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 اكبري دكتر منوچهر: مسئولمدير

ر بختياردكتر مظفّ:سردبير

:هيئت تحريريه

نيمحمد مؤذّ دكتر علي االسالمي شيخ دكتر علي
)استاد دانشگاه تهران()استاد دانشگاه تهران(

 دكتر محمدجعفر ياحقي دكتر عبدالرضا سيف
)استاد دانشگاه فردوسي مشهد()دانشيار دانشگاه تهران(

سيدكتر فاطمه مدر دكتر سعيد واعظ
)استاد دانشگاه اروميه() طباطباييهاستاد دانشگاه عالم(

 دكتر نصراهللا امامي
)استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز(

4460/3ـ9/6/87يشمارة درجة اعتبار

و علوم انساني دانشكدة ادبي مقاالت براةيحقوق كل يات

.دانشگاه تهران محفوظ است



)ه(

ادب فارسيفصلنامة
ته»ادب فارسي«فصلنامة و علوم انساني دانشگاه ـ پژوهشياي ران، نشريهدانشكدة ادبيات علمي

.شود است كه در سال، حداكثر در چهار شماره منتشر مي

:هاي كلّي مقالة مورد پذيرش ويژگي
و در نشرية ديگري منتشر) يا نويسندگان(همقاله بايد نتيجة تحقيقات نويسند .شده باشدنبوده

و بعد از  داوري، صالحيت طبع آن، اعالم پذيرش مقاله براي چاپ، با هيئت تحريرية مجله است
.خواهد شد

.است) يا نويسندگان(ها با خود نويسنده صحت نوشته
 قلمو14) سايز(و با اندازه) متر سانتي21×30(مقاله بايد بر يك رويِ صفحة كاغذ استاندارد

ه تهيCD با در سه نسخة خوانا همراه،مطابق با نمونه تنظيم حواشيوWORD لوتوس با فرمت) فونت(
.و ارسال شود

نيز adab@ut.ac.ir به آدرس(E-mail) براي ارسال مقاله امكان استفاده از پست الكترونيكي
.فراهم است

و شمارة تلفن و نشانيِ كامل و محل خدمتو مرتبة علميصفحة اول بايد شامل نام . وي باشدنويسنده
و داور،نامة در صورتي كه مقاله، برگرفته از پايان و مشاور  نويسنده باشد، ذكر نام استادان راهنما

.ضروري است
،»مقدمه«،» كليدي از متن مقالهسه تا پنج واژة«،»چكيده«،»عنوان«متن مقاله بايد به ترتيب، شاملِ

و نتيجه«،»روش بررسي« و تشكّر بحث و چكيدة» فهرست منابع طبق راهنماي شيوة ارجاع«،»گيري
.باشدانگليسي
. انگليسي عيناً ترجمة همان چكيدة فارسي استةچكيد
و ذكر منبع در زير، آورده شود جدول و توضيحات و نمودارها با ذكر عنوان در باالي آن .ها، تصاوير

.نشريه بيشتر باشد) سطر24( صفحة استاندارد20مقاله نبايد از
با تواند به زبان مقاله مي .شدهاي فارسي، عربي يا التين

:هاي جزئي مقالة مورد پذيرش ويژگي
:رعايت جزئيات زير ضروري استدر تهية مقاله،

و نامشاملِ» عنوان«ـ و موضوع مقاله، نام و دانشگاه محل تدريس و مرتبة علمي خانوادگي نويسنده
و بيانگر محتواي نوشتار باشد تحصيل وي است؛ عنوان مقاله، . بايد گويا



)و(

مخ» چكيده«ـ و شامل بيان مسأله، هدف،يتصر اما جامعي از مسائل محتواشرح و نوشتاري ي
و نتيجة بحث است ماهيت پژوهش، نكته از. هاي مهم  واژه 150الزم به ذكر است چكيدة مقاله نبايد

.بيشتر باشد) سطر10(
بيهشامل سه تا پنج واژ» هاي كليدي واژه«ـ و اهميت آن در متن مقاله از تخصصي كه بسامد ش

.هاست ساير واژه
و انتشار آن است؛ پژوهششامل طرح مسألة اصلي مورد» مقدمه«ـ و هدف پژوهشگر از بررسي

. مطرح شود مورد نظر،ة سوابق پژوهشي در حيطة مسأل در اين بخش در صورت امكان بايد به اجمال،
و ذكر» روش بررسي«ـ  وي در اين وريهاينوآشامل ذكر بسيار مختصر روش نويسنده در پژوهش

.زمينه است
و نتيجه» نتيجه«ـ و بحث و روشنگر مسألة شامل متن اصلي مقاله و مفيد گيري با روش منطقي

و مي و مورد پژوهش است و نمودار .همراه باشد... تواند با جدول، تصوير

:و پژوهشهاشيوة ارجاع به منابع
من ارجاعات مندرج در مقاله، و مبتني بر مي مستند و كوشش شود از معتبرترين منابع ابع خواهد بود

.استفاده شود
و مرج مراجعي، چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادي،از هرگاه . استح اولي

و نيز منسوب، و يا توضيحي داده در مورد آثار مفقود اند، ارجاع داده به منابعي كه از آنها ياد كرده
.شود مي

[مؤلّف) خانوادگي(نام اشهر:ن مقالهارجاع داخل مت وي نام كوچك مؤلف،: در صورت اشتراك نام اشهر

با نام اشهرِ نويسندگان ديگر مراجع كه در مقاله از آن استفاده شده؛ عنوان كتاب يا مقالة مورد استفاده، در صورت تعدد منابع 

.منبع) يا صفحات(صفحه،]مورد استفاده مؤلّف، جلد

و پژوهشها(پاياني متن مقاله ارجاع ):منابع

:ارجاع به كتاب
و نام اشهر[ نام كوچك مؤلّف، نام كتاب،مؤلّف) نام خانوادگي(ـ نام اشهر مترجم) خانوادگي(نام
و .نوبت چاپ، نام نشر، محل نشر، تاريخ نشر...] يا مصحح

و اسناد تاريخيارجاع به نسخه و ميكنيز نسخه(هاي خطي ):روفيلمهاي عكسي
ةيا نسخ(مؤلّف، نام كوچك مؤلّف، نام كتاب يا رسالة خطي) نام خانوادگي(ـ نام اشهر

و در ارجاع به اسناد تاريخي؛عنوان سند، شمارةطبقه(.،شمارة نسخه،محل نگهداري)عكسي بندي
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و براي ميكروفيلم و ذكر شمارة ميكروفيلم ها افزون بر مشخصات كامل كتاب،دسترسي،نام آرشيو،
.)محل نگهداري، ضروري است

و نشريه ها،، فصلنامه)ها المعارف�داير(ها امهنارجاع به مقاالت دانش :هاي ديگر مجالت
و[ عنوان مقالة مورد استفاده در داخل گيومه مؤلّف، نام كوچك مؤلّف،) خانوادگي(ـ نام اشهر نام

و امه،عنوان اصلي دانشنامه، فصلن] مترجم) خانوادگي(نام اشهر  و دورة ... مجله و شماره مورد استفاده
.انتشار آن، نام ناشر، محل نشر، تاريخ نشر

:نكات ديگر در باب ارجاع به منابع
.ـ پس از بيان هر مطلب، ارجاع آن در داخل متن در پرانتز ذكر خواهد شد

مي- و صفحة منابع فارسي از راست به چپ نوشته ج( مثالً، شود؛ شمارة جلد )25،ص2زرين كوب،
و صفحة منابع التين از چپ به راستو با ارقام التين مي ).Browne,v. 3,p.50(آيد؛ مثالً،ـ شمارة جلد

و آن ديگر نامهاييـ اسامي التين در كه تلفّظ ها دشوار باشد با حروف التين به صورت آوانگاري
و در داخل پرانتز ذكر مي .شود مقابل آن

و براساسِ نام مؤلّف؛ تنظيم مي شود؛ منابعي كه در پايان مقاله ذكرـ منابع مقاله به صورت الفبايي
شود، همان منابعي است كه در داخل متن استفاده شده، از اين رو اگر منبعي تنها در پايان مقاله ذكر مي

ح شدشود، اما در داخل متن بدان ارجاع داده نشده باشد، از منابع پاياني .ذف خواهد
.شودـ در صورتي كه مؤلّف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جايگزين نام مؤلّف مي

و مقالهـ عنوان كتاب شد ها در منابع پايان ها . مقاله به طور كامل ذكر خواهد
و و به ترتيب، عربي، انگليسي، فرانسوي .آورده شود...ـ منابع غيرفارسي، پس از منابع فارسي

پيـ هر .نوشت، ذكر شود توضيح ديگري غير از ارجاع به منابع مورد استفاده، در

:ـ عالئم اختصاري
 بيت:ب جلد:ج
 صفحه:ص هجري شمسي:ش. هـ
 صفحات:صص هجري قمري:ق. هـ
 قبل از ميالد:م.ق متولد: متو
 ميالدي:م متوفي: فو

 شماره:ش منبع پيشين: همان
و همان صفحه:ا همانج  دوره:د منبع پيشين؛ همان جلد

مي مقاله ـ پژوهشي را و به نشانيِ هاي علمي تهران، خيابان انقالب،«توانيد به عنوان سردبير نشريه
و علوم انساني .ارسال فرماييد» ادب فارسيفصلنامة،دانشگاه تهران، دانشكدة ادبيات
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و ادارة سانسور دارا-1 1 لترجمة ناصري

و هدي عرب  زادهدكتر مظفّر بختيار

 هاي ايراني اي در آينة داستان هاي اسطوره بازشناسي روايت-2

19)شناسي چهار داستان عاميانة فارسينوع(

و  سروري نجمه حسيني دكتر محمود مدبري

م رويكرد كهن-3 43 سرشك. گرايانه به اشعار

و محمد بامدادي  دكتر فاطمه مدرسي

آن-4 و تاريخچة و ايران فانتزي؛ چيستي 61 در ادبيات جهان
و عاطفه جمالي  دكتر مصطفي موسوي

در بررسي ويژگي-5 75 پيكر هفتهاي نوع رمانس

و بهاره پژومند  دكتر ميترا گلچين

95 بررسي انتحاالت ادبي راوندي-6

و مسعود راستي  پوردكتر شهرام آزاديان

و اتحاد با خالق رهاپژوهش تطبيقي-7  شدن از صفات نفس

و  109 مولوي مثنويدر عرفان هندي

 دكتر حميرا زمرّدي

 123 هاي دوگانه بر اساس نظرية تقابلگلستان سعدي خوانش-8

 دكتر قدسيه رضوانيان

و بررسي عناصر ادبيات مقاومت-9  تحليل

 137 در شعر معاصر افغانستان

 دكتر عبدالرحيم نيكخواه


