فصلنامه پاژ نشریه علمی مؤسسه فرهنگی خردسرای فردوسی منتشر شد
فصلنامه پاژ
دورة جدید ـ سال هفتم ـ شمارة سوم ـ پاییز  ، 1397شمارة پیاپی 31
این فصلنامه با مجوّز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره ثبت 90 / 8090 :منتشر می
شود
صاحب امتیاز:
ّ
مؤسسة فرهنگی خردسرای فردوسی
مدیر مسئول و سردبیر :محمدجعفر یاحقی
مدیر علمی :دکتر حمید طبسی
تحریریه:
دکتر کیمیا تاجنیا ،دکتر محمود حسنآبادی،
دکتر حمید طبسی ،دکتر علیرضا قیامتی،
رجبعلی لباف خانیکی ،جواد مح ّقق نیشابوری،
دکتر مح ّ
مدجعفر یاح ّقی
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 :پادشاه فصلها پاییز  /دکتر مح ّ
مدجعفر یاحقی
️✳ تأثیر شاهنامه بر افسانههای جهانی  /دکتر مح ّ
مد جعفری قنواتی
سخن فردوسی کیست؟  /دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی
ن بسیارگوی» در
️✳ «فلسفهدا ِ
ِ
️✳«پشــت پا» یا « ُپســت پا»؟ نقدی بر مقالة «ویرایش صــورتنگاشــت یو واژه از شــاهنامه در
داستان کاوۀ آهنگر)»  /علی نورصبحی
️✳ چند نکته دربارۀ رزمنامۀ کنیزک و نکتهای دربارة زبان گورانی /کامران ارژنگی
️✳ حافظ مردم  /دکتر مح ّ
مدجعفر یاحقی
ت زبانی و بیگانگی فرهنگی  /علی بابو
️✳ گسس ِ
️✳ ایماژهای زندگی در «صدای پای آب»  /جواد مح ّقق نیشابوری

صورت درست یو بیت از ظهیرال ّ
دین فاریابی  /همایون شکری
️✳ سیر جغرافیای تاریخی بوزجان  /فاطمه فخری ـ دکترسیّدعلی کرامتی مقدم
️✳ الری آبانبار ترکمن صحرا)  /علیرضا حصارنوی
️✳ چهرۀ شاه آرمانی در بخش تاریخی شاهنامه  /مظفر مح ّ
مدی
️✳ سیمای فردو سی و شاهنامه در تاریخهای ر سمی و متون آموز شی معارف افغان ستان /کاوه
جبران
️✳ شهنشاهنامه  /تحریریة پاژ
انجیل همپیوند تحریری کهن از انجیل همراه با تفسیر)  /تحریریة پاژ
️✳ نگاهی به کتاب
ِ
شعر و داستان:
با آثاری از:
توکل هروی  /حامد صافی
فضلهللا زرکوب  /کیمیا تاجنیا
علی گردویی /حورا حقشنو
دکتر نوش افرین احتشامی
داود دلفراز /جواد بنیاسدی
اکرم اکبر فخرآبادی
و بخشهای:
جام جهانبین جان جهان شاهنامه ،جان مایه یلدا ،جلوه های جام)
گزارش چهل و سومین همایش میانفصلی مؤسسه)  /حامد مهراد

شناختاز 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

