
 901                   9911  تابستان –ة دومشمار –سال پنجاه و سوم 
 
 

 9911  اتبستان –ه دومشمار – سومسال پنجاه و 

902 
 

 خیدا تااا یگمنام از ماارااااننهر ر نشاو ر یسینو: تذکرهیفهم 

 یادب فااس
 

 اریخدا میدکتر ابراه
 

 یمعنو یر آگاهانه سُرردن دا مثنو یشیاند ویپ ینشان ها 

 

   یدکتر سوسن جبر

 بار آاااا اساتاد  دیبا تاک قیدا خط نستعل ینفظ عیبد یمعادل بصر

 یرخانیام نیغلامحس

   یباز هیسم
 فرفرزانه فرخ دکتر
 

 مرزبان نامه یِنید یر دانا یگارپا وِیمسئلة د 

 

  یفولاد عقوبی
 یمحمّد باران دکتر
 

 ییسنا ةشیاز حد یتیر نشد ب یبراس یبط ثیحد 

 

     ییاحمد رضادکتر 
 

 ایا لی: اصا انلّغاةبیدا فرهنگ عجا یاز اردک افتهینو تیچهاا ب  

 ؟یجعل

   رازیش یریزهرا نصدکتر 
 دهقان   سجاد
 یامام نصرالهدکتر 

 
 
 

 



 
 
 ( یعلم یۀ)نشر

 ادبینوین  جستاراهی 
 سابق( ات و علوم انسانییّادب)

 گاه فردوسی مشهدصاحب امتیاز: دانش
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 ه:ت تحریریّیئهاعضای 
 

 معلّم تهران( تی)استاد دانشگاه ترب یالله عبّاس بیدکتر حب  دکتر سعید بزرگ بیگدلی )دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران(       
 )استاد دانشگاه فردوسی مشهد( یرودمعجن یدکتر محمود فتوح       دانشگاه فردوسی مشهد( استاد) قی چترودیپورخال دختدکتر مه              
                                        دانشگاه فردوسی مشهد( اریالقاسم قوام )دانشادکتر ابو                دکتر تقی پورنامداريان )استاد پژوهشگاه علوم انسانی تهران(           
 (هیاستاد دانشگاه استانبول ترک) وزي گوزل یدکتر عل                         دانشگاه فردوسی مشهد( دانشیار)دکتر محمّد تقوی            
 (زیدانشگاه ون اری)دانش ینیگیمن لایدکتر دان       )دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران (      الفقاریادکتر حسن ذو           
 دانشگاه گیلان( دانشیاردکتر علیرضا نیکويی )                       دانشگاه فردوسی مشهد( اری)دانشدکتر عبدالله رادمرد             
 دانشگاه کپنهاگ(  )دانشیار پدرسن نگیدکتر کلاوس وال                     دانشگاه فردوسی مشهد( استاد) یزرقان یمهد دیّدکتر س          
 دکتر محمّدجعفر ياحقّی )استاد دانشگاه فردوسی مشهد(                              (    تهران دانشگاه استاد) صادقی اشرف دکتر علی          
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   مشاوران علمی این شماره:
 ،فاطمه رضووی ،دکتر سعید رادفر ،یاتیرا حزهدکتر  ،یجبّار نيالدّنجمدکتر  ،ویدکتر محمّدتق محمد بهنام فر،دکتر ،یجانعباس بگدکتر 

دکتور  ،دهاقاسوم ز یعلدیدکتور سو ،رودمعجنویدکترمحمود فتووحی ،لامیع دکتر ذوالفقار ،یقدرت الله طاهردکتر  ،یزرقان یمهددیّسدکتر

 دکتر محمد نجاری  ،دکتر محمد محمدی دکتر مجتبی مجرد، ابوالقاسم قوام،
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 سومو  پنجاهسال  - دومشمارة 

 8933 تابستان -903 مسلسل ةشمار

 (8944 پايیز)تاريخ انتشار اين شماره: 

 21/8/2180خ مورّ 2874/204ز شمارة اساس مجوّ ه براين مجلّ

مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  كلّ  ةادار

 شود.مي منتشر

 :شوديمهای زير نمايه اين مجلّه در پايگاه

 (ISC)  پايگاه استنادی علوم جهان اسلام -

 (SID)لاعات علمي جهاد دانشگاهي پايگاه اطّ -

 (Magiran)پايگاه بانک اطّلاعات نشريّات كشور  -

- DOAJ 



 

 مقالهچاپ پذیرش و  ه برایمجلّ  شرایطاهنمای ر
 

ـد(، نويسی اساس معیارهای صحیح چکیده بر، سطر 1 تا 2) چکیدهمقاله به ترتیب شامل   -8  اکثر)حودّ هاواژهکلی
ـه و بحـ  و بررسـی، ها، اهوداف(ه)سؤال تحقیق، فرضیّ مهمقدّواژه(،  2 ـرینتیج ه از پويير  باشود  مجلّو گی

 ( معيور است کلمه 8000از بیش های بلند )مقاله

، نشوانی، تلفون و متبوو ۀ سوخانوادگی، مرتبوۀ علموی، نوام مؤسّويسندگان )نام و نامنويسنده يا نصات مشخّ -5
 دورنگار( در صفحۀ جداگانه بیايد 

مطوابق بوا معیارهوای منودر   wordدر برنامۀ  89لوتوس با قلم  شده تايپبه صورت  های ارسالی تنهامقاله -9
  شودته میپييرف صفحۀ خانگی )وبگاه(از طريق منحصراً و  در اين راهنما

ای جداگانه، شامل عنوان مقاله، نوام نويسوندهن نويسوندگان و در صفحه سطر( 1 تا 2ارسال چکیدۀ انگلیسی ) -9
 الزامی است  متبو سات سهن مؤسّمؤسّ

 :به شرح زير آورده شود خانوادگی نويسندهالفبايی ناماساس ترتیب  در پايان مقاله و بر منابع مورد استفاده -2
 محل نشر: نام ناشر    نام مترجم )ايتالیک( نام کتاب ( تاريخ انتشار)  وادگی، نام )نويسنده(خاننام :کتاب 
 ايتالیوک( هنوام نشوريّ  (داخل گیومه) «عنوان مقاله» )تاريخ انتشار(  )نويسنده( خانوادگی، نام نام: هاز مجلّ مقاله(  

    صفحات مقاله ۀشمار  شماره  دوره ن سال
 نوام ويراسوتار يوا   (داخل گیومه) «عنوان مقاله»  (تاريخ انتشار)  (خانوادگی، نام )نويسنده: نامهاهمجموع مقاله از

 صفحات مقاله  ۀشمار  نشر: نام ناشر محلّ .)ايتالیک( نام مجموعه مقالات  گردآورنده
 عنووان »  سوايت اينترنتویآخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در   (نويسنده)خانوادگی، نام : نامهای اینترنتیسایت

    (یکايتال)سايت اينترنتی  نشانینام و   (داخل گیومه) «موضو 
نوشوته شوود  در موورد شمارۀ صفحۀ موورد نظور(  :ف، سال انتشارن پرانتز )نام مؤلّبیارجاعات در متن مقاله  -8

صوورت جودا از بوه  سوطر 2های مستقیم بیش از نقل قولی، همانند منابع فارسی عمل شود  منابع غیرفارس
 متر( از دو طرف در  شود   متن با تورفتگی )نیم سانتی

  های پايان مقاله منتقل شودو توضیحات جانبی به يادداشت معادل لاتین کلمات در پايین صفحه بیايد -8
 باشد  و حاصل پژوهش نويسنده فارسی اتپييرد که در زمینۀ زبان و ادبیّهايی را میه فقط مقالهمجلّ -1

ه در مجلّو ،نامۀ فرهنگسوتان زبوان و ادب فارسوی نوشوته شوود  در صوورت لوزومايد بر اساس شیوهب مقاله -4
 آزاد است  زبانی مقاله بدون تغییر محتوای آنويراستاری 

 :  کنندبه نشانی ذيل ارسال  جستارهای ادبی ۀمجلّ ۀاز طريق سامانهای خود را مقاله بايد محترم نويسندگان -80

http:// jls.um.ac.ir   
لوا  نويسوندگان محتورم به اطّ صفحۀ خانگی )وبگاه(از طريق  ،پس از دريافت ،لاعات مربوط به مقالهتمام اطّ -88
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