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 تصویر قهرمان ایرانی و اسالمی در تطور زمان

  سونیا انور

 (02تا  1صص )

 11/21/0201 :؛ تاریخ پذیرش20/20/0201 :تاریخ دریافت
 

 چکیده

در یت   « قهرمتان  »و « قهرمتا  »آنچه که در مقاله پیش رو مورد بحث قرار خواهد گرفتت  مناتا    
   ایرا  نیز امروزه تقریباً همچو  همه کشورها  جها    ی  جامنته .   مدر  اسالم  است جامنه
ها  آنالین  ها  اجتماع  ماناد تلگرام و واتساپ  فیلم در ایرا  هم رسانه. شود ا  محسوب م  رسانه

شود که  روشن م « جامنه اسالم  ایرا »با تأکید بر . و غیره به ویژه در میا  جوانا  محبوب هستاد
تواند  ها  مل  یا فرهاگ  م  و چگونگ  بروز و ظهور دین در آ  بسته به ویژگ « م   اسال جامنه»

در ایرا    اسالم مبتا  بر تفکر شینه مسلط است   در حال  که برا  مثال در . بسیار متفاوت باشد
تصتویر  »این امتر همچاتین بتر تنریتد و دریافتت      . تر  دارد ترکیه   اسالم اهل سات نقش پررنگ

این مقاله مترصد است به این پرسش کته قهرمتا  استالم  چیستت و در     . گذارد تأثیر م  «قهرما 
 . ایرا  عاوا  قهرمان  به چه کس  اطالق م  شود؟ پاسخ  در خور بدهد

 ها  کلیدواژه

 .قهرما   قهرمان   شینه   ایرا   رسانه  اسالم

                                                           
 sonjaanwar@ymail.com: ه، رایانامدانشگاه تهران.  
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طور نمونه  به - ها براساس معیارهای همگانی بندی زبان های تقسیم دشواری

 زبان فارسی
  کاوه بهرامی سبحانی

 (08تا  01صص )
 02/21/0201: ؛ تاریخ پذیرش18/20/0201: تاریخ دریافت

 

 چکیده

ها  ها از این ماظر حائز اهمیت است که هاگام تحلیل زبا  باد  همگان  زبا  بررس  انتقاد  تقسیم
فنل -مفنول-های  که از ساختار فاعله  زبا شویم که به طور نمونبه دفنات با این فرضیه روبرو م 

اضافه هستاد و یا تاهتا ستاخت باتد موصتول  پیشتین را م تاز       کااد  دارا  حروف پسپیرو  م 
کااتد  ایتن     نقت  در این جستار  سن  بر این است تا زبا  فارس  را به عاتوا  نمونته  . داناد م 

تتوا  از ماظتر   هستتیم کته آیتا مت      همچاین در پ  پاستخ بته ایتن پرستش    . تنمیم منرف  کایم
هتا را دربتار  زبتا  فارست  متورد تاییتد قترار داد؟        باد  همگان  زبا شااس  تاریخ   تقسیم زبا 

هتا  فارست  باستتا  و فارست  میانته       همچاین بررس  خواهیم کرد که آیا ساختار جمله در زبا 
هتا بته متوارد    داد  مثتال ه  با نشتا  دهد؟ در این مقالها  آشکار  با فارس  امروز نشا  م تفاوت

برخ  از این تااقضات در ارتباط با زبا  . ها هستادزبا  کااد  همگان پردازیم که نق متندد  م 
 .توا  از طریق بررس  تاریخ  زبا  توضیح دادفارس  را م 

 ها  کلیدواژه

 .ها  گریابرگها  زبا   همگان شااس  زبا   زبا  فارس   توال  واژه  همگان  رده

                                                           
 k_bahrami@sbu.ac.ir :، رایانامه، تهرانعضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.  



 

 

 

 

 

. اسطورۀ رستم و سهراب در نسخۀ مندائیان –رستم، رخش، یزد و سیمرغ 

 الگویی از نوعِ انطباق و تطبیق
  قدر -گابریله دولد

 (88تا  09صص )

 01/28/0201: ؛ تاریخ پذیرش11/20/0201 :تاریخ دریافت
 چکیده

کشتیران  است و کتارو  نتام دارد    خوزستا  با پایتخش اهواز و راه آب  ماحصر به فردش که قابلِ 
ریزد  میراث  خارق الناده  تاریخ  و فرهاگ  در اختیار دارد و بته   کارون  که به خلیج فارس فروم 

صتابیین   )از جمله مصادیق این ودینتِ فرنگ  وجتودِ ماتدائیا    . اش منروف است سبب تاوع قوم 
د  نخست پس از متیالد مستیح از فلست ین    است که به احتمال بسیار زیاد در س( صُب   ناسورئانها

ها  دجلته  فترات    مهاجرت کردند و در دو سو  مااطق مرز  ایرا  و عراق و در م اورت رودخانه
ها  بسیار  در زمیاۀ نوشتار و زبا ِ مادائیا  صورت گرفته استت    پژوهش. وکارو  سکا  گزیدند

  از واژگتا  ایرانت  نیتز در آ  بته چشتم      زبان  که متأثر از فرهاگ پارت  بوده است و شمار بسیار
در نسبت با ادبیات دیا  و غیردیات  ایتن فرهاتگ  میتزا  مشتارکت عااصتر ایرانت  در        . خورد م 

یکت  از ایتن مواریتث نستخۀ     . ها  حماس  سات  و شفاه  مادائیا  بسیار چشمگیر است داستا 
حماسۀ ملت  ایرانیتا    « هاامهشا»مادای  سوگاامۀ رستم و سهراب است که صورت  از آ  در کتاب 

این اس وره مبتا  بر سات  پارت  است و عالوه بر این که از جانب مادائیا  برگرفته . مادرج است
ا  که این ماجرا عالوه بر تحتول   گونه ا  را نیز شکل داده است به یافته شده  صورت  بوم  و ت بیق

هتا    ها  متماد  این قوم و آیین   سدهباورها  دیا. در هییت و صورت  پایا ِ خوش  یافته است
الاهرین که آمیخته به عااصرِ رازورانته استت  در کتانو ِ ایتن است ور        عمل  این ساکاا ِ کهنِ بین

 .مادای  قرار گرفته است

 ها کلیدواژه
 .مادائیا   اس ور  رستم و سهراب  ان باق و ت بیق

                                                           
 GabrieleDold_Ghadar@yahoo.de: ، رایانامهدانشگاه کارل ابرهارد توبیاگن. 1
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 بخش دوم، ای نوین از قرآن به زبان آلمانی ضرورت ترجمه
  مهدی اصفهانی

  میشائیل نستلر

 (128تا  81صص )
 00/21/0201: ؛ تاریخ پذیرش01/20/0201: تاریخ دریافت

 چکیده

آن تا روشت     در. به چاپ رستیده بتود  این م له  00در شماره این مقاله پیش از این بخش نخست 
این بختش از  . بود متن پیشاهاد شده   لغات و رویکرد  عموم  برا  ترجمه   هخاص برا  ترجم
   آیات ستوره    داده با بررس  ترجمه جدید قرآ  به زبا  آلمان  را مباا قرار   مقاله شش ترجمه

هتا   بقره برمباا  روش پیشاهاد  ختود بته بررست  ایتن ترجمته        نخست سوره   آیه 81حمد و 
توا   م  دشده واقناًشود که با مباا  پیشاها مثال نشا  داده م  03در م موع در غالب . پردازد م 

 .تر ارائه نمود های  دقیق تر به متن با منادل نزدی    ترجمه

 ها کلیدواژه
   یاب   ضترورت ترجمته   شااس  لغات  روش جدید منادل قرآ   استنمال محسوس  ریشه   ترجمه

 .لمان آجدید قرآ  به زبا  

                                                           
 m.esfahani@ihcs.ac.ir: رایانامه  تهرا   انسان  و م النات فرهاگ  پژوهشگاه علوم .1

 mikail76@zedat.fu-berlin.de  :رایانامه  برلین آزاد دانشگاه عرب  ادبیات و زبا  ارشد کارشااس  دانش و  .0



 

 

 

 

 های صهپذیری اصول مندرج در بیانیه گام دوم انقالب، عرشرایط تحقق

 عمومی و خصوصی
  دونیازهره قربانی م

 (111تا  129صص )

 08/21/0201: ؛ تاریخ پذیرش21/28/0201 :تاریخ دریافت
 چکیده

رهبر منظم انقالب اسالم  در بیانیه گام دوم انقالب  با درایت و تتدبیر  رهامودهتای  را در جهتت    
 کردنتد و ابتدا دالیل انقتالب را ککتر    یشا ا. بهبود از آنچه هستیم به آنچه باید باشیم بیا  داشتاد

که  -ها  انقالب همچو  آزاد   اخالق  عدالت  استقالل  عزت  عقالنیت و مناویت سپس به ارزش
بختش و    پرداختاتد و بتا جمتالت الهتام     -بشر در تمام طول تاریخ  به دنبال آ  بوده و خواهد بود

ه در حقیقتت موتتور محرکته ایتن انقتالب و        کت کوشتا سرشار از امید خ اب به جوانتا  متنهتد و   
بخش آ  هستاد  بر اهمیت نقش ایشا  در جهت اعتال  انقالب تأکید و از مأیوس شد  آنا   تداوم

در این مقاله ابتدا به اختصار به تشریح بیانیه گام دوم انقتالب پرداختته ستپس     .نیز برحذر داشتاد
 .ر دو محور عموم  و خصوص  ارائه شده استپیشاهادات  در چگونگ  تحقق اهداف این بیانیه د

 ها کلیدواژه
  جوانتا  دانشتگاه     بیانیته  خصوصت   هتا    محوربیانیته  عموم  ها بیانیه گام دوم انقالب  محور

 .ها  تحقق شیوه

                                                           
 zghorbani@atu.ac.ir: رایانامه استادیار زبا  و ادبیات عرب   دانشگاه عالمه طباطبائ   تهرا  . 1
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 فریدریش گئورگ یونگر و شعر فارسی
  فلیکس هِرکِرت

 (101تا  113صص )
 23/21/0201: ؛ تاریخ پذیرش02/28/0201: تاریخ دریافت

 
 چکیده

فیلستوف و  ( 1898-1933)این مقاله چگونگ  اخذ و پذیرش اشنار فارس  را توسط گیورگ یونگر 
توجه با این اخذ و پذیرش از این حیتث اهمیتت دا رد کته    . دهد شاعر آلمان  مورد بررس  قرار م 

به دست دهد و از سو  دیگر  ها  یونگر در باره شنر ا  را برا  تفسیر افکار و اندیشه تواند زمیاه م 
اشتتغال  . در زمیاۀ تاریخِ اخذ و پذیرش شنر فارس  در عرصۀ زبا  آلمان   اطالعات  را ماتقل کاتد 

یونگر به شنر فارس  با تمرکز بر اشنار خیام  سند  و حافظ بارها موضتوع اع تاب و ستتایش و     
حال نگار   جایگاه تاریخ  و شرح این مقاله پس از این که به موضوع مورد بحث از حیث. بوده است

در این مقالته  . دهد پرداخت  طرح  از محتوا  اخذ و پذیرش یونگر را از اشنار فارس  به دست م 
میزا  تأثیرپذیر  چشمگیر یونگر از اشنار حافظ برجسته شده و نشا  داده شده است کته چگونته   

انکس است و در عتین حتال در ادوار   آثار حضور حافظ در نظریۀ شنر و  و تأمالتش در این باره م
 .مختلد سرایش و  حضور دارد

 هاکلیدواژه
 .گیورگ یونگر  اقتباس از شنر فارس   حافظ

                                                           
 felixherkert@aol.com: ، رایانامهآلبرت لودویگ فرایبورگدانشگاه  . 



 

 

 

 

منزلۀ دستاورد انسان برمبنای چهارگانۀ مارتین هیدگر و بازتاب آن در  مکان به

 معماری تاریخی ایران
  ریحانه حیدری

 (188تا  100صص )
 28/21/0201: ؛ تاریخ پذیرش11/28/0201: تاریخ دریافت

 

 چکیده

دهد تا برمباا  آراء مارتین هیدگر  دربار   دست م  مناا  مکا  در سیاق منماریانه این امکا  را به
. ورز  کاتیم  زندگ  شایسته و درخور انسا  بر اساس هماهاگ  و تنادل میا  اجزا  عالم اندیشته 

هتا  نظتر  و بتا استتمداد از تبیتین م متلِ        شاگر ا  از رو این مقاله مترصد است بر مباا  پاره
بختش هیتدگر    ؛ چهارگانتۀ قتوام  (  بازار و مست د    باغ ها  خانه در نمونه)ها  منمار  ایران   مکا 

نیتز ایتن   . را به مثابۀ اجزا  پیوند و مصالحۀ عالم آشکار ستازد ( زمین  آسما   میرایا  و خدائیا )
یابد تا به تکلیتدِ تفکتر    های  این م ال را م  ه در چاین مکا نکته را آشکار سازد که چگونه اندیش

چاین تفکر  از این قابلیت برخوردار است که در روزگارِ عسرتِ برآمده از . قیام کاد و آ  را برآورد
اصالت اندیشۀ تکایک   راه  به جانب قلمروها  مناای  بگشاید؛ راه  که بر مباا  نوع  از زندگ  

جتو بتا    بالد و صورت  از زندگ  آشتت   ل تنامل و همراه  تفکر و وجود است  م تأثیرگذار که حاص
 .دهد جها  را در مرئ  قرار م 

  ها کلیدواژه
مکا   منمار  تاریخ  ایرا   چهارگانۀ هیدگر  تفکر حسابگرانه  تفکتر متأمالنته  مصتالحۀ اجتزا      

 .عالم  دازاین  وجود

                                                           
 reyhanehheydari@gmail.com: دانشگاه شهید بهشتی، تهران، رایانامه.  
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 میان  ها گفتگوی فرهنگ ۀدرسی دربار نگاه ایرانیان به خویش از منظر کتب

 ایران و آلمان

  مهرداد سعیدی
 (118تا  181صص )

 09/21/0201: ؛ تاریخ پذیرش28/21/0201: تاریخ دریافت
 چکیده

. هاستت    پیش رو شکل گیر  هویت ایرانیا  و موضوع جانب  گفتگو  فرهاگ موضوع اصل  مقاله
عاوا  در ی  وبیاار تخصصت  استت کته در آغتاز ستال       ا  با همین این مقاله برگرفته از سخاران 

ها  و از طرف رایزن  فرهاگ  جمهور  اسالم  ایرا  در برلین پیرامو  لزوم گفتگو  فرهاگ 1822
وبیاتار متذکور   . هویت  از خود پیش از ورود به چاین گفتگ ویت   برگتزار شتد   -و شااخت تاریخ 

  هویت ملت  در ایترا  و آلمتا  و همچاتین     گیر متشکل از دو سخاران  با محوریت موضوع شکل
. شااس  در آلما  به عاوا  حوزه همگرای  فرهاگ  بین دو کشور بتود  بحث  آزاد درباره سات شرق

   مق ت  متوست ه و ویتژه   « تحلیتل فرهاگت   »ا  کتاب درست      حاضر  با بررس  نمونه در مقاله
  هویتت ایرانت  بتا     دهاتده  ال تشتکیل ها  علوم انسان  و منارف اسالم   اشتک  آموزا  رشته دانش

 . گیرند رویکرد  تاریخ  برا  مخاطب آلمان  زبا   تشریح و مورد تحلیل قرار م 

هویت ایرانیا  در نگتاه تتاریخ  از چته اشتکال و     :   حاضر از این قرار است پرسش اصل  مقاله
متاهو  بتا یکتدیگر    ها به چه وجه  در تااستب   ا  تشکیل و این اشکال و ارزش ها  ارزش  ویژگ 

 کااد؟ هویت جمن  و مل  ایرانیا  را از دیگر اشکال هویت مل  در جها  متمایز م 
 

  ها کلیدواژه
 .ها  خودانگار  و دیگرانگار   هویت ایران   کتب درس  فرهاگ  گفتگو  فرهاگ

                                                           
  سیاستت   شااس با گرایش زبا  فارس  در خارج از مرزها  ایرا   پژوهشتگر پستادکتر  در حتوزه    زبا . 1

 Mehrdad.Saeedi@outlook.de: یانامهرا    و آلما زبان  و فرهاگ  در ایرا



 

 

 
 

 

 (خمینی)اشعار عاشقانۀ امام 

  پِتِر شوت

 (130تا  111صص )
 02/21/0201: ؛ تاریخ پذیرش18/28/0201: تاریخ دریافت

 

 چکیده

خمیا  پراخته است و بر این باور است  ها  اشنار عاشقانۀ امام پتر شوت در این یادداشت به ویژگ 
رو و  که مضامین اشنار و  در این موضوع از بلاتدای  ممتتاز برختوردار و در متوارد  کتامالً پتیش      

اناد مااسباتِ میتا  ز  و مترد در اشتنار تغزلت      او بر این باور است که مضامیا  م. نامتنارف است
شد   در تلق  پتر شوت  اشتیاقِ عشاق من وف به وصل و یک . بیان  از عشقِ خداوند به انسا  است

امام خمیا  را شاهد  بر « روز وصل»نویساده شنر . گیرند ا  که در آغوش خدا قرار م  است  لمحه
 .این نکته آورده است

دهتد کته هتزارا  ستال      ا  جا  م  ا  را در درو ِ سات سرایش اشنار عاشقانهخمی پتر شوت  امام
ا  از نمادها  کهن شنر پارس  در اشنار و  حضتور   سابقه دارد و به هین سبب است که م موعه

 .بلبل  طاووس  هما  شم  و پروانه: دارند
 1931ریخ اول فوریته  کاد که آ  را در تتا  خود شنر  را از خود نقل م   شوت در انتها  یادداشت

نتوع  »عاوا  این شتنر  . خمیا  از تبنید فرانسه به تهرا  بازگشت سروده است  ینا  زمان  که امام
هتا  متفتاوت از    خمیا  را با خصوصیات  نامتنارف ینا  ویژگت   بود که در آ  امام« جدید انقالب 

 انقالبیو  توصید کرده است

  ها کلیدواژه
 .   سات شنر فارس   انقالب  نوع جدیدخمیا اشنار عاشقانه  امام

                                                           
 drpeterschuett@yahoo.de: مدرس مباحث گفتگوهای میان دینی در آلمان، رایانامه.  
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 (周礼)جو لی کتاب چینی مقایسۀ شاهنامه و : پادشاه و منجمانش
  یوهانس تومَن

 (180تا  130صص )
 03/21/0201: ؛ تاریخ پذیرش20/21/0201: تاریخ دریافت

 چکیده

کته در   رغتم ایتن   بته . فردوس  نقش مهمت  دارنتد     مشهور است که تا یم و ما ما  در شاهاامه
اس رالب نام بترده شتده استت  امتا آنچته آ  را از       شاهاامه از ادوات  برآمده از صانت غرب  ماناد

 . شده در شاهاامه است کاد  سیاق اجتماع  م رح فضا  غرب  متمایز م 
در   گردند عاوا  فرد بر صحاه ظاهر م  طور کل  به که در سیاق روای  غرب  ما ما  به درحال 
هتا گروهت     در ایا تا آ  . صتورت جمنت  استت      ورودشا  به دربار تقریباً همیشه بته شاهاامه نحو

ستاز   های  را در باب مسائل سرنوشت گوی  ها را فراخوانده است تا پیش آیاد که شاه آ  حساب م  به
حیث با تمایز  میا  بیتا  شتاهاامه و روایتت غربت  م الست  از ایتن دستت         عرضه کااد و از این

چه که  گردند و آ  شاهاامه اخترشااسا  همراه با موبدا  و بخردا  بر صحاه ظاهر م در . مواجهیم
 .ناظر به تقدیر حکومت و شخص شاه است  کااد گوی  م  پیش

( 周礼)جتو لت    . اند ما ما  و اخترشااسا  در دربار پادشاها  چیا  نیز چاین نقش  داشته
هتا را     چین قائتل استت و آ   اربار پادشاهچاین نقش  را برا  این صاد در د. م. پ 022در سال 

احتمتال بستیار چاتین نظتام  از روابتط میتا  ما متا  و         بته . کاد گویا  منرف  م  مازلۀ پیش به
 . ها  آ  به قلمرو پادشاها  آشور  و بابل  نو بازگردد پادشاها  برآمده از ایرا  کهن باشد و ریشه

هتا  ن توم  ختود را بته      ا  مختلد گزارشها شمار کثیر  از ما ما  شهره در این سرزمین
چاین انتظام  از روابط میا  ما ما  و حاکمتا  در یونتا  و روم قتدیم    . کردند پایاخت ارسال م 

 .ا  ندارد سابقه

  ها کلیدواژه

 .جو ل   ایرا  باستا   چین باستا   یونا  و روم باستا   ما ما   شاهاامه

                                                           
 johannes.thomann@aoi.uzh.ch: ، رایانامهشناسی دانشگاه زوریخ پژوهشگر مهمان در سمینار شرق . 



 

 

 
 
 

 

 انی آن در آلمانمضامین ادبیات مهاجرت از نوع ایر
  ملیکا ترکمان بوترابی

 (012تا  180صص )
 01/21/0201: ؛ تاریخ پذیرش10/28/0201: تاریخ دریافت

 چکیده

بتا عاتوا     0202اشپکتروم ایرا   ستال   8و  0 ها  ا  است که در شماره این مقاله در امتدادِ مقاله
نویسادگا  ایران  در آلما  سخن    تفصیل درباره ماتشر شد و در آ  به« شد  فهمید  و فهمیده»

این مقاله پاسخ  به درخواست و عالقه کسان  است که اکاتو  مایلاتد بداناتد جزییتات     . گفته شد
  ادب  آنا   ها فنالیت   مسائل مد نظر نویسادگا  ایرا  در آلما  چیست و چه مضامیا  دستمایه

 . است

  ها کلیدواژه
 .ایرا   مضامین ادبیات مهاجرت مسائل ادبیات مناصر  ادبیات مهاجرت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 melika121@yahoo.de: ، رایانامهعالمه طباطبائیدانشگاه  . 
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 اربعین ای رسانه پوشش راهبردهای شناسایی و بررسی

 محمدی حمید جلیلوند، محمدرضا نصراللهی، اکبر

 

  چکیده

 این ا  رسانه پوشش باابراین. است نظیر ب  ارتباط  مدل و فراجااح  پدیده رسانه  ابر ی  اربنین
 این ایارو  از. گیرد صورت هدفماد  با و درست اصول   بسیار بایست  م مذهب  عظیم حرکت
 و کارشااسا  آمار  جامنه در اربنین  ا  رسانه پوشش ها  راهبرد تنیین عاوا  با مقاله

 اجرا مصاحبه تنداد. گردید اجرا تیور  گرندد روش با کیف  تحقیق از استفاده با رسانه متخصصا 
 کد و ها گزاره باد  مقوله از پس. است بوده  نمونه 11 اشباع نظریه با برف  گوله روش با شده

 چهاربخش به ا  رسانه پوشش استراتژ  که دهد م  نشا  آمده بدست نتایج محور  و باز گذار 
 هدف  بخش در. گردد م  باد  تقسیم هدف مخاطب تنیین و رسانه پیام  انتخاب گذار   هدف
 و اجتماع  مااف  پ  در سیاس   مااف  دربرگیر  نمای   بزرگ از اجتااب اربنین  نمای  واق 

 نیز پیام محتوا  بخش در. باشاد م  اصل  اهداف از ترغیب استراتژ  آگاه   استراتژ  اقتصاد  
 استفاده تکرار   م الب و م الب تکرار از دور  وِیژه  ها  جلوه نوآور   و خالقیت پیام  جذابیت

 و شینا  نیز مخاطب بخش در. آید م  شمار به اصل   محتوا ( الق اخ و ما ق ) ها جاکبه از
 ها  رسانه نیز رسانه بخش در. باشاد م  هدف مخاطبا  کاربرا   و ادیا  کلیه جها   مسلمانا 
 مهمترین خارج  ها  رسانه و اجتماع  ها  شبکه داخل   تلویزیون  رادیو ها  شبمه محی   
  .باشد م  ها رسانه

  ها کلیدواژه

 بایا  داده نظریه اربنین  ا   رسانه پوشش رسانه 

 
 
 


