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 ات تطبیقینشریّۀ ادبیّ
 )علمی(

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگاه شهید باهنر کرمان
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 1 ......................................................................................................................................................  محمود افروز

  ...و «یاصفهان یبابایحاجسرگذشت» در هیقاجار عهدِ رانِیا یمایس 

 93 .................................................................................................................................... ابراهیم رنجبر
 ... و  درآثاربورخس مدرنپست یها مولّفه یبرخ یقیتطب یبررس 

 76 .................................................................................. روزبه اهللروح ،پورصارم نیحس ؛یزدیدیس زهرا
  ... سیمین بهبهانی وشعر در مردساالر یاجتماع نظام نقد یقیتطب لیتحل
 36 .................................................................................... شاهد محمداقبال ؛یچهرقان رضا ؛یرازیش احمدیعل

 ... توجه با تله اکهارت و حافظ هاییشاندیهمگون
 141 ............................................................................................................... ینیالد نیز احسان فرهمند؛ تننییرو
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 512 ......................................................... روزبه محمدرضا ؛یمرادخان هیصف ب؛یشکیخسرو محمد ؛یکوشک زهرا
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 نشريّة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدۀ ادبیّــــات و علوم انســانی

 دانشگـــــاه شهیــــد باهنــــرکرمـــــان

 )علمی(

 

کمیسیون بررسی  43/31/13مورّخ 3131/4331اين نشريّه براساس رأي جلسة شمارۀ 

شـناتته  «  پژوهشـی -علمـی »جــــةنشريّات علمی کشور، حائز شرايط دريافت در

 شد. 

 

انی علوم و رساي اطالعسازي مرکز منطقهنظام نمايه« ايران ژورنال»اين نشريه در 

(RICeST)فناوري  نشانیبه    www.ricest.ac.ir پايگاه استنادي علوم جهان  و

(ISC)اسالم  به نشانی   www.isc.gov.ir شود.     می  هينما   

3211 تابستان و بهار ،42 ۀشمار ، 31 سال       

 

 



 

 

 

 نشريّة  ادبیّات تطبیقی نشريّة  ادبیّات تطبیقی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگــــاه شهید باهنــر کرمـــان
 : دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانصاحب امتیاز
 : دکتر محمّدصادق بصیریمدير مسئول

 نیامحسنی : دکتر ناصرسردبیر
 : دکتر حمیدرضا خوارزمیمدير داتلی

 اعضاي هیأت تحريريّه 

 دانشگاه ،یشناس وزبان یتارج يزبـانها گروه استادی: روانیانوش رضایعل دکتر -1
 رازیش
دانشگاه شهید باهنر گروه زبان و ادبیّات فارسی استاد  :کتر محمّدصادق بصیريد -4

 .کرمان
دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید  پور:اهلل شريفدکتر عنايت -1

 باهنرکرمان.
 : دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز.دکتر اکبر صیادکوه -2
دکتر محمّدرضا صرفی:  استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر  -5

 کرمان
 يیطباطبا عالمه دانشگاه ،یفارس اتیادب و زبان گروه استاددکتر يحیی طالبیان:  -6
دانشگاه شهید دانشگاه گروه زبان و ادبیّات فارسی  : استادنیادکتر ناصر محسنی -7

 باهنر کرمان.
 يیطباطبا عالمه دانشگاه عرب، اتیادب و زبان گروه استاددکتر رضا ناظمیان:  -1
 شگاه يزد.دکتر محمّدرضا نجّاريان: استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دان -1

  : دکتر حمیدرضا خوارزمیويراستار فارسی
 پور:  پردیس شریفويراستار انگلیسی

 نامهدو فصلفاصلة انتشار: 
 

 (RICeSرسانی علوم و فناوري )اي اطالعناشر: مرکز منطقه

 (ISCپايگاه استنادي علوم جهان اسالم )
 

مان، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، ، دانشگاه شهید باهنر کر67162-199نشانی:کرمان، صندوق پستی
 نشریۀ ادبیّات تطبیقی.

  http://jcl.uk.ac.ir       *نشانی سامانۀ دریافت، ساماندهی و انتشار مجازی مجلّۀ ادبیات تطبیقی:

 adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.irپست الکترونیکی:        

 494 - 91955945-99526972 تلفن تماس و فاکس:

http://jcl.uk.ac.ir/


 

 
 

 راهنماي تدوين مقاالت

 نشريه قبول مورد نامةالف: شیوه
رود که در تدوین مقالۀ خود، موارد زیر را لحاظ و  نظران و نویسندگان محترم انتظار میاز صاحب

 بعد از اعمال آنها به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

  :مقاالت تهیّة ساتتار و روش
 ویسندگان محترم، نکات زیر را در تنظیم مقاله رعایت فرمایند:الزم است ن

باشد و رعایت اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شدهالخط مقاله، بررسم -1

 ها الزامی است.فاصله در نوشتن واژهنیم

 صفحه ، پایین8/2 حهصف باالی حاشیۀ) وزیری قطع ابعاد در شدهتایپ صفحۀ 54 در باید مقاله –5

 و تنظیم ،Word ،Bzar=19 برنامــۀ از استفاده با  و (مترسانتی 2/4 راست و چپ حاشیۀ و 82/4

 .باشد مترسانتی 2/4 ها،پاراگراف ابتدای تورفتگی و شود تایپ

صورت )نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارة صفحه( و منابعی به ،متن داخل در ارجاعات –9

ش از یک مؤلف دارند، به صورت )نام خانوادگی مؤلف اول و سوم و همکاران، سال انتشار: که بی

 فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود.شود. در مورد منابع غیرشمارة صفحه( آورده

استفاده شود: « همان»ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژة  -

 (24)همان: 

های بیش از چهل واژه، قولشوند و نقلِقرار داده»« های مستقیم، داخل گیومه فارسی قولنقلِ -

 درج شود. (33)با قلم شمارۀ متر( از طرف راست و سانتیصورت جدا از متن با تورفتگی )نیمبه

 (24-42: 1985شود: )ن.ک: کریمی،شده، به شکل مثال نوشتهقول خالصه یا استنباطنقلِ -

: 1967، به نقل از منصور، 1369شود: )پیاژه قول برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشتهنقلِ -

24) 

فقط  34قلم با  در داخل پرانتز و ،ها و اصطالحات نامأنوس درجلوی آنها معادل التین واژه -4

 شود.یک بار آورده

 شود.ها، از راست به چپ نوشتهعددنویسی فصول و بخش -2

 ها ، ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول -7



 

 :شود تنظیم اساس این بر باید مقاله ساختار -6

)با قلم شمارۀ  .کلیدی هایواژه و چکیده نویسندگان، یا نویسنده نام  : عنوان مقاله،صفحة اول

34) 
 .باشد مقاله موضوع از روشنی یانب دربردارندة و دقیق ، کوتاه:  عنوان -

 دارعهده نویسندة نام و شودنوشته چپ  : در زیر عنوان و سمتنام نويسنده يا نويسندگان -

 به مربوط موسّسۀ یا دانشگاه نام و علمی مرتبۀ زیرنویس، در و شود مشخص ستاره با مکاتبات،

 .شود  ه ترتیب ذکرب نویسندگان از هریک

 و شودنوشته انگلیسی و فارسی زبان دو به و کلمه وپنجاه دویست تا دوپنجاهص در باید:  چکیده -

 به. باشد پژوهشی هاییافته و کار روش پژوهش، اهمیّت و ضرورت ، موضوع معرّفی  شامل

 ایم.و چه یافتهایم گفته چگونه ، ایمگفته چه که شود بیان باید چکیده در دیگر، عبارت

 و کندمی بحث آنها محور حول مقاله که است هاییواژه تریناساسی:  هاي کلیديواژه –

 عالمت ،«کلیدی های واژه » عنوان مقابل در. باشد واژه 7 تا 9 بین باید و است مقاله تأکید مورد

 ویرگول )،( از هم جدا شوند. عالمت با نظر مورد  کلیدی هایواژه ، آن از بعد و شودگذاشته):( 

 (boldیاهو س 34)با قلم 
 در و منابع فهرست و هایادداشت گیری،نتیجه بحث، مقدّمه، : به ترتیب شامل: صفحات بعدي

 :شود رعایت زیر موارد قسمت، هر نگارش

 در.  اصلی بحث به ورود برای مخاطب ذهن شدنآماده جهت است بستری  مقدّمه،:  مقدّمه -

 خواننده برای بحث متن از روشنی فضای  تا شودمی بیان جزء به کل از موضوع معموالً مقدّمه

 . قرارگیرد نظر مدّ مقاله مقدّمۀ در پژوهشی هایهدف بیان که است ضروری همچنین.  شود حاصل

 تحقیق است.  یهااستدالل و : شامل تحلیل، تفسیربحث -

 است. بحث و هایافته فشردة ذکر شامل:  گیرينتیجه -

ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نوشت ها ، ضمائم ، پیوست: شامل ِپیهايادداشت -

 رسد.نیست امّا در ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می

 و الفبایی شکل به ،...و هامقاله و هاکتاب شامل جداگانه، هایبخش در  : منابعفهرست منابع -

 ت زیر ارائه شوند:صوربه



 

-شدهنها ارجاع دادهآکه در متن به  یفقط منابع ،فهرست منابع)در  فهرست منابع

 شود(است، نوشته

 یخط و به صورت دست یاز ابتدا یدبا یشود. شماره گذار یمنابع در هر قسمت، شماره گذار

 ...( -1بعد از عدد ) ،انجام شود و با خط فاصله

 

 هاکتاب -
 نوبت. مصحّح یا مترجم نام  ب )پررنگ شود(.نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. نام کتا -

 .ناشر: انتشار محل. چاپ

. چاپ ها، مفاهیم و کاربردهاشناسی اجتماعی: نظريهروان (.1985کریمی، یوسف. ) -1

 یازدهم. تهران: ارسباران.

(. قم: انتشارات 1987محمّدهادی شهاب. )ۀ . ترجمعقل و دلوین رایت، ویلیام )بی تا(.  -5

 علوم ومعارف اسالم. پژوهشگاه

 

 هايی که دو نويسنده دارند:کتاب
نام خانوادگی، نام نویسندة اول و نام خانوادگی، نام نویسندة سوم. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ  -

 حّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.مص یا مترجم نام  شود(.

. ترجمۀ علی پارسائیان روش تحقیق کیفی (.1966مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. ) -1

 های فرهنگی.و سید محمّد اعرابی. تهران: انتشارات دفترپژوهش

 

 هايی که بیش از دو نويسنده دارند:کتاب
نام خانوادگی، نام نویسندة اول و نام خانوادگی، نام نویسندة سوم و همکاران. )سال نشر(. نام  -

 .ناشر: انتشار محل. چاپ نوبت. مصحّح یا مترجم نام  کتاب )پررنگ شود(.

فرزانه طاهری.  ۀ. ترجممبانی نقد ادبی (.1967گرین، ویلفرد و مورگان، لی و همکاران. ) -1

 تهران: نیلوفر.

 ؛ مانند مثال زیر:هاي يک نويسنده در يک سالارجاع به کتاب

 تهران: رشد. شناسی اجتماعی.روان الف(.1986کریمی، یوسف. ) -1

 . تهران: آگه.شناسی شخصیتروان (.ب1986کریمی، یوسف. ) -5



 

 

ها و براساس نام ، درپایان فهرست کتابهايی که نام نويسندۀ آنها مشخص نیستکتاب

 :کتاب مرتب شوند

 (. ترجمۀ عبداللطیف طسوجی تبریزی. تهران: علی1958)الف لیله و لیل(. ) هزارويک شب -

 اکبر علمی و شرکا.

 

 هامقاله - 
 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله»م نویسنده. )سال نشر(. نام خانوادگی، نا -

 هایی که بیش از یک نویسنده دارند:مقاله

نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال  -

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله»نشر(. 

 هاي الکترونیکیهمقالة نشريّ
اطّالعات نویسنده یا نویسندگان. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلّۀ علمی دوره، }ش. برای  -

 . برای انگلیسی{. مقاله )دسترسی در تاریخ(. نشانی الکترونیکی.noفارسی و 

ای و کتابخانهافزارهای های بازیابی اطّالعات بهینه در نرم(. طرّاحی سیستم1963گزنی، علی.) -

. از طریق نشانی: 1982آذر  14.دسترسی در  1-5، ش.17رسانیرسانی. علوم اطّالعاطّالع

http://irandoc.ac.ir/ETELAART/17/17_1_5_6_abs.htm  

 

 مقاالت مجموعه مقالة
اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقاالت، }ویراستۀ{ نام  -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-ویراستار)ان(، شمارة صفحۀ ابتدا }

(. بررسی دیپلوستومیازیس در الی ماهی 1984دقیق روحی، جواد، و بابا مخیر، محمّدرضا.) -

-المللی زیستقاالت سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کنفرانس بینتاالب انزلی. در خالصۀ م

 . گیالن: دانشگاه گیالن.94-59شناسی ایران، ویراستۀ ریحانۀ سریری، 

 

 

 



 

 هامقالة کنفرانس
اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله.}در{ عنوان همایش، محل همایش، روز و ماه  -

 برگزاری.

بر بلوغ آزمایشگاهی،  DEHP(. تأثیر 1984یمانی، حسین و سپهری، حوریّه. )دالمن، اعظم و ا -

شده در چهاردهمین کنفرانس های نابالغ موش. پوستر ارائهازسرگیری میوز و تکوین اووسایت

 شناسی، گیالن. سراسری زیست

 

 مقالة دانشنامه
شنامه، }ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(، اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان دان -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-شمارة صفحۀ ابتدا }

رسانی، ویراستۀ عبّاس حرّی، المعارف کتابداری و اطاّلع(. ربط. در دایره1984حریری، نجال. ) -

 .864-864: 1ج. 

  

 هاي علمی فنّیگزارش
 ش. }گزارش طرح پژوهشی{. محلّ نشر: ناشر.اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان گزار -

 44تا  52(. بررسی الگوی کاربری اینترنت در بین افراد 1987گنجی، احمد، و دوران، بهزاد.)  -

سال شهر تهران. گزارش طرح پژوهشی. تهران: پژوهشگاه اطّالعات و مدارک علمی ایران. از 

 طریق نشانی:

nalyze/004088.phpITA-85-http://www.itna.ir/archives/84 
 

 استناد برگرفته از منابع ديگر )کتاب( - 
اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان اثر }ایتالیک{. ناشر: محلّ نشر ]اطّالعات اثر مورد استناد[. 

}نقل در{ نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان اثر اصلی، عنوان اثر اصلی )محلّ نشر: ناشر، 
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 راهنماي کلی نگارش -ب

ارگیری عالئم سجاوندی است و کمقاله نیازمند اصالحات نگارشی و ویرایشی، خصوصاً در به

 فارسی زبان فرهنگستان «دستور تط فارسی» جزوة الزم است که نویسندة محترم بر اساس

 .دهند قرار بازنگری مورد را مقاله

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی»« از گیومۀ فارسی -

-گذاشته Spaceیک گیومه، و زپرانت از بیرون بعد، و قبل کلمۀ بین ها،هگیوم و قبل از پرانتزها -

 این: مثال باشند؛چسبیده آنها درون هایشماره یا کلمات به هاو گیومه پرانتزها  عالمت ولی شود

 .استشده چاپ «رسانه و فرهنگ» مجلّۀ در مقاله

 و باشدچسبیده خود از پیش کلمات به ویرگول نقطه دونقطه، نقطه، کاما، -

 .باشدداشته فاصله بعدی کلمات از Space یک واسطۀ به

 .شوندآورده( صفحه: مؤلف، سال) صورت به و شودداده قرار پرانتز داخل متن، درون منابع کلیۀ -

استفاده « ة»موصوف، از عالمت  و مضاف حالت در غیرملفوظ، های به مختوم کلمات برای -

 شود:

-زندگی جای به خودنوشت نامۀگیزند/  او ینامه جای به او نامۀ ی من / خانۀ من به جای خانه

 ...و خودنوشت ینامه

 و تر کیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمینۀ بررسی، پیشینۀ تحقیق

 شوند.رابطۀ خدا نوشته



 

شود؛ مثال: علی، عِلّی/ شود، عالمت تشدید گذاشتهدر موارد الزم و مواردی که موجب ابهام می -

 ن، مبیّنمبی

 :مثال شود؛ رعایت الزم موارد تمام در «فاصلهنیم» - 

است نوشته»ماضی نقلی و بعید:  ،«رود می» جای به «رودمی» افعال استمراری:بین اجزای فعل؛ مثل 

 افعال ،«گفته شد»جای به« شدگفته»، فعل مجهول: «است و نوشته بود نوشته» جای به «بودو نوشته

 جای به «شناسیباستان» مانند مرکب کلمات و «بردن کار به» جای به «کاربردنبه» کب مانندمر

 ...و «شناسی باستان»

- نیم از استفاده با اند،شده تشکیل جزء چند یا دو از که هاییکلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -

 .شوندنوشته جدا صورت به فاصله

 شود:قرار داده»« قول مستقیم، در داخل گیومه ت نقلعالمت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حال -

. است  شاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصریعبداللطیف طسوجی تبریزی، از فضالی عهد فتحعلی

 شبهزارویک ترجمۀ همین است،جاماندهبه او از که اثری تنها و بوده فاضل مردی شخص این»

)پاییز، « است.ا، برادر محمّدشاه قاجار، ترجمه کردههزاده بهمن میرزشا فرمان به را آن که است

 (973: 9،ج5292

به کشف  ،کند تا توصیفی ساختاری از روایت ارائه دهد تا در نهایتشناسی تالش میروایت

کند. )ن.ک: الگوی عامی برای روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را ممکن می

 (33:1985برتنز،

از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز  ،ی دیگر سجاوندیهاواو عطف و عالمت -

 مشخصات منبع بیاید:

 فرمان به را آن که است شبهزارویک ترجمۀ همین مانده، جا به اگرچه تنها اثری که از طسوجی 

ی نشان تنهایبه کتاب همین ،(973 :9،ج5292 پاییز،: ک.ن) «استکرده ترجمه میرزا بهمن شاهزاده

و نثری متین و استادانه و در عین حال شیرین و  حسن ذوق و استادی تمام داشته»دهد که او می

 (143: 1973)ناتل خانلری،« شیوا دارد.

کنند که ای از آثار خالقه اطالق میشناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص به دستهروایت

( و بیشتر، آن را 3: 1988)لوته،« استای از رخدادهاست که در زمان و مکان واقع شدهزنجیره»

 (1964دانند. )ن.ک: احمدی،محدود به قصّه می

 .باشد امالیی و تایپی اشتباهات از خالی متن -



 

 گذاری صحیح متن الزامی است.رعایت نشانه -

نکردن هريک از موارد يادشده، اعم از نکات مربوط به شود که رعايتيادآور می 

مقاله  تأيید مانع يادشده، اماليیِ و ويرايشی نگارشی، چارچوب و نشريه ةنامشیوه

 .تواهدشد
 

 

 مهّم هاي يادآوري
 ارسال شود.  jcl.uk.ac.ir: نشريّه سامانة در نام ثبت  مقاله از طريق-3
الخطّ مورد قبول نشريّه و اصول نگارش بايد براساس آترين شیوه نامة رسم -4

 شد .فرهنگستان زبان و ادب فارسی با
 .شودمی تارج کار دستور باشد، از باال موارد از هريک فاقد ايمقاله چنانچه  -1
ونويسندگان در ابتداي ارسال  است محفوظ ازپذيرشپس  حقّ چاپ هرمقاله، – 2

شدن وضعیّت مقاله، آن را به جاي ديگر نفرستند. شوند تا مشخّصمقاله متعهّد می

ت تحريريّه در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار أ، هیچنانچه اين موضوع رعايت نشود

 است .
 آزاد است . نشريّه در اصالح مقاالتی که نیاز به ويرايش داشته باشند، -5
 هاي مندرج در نشريّه، مبیّن نظر مسئوالن و ناشر نیست.آرا و نظريّه-6

ادبیّات  دانشکدة ،مانمجتمع دانشگاهی شهید باهنرکر ،بهمن 59بلوار انتهای ،: کرماننشريّه نشانی

 .6717314111  ستیپ کد ، 67172 - 111 پستی صندوق، و علوم انسانی

 تطبیقی ادبیات نشریّۀ دفتر 494 – 99526972 :دورنویس تلفن و

  adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.ir  :نشريّه الکترونیکی پست نشانی
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 خن سردبیرس

ۀ ینشر نیاول عنوان به باهنرکرمان، دیشه دانشگاه یقیتطب اتیادب ۀینشر موچهار ستیب ةشمار
 یپژوهش و یعلمۀ ینشر نیاول عنوان به و رانیا یآموزش مراکز و ها دانشگاه یوپژوهش یعلم معتبر

 چون مانا، هماره ارید کهن نیا ران،یا کشورما که ابدییم انتشار یدرحال ران،یا زمانیعز کشور در
 رنج در شدتبه ازآن یناش ومصائب آالم از و ستکرونا ریجهانگ یبال گرفتار یتیگ میاقال گرید

 اندوه در همه نیسرزم نیا نخبگان از مهم یبخش ثیح به یدانشگاه ۀجامع ژهیوبه ،قلم اهل و است
 انمنّ زدیا درگاه از و دانندیم خود نیسرزم نینازن مردمان درد کیشر را خود جانکاه درد نیا

 .بخشد ییرها هولناک یماریب نیا از را جهان و رانیا مردم تا خواهند یم قلب میصم واز  خالصانه
 !بازمگردان دینام را ما م،یا افتاده درت برخاک و میا نموده بلند تو درگاه به دعا دست بارالها

 باز نگردد دینوم   گاهتدر ز که بدیز»
 

 «افتد درت برخاک یدیام به که هرکو 
 

ۀ جامع که ستا یخوشحال ۀیما روزها، نیا باراسف طیشرا از قیعم درک با و همه نیا با
 هرگز خود وپنهاندایپ هایخطرۀ هم با مهلک، یماریب نیا ،برنداشته تالش از دست یدانشگاه
  ند.بخشک را شانیاۀ شیاند جوشان ۀچشم نتوانسته

 چراغ همچنان خود ارزشمند ینوشتارها با وپژوهشقیتحق ۀعرص وکنشگران محترماستادان 
 روزگار نیا در که دارد افتخار یقیتطب اتیادبۀ ینشر و دارندیم نگاه روشن را ییدانا و علم

 به خود ۀنوب به نیکمتر نیا است، دشوارۀ عرص نیا پژوهشگران توجه مورد همچنان گذرسخت
 ،دهیگرد آراسته طبع وریز به آنها سنگگران مقاالت شماره نیدرا که یاپژوهندهتادان اس

 .میدار افزون روز قیتوف یآرزو همکارانشان و شانیا یبرا، نموده عرض کیتبر مانهیصم
 مقوله نیا وپژوهشگران تاداناسۀ هم ارزشمند ینوشتارها و آثار  راههبچشم ،شهیهم چون ما

  د.بو میوخواه میهست بوده،
 ، براینموده ژهیو تشکر ه،ینشر یداخل ریمد از که دانم یم فرض برخود مسک نیا درختام

 و یتندرست یآرزو ،است شانیا بردوش هینشر بار نیشتریب که دانشورم و زیعز همکار نیا
 میبنما یریخهبعاقبت

 با احترام

نیاناصر محسنی



 

 

 


