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 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  8

 

  به نام خداوند جان و خرد
  

  بيرسرد و مسؤول مديرسخن 
  

  چشم خانه هفت ريز گل پرده كه بيا
  خيال كارگاه تحرير بـه ايـم كشيده

  
 هاي مقاله مجموع عرضه بويژه و كشور مطبوعات عرصه در ساله نه مستمر حضور

 مـيهن  علمـي  مراكـز  و هـا  گاه دانش پژوهشي آوردهاي دست ساحت در پژوهشي -علمي
 ريز گل پرده«شيراز خواجه گفته به و خواهد مي فداكاري و ايران،اخالص پرورمان فرهنگ
 هـم  براسـتي  و بايـد  مـي  كـردن  نثار »خيال كارگاه تحرير «قدم در را »چشم خانه هفت
  .شايد مي و زيبد مي

 كـده  دانـش  به مربوط »حماسي ادب پژوهشنامه « هفدهم شماره االهي توفيق با
 حمايـت  مـدد  به رودهن واحد -اسالمي آزاد گاه دانش خارجي هاي زبان و فارسي ادبيات
 مايه، گران استادان تحريريه، هيأت اعضاي مجلّه، مسؤوالن گاه، دانش شناس حق مديران

 و سـنج  نكتـه  ه،فرهيخت داوران بويژه و گرامي جويان دانش و ها مقاله پرتوان نويسندگان
   محتـرم  مـديران  و طاهـا  فنّـي  دفتـر  ويراستار، مترجم، مخلصانه هاي مراقبت و راي نيك
  .يافت نشر فرصت گاه دانش نهخا چاپ

 فناوري، و تحقيقات علوم، وزين وزارت مصوب پژوهشي -علمي شماره اين نشر با
 حقّ حضرت عنايت و فضل به شمسي 1393 تابستان و بهار در حماسي ادب پژوهشنامه

 خطير وظيفه اين ايفاي جهت در و. كند مي آغاز را خويش مستمرّ كوشش سال دهمين
  .كرد خواهد عبور تنگناها و ها دشواري همه از

 مركـزي  سـازمان  فنـاوري  و پـژوهش  فرهيختـه  معاونـت  با صميمانه سخن يك در 
 هـاي  هزينـه  و كاغـذ  بحران اقتصادي، تنگناي تحميلي، تورم اين با كه شدم يادآور بصراحت

 كـه  گاهيـست  دانـش  واحـدهاي  ارشـد  مـديران  نافذ فهم تنها صحافي، و مجلّه سازي آماده
 و مجلّـه  مـسؤوالن  مدد به ،برسد آسيبي اداري مقررات اصول به كه آن بي و بيابند يمخرج
 در كـشور  سـطح  در هـا  هزينـه  كردن رصد و بيني واقع با مركزي، سازمان پژوهشي مقامات
 آن نگذارنـد  و كننـد  تعـديل  نگـري  واقـع  بـا  را هـا  نـرخ  و نظر تجديد موجود هاي نامه آيين

 در شـود،  پژوهشي بلند هاي هدف برد پيش و مجلّه اعتالي فصر بايد كه طاليي هاي فرصت
  .برود دست از ،ها نامه آيين از گوناگون هاي برداشت خم و پيچ
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  9 سخن سردبير

  

 
 تمـام  با بتواند اي كده دانش فرسا، طاقت شرايط همين در كه نيست ساده چندان

 متوقـف  را مجلّـه  نـشر  و برگزينـد  را ساده راه كه آن جاي به -پذيري مسؤوليت و شرف
 جـا  آن تـا  دهد، ادامه را خود خطير رسالت كوتاه تأخيري با حتّي و ننشيند پاي از -كند
  .آيد نايل نيز فناوري و تحقيقات علوم، فخيم وزارت از پژوهشي و علمي رتبه احراز به كه

 سـال  پايـان  در) زمـستان  و پـاييز  ويـژه  (نشريه اين هيجدهم شماره است بديهي
  .بود خواهد بوقت و برسم مجلّه نشر تاريخ ترتيب بدين و يافت خواهد نشر فرصت جاري

 هجـدهم  شـماره  در درج براي را خود هاي مقاله ارجمند گران پژوهش است اميد
 »حماسـي  ادب پژوهـشنامه  «دبيرخانه به جاري سال ماه بهمن پانزدهم تا حداكثر مجلّه
 هـاي  عنـوان  مقدمـه،  اتـ  انگليـسي  و فارسي چكيده از – را مجلّه ضوابط و فرمايند ايفاد

 پـي  متنـي،  درون هاي نشاني به مربوط نكات و ها منحني و ها جدول گيري، نتيجه فرعي،
  .گيرند بكار بدقّت -مĤخذ و منابع و نوشت

 زيـر  ترتيب به شناسي اسطوره و حماسه حوزه در تخصصي مقاله 7 از شماره اين
  :است آمده فراهم

 ؛)صفوي عهد(ايراني مينياتورهاي سيمرغ و هندي گاروداي تطبيقي بررسي -
 فردوسي؛ نامه شاه بخش در آن بررسي و تاريخي شواهد در »خويدوده« -
 مقفّع؛ ابن روايت به »نامه خداي «بازشناسي -

 الگـويي  كهن هاي شخصيت نقش به توجه با فرود، داستان در شخصيت پرداخت
 نويسي؛ نامه فيلم در

 بـر  تكيه با خسرو  كي و سياوش شخصيت درون قهرمان بيداري كيفيت تحليل -
 مار؛ كي - پيرسون نظريه

 در انطبـاق  ديـدگاه  اسـاس  بر نامه سام در عنق بن عوج با سام نبرد يابي ريشه -
 ها؛ حماسه

 .گواژه تا واژه از -
  .كند مي مسألت بزرگ خداوند از را همگان افزون روز توفيق

  
  مهدي ماحوزي
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