمدتقي  دكتر  پژوهشگاه (،  استاد 
نساني ا خاله)علوم  كيشه  رضايتي  محرم  دكتر  گيالن(،  نشگاه  دا نشيار  سيده ، )دا دكتر 
روض يانمريم  اصفهان(ات نشگاه  دا ني، )استاديار  شكرا رضا  نشگاه (دكتر  دا استاديار 

صيادكوه، )اصفهان اكبر  شيراز(دكتر  نشگاه  دا نشيار  طغياني)دا اسحاق  دكتر  استاد (، 
اصفهان نشگاه  فاتحي، )دا قم(اقدس  نشگاه  دا ا)مربي  ي ن محسني  ناصر  دكتر  نشيار (،  دا
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كرمان اهنر  ب شهيد  نشگاه  محمدي )دا علي  دكتر  ادي،  ب ا دانشگاه (آسي استاديار 
فشاركي)شهركرد محمدي  محسن  دكتر  اصفهان(،  نشگاه  دا فاطمه )استاديار  دكتر   ،
اروميه(مدرسي نشگاه  دا فرد)استاد  اقري  ميرب اصغر  سيدعلي  دكتر  دانشگاه (،  استاد 
نجاريان)اصفهان محمدرضا  دكتر  يزد(،  نشگاه  دا وحيديان )استاديار  تقي  دكتر   ،
ار دانشگ(كامي فردوسياستاد  ياحقي)اه  محمدجعفر  دكتر  فردوسي(،  نشگاه  دا ، )استاد 

يوسفي محمدرضا  قم(دكتر  دانشگاه    ).استاديار 
  
 

ادبي فنون    دفتر نشرية 
جريب ،اصفهان: نشاني هزار  ابان  اصفهان ،خي نشگاه  و  ،دا تحقيقات  معاونت  حوزه 
   81746- 73441كدپستي فناوري
    7932177: دورنگار                 7932175: تلفن

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

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

نشگاهي  دا جهاد  علمي  اطالعات  يگاه  ا پ
www.SID.ir 

اسالم  جهان  علوم  نادي  ست ا يگاه  ا پ
www.isc.gov.ir  

كشور  شريات  ن اطالعات  انك  ب
www.magiran.com  

اصفهان  شگاه  ن دا مجالت  www.uijs.ui.ac.irسايت 
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نا  ی و ر   زبان و ادب 
ویا(   )و

علمي ( انجمن –مجلة    )پژوهشي 
  

شمارة  پنجم ( 19نشرية   )ومسرة شما –سال 
نشرية نوزدشمارة  ا«هم  گوي اييز» گوهر  شد 1390پ مي. منتشر  شماره  اين  نيم در    :خوا

عرفاني شعر  تأويل  و  رمزي  زبان  حال،  قتضاي  امداريان(ا پورن لِ )/ تقي  مث در  لي  تأم
ازي؟ ب معلّق  و  قاضي  مؤذني علي!(پيش  منصوري - محمد  /  مجيد  شعر )  بررسي  و  نقد 

اس انقالب  از  پيش  آييني  اكرمي (المينو  خاكپور - ميرجليل  اي )/ محمد  ّ تمن بررسي 
نظامي شيرين  و  خسرو  در  چترودي مه(لكاني  پورخالقي  فرضي - دخت  بررسي و )/ سارا 

غالمي(در شاهنامه» هفت بزم انوشيروان«تحليل  جوكار - فاطمه  داستان )/ نجف  تطبيقي  تحقيق 
يعقوب  آن) ع(حضرت  فرزندان  و  فريدون  مهدي(و  طرح  )/پور محمد  تحليلي  مقايسة 

نمايشنامة  محتواي  آبي«و  مترلينگ» پرنده  موريس  نصراصفهاني( از   - محمدرضا 
همتيان مثنوي زمينه)/ محبوبه  در  طنز  گفتگويي  كله(هاي  محمدي  د  - سر عليرضا  محم
يوسف نه - پور كاظم  خزا دعلي  دارلو محم.(  

  
شماره اين  علمي    :مشاوران 

آقاحسيني حسين  ن(دكتر  دا نشيار  اصفهاندا آيدنلو)شگاه  سجاد  دكتر  اديار (،  است
اروميه نور  يام  پ نشگاه  ابن)دا محمدرضا  دكتر  لرسول ،  اصفهان(ا نشگاه  دا ، )استاديار 

ني را دا احمدي  اكبر  علي  اصفهان(دكتر  نشگاه  دا محمدرضا )استاديار  دكتر   ،
ميني شيراز(ا نشگاه  دا اقري)استاديار  ب مهري  دكتر  تبريز(،  نشگاه  دا دكتر )استاد  تقي ، 

امداريان فرهنگي(پورن مطالعات  و  نساني  ا علوم  پژوهشگاه  مهدي )استاد  دكتر   ،
اصفهان(تدين نشگاه  دا جعفري)استاد  حميد  دكتر  ولي (علي قريه  ،  نشگاه  دا استاديار 

رفسنجان حسن)عصر  حسين  دكتر  آالشتي ،  مازندران(پور  نشگاه  دا نشيار  دكتر )دا  ،
محصل راشد  فر(محمدرضا  نشگاه  دا مشهداستاديار  رضا )دوسي  دكتر   ،

كاشان(روحاني نشگاه  دا نشيار  روضاتيان)دا مريم  سيده  دكتر  دانشگاه (،  استاديار 
مقدم)اصفهان علوي  مهيار  دكتر  سبزوار(،  معلم  تربيت  نشگاه  دا دكتر )استاديار   ،
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فوالدي كاشان(عليرضا  نشگاه  دا كوشش)استاديار  رحيم  دكتر  نشگاه (،  دا استاديار 
مح)اروميه علي  دكتر  شهركرد(آسيابادي مدي،  نشگاه  دا نشيار  محمود )دا دكتر   ،
ري  كرمان(مدب اهنر  ب شهيد  نشگاه  دا اقري)استاد  ميرب اصغر  علي  سيد  دكتر  استاد (فرد ، 

اصفهان نشگاه  نيكويي)دا عليرضا  دكتر  گيالن(،  نشگاه  دا محمدجعفر )استاديار  دكتر   ،
مشهد(ياحقي فردوسي  نشگاه  دا .استاد  (  

 
  
  
  

  
فارسي پژوهشدفتر نشرية  ادب  و  زبان  گويا(نامة    )گوهر 

اني هزارجريـــب، : نشـــ ان  بـــ ا خي فهان،  اصـــ
اصفهان،  نشگاه    دا

نساني  ا علوم  و  دبيات  ا نشكده    دا
پستي    81744كد 

  0311_ 7933097: تلفن
  0311_7933151: دورنگار

نشريه   : سامانه 
http://uijs.ui.ac.ir/jpll   

لكترونيكيپ ا : ست 
gawhar@litr.ui.ac.ir  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

يگاه ا پ در  شريه  ن تهاياين  مياطالعا يه  ما ن زير    :شود ي 
علمي  اطالعات  يگاه  ا نشگاهي پ دا    www.SID.irجهاد 
جه علوم  نادي  ست ا يگاه  ا اسالم پ    ISC (www.srlst.com(ان 

از پايگاه استنادي علوم ) IF(ضريب تأثري  داراي 
  )ISC(جهان اسالم 

i
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ايران فارسي  ادب  و  زبان  ترويج  انجمن    انتشارات 

  
نشر تازه   هاي 

  
  

 

  
شرح بزرگ ديوان 

  ناصرخسرو
  جلد دوم

  تاليف
محقق مهدي    دكتر 

اشر   :ن
اسالمي  مطالعات    موسسه 

تهران نشگاه  ن - دا گيلدا مك   شگاه 

اول    1390چاپ 
   تومان18000ص  649

ناصر  بومعين  ا شاعر، حكيم  علوي،  ناصرخسرو  به  معروف  بادياني  ق خسرو  فرزند 
پنجم  قرن  در  اسماعيلي  مذهب  غ  ّ ل مب و  واعظ  جهانگرد،  فيلسوف،  م،  ّ متكل نويسنده، 

سال . بود در  محقق  مهدي  همكاري  1353دكتر  ا  ب را  ناصرخسرو  ديوان  از  تصحيحي 
اختصاص م تعليقات  به  را  دوم  جلد  كه  داد  وعده  آن  در  و  رساند  چاپ  به  مينوي  جتبي 

ه  مي ب تنهايي  به  وي  تيجه  ن در  و  نرسيد  نجام  ا به  كار  اين  مينوي  درگذشت  ا  ب كه  دهد 
پرداخت جلد  آن  براي  مطالب  و  ها  يادداشت   .گردآوري 

ناصرخسرو  ديوان  از  جهان  مختلف  اقطار  در  كه  استقبالي  به  نظر  ا  در ب و  آمده  عمل  به 
در  را  او  ديوان  ازبكستان،  و  تاجيكستان  و  فغانستان  ا همچون  كشورها  از  برخي 

نشگاه دليل  دا به  او  اشعار  فهم  و  خواندن  كه  اين  به  ه  توج ا  ب يز  ن و  كنند  مي  تدريس  ها 
مولّف  نيست،  آسان  لفظي،  تعقيد  داشتن  يز  ن و  فلسفي  و  كالمي  مسائل  به  پرداختن 
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جاي به  گرفت  ديوان  تصميم  كامل  شرح  به  ديوان،  تعليقات  به  جلد  يك  اختصاص 
پردازد   . ب

براي  چنانچه  و  داده  توضيح  را  پيچيده  عبارات  و  مشكل  كلمات  كلية  كار  اين  در  وي 
ديگر  نثر  و  نظم  كتب  در  نظيري  ناصرخسرو  ديوان  در  كاررفته  به  مفاهيم  ا  ي كلمات 

مي عربي  و  فارسي  از  در اعم  اگر  و  كرده  ذكر  قتباس  شناخته،  ا حديثي  ا  ي آيه   از  بيت 
است داشته  اشاره  آن  به  ه . شده،  ب اشعارش  در  ناصرخسرو  كه  اين  به  ه  توج ا  ب همچنين 

و  ديني  ابع  من از  مولّف  پرداخته،  ليه  اسماعي مذهب  خصوص  به  ديني  مسائل  يان  ب
است جسته  مدد  اشعار  شرح  در  ناصرخسرو  آثار  ديگر  يز  ن و    .اسماعيلي  

ا جلد  منظور  همين  ديوان به  از  اول  قصيدة  پنجاه  توضيح  و  شرح  به  را  آن  ول 
شد چاپ  فرهنگي  مفاخر  و  آثار  انجمن  وسيلة  به  كه  داد    .اختصاص 

قصيدة  پنجاه  از  فهرستي  يز  ن ايان  پ در  و  شده  شرح  دوم  قصيدة  پنجاه  دوم  جلد  در 
است آمده  قوافي  ترتيب  به    .مذكور 

چه مناسبت  به  حجازي  حميده  ويراستاري  به  ّد  مجل انجمن اين  تاسيس  سال  لمين 
است شده  منتشر  يران  ا فارسي  ادب  و  زبان    .ترويج 

  
  
  پايان

 
  


