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 تِ ًام خذا

 

 اطالعات کلٖ

 

 الفۺ هؾخصات

 

 ماکًتًًام پذرۺ  ظاظاکٓۺًام خاًَادگٖ آٔاوًۺًام

 داًؾگاُ هطالعات خارجٖ تَکَ٘ هطالعات جْاًٖداًؾ٘ار گزٍُ 

 Tokyo, Fuchu-shi, Asahi-cho ۸۵۳۴-۱۸۳ ۳-۱۱-۱آدرط هحل کارۺ 

Email: sasaki.ayano@tufs.ac.jp 
 

 

 بۺ عَاتق علوٖ ٍ پضٍّؾٖ

 

 ۺتحص٘الت .۱

 هحل اخذ عال اخذ رؽتِ ٍ گزاٗؼ هقطع تحص٘لٖ

 تُرانداوؽگاٌ  ۲۰۰۳ زبان ي ادبٕات فارظٓ دکتزٕ

 ۱۹۹۲ زبان ي ادبٕات فارظٓ کارؼىاظٓ ارؼذ
 مطالعات خارجٓداوؽگاَ

 تًکًٕ

 ۱۹۸۹ زبان ي ادبٕات فارظٓ لٕعاوط
داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ 

 تًکًٕ

 

 .زبان ي ادبٕات فارظٓۺ ّإ تحق٘قِٖ سهٌ٘. ۲

 

ۺ دکتر محمذرضا مؽايراۺ دکتر تقٓ پًروامذارٔان، اظتاداواَىمظٕماْ جامعٍ ي وقذ اجتماعٓ در ؼعر حافظ )اظتاد رۺ دکتزًٕاهٔ پاٗاى.۳

 ، داوؽگاٌ تُران.۲۰۰۳ (محعه ابًالقاظمٓؼفٕعٓ کذکىٓ ي دکتر 

 

 .هقاالت۴

 .۲۰۱۶مجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ،، (زبان شاپىٓ، )بٍ (۱۱ؽزح غشلٖ اس حافظ ) -

المللٓ  مجمًعّ مقاالت َمأػ بٕه، ()بٍ زبان فارظًٓاهٔ عطار اس هٌظز تزجوِ تِ ستاى صاپٌٖ، ّإ الْٖتأهلٖ در حکاٗت -

 .۲۰۱۶، مىظًمّ فکرْ ي آثار عطار وٕؽابًرْبررظٓ 

 .۲۰۱۶، مجمًعّ مقاالت مطالعات فرَىگٓ داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ، ()بٍ زبان شاپىًٓاهٔ عطار،  سى در الْٖ -

 .۲۰۱۵ مجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ،، (، )بٍ زبان شاپىٓ(۱۰ؽزح غشلٖ اس حافظ ) -

 ۲۰۱۵، مجمًعّ مقاالت مطالعات فرَىگٓ داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ، ()بٍ زبان شاپىٓهٔ عطار، ًا عُقالٕ هجاً٘ي در الْٖ -

 .۲۰۱۴ ،مجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ،(شاپىٓ، )بٍ زبان (۹ؽزح غشلٖ اس حافظ ) -
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 .۲۰۱۲، مجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ، (زبان شاپىٓ)بٍ ، (۸ؽزح غشلٖ اس حافظ ) -

 .۲۰۱۱، مجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ، (، )بٍ زبان شاپىٓ(۷ؽزح غشلٖ اس حافظ ) -

 .۲۰۰۹، مجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ، ()بٍ زبان شاپىٓ (۶ؽزح ت٘تٖ اس حافظ ) -

اعتفادُ اس دادٓ تا االتزار )االعزار ٍ عذٓالتصَف تا کؾف ت عزفاًٖۺ هقاٗغٔ ؽزح تعزف لوذّةتحَل اصطالحا -

 New Series, Vol.۶, Issue No.2، آٔىّ مٕراث، ()بٍ زبان فارظٓ (االعزار ٍ عذٓاالتزار )الٌَتٔ الثالثِکاهپَ٘تزٕ کؾف

(۴1), Summer 2۰۰۸ 

 .۲۰۰۸، مجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ، (، )بٍ زبان شاپىٓ(۵ؽزح غشلٖ اس حافظ ) -

 .۲۰۰۷، مجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ، (، )بٍ زبان شاپىٓ(۴حافظ ) ؽزح ت٘تٖ اس -

 .۲۰۰۶، مجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ، (، )بٍ زبان شاپىٓ(۳ؽزح ت٘تٖ اس حافظ ) -

 .۲۰۰۵، مجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ، (، )بٍ زبان شاپىٓ(۲ؽزح ت٘تٖ اس حافظ ) -

، مجمًعّ مقاالت مطالعات فرَىگٓ داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ، (شاپىٓ زبان )بٍ ُ اًتقادٕ حافظ تِ هذّة ساّذاىًگا -

۲۰۰۵. 

 .۲۰۰۴، مجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ، ()بٍ زبان شاپىٓ (۱ؽزح ت٘تٖ اس حافظ ) -

 .۲۰۰۴، مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕمجمًعّ ، ()بٍ زبان شاپىٓ پَؽٖ در دَٗاى حافظخزقِ ٍ خزقِ -

مجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ ، ()بٍ زبان شاپىًٓگاُ اًتقادٕ عث٘ذ ساکاًٖ ٍ حافظ ؽ٘زاسٕ تِ جاهعٔ اٗزاى در قزى ّؾتن  -

 .۲۰۰۳، مطالعات خارجٓ تًکًٕ

 .۲۰۰۲ ،تًکًٕمجمًعّ مقاالت داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ ظ، ّإ هطزح در دَٗاى حافتأهلٖ پ٘زاهَى ؽخص٘ت -

 

 (هقاالت چاج ؽذُ در هجوَعِ هقاالت)کتاب . ۵

،صص ()بٍ زبان شاپىٓ« وًؼٓ در ؼعر حافظاَمٕت مٓ ي مٓ»، مقالٍ هجوَعِ هقاالت تاستاب هٖ ٍ هُتعلقات آى در ادت٘ات جْاى -

۲۶۴-۲۳۳ ،۲۰۱۲. 

- Indian and Persian Prosody and Recitation, Edited by Hiroko Nagasaki, Saujanya Publications, 

Delhi, ۲۰۱۲ 

"Basic Principles of Persian Prosody"(in English), pp.۲۵- ۴۴.  

-۲۹۸، صص()بٍ زبان شاپىٓ« (َاْ مختلف اوعان )زاَذ، صًفٓ، روذ يغٕرٌوگرغ حافظ بٍ رئٍ»،  هقالِ هجوَعِ هقاالت اعالم ٍ اٗزاى -

۲۸۴ ،۲۰۱۰. 

، ۲۴۲-۲۵۰، صص (شاپىٓ زبان)بٍ « تأثٕر ادبٕات ي ؼعر بر زوذگٓ مردم أران»، مقالٍدم اٗزاىاٗزاى ٍ سًذگٖ هزهجوَعِ هقاالت  -

۱۹۹۹. 

 

 ّا. عخٌزا۶ًٖ
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 "داوؽگاٌ اصفُان، َمأػ ()بٍ زبان فارظٓ، "ًاهٔ عطار اس هٌظز تزجوِ تِ ستاى صاپٌّٖإ الْٖتأهلٖ در حکاٗت ،

 .(۲۰۱۶)مارض  ۱۳۹۴وٕؽابًرْ، اظفىذ ماٌ المللٓ بررظٓ مىظًمّ فکرْ ي آثار عطار  بٕه

 "ًِداوؽگاٌ اصفُان، َفتٍ پصيَػ آرر ()بٍ زبان فارظٓ "إ در فعال٘تْإ ادتٖ ضزٍرت تکارگ٘زٕ تخصصٖ اهکاًات راٗا ،

 .(۲۰۱۲)دظامبر ۱۳۹۱

 "المللٓ  َمأػ بٕه، (ظٓ)بٍ زبان فار "هطالعات ستاى ٍ ادت٘ات فارعٖ ٍ هَاًع تکارگ٘زٕ راٗاًِ در حَسٓ َامحذيدٔت

 .(۲۰۱۱)اکتبر  ۱۳۹۰ماٌ  ظازْ متًن عرفاوٓ، داوؽگاٌ مطالعات خارجٓ تًکًٕ، شاپه، آرر دادٌ

 " داوؽگاٌ ()بٍ زبان فارظٓ "در صاپيۺ پذٗزػ فزٌّگٖ ٍ تارٗخچٔ تزجؤ رتاع٘ات تِ ستاى صاپٌٖخ٘ام رتاع٘ات ،

 . ۲۰۰۹تبرٔس،چُارمٕه َمأػ ترئج زبان ي ادب فارظٓ، 

 "المللٓ مذرظّ ؼٕرازْ، ، َمأػ بٕه(، در يزارت فرَىگ ي ارؼاد اظالمٓ )در ؼٕراز()بٍ زبان فارظٓ "هجلظ در ؽعز حافظ

۲۰۰۸. 

 "(ًٖ۳تحَل اصطالحات عزفا)اعتفادُ اس  تااالتزار )االعزار ٍ عذٓۺ هقاٗغٔ ؽزح تعزف لوذّة اّل التصَف تا کؾف

،بىٕاد أراوؽىاظٓ، ظًمٕه َمأػ ترئج زبان ي ()بٍ زبان فارظٓ" (ر )الٌَتٔ الثالثِاالعزار ٍ عذٓاالتزا-دادٓ کاهپَ٘تزٕ کؾف

 .۲۰۰۸ادب فارظٓ، 

 "(ًٖ۲تحَل اصطالحات عزفا)( اعتفادُ  تاۺ هقاٗغٔ ؽزح تعزف لوذّة اّل التصَف تا کؾف االعزار ٍ عذٓ االتزار

، َمأػ (، مرکس علًم ظىرْ در ايظاکا)شاپه()بٍ زبان فارظٓ "(االعزار ٍ عذٓاالتزار )الٌَتٔ الثالثِاس دادٓ کاهپَ٘تزٕ کؾف

 . ۲۰۰۸المللٓ اظالم ي أران،  بٕه

 "(ًٖ۱تحَل اصطالحات عزفا)اعتفادُ اس  تااالتزار )االعزار ٍ عذٓۺ هقاٗغٔ ؽزح تعزف لوذّة اّل التصَف تا کؾف

المعارف بسرگ اظالم در تُران، َمأػ ، دائرِ(ان فارظٓ)بٍ زب" (االعزار ٍ عذٓاالتزار )الٌَتٔ الثالثِدادٓ کاهپَ٘تزٕ کؾف

 .۲۰۰۷المللٓ اظالم ي أران،  بٕه

 "۲۰۰۷المللٓ اظالم ي أران،  ، َمأػ بٕه(، مرکس علًم ظىرْ در ايظاکا)شاپه()بٍ زبان فارظٓ"رٍاتط اًغاًٖ در ؽعز حافظ. 

 "۲۰۰۳المللٓ أراوؽىاظٓ،  در تُران، ديمٕه َمأػ بٕه، مجمًعّ حافظٍٕ ()بٍ زبان فارظٓ"آداب ٍ رعَم در غشل٘ات حافظ. 

 "ِ۲۰۰۳ؼىاظٓ در شاپه، ؼرق، چُل ي پىجمٕه َمأػ ()بٍ زبان شاپىٓ "پَؽٖ در غشل٘ات حافظ خزقِ ٍ خزق. 

 "۲۰۰۲ؼىاظٓ در شاپه، ؼرق، چُل ي چُارمٕه َمأػ ()بٍ زبان شاپىٓ" عث٘ذ ساکاًٖ ٍ حافظ. 

 "۱۹۹۶ؼىاظٓ در شاپه، ، ظٓ ي َؽتمٕه َمأػ ؼرق(شاپىٓ )بٍ" جْاى هلک خاتَى ٍ حافظ. 

 

 . ًقذ کتاب۷

، ۳۸۹-۳۹۶، صصمجمًعّ مقاالت خايرمٕاوٍ ؼىاظٓ در شاپه، (سبان شاپىٓ)بُ"در اقل٘ن رٍؽٌائٍٖ  ّإ علَک تاسٗاًِ"  -       

۱۹۹۷. 

 .۱۹۹۶، ۵۶۵-۵۶۹، صص ۷۶-۷۹، ؼمارِ کلک، ()بٍ زبان فارظٓ"هفلظ ک٘و٘افزٍػ"-       

 



4 
 

 . تزجو۸ِ

 .۱۳۸۹بٍ کًؼػ پرفعًر حعٕه صادقٓ، خاوٍ فرَىگ َىر گًٔا، تُران، ، (رتاع٘ات خ٘ام )تِ ّؾت ستاى -       

 

 . داٗزٓالوعارف۹

 .۲۰۰۵، ۵۴-۵۵، صص دائرِ المعارف آمًزغ زبان فارظٓ، (شاپىٓ زبان )بٍ "فارعٖستاى صذا در " -       

َأاوًرْ ابًٕردْ، ظعذْ ؼٕرازْ، ظىائٓ غسوًْ، ؼاَىامٍ فرديظٓ، وظامٓ گىجًْ، حافظ ؼٕرازْ، فرديظٓ طًظٓ وًؼته مذخل -       

 .۲۰۰۲، (شاپىٓ زبان )بٍ دائرِالمعارف اظالم أًاوامٓيمثىًْ معىًْ در 

 


