فصلنامه پاژ نشریه علمی مؤسسه فرهنگی خردسرای فردوسی منتشر شد
فصلنامه پاژ
دورة جدید ـ سال هشتم ـ شمارة دوم ـ تابستان  ، 1398شمارة پیاپی 34
این فصلنامه با مجوّز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره ثبت 90 / 8090 :منتشر می شود

ّ
مؤسسة فرهنگی خردسرای فردوسی
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول و سردبیر :محمدجعفر یاحقی
مدیر علمی :دکتر حمید طبسی
تحریریه:
دکتر کیمیا تاج نیا ،دکتر محمود حسن آبادی،
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 :
صفحة خانگیwww.fch-ngo.com :

ّین سربسته  /دکتر مح ّ
مدجعفر یاحقی
️✳ سرمقاله :یکی ُدرج زر ِ

فهرست مقاالت:

️✳ آسمان شب و نیایشِ مجنون  /دکتر محمود مدبری
️✳ داستان اسکندر به روایت طبری :تاریخ و رمانس  /السی ّد مح ّ
مد جاد  /ترجمه :کامران ارژنگی
️✳ دادستان دینی :متنی دینی  -حقوقی به زبان فارسی میانه  /دکتر زهره برادران حسینی
️✳ مضامین اخالقی در اشعار هاللی جغتایی  /دکتر مح ّ
مدحسن داودیان
️✳ نگاهی به کو ُرشنامه سرودۀ تقی سالک (پویا)  /علی نورصبحی

️✳ نقدی بر مقالۀ شهرسپ یا بوداسب (تحلیل بر نام و نشان وزیر طهمورث در شاهنامة فردوسی) /
دکتر حمیدرضا اردستانیرستمی
️✳ نمونة يك حماسة مصنوع در ديوان جعفرقلي ُ
زنگلي (نقد «داستان حضرت علي (ع) و بند بربر» با رويكر ِد
اسطورهشناختي)  /دکتر علیاصغر فیروزنیا

️✳ ابیاتی از شرف ال ّ
دین َ
ش َفروَه به نام خاقانی در جهانگشای جوینی و پیشنهادی در اصالح تاریخ وفات خاقانی
 /همایون شکری
️✳ مروری بر پیشینة تاریخی س ّ
د گرکز ( / )garkazعلیرضا حصارنوی
️✳ صلیب شکسته ،نماد آیین مهر  /دکتر فاطمه ماهوان
️✳ انسان و اجتماع مطلوب در نگا ِه کمال خجندی  /دکتر مح ّ
مد شهری
️✳ دیدگاه نقشبندی موالنا حسین واعظ کاشفی  /عزیزهللا مجددی
️✳ تازههای شاهنامهپژوهی و اسطورهشناسی  /مح ّ
مد بیانی
️✳ واژهنامچة گویشی فرهنگی عامة مردم چهکندوک  /تحریریة پاژ

شعر و داستان:
با آثاری از:
دکتر کیمیا تاجنیا  /ناصر عرفانیان مشیری نژاد
لیلی طالقانی  /جواد مح ّقق نیشابوری
حسن معین  /عصمت میرزایی
و بخشهای:
عین عنایت باشد! (معرّفی اجمالی کتابخانة اهدایی دکتر اسالمی ندوشن)
️✳ پیر ما هرچه کند
ِ
 /تحریریة پاژ
ن گرم» گزارشی از مهمترین نشستها و گردهماییهای مؤسسة
ن تابستا ِ
️✳ «چشمة جوشا ِ
خردسرای فردوسی  /حامد مهراد
ّ
محقق نیشابوری
️✳ خاطرهها را نفروشید  /جواد
️✳ یا ِد استاد  /دکتر سی ّدعلی کرامتی مقدم
(پذیرش سفارش و ارسال برای شهرستانها )05135019274 :

در صورت تمایل عضو كانال #خردسرای_فردوسی شوید و دیگر دوستان هم به این کانال
فرهنگی دعوت کنید.
🌺🍃🌺
@kheradsarayeferdowsi

