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بسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم

نشریّة ادب و زبان
دانشکدة ادبیّــــات و علوم انســانی
دانشگـــــاه شهیــــد باهنــــرکرمـــــان

این نشریّه براساس رأی جلسة شـمارة 0112/1313مـورّ  11/12/01کمیسـیون بررسـی نشـریّات علمـی
کشور ،حائز شرایط دریافت درجــــة «علمی-پژوهشی» شناخته شد.

این نشریّه در «ایران ژورنال» نظام نمایه سازی مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری ) (RICeSTبهنشـانی:
 www.ricest.ac.irو پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) (ISCبه نشانیwww.isc.gov.ir :نمایه میشود.

سال  ، 02شمارة  ،41بهار و تابستان 1316

نشریّة ادب و زبان
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
دانشگــــاه شهید باهنــر کرمـــان
صاحب امتیاز :دانشكدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول :دکتر محمود مدبّری
سردبیر :دکتر احمد امیری خراسانی
مدیر داخلی :دکتر سیّد امیر جهادی حسینی
اعضای هیأت تحریریّه
 -1دکتر احمد امیری خراسانی :استادگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
2ـ دکترمحمّدصادق بصیری :استادگروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
3ـ دکتر ابوالقاسم رادفر :استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران.
 -4دکتر عنایت اهلل شریف پور :دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان.
 -5دکتر محمّد رضا صرفی :استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 -1دکتر یحیی طالبیان :استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه عالّمه طباطبایی تهران.
1ـ دکتر محمود مدبّری :استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 -1دکتر فاطمة مدرّسی :استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ارومیّه.
 -9دکتر سیّد علی اصغر میرباقری فرد :استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان.
 -12دکتر محمّد جعفر یاحقّی :استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
ویراستار فارسی :دکتر سیّد امیر جهادی حسینی
ویراستار انگلیسی :فرشید نجّار همایونفر
فاصلة انتشار :دو فصلنامه
شمارگان:
اجرا و نظارت چاپ:

نشریّة ادب و زبان
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
دانشگـــاه شهیــــــد باهنـــــر کـــرمـــان
نشریّة ادب و زبان که در سایة حمایت و هدایت پژوهشگران ،استادان و عالقه مندان به فرهنگ و ادب پرشكوه ایـران زمـین
،اکنون به بالندگی و رشد خود دست یافته و آراسته شدن به آثـار فكـری و قلمـی بارگـان و اندیشـمندان سـرزمین خـویش
رامایة افتخار خودمی داند؛با کمال خوشوقتی به استحضارمخاطبان دانشمند وصاحب نظرمی رسـاندعنوان ،چكیـده ،وااگـان
کلیدی و خالصة مقاالت ایـن نشـریّه در پایگـاه اینترنتـی ایـران ،بـه نشـانی الكترونیكـی  www.magiran.comدر معـر
مشاهده ،استفاده و خریداری است .
از سوی دیگر  ،مجتمع مطبوعات تخصّ صـی کشـور در اقـدامی بایسـته و بسـیار ارجمنـد ،مرکـا توزیـع و اشـترا تلفنـی
نشریّات علمی و تخصّصی ( از جمله مجلّات دانشگاهی ) را راه اندازی نموده است کـه بـا کمـال خوشـوقتی ،نشـریّة ادب و
زبان نیا در شمار نشریّات تخصّصی آن مرکا مهـم قـرار گرفتـه اسـت  .عالقـه منـدان بـه فرهنـگ و ادب ایـران اسـالمی در
صورت تمایل  ،می توانند برای اشترا  ،دریافت وخریداری این نشریّه ،با مجتمع مطبوعات تخصّصـی کشـور بـه نشـانی :
تهران ،بارگراه کردستان  ،ضلع جنـوبی ونـپ پـار ،خیابـان علیخـانی 22 ،متـری گلسـتان  12 ،متـری سـوم  ،پـال ، 3
تلفكس  11242212 :مكاتبه فرمایند.
همچنین  ،با همّت مرکا منطقه ای اطّالع رسانی علوم و فنّاوری ،پایگاه اطّالعـاتی نشـریّات علمـی معتبـر ) (ISCبـه نشـانی
اینترنتی www.srlst.com :راه اندازی شده ومورد استقبال وسیع دانش پژوهـان کشـور قرارگرفتـه اسـت  .ایـن پایگـاه مهـمّ
،نشریّات علمی معتبر را بر اساس میاان ارجاعی که به مقاالت آنها مـی شـود؛ رتبـه بنـدی نمـوده و ضـریب تـ ثیر (Impact
) factorهریپ را با دقّت فراوان تعیین کرده است  .خوشبختانه ،نشریّة ادب و زبان در میان نشریّات ایـن پایگـاه ،از جایگـاه
شایستهای برخوردار است  .عالقه مندان میتوانند از طریق مراجعه به نشانی یاد شده نیا ،مطالب نشریّه را پی گیری نمایند.
این نشریّه ،در پایگاه اطّالعات علمی جهاد دانشگاهی ) (SIDنیا نمایه میشود  .نویسندگان محترم مقـاالت مـیتواننـد از
طریق این پایگاه ،به نشانی  www.SID.ir :مقاالت خود را به صورت الكترونیكی ) (on – lineمالحظه فرمایند.
یادآور می شود که :
1ـ این نشریّه ،هر سال در دو نوبت ( «بهار وتابستان» و«پاییا و زمستان») به وسـیلة دانشـكدة ادبیّـات و علـوم انسـانی دانشـگاه
شهید باهنر کرمان منتشر می شود.
2ـ مسئولیّت مطالب هر مقاله ،برعهدة نویسندة آن است.
3ـ ترتیب مقاالت ،بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده است.
 -4مخاطبان ارجمند میتوانند به صورت آنالین و دسترسی آزاد ،مقاالت نشـریّة ادب و زبـان را از سـامانة نشـریّة بـه نشـانی
( )http://jll.uk.ac.irدریافت کنند .
5ـ هر گونه استفاده از مطالب این نشریّه ،تنها با اجازة کتبی سردبیر و ذکر م خذ ،مجاز خواهد بود.

راهنمای تدوین مقاالت
از صاحب نظران و نویسندگان محترم انتظار دارد که در تدوین مقالة خود موارد زیر را لحاظ و بعد از اعمال آنها به دفتر نشریّه ارسال
فرمایند.
خط مشی هیأت تحریریّه :هرگونه مقاله ای که در زمینة ادبیّات و زبان فارسی نوشته شود و از ارزش علمی الزم برخوردار باشد،
برای بررسی و احتماالً چاپ در مجلّه  ،پذیرفته خواهد شد .هی ت تحریریّه در ردّ یا قبول و نیا حپّ و اصالح مقاالت آزاد است.
بررسی مقاالت :مقاالت رسیده ،نخست توسّط هی ت تحریریّه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتی که مناسب تشخیص
داده شدند و در چارچوب تخصّصی موضوع نشریّه قرار داشته باشند ؛ برای ارزیابی به سه نفر از داورانی که صاحب نظر باشند؛ ارسال
خواهند شد .برای حفظ بی طرفی ،نام نویسندگان از مقاالت حذف می شود.
ساختار و روش تهیّة مقاالت :الزم است نویسندگان محترم چارچوب تدوین مقاله را به شكل زیر حتماً رعایت فرمایند:
الزم است نویسندگان محترم ،نكات زیر را در تنظیم مقاله رعایت فرمایند:
 -1رسمالخط مقاله ،براساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیم فاصله در نوشتن وااهها الاامی
است.
لینپ دریافت شیوه نامة خط مصوب فرهنگستانhttp://www.persianacademy.ir/fa/das.asp :
 –2مقاله باید در  22صفحة تایپ شده در ابعاد قطع وزیری (حاشیة باالی صفحه  5.1پایین صفحه  4.15و حاشیة چپ و راست 4.5
سانتیمتر) و با استفاده از برنامــة  ،Bzar=13،Word2010تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگرافها 5/2 ،سانتیمتر
باشد .ضمناً فاصله بین خطوط  singelیا  1.2باشد.
 –3ارجاعات در داخل متن به صورت (نام خانوادگی مؤلّف ،سال انتشار :شمارة صفحه) و منابعی که بیش از یپ مؤلف دارند ،به
صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و دوم و همكاران ،سال انتشار :شمارة صفحه) آورده شود .در مورد منابع غیرفارسی ،همانند منابع
فارسی عمل شود.
 ارجاع تكراری به یپ منبع ،به جای نام نویسنده یا نویسندگان از وااة «همان» استفاده شود( :همان)52 : نقلقولهای مستقیم ،داخل گیومه فارسی «» قرار داده شوند و نقل قولهای بیش از چهل وااه ،بهصورت جدا از متن با تورفتگی(نیمسانتیمتر) از طرف راست و (با قلم شمارة  )12درج شود.
 نقل قول خالصه یا استنباط شده ،به شكل مثال نوشته شود( :ن : .کریمی)52-45 :1312، نقل قول برگرفته از منبع واسطه ،به شكل مثال نوشته شود( :پیااه  ،1913به نقل از منصور)52 :1311 ، -4معادل التین وااهها و اصطالحات نام نوس درجلوی آنها و در داخل پرانتا فقط یپ بار آورده شود.
 -5عددنویسی فصول و بخشها ،از راست به چپ نوشته شود.
 -1جدولها ،نمودارها و عكسها  ،ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.
 -1ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود:
صفحة اول :عنوان مقاله ،نام نویسنده یا نویسندگان ،چكیده و وااههای کلیدی.
 عنوان :کوتاه ،دقیق و دربردارندة بیان روشنی از موضوع مقاله باشد. نام نویسنده یا نویسندگان :در زیر عنوان و سمت چپ نوشته شود و نام نویسندة عهدهدار مكاتبات با ستاره مشخص شود و درزیرنویس ،مرتبة علمی و نام دانشگاه یا موسّسة مربوط به هریپ از نویسندگان به ترتیب ذکر شود.
 چکیده :باید در صدوپنجاه تا دویست و پنجاه کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود و شامل معرّفی موضوع  ،ضرورتو اهمیّت پژوهش ،روش کار و یافته های پژوهشی باشد .به عبارت دیگر ،در چكیده باید بیان شود که چه گفتهایم  ،چگونه گفته ایم
و چه یافته ایم.

– واژههای کلیدی :اساسی ترین وااه هایی است که مقاله حول محور آنها بحث میکند و مورد ت کید مقاله است و باید بین  3تا
 1وااه باشد .در مقابل عنوان « وااه های کلیدی» ،عالمت ( ):گذاشته شود و بعد از آن ،وااه های کلیدی مورد نظر با عالمت
ویرگول ( )،از هم جدا شوند.
صفحات بعدی :به ترتیب شامل :مقدّمه ،بحث ،نتیجهگیری ،یادداشت ها و فهرست منابع و در نگارش هر قسمت ،موارد زیر رعایت
شود:
 مقدّمه :مقدّمه ،بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی .در مقدّمه معموالً موضوع از کل به جاءبیان میشود تا فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل شود  .همچنین ضروری است که بیان هدفهای پژوهشی در مقدّمة
مقاله مدّ نظر قرار گیرد .در نوشتن مقدمه ،تقسیم بندی و شمارهگذاری مقدمه به ترتیب زیر ضروری است:
عنوان مقدّمه با شماره گذاری (بدین صورت -1:مقدمه) به همراه توضیحات آورده شود.
 -1-1بیان مسئله (همراه با توضیحات)
 -1-2پیشینة تحقیق (همراه با توضیحات) آورده شود
 -1-3ضرورت و اهمیت تحقیق (همراه با توضیحات).
 بحث :شامل تحلیل ،تفسیر ،استداللها و نتایج تحقیق است .بحث باید با شمارة  2مشخص و عناوین فرعی بحث به صورت ،1-2 3-2 ،2-2و ...تنظیم شود( .شمارهگذاریها باید از راست به چپ باشد).
 نتیجهگیری :شامل ذکر فشردة یافتهها و بحث است و با شمارة  3مشخّص می شود. یادداشتها :شامل ِپیوستها  ،ضمائم  ،پی نوشتها و به طور کلی مطالبی که جاو اصل مقاله نیست امّا در ایضاح موضوعنوشته ،ضروری و مناسب به نظر میرسد.
 فهرست منابع :منابع در بخشهای جداگانه ،شامل کتابها و مقالهها و ،...به شكل الفبایی و به صورت زیر ارائه شوند:فهرست منابع
 کتابها نام خانوادگی ،نام نویسنده( .سال نشر) .نام کتاب (پررنگ شود) .نام مترجم یا مصحّح .نوبت چاپ .محل انتشار :ناشر. کریمی ،یوسف .)1312( .روانشناسی اجتماعی :نظریه ها ،مفاهیم و کاربردها .چاپ یازدهم .تهران :ارسباران. وین رایت ،ویلیام (بی تا) .عقل و دل .ترجمه :محمّد هادی شهاب .)1311( .قم :انتشارات پژوهشگاه علوم ومعارف اسالم.کتابهایی که دو نویسنده دارند:
 نام خانوادگی ،نام نویسندة اول و نام خانوادگی ،نام نویسندة دوم( .سال نشر) .نام کتاب (پررنگ شود) .نام مترجم یا مصحّح .نوبتچاپ .محل انتشار :ناشر.
 مارشال ،کاترین و راسمن ،گرچن ب .)1311( .روش تحقیق کیفی .ترجمة علی پارسائیان و سید محمّد اعرابی .تهران :انتشاراتدفترپژوهش های فرهنگی.
کتابهایی که بیش از دو نویسنده دارند:
 نام خانوادگی ،نام نویسندة اول و نام خانوادگی ،نام نویسندة دوم و همكاران( .سال نشر) .نام کتاب (پررنگ شود) .نام مترجم یامصحّح .نوبت چاپ .محل انتشار :ناشر.
 گرین ،ویلفرد و مورگان ،لی و همكاران .)1311( .مبانی نقد ادبی .ترجمة فرزانه طاهری .تهران :نیلوفر.ارجاع به کتابهای یپ نویسنده در یپ سال؛ مانند مثال زیر:
 کریمی ،یوسف1311( .الف) .روانشناسی اجتماعی .تهران :رشد. کریمی ،یوسف1311( .ب) .روانشناسی شخصیت .تهران :آگه.کتابهایی که نام نویسندة آنها مشخص نیست ،درپایان فهرست کتابها و بر اساس نام کتاب مرتب شوند:

 هاارویپ شب (الف لیله و لیل) .)1321( .ترجمة عبداللطیف طسوجی تبریای .تهران :علیاکبر علمی و شرکا.مقالهها
 نام خانوادگی ،نام نویسنده( .سال نشر)« .عنوان مقاله» .نام مجلّه .جلد ،شماره ،صفحه.مقالههایی که بیش از یپ نویسنده دارند:
 نام خانوادگی ،نام نویسنده و نام خانوادگی ،نام نویسنده و نام خانوادگی ،نام نویسنده( .سال نشر)« .عنوان مقاله» .نام مجلّه .جلد،شماره ،صفحه.
مقالة نشریّههای الكترونیكی
 اطّالعات نویسنده یا نویسندگان( .سال انتشار) .عنوان مقاله .عنوان مجلّة علمی دوره{ ،ش .برای فارسی و  .noبرای انگلیسی} .مقاله(دسترسی در تاریخ) .نشانی الكترونیكی.
 گانی ،علی .)1319(.طرّاحی سیستمهای بازیابی اطّالعات بهینه در نرمافاارهای کتابخانهای و اطّالعرسانی .علوم اطّالعرسانی،11ش. 1-2.دسترسی در  12آذر  .1315از طریق نشانیhttp://irandoc.ac.ir/ETELAART/16/16_1_2_7_abs.htm :
مقالة مجموعه مقاالت
 اطّالعات نویسنده( .سال انتشار) .عنوان مقاله{ .در} عنوان مجموعة مقاالت{ ،ویراستة} نام ویراستار(ان) ،شمارة صفحة ابتدا {}-انتهای مقاله .ناشر :محل نشر.
 دقیق روحی ،جواد ،و بابا مخیر ،محمدرضا .)1314(.بررسی دیپلوستومیازیس در الی ماهی تاالب انالی .در خالصة مقاالتسیادهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ،ویراستة ریحانة سریری .34-23 ،گیالن :دانشگاه
گیالن.
مقالة کنفرانسها
 اطّالعات نویسنده( .سال انتشار) .عنوان مقاله{.در} عنوان همایش ،محل همایش ،روز و ماه برگااری. دالمن ،اعظم و ایمانی ،حسین و سپهری ،حوریّه .)1314( .ت ثیر  DEHPبر بلوغ آزمایشگاهی ،از سرگیری میوز و تكویناووسایتهای نابالغ موش .پوستر ارائهشده در چهاردهمین کنفرانس سراسری زیستشناسی ،گیالن.
مقالة دانشنامه
 اطّالعات نویسنده( .سال انتشار) .عنوان مقاله{ .در} عنوان دانشنامه{ ،ویراستة} نام ویراستار(ان) ،شمارة صفحة ابتدا { }-انتهایمقاله .ناشر :محل نشر.
 حریری ،نجال .)1312( .ربط .در دایرهالمعارف کتابداری و اطّالعرسانی ،ویراستة عبّاس حرّی ،ج.114-112 :1 .گاارشهای علمی فنّی
 اطّالعات نویسنده( .سال انتشار) .عنوان گاارش{ .گاارش طرح پژوهشی} .محلّ نشر :ناشر. گنجی ،احمد ،و دوران ،بهااد .)1311 (.بررسی الگوی کاربری اینترنت در بین افراد  25تا  42سال شهر تهران .گاارش طرحپژوهشی .تهران :پژوهشگاه اطّالعات و مدار

علمی ایران .از طریق نشانی:

http://www.itna.ir/archives/84-85-ITAnalyze/004088.php
 استناد برگرفته از منابع دیگر (کتاب)اطّالعات نویسنده( .سال انتشار) .عنوان اثر {ایتالیپ} .ناشر :محلّ نشر [اطّالعات اثر مورد استناد]{ .نقل در} نام و نام خانوادگی
نویسنده یا نویسندگان اثر اصلی ،عنوان اثر اصلی (محلّ نشر :ناشر ،سال انتشار اثر اصلی) ،صفحة مورد استناد در اثر اصلی.

 عراقی ،حمیدرضا .) 1351 (.اصول بازاریابی و مدیریّت امور بازار .تهران :انتشارات توکا .نقل در احمد روستا ،داور ونوس وعبدالمجید ابراهیمی ،مدیریّت بازاریابی (تهران :سمت.122 ،)1313 ،
 پایاننامهها و رسالههااطالعات نویسنده( .سال دفاع) .عنوان پایاننامه یا رساله .نام استاد راهنما .نام دانشگاه یا مؤسسه.
 -خامسان ،احمد .)1314( .بررسی مقایسهای ادرا

خود در زمینه تحولی و سالمت روانی .پایاننامة کارشناسی ارشد روانشناسی

تربیتی ،دانشگاه تهران.
 استناد به اینترنت: ;Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 1995310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 26,
.1996
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سخن سردبیر
الطاف بیكران پروردگار یكتا را شاکریم که توفیق ،رفیق گردانید تا شمارهای دیگر از نشریّة ادب و زبان را به حضور
استادان ،پژوهشگران و تمامی مخاطبان ادب دوست تقدیم نماییم .همانگونه که مخاطبان محترم نشریّه استحضار دارند ،این
نشریّه در شمار یكی از باسابقهترین نشریّات ادبی کشور محسوب میشود؛ نشریّهای که در آغاز راه سالیانی با عنوان «نشریّة
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان» و با دایرة موضوعی علوم انسانی منتشر میگشت و
سپس با تخصّصیتر شدن حیطة بررسی ،به مقاالت زبان و ادب فارسی اختصا

یافت و از سال  1314تا شمارة کنونی با

عنوان «ادب و زبان» به صورت منظم انتشار پیدا کرد .الزم به ذکر است که این دفتر ،آخرین شمارة نشریّة علمی
پژوهشی ادب و زبان ( )41است که به زیور طبع و نشر آراسته میگردد .هی ت تحریریّه ،سردبیر ،مدیر مسئول و تمامی
دست اندر کاران نشریّه امیدوارند که تالششان در این سالهای مدید برای اعتالی زبان و ادب این مرز و بوم ،مفید واقع
شده باشد.
در شمارة پیشین نشریّه خاطرنشان شد که در راستای تخصّصیتر شدن نشریّات علمی و با تصویب هی ت محترم تحریریّه
و ت یید کمیسیون بررسی نشریّات وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری ،از تاریخ پانادهم شهریور ماه  1395به موضوع نثر
فارسی و عنوان نثرپژوهی ادب فارسی تغییر حیطه و نام داد .شمارة  42پیاپی نشریّه ،اولین شماره از دورة جدید نشریّة
نثرپژوهی ادب فارسی است که ان شاء اهلل در نوبت پاییا و زمستان  1391منتشر میگردد.
نشریّة نثرپژوهی ادب فارسی پذیرای مقاالت ارزشمند استادان ،پژوهشگران و دانشجویان گرامی در حیطههای تصویب
شدة پژوهشی است .زمینههای موضوعی در سامانة نشریّه ذکر شده است که ذیالً نیا به استحضار میرسد:
اولویت پذیرش مقاالت نشریّه بر اساس موارد ذیل می باشد:
-1تحلیل و بررسی متون نثر متقدّم زبان و ادب فارسی
-0تحلیل متون نثر فارسی بر اساس نظریّههای اصیل ادبی
محورهای پژوهشی نشریّه:
شرح و توضیح دشواری های متون نثر فارسی
نقد و تحلیل محتوایی متون نثر فارسی
زیبایی شناسی متون نثر فارسی
گونه شناسی و انواع ادبی متون نثر فارسی
سبپ شناسی متون نثر فارسی
متون نثر فارسی و مكاتب ادبی
کاربرد رویكردهای نقد ادبی در متون نثر فارسی
پژوهش های مرتبط با تصحیح متون نثر فارسی
نقد و تحلیل پژوهش های محقّقان متون نثر فارسی
نقد و تحلیل شروح متون نثر فارسی
از نویسندگان محترم خواهشمند است که مقاالتشان را پیش از ارسال با عنایت به شیوه نامة نشریّه تنظیم و سپس ارسال
کنند .کوشش هی ت تحریریّة نشریّة نثرپژوهی ادب فارسی بر آن است که در سریعترین زمان ،مقاالت نویسندگان گرامی
را بررسی و پاسخ آن را به نویسندگان محترم ارسال کنند .همچون همیشه از انتقادها و پیشنهادهای ارزندة مخاطبان گرامی

استقبال خواهیم کرد .از پیشگاه قدسی پروردگار یكتا میطلبیم که ما را در ادای این دِین علمی موفق بدارد .پیروزی و
تندرستی همگی را از درگاه حضرت احدیّت مسئلت مینماید.

احمد امیری خراسانی
تابستان 1391

