
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  /1-04صص / پور نمین، میرجلیل اکرمیمحمد ابراهیمحماسة عرفاني؛ از فرضيه تا واقعيت  

 ا بیرنگ، محمدرضسعدی/  گلستانمقام، در مقایسه با قائم منشآتِعنوان یک آرایه تعليمي در بررسيِ ابعاد استشهاد، به

 01-75صص / جلیل تجلیل

  75-04صص / سیّدامیر جهادیدستورنامه و آثار آن/ جستاری در شناخت نوع ادبي 

  ِیان، اکبر حیدر)تأملي در یک بيت از قصيدۀ ترسائية خاقاني(/ ؟ «اشيا»یا « ایشا»، «عيشا»به دوری عيسي از پيوند

 01-50صص /  جواد مرتضایی

 صص  /بیگدیلوصالحی، ایمان مهریابراهیم رنجبر، خدابخش اسداللهی، عسگر / شراب خامهای رئاليسم در رمان تحليل جلوه

111-55 

  :115-104/ صص ساره زیرک، فاطمه خزائی/ استحاله شناخت متغير انساني در فراشناخت ازليالگوی کنش جبرگرا 

 111صص / ابوالقاسم رحیمی، زهرا شیردلیونگ/  شناسيروان دیدگاه از شاهنامه در رهاشده کودک اسطورۀ تحليل-

101 

  صص  /فر، علیرضا حسینیمحمد غفوریهای عاميانه با رویکرد بينامتنيت/ کنایهتحليل و بررسي بازتاب قرآن کریم در

105-115 

  صص  /خیراهلل محمودی، شهناز باصری/ (تاریخ بيهقيهای )بررسي ریشة سفيدپوشي در سوگواریسوگواران سفيدپوش

117-105 

 عصومه نظری چروده، بهرام خوشنودی، احمدرضا مودمنه بر اساس نظریه زمان در روایت/ های کليلهبررسي زمان در حکایت

 115-131صص نظری/ 

 9216/ پاییز و زمستان 326/ شماره مسلسل  07سال 



 زبان و ادب فارسینشریه 

 ادبيات دانشگاه تبريز( هسابق دانشكد ه)نشري 
 پژوهشي، مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوری( -علمي ة)دارای درج

 

 دانشگاه تبريز صاحب امتياز:

 معاونت پژوهشي دانشگاه مدير مسئول:

 دكتر ميرجليل اكرمي سردبير:
 هیئت تحریریه:

 استاد دانشگاه تبریز  نکدکتر معصومه معدن
 خوارزمی ستاد دانشگاها عباس ماهياردکتر 
 استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تقي پورنامداریاندکتر 
 استاد دانشگاه تهران منوچهر اکبریدکتر 
 استاد دانشگاه ارومیه  فاطمه مدرسي دکتر 
 استاد دانشگاه تبریز ميرجليل اکرمي دکتر 

 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر محمود بشيری
 دانشیار دانشگاه تبریز دکتر خليل حدیدی

 استاد دانشگاه تبریز پوردکتر محمد مهدی
 مدنی آذربایجان استاد دانشگاه شهید مهردکتر رحمان مشتاق

 استاد دانشگاه تبریز دکتر اسداله واحد
 مدنی آذربایجان استاد دانشگاه شهید دکتر احمد گلي

 دانشیار دانشگاه تبریز دکتر ابراهيم اقبالي

 زادهعلي موسيدكتر محمد مدير داخلي:

 پور نميندكتر محمد ابراهيم ويراستار:

 روانالهام حق آرا:صفحه

 9316زمستان ، دانشگاه تبريز انتشاراتچاپ: 

 ميات علهاي خارجي، دفتر نشريتبريز، دانشگاه تبريز، دانشكدة ادبيات و زبان نشاني:

    149ـ3312939 :تلفن

 149-33342411 نمابر:

   http://perlit.tabrizu.ac.irسايت نشريه:وب

   perlit@tabrizu.ac.irايميل نشريه:

 های نمايه کننده:پايگاه
http://www.ISC.gov.ir  http://www.SID.ir  
http://www.Noormags.ir http://www.Magiran.com 

http://www.isc.gov.ir/
http://www.sid.ir/
http://oormags.ir/
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6373&Number=16
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 تهنمای تدوین مقاالرا
گری در نشریة دی مقالة ارساال شده باید حاصل تحقیقات نویسنده ییا نویسنداان  بوده و . 1

 .منتشر نشده باشد

 ،واژه ، مقدمه، بحث، نتیجه 7یحداکثر  واژاان کلیدیمقاله باید شاااامل عنوان، چهیده، . 1

 باشد.انگلیسی  واژاان کلیدیو  عنوان، چهیدهفارسی و فهرست منابع 

در  11و با قلم اندازۀ  A4 ابعاد و در بدون ذکر نام و مشااخصااات منلفین مقاله باید فایل . 3

word 2010   از طریق ساامانة نشریه  فقط وتایپ شاده (http://perlit.tabrizu.ac.ir) 

 باشد. A4 صفحه 14حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن نباید بیشتر از ارسال شود. 

پس از تهمیل ارساال مقاله در هر ی  از مراحل بررسی یا چا،، تیییر در تعداد یا ترتی   . 0

نام و مشخصات  شاود  لذا خواهشامند اسات هنگام باراذاری مقاله،   نام منلفین پذیرفته نمی

دۀ درج نویساانبا  جدااانه فایلیدر بخش نویساانداان سااایت و نیز در  کامل منلف/ منلفین 

به  نهاهمراه آآدرس پست الهترونیهی و شماره تلفن  به فارسای و انگلیسای با ذکر   ،مسائول 

 یا به عنوان فایل اصلی مقاله اخلد نلفینم نام و مشخصات در صاورت درج ثبت اردد. دقت 

   ن معذور خواهد بود.آاز بررسی  هیئت تحریریه، نام فایل

سااطر و ی   14یحداکثر در  174تا  174چهیدۀ مقاله باید تصااویری کلی از مقاله را در . 7

پارااراف  در اختیار خواننده قرار دهد و شاااامل مختصاااری از بیان مسااائله، هدف و رو   

 .های جدید مقاله باشدتحقیق، و یافته

های اساسی، مبانی نظری، مقدمه مقاله ترجیحاً باید شاامل طر  تفصایلی موضوو و سنال  . 1

 پیشینه تحقیق، ضرورت و خأل تحقیق و در صورت لزوم، بیان وجوه کاربردی آن باشد.

 Times  های تخصااصاای مهم و نام افراد کمتر شااناخته شااده با قلم  معادل التین واژه. 5

New Roman شود.اخل پرانتز و رو به روی کلمه درج د 11در اندازۀ 

در ارجاعات از شایوۀ ینام خانوادای نویسانده، ساال نشر: صفحه  استفاده شود. اار اثری    . 0

مت عالو صفحه بعد از بیش از ی  جلد داشته باشد، بعد از نام منلف و سال نشر، شماره جلد 

 ذکر شود دو نقطه ی: 

 چهار سطر تا حد امهان پرهیز شود.های مستقیم بیش از قولاز نقل. 5

ای هدر پایان مقاله با ترتی  الفبایی مانند نمونه به صورت مجزا فارسای و انگلیسی  منابع. 14

 :ذیل آورده شود

http://perlit.tabrizu.ac.ir/


چا،،  ، نوبتیایتالی   نام کتابیدرون پرانتز ،   سال انتشارینام خانوادای، نام، کتاب: 

 نام ناشر. :نام مترجم یا مصحح، محل نشر

یدرون ایومه ،  «عنوان مقاله»یدرون پرانتز ،   سااال انتشااارینام خانوادای، نام، مقاله: 

  .*-*شماره، صفحات مقاله یص سال یدوره ، ، یایتالی   نام نشریه

 -Jorjani, Abd ol - Qader (1992). Asrar ol-Blagha. Jalil Tajlil (Trans.), 
3rd ed. Terhran: University of Tehran Press. 

 -Safa, Zabih ol-Lah (1984). Literary History of Iran, Mohammad 

Torabi (Sum.), V. 2, 16th ed. Tehran: Ferdows press. 

-Berkerian, D. A. (1993). The ADA and the hiring process in 

organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and 

Research, 45 (2), p. 10-36. 

 یادآوری مهم 

 شود.دریافت می )http://perlit.tabrizu.ac.ir(سامانة نشریه   از طریقفقط  ت. مقاال1

م تنظینامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی شایوه ق آخرین مطابمقاله  الخطرسام چنانچه . 1

 شود.کار خارج می، از دستور نشده باشد

شوند تا مشخص و نویسنداان متعهد می استمحفوظ  از پذیر . حق چا، هر مقاله، پس 0

شادن وضاعیت مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوو رعایت نشود، هیئت   

 تحریریه در اتخاذ تصمیم مقتضی مختار است.

 یش داشته باشند، آزاد است.. نشریه در اصال  مقاالتی که نیاز به ویرا7

 ها، مبین نظر سردبیر و هیئت تحریریه نشریه نیست.های مندرج در مقاله. آراء و نظریه1
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 1 ....................پور نمین، میرجلیل اکرمی محمد ابراهیمحماسة عرفاني؛ از فرضيه تا واقعيت/ 

ه مقام، در مقایسقائم منشآتِعنوان یک آرایه تعليمي در بررسيِ ابعاد استشهاد، به

 11 ......................................................................... محمدرضا بیرنگ، جلیل تجلیل /سعدی گلستانبا 

 95 ............................... جهادیسیّد امیر جستاری در شناخت نوع ادبي دستورنامه و آثار آن/ 

)تأملي در یک بيت از قصيدۀ ؟ «اشيا»یا « ایشا»، «عيشا»به دوری عيسي از پيوندِ 
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 55 .................................................................................................................. بیگدیلوصالحی، ایمان مهری

یرک، ساره ز/ استحاله شناخت متغير انساني در فراشناخت ازليالگوی کنش جبرگرا: 

 115 ............................................................................................................................................... فاطمه خزائی

زهرا یونگ/  شناسيروان دیدگاه از شاهنامه در رهاشده کودک اسطورۀ تحليل

 111 ........................................................................................................................ ابوالقاسم رحیمی، شیردل

محمد  /های عاميانه با رویکرد بينامتنيتتحليل و بررسي بازتاب قرآن کریم در کنایه

 176 ....................................................................................................................... فر، علیرضا حسینیغفوری

یراهلل خ /(تاریخ بيهقيهای )بررسي ریشة سفيدپوشي در سوگواری سوگواران سفيدپوش

 115 ........................................................................................................................... محمودی، شهناز باصری
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