فصلنامه پاژ نشریه علمی مؤسسه فرهنگی خردسرای فردوسی منتشر شد
فصلنامه پاژ
دورة جدید ـ سال هفتم ـ شمارة اول ـ بهار ( 1397شمارة پیاپی )29
این فصلنامه با مجوّز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره ثبت90 / 8090 :
منتشر می شود
صاحب امتیاز
ّ
مؤسسة فرهنگی خردسرای فردوسی
مدیر مسئول و سردبیر :محمدجعفر یاحقی
مدیر علمی :محمدرضا راشدمحصل
تحریریه
یوسف بینا ،نغمه دادور
مدرضا راشدمحصّل ،مهدی سیّدی فر ّ
مح ّ
خد
ّ
رجبعلی لباف خانیکی ،مح ّ
مدجعفر یاحقی
ویراستارا :لیال بخت آور
تنظیم و صفحه آرا :مرضیه دلیری اصل
طراح جلد :فرید یاحقی
تلفن و دورنگار051 -35019274 :
: www.fch-ngo.comصفحة خانگی
سرمقاله :پاژ در مسیر همراهی با جوانان  /دکتر محمّدرضا راشدمحصّل
دمۀ شاهنامه  /دکتر مح ّ
بحث دربارۀ دو بیت از مق ّ
مدرضا راشدمحصّل
ویرایش صورت نگاشت یک واژه از شاهنامه  / ...محبوبه علی حوری
ی ایرانیان  / ...دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی
شاهنامه حماسۀ مل ّ ِ
عناصر فرهنگ ،تم ّ
دن و زبان ایرانی در « الحیوان»  / ...سیّد امیر منصوری

رفع ابهامی از داستان سیاوش در شاهنامۀ فردوسی  /کامران ارژنگی
به جامی که زهر افگند روزگار  / ...موسی الرضا نظری
پیوند اسطوره ،حماسه و تاریخ در شاهنامه / ...هادی عدالت پور
پیامبر اکرم(ص) الگوی انسان کامل در  / ...دکتر سیدعلی کرامتی مقدم
آسیب شناسي علم قافیه و نگاهي نو به آن  /جواد مح ّقق نیشابوری
ْ
برشنوم» در اسطوره و طب / ...دکتر علی اصغر فیروزنیا«
گوسان  /دکتر محمدتقی راشدمحصّل
از سرو سبز باغ حکایت  /دکتر تقی پورنامداریان
خیمهنشین خراسان /دکتر نغمه دادور
ارادۀ معطوف به بودن :من مینویسم ،پس هستم  /حامد مهراد
شگردهای زبانی بازنمایی واقعیت در کتاب آن سالها  / ....فاطمه محمّدزاده
و بخشهای
شب دکتر غالمحسین یوسفی (گزارشی از سیصد و بیست و هفتمین  / ...تحریریة
پاژ
ادیب ،قرآن شناس و فردوسیپژوه / ...مرجان فرهمند(گزارشی از بزرگداشت آقای
دکتر یاحقی)
به پاس نیم قرن مدارا  / ...فاطمه مح ّ
مدزاده
شناختهنر و هنرمندان ـ از دیار آشنایان ـ شعر و داستان ـ کتاب
) پذیرش سفارش و ارسال برای شهرستانها(
051_35019274
در صورت تمایل عضو كانال #خردسرای_فردوسی شوید و دیگر دوستان هم به این
.کانال فرهنگی دعوت کنید
🌺🍃🌺
@kheradsarayeferdowsi

