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  به نام خداوند جان و خرد

  

  سردبير و مسؤول مدير سخن
 مـورخ  63707/18/3 ةشـمار  مـة نا گرامي استناد به كه گويد مي سپاس را خداي

 وزارت پژوهـشي  امـور  ريـزي  برنامه و گذاري سياست دفتر محترم كلّ مدير 15/4/1393
 پربركـت  و فرخنـده  مـاه  ةنيمـ  ةآسـتان  در درسـت  فناوري و تحقيقات علوم، القدر جليل
 »حماسـي  ادب ةنام پژوهش «ةنشري ،1393 ماه خرداد 21 چهارشنبه تاريخ در و شعبان

 ةجلـس  در رودهـن،  واحـد  ــ  اسالمي آزاد گاه دانش فارسي ادبيات و زبان ةكد دانش ةويژ
 شناخته پژوهشي ـ علمي ةرتب حائز مفخي وزارت آن »علمي نشريات بررسي كميسيون«

 ةفرهيختـ  معاونـت  22/4/1393 مـورخ  93/ص/47434 ةشـمار  ةفرخند ةنام طي و آمد
 ـ فراهاني واشقاني ابراهيم دكتر ارجمند استاد ـ اسالمي آزاد گاه دانش فناوري و پژوهش

  .شد اعالم و ابالغ مجلّه النسؤوم  به مراتب بود، تشويق و تحسين از سرشار كه
 و فنـاوري  و تحقيقـات  علـوم،  وزيـن  وزارت لطف ابراز از نخست داند مي شايسته

 تشكّر عميقاً آن مند دانش رئيس و علمي نشريات بررسي متعهد و النظر دقيق كميسيون
 و سـتودند  »شايـسته  اقـدامي  «عنـوان  بـه  را نـشريه  داوران و مسؤوالن كوشش كه كند

 بـار  بر تا بود، خواهد تر سنگين تقدير، اين بالق در نشريه متوليان مسؤوليت است بديهي
 مـدد  كـشور  ادب و فرهنـگ  دانـش،  سطح اعتالي به پيش از بيش و بيفزايند آن علمي
  .رسانند

 بـويژه  اسـالمي،  آزاد گـاه  دانـش  فناوري و پژوهشي معاونت ةحوز كه اين ديگر دو
 مـدارك  ايفـاد  و ها دشواري گشودن با بوده، سهيم بزرگ توفيق اين در علم، توليد مركز
  .اند داشته مبذول بايسته كوشش مربوط، مراكز به الزم

 ـ اسالمي آزاد گاه دانش محترم مسؤوالن دريغ بي تشويق و حمايت سديگر،
 هـايي  نامـه  طـي  تمـام،  و تـام  خرسـندي  ابـراز  و قبـول  حسن با كه است رودهن واحد
 سـنگ  گـران  وزارت از هـشي پژو ــ  علمـي  ةرتب تحصيل در را مجلّه مسؤوالن انگيز شوق
  .ساختند خود ةكريمان عواطف مرهون را آنان گفته، تهنيت فناوري و تحقيقات علوم،

 كـه  ـ شجاع دكتر آقاي جناب ـ جامع واحد اين ةفرهيخت رياست از تشكّر ابراز با
 كـاران  هـم  از گـزاري  سـپاس  نيز و نواختند بگرمي را ما ثمين عباراتي و وزين فرهنگي با

 دكتـر  فنـاوري،  و پـژوهش  سرشـت  پـاك  معاون عبادي دكتر چون نظر بلند و دمن ارزش
 محمـودي  دكتـر  و خارجي هاي زبان و فارسي ادبيات ةكد دانش گرامي رئيس پور فاطمي
 رسـولي  دكتـر  و فناوري و پژوهش پرتالش مديركل ثابت دكتر آموزشي، باكفايت معاون
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 علمي توفيق اين وارانه بزرگ هايي نامه فاداي با كه علمي انتشارات ةادار محترم رئيس آزاد
 جويـان  ودانـش  اسـتادان  بويژه كاران، هم و مسؤالن معاونان، ديگر نيز و گفتند تهنيت را

 را خـود  خرسـندي  مراتب مجلّه، دبيرخانه در حضور يا تلفن با كه گاهي دانش واحد اين
  .داشتند ابراز

 كنـد  مي عرض خاضعانه خالصيا با آنان، ةهم براي روزافزون توفيق آرزوي ضمن
 بـزرگ  دسـتاورد  ايـن  در شما ةهم ليكن ،»الحكيم العزيز باهللاِ إِلّا توفيقي ما «هرچند كه

  . بود خواهد شما ةهم آن از افتخار اين و بوده سهيم علمي
ــا و دبيرخانــه اعــضاي نــشريه، مــسؤوالن اســتاد، و فرزانــه داورانِ بــا ســخني ام 
  ها مقاله نويسندگان
 شـيراز  ةخواجـ  بـا  را آميختـه  در معرفت و شوريدگي با و فرهيخته دالنپاك شما

  :آگاهيد خواجه الغزل بيت اين هنري مضمون به شما ةهم. تمام است نسياُ
 بــس و دانــد ســحر مــرغ گــل ةمجموعــ شــرح

 

دانــست معــاني خوانــد، ورقــي كــو هــر نــه كــه 
 

 ةجموعـ م «كـه  اسـت » گـل  ةمجموع «همان »حماسي ادب ةنام پژوهش «نشريه
 است رفته چه شما بر دانيد مي كه »سحريد مرغ «دل، پاك فرهيختگان وشما است» مراد

 هـم  اگـر  و شـود  اصـالح  مخلـصانه  و آيـد  شناخته ها نقص يا شود مجلّه زيب اي مقاله تا
 اِقنـاع  را نويـسنده  علمـي،  سـند  و منطقـي  داليل با شماييدكه اين شود، مي رد اي مقاله
 و نـويس  ماشين ويراستار، داخلي، مدير مسؤول، مدير دبير، داور، ذرگ ره اين در. كنيد مي

 كمـال  يكـي  كمـالِ . دارنـد  مـشترك  مسؤليتي همه رابط، و دبيرخانه مسؤول آرا، صفحه
  : غزنوي سنايي گفته به. ديگري نقص يكي، نقص و ديگريست

 زآفتـاب  اصـلي  سـنگ  يـك  تـا  كـه  بايد ها سال
 

 يمــن درانــ عقيــق يــا بدخــشان در گــردد لعــل 
  

 تـارك  بـر  امتيـاز  ايـن  و يافتـه  »پژوهـشي  ـ علمي «عنوان شما نشريه كه امروز
 15 نـشر  بـا  و سـال  10 خـالل  در كـه  است استقامتي و صبر اجر درخشد، مي تان مجلّه
. شماسـت  از هـا  آوازه همـه  ايـن  و اسـت   شده نصيبتان) شماره يك فصل، دو هر (شماره
  .بيفزاييم اعتبارش و ارج بر و بدانيم را نعمت اين قدر بياييد

 مـاحوزي،  اميرحـسين  دكتـر  بازرگان، نويد محمد دكتر چون جوان فرهيختگاني
 حامـد  تجلـي،  فاطمه خانم ،رخسارة ماحوزي  يوسفي، دكتر زاده، علي اوجاق شهين دكتر

 كار و كردند كار براستي شفيعي خانم و ـ طاهري آقاي و خانم ـ طاها فني دفتر ذاكري،
. پذيرفتنـد  مـي  بجـان  مجلّه و گاه دانش بلند هدف برابر در بود هم ناماليمي گرا و دكردن

 علمـي  هيـأت  محترم عضو امامي دكتر خانم دريغ بي هاي كاري هم از اگر است ناسپاسي
 كـار  نيـز  و فردوسي همايش نامه ويژه دوم جلد مطالب مقابله و تصحيح دشوار شرايط در
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 كـه . نكند ياد » حماسي ادب ةنام پژوهش «نشريه 15 و 14 ةشمار مطالب مجدد بررسي

. كردنـد  يـاري  مجلّه بلند هاي هدف برد پيش در را ما جان و  دل از داشتي چشم هيچ بي
  .باد همگان مددگار و يار بزرگ خداوند

 بـا  شـماره  3 و ادب و فرهنگ ةنام پژوهش عنوان با شماره 13 ( 16 رةشما نشر با
 ــ  علمـي  امتيـاز  و اعتبـار  تحصيل با است مصادف كه )حماسي ادب ةنام پژوهش عنوان

 بـا  اسـت  توانـسته  گـاهي  دانـش  نشريه اين فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت از پژوهشي
 بردارد گام كشور مطبوعات و ادب فرهنگ، به خدمت جهت در تمام سال 9 الهي توفيق

 آغـاز  را خـود  علمـي  خدمات سال دهمين 1393 تابستان و بهار در 17 شماره نشر با و
  .كند

 نظـران،  صـاحب  استادان، عموم فرخنده، شرايط اين در نشريه اين مسؤوالن ةهم
 در مجلّـه  علمـي  سطح تعالي جهت در راستين تواضعي با را گران پژوهش و جويان دانش
 نظـر  و رأي ابـراز  نيـز  و سـخته  و وزيـن،  هـاي  مقالـه  ارسال به اسطوره، و حماسه ءحوزه

 علمـي،  هاي يابي نكته و اساسي هاي پرسش به پاسخ مطالب، تازگي بر تأكيد با فراخوانده
  .كند مي تقديم پيشاپيش را خود امتنان و تشكّر مراتب

 زير ترتيب به شناسي اسطوره و حماسه ةحوز در يصتخص مقاله 8 از شماره، اين
 ــ  سـياوش   تـراژدي  گيري شكل در انساني هاي ارتباط تبيين و بررسي: است آمده فراهم
 شناسـي  ريخـت  ـو آتـش    آب بـا  آن اسـاطيري  ارتبـاط  و فردوسـي  نامـه  شـاه  در سوگند
 مـرزي  شخـصيت  ـ پراپ والديمير ةنظري اساس بر فردوسي مةنا شاه از رستم خوان هفت

 بازتاب و ملل ساير و ايران اساطير در اسب اهميت بررسي ـ فردوسي ةنام شاه در سودابه
 ةمنظومـ  در آنيمـوس  و آنيمـا  الگـوي  كهـن  دو بررسي و دنق ـ فردوسي ةنام شاه در آن

 ـ مذهبي هاي حماسه و فردوسي ةنام شاه در تقديرگرايي عنصر بررسي ـ نامه بانوگشسب
  .ضحاك و سمردا در شهرسب شخصيت شكستگي / ضحاك و مرداس شهرسب،

 مناسـب  بـستري  بتوانـد  نامـه  پژوهش اين در مباحث سلسله اين درج است اميد
 بـيش  معرفتـي  ةحوز اين طراوت و رونق بر آورده، فراهم علمي دستاوردهاي انتقال براي

 ايـن  گـاهي  دانش و تخصصي هاي نشريه مسؤوالن در تر بيش اي انگيزه و بيفزايد پيش از
 شـرايطي  ،داشـته  معطـوف  مباحـث  نـوع  بـدين  تـر  بايـسته  تـوجهي  تا آورد، پديد حوزه
 در ـ اسطوره ةحوز و حماسي ادب ءشيفته و رمايهپ جوانان جذب براي بويژه ـ انگيز شوق

  .آورند فراهم انگيزتر دل هايي يابي نكته و تر دقيق هايي پژوهش به پرداختن
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  اخالص سر از پوزشي
 مقيـاس  در و اسـت  حـقّ  حـضرت  آن از تماميت و مطلق كمال گفتيم، كه چنان

 سـر  از بسا چه ستار،ويرا يك حتّي. باشد نداشته ايرادي هيچ كه نيست كاري هيچ بشري
   هـم  براسـتي  و. نيـست  مقالـه  ةنويـسند  مطلـوب  كـه  دهـد  مي تغيير را اي  واژه اخالص،

  .است »غرض نقض«
 دوسـت  از وزيـن  اي مقالـه  »حماسي ادب ةنام پژوهش «15 ةشمار در مثال براي
 يـا  رخـش  «عنـوان  زيـر  ــ  آيـدنلو  سجاد دكتر ـ نامي گر پژوهش و توانا استاد فرهيخته،

 »ضـبط  «جاي به چكيده متن در نيز و عنوان اين توضيح در كه است شده درج »دخش
 قـدر  گـران  ةنويسند ساختار و سبك با كه است رفته بكار »نگاشت صورت «ناموزون ةواژ

 ضـمن  تمام، ادبي با آمده، گران استاد بر ناموجه تغيير اين.  داشت مغايرت سخت مقاله
 آن محـضر  از پـوزش  بـا . است ايشان با هم حق و دشدن متذكر را نكته اين شيوا اي نامه

                                                            .كند مي جلب توضيح بدين را محترم خوانندگان نظر مايه، گران دوست
  

  مهدي ماحوزي
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