سال نهم ،شماره  ،1پیاپی  ،33بهار 1316
شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی8004 - 6846 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك8846 – 3864 :
مدير مسئول

سردبیر

دكتر اسحاق طغیانی

دكتر حسین آقاحسینی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

etoghiani@yahoo.com

کارشناس نشريه

h.aghahosaini@gmail.com

دبیران تخصصی

رضا نیکبخت
rpll@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
یونس جعفری

دكتر مهدی محقق

دانشگاه اسالمی علیگر ،هندوستان

دانشگاه تهران ،ايران

اظهر دهلوی

دكتر نجف جوكار

استاد دانشگاه اسالمی علیگر ،هندوستان

دانشگاه شیراز ،ايران

آذرمیدخت صفوی

محمدحسین كرمی

استاد دانشگاه اسالمی علیگر ،هندوستان

دانشگاه شیراز ،ايران

دكتر سید علی اصغرمیرباقری فرد

دكتر یداهلل جاللی پندری

دانشگاه اصفهان ،ايران

دانشگاه يزد ،ايران

سید مهدی نوریان

دكتر مهدی ملک ثابت

دانشگاه اصفهان ،ايران

دانشگاه يزد ،ايران

مهدی تدین
دانشگاه اصفهان ،ايران

نشريه "دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان" برر اسراس ر ی يدصرد و سریزدهجیس لسره کجیسریون
بررسی اعتبار نشريات علجی کشور ،مورخ 9731/91/91حائز دريافت در ه علمی -پژوهشی شناخته شد .برر اسراس نامره
شرررجاره  7/1119مرررورخ  9730/60/60ايرررس نشرررريه بررره نهرررار عنررروان نشرررريه تخصصررری تفدیررر

شرررد.

فصل نامه "پژوهش های زبان و ادبیات فارسی" يدی از ايس نهار نشريه است .ايس نشريه بر اساس نامه شجاره 913711
مورخ  9716/63/99مرکز برنامه ريزی و سیاست گذاری پژوهشری وزارت علرو  ،تحقیقرات و فنراوری ،برا عنروان ديرد
"متن شناسی ادب فارسی" با حفظ اعتبار علمی -پژوهشی ا ازه انتشار يافت.

یشود:
متن كامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
پايگاه علو استنادی هان اسال

ISC

پايگاه اطالعات علجی هاد دانشگاهی
بان

اطالعات نشريات کشور

پايگاه مجالت تخصصی نور

http://search.ricest.ac.ir/ricest/
SID

Magiran

http://www.magiran.com

Noormags

http://www.noormags.ir

فهرست مجالت پژوهشی با دسترسی آزاد
راهنجای بیس الجللی نشريات ادواری

Doaj

Ulrich

ايندکس کوپرنیدوس ( فهرست نشريات برتر)
میزبان پايگاههای اطالعاتی

http://fa.journals.sid.ir/

http://www.doaj.org
http://ulrichsweb.serialssolutions.com
http://journals.indexcopernicus.com

EBSCO

http://www.ebscohost.com

گوگل پژوهشگر

http://scholar.google.com/

نجايه هان علجی آلجان

نشانی پستی
اصفهان ،خیابان هزار ريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختجان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستی3931037119 :

http://www.sciwindex.com

شماره تماس
)679(73171176
)679(73171933
rpll@res.ui.ac.ir

فهرست



گزیدهها و شرحهای اشعار صائب در ترازوی نقد ادبی

8 - 81

محجدحسیس کرمی؛ مرضیه طاهری



تحلیل ساختار همبستة داستانهای سیاوش ،كیخسرو و فرود

81 - 63

تیجور مالجیر؛ فرديس حسیس پناهی



تحلیل گفتمان سیاسی  -اجتماعی رابطة عاشق و معشوق در غزلیات سعدی

63 - 63

علی اکبر باقری خلیلی؛ منیره محرابی کالی



تصحیح و توضیح چند بیت از داستان رستم و سهراب

63 -32

محجد طاهری؛ الها ترکاشوند؛ حجید آقا انی



تشبیه با تکیه بر پیوند شاعرانگی و فرم در نفثه المصدور

36-19

فیروز فاضلی؛ حسیس ياسری



ساخت تنزیهی -تشبیهی شناخت خداوند در دیباچة شاهنامه

18 - 893

حجیدرضا اردستانی رستجی



تحلیل بینامتنی راحة الصّدور و شاهنامه بر مبنای ترامتنیت ژرار ژنت

893 - 829

فرشته محجّدزاده



تصحیح عباراتی از كتاب منشآت خاقانی
سعید مهدوی فر

828 - 849

