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 ن َوالقَ َلم َوما َيسطُرون 
 

 شـیرین و شکـر 

 تخصصی زبان و ادبیات فارسی -نامة علمیفصل 
 

 2821-1421کی: شاپا الکترونی  2821-1413شاپا چاپی:  
 

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر زینب نوروزعلی 

 سردبیر: دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی 

 

 Sjpll.ir@yahoo.comپشتیبان:    رایانامه       sjpll.ir@gmail.comاصلی:    رایانامه 

 jpll.irتارنمـا:  

 
 

 صدیقه یونسیان   -   ویراستار فارسی: شبنم باقری 

 مهندس سیدعباس حسینی   - نوروزعلی ویراستار انگلیسی: مهندس مریم  

 صفحه آرایی: دکتر الهام قنواتی محمدقاسمی 

 طراح جلد: مهندس مریم نوروزعلی 
 

 پالک بیست   شهرک گلها. خیابان شمشاد. نشانی دفتر: سمنان. شاهرود.  

 02332203754تلفن و نمابر:  

 

 

 ناشر: امید سخن      چاپخانه: منصور 

 تومان   79000ء:  بها     500تیراژ:  

 

 

  17/09/1400در تاریخ  90252نامة شیرین و شکر به شماره مجوز فصل 
معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  

 شود.منتشر می
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 -------------------- داخلی   دبیران هیات  ------------------- - 

 استاد دانشگاه خوارزمی  دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی                                1

 استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان  دکتر مریم خلیلی جهانتیغ                                        2

 دانشیار دانشگاه گیالن                                    علی تسلیمی                                                ر  دکت  3

 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی  دکتر احمدخیالی خطیبی                        4

 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی  دکتر تراب جنگی قهرمان                         5

 استادیار دانشگاه سمنان   دکتر محمدجواد زینلی                                             6

 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی  اده                              ز دکتر فیروز اسماعیل  7

 )ره( امام خمینی  گاه آزاد واحد یادگار  استادیار دانش  دکتر فرشته ناصری                              8

 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی  دکتر عالیه یوسف فام                            9

 استادیار دانشگاه آزاد واحد اهر  دکتر مریم محمدزاده  10

 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی  دکتر علی آسمند             11

 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی  دکتر محمدمهدی اسماعیلی         12

 

 ------------------ دبیران برون مرزی هیات  -------------------- 

 استاد دانشگاه پاکستان  پروفسور عارف نوشاهی        1

اسالمی علیگر  استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه   پروفسور آذر میدخت صفوی  2

بنیان  و  رئیس  فارسی  هند،  مرکز تحقیقات  گذار 

استادان   انجمن  رئیس  علیگر،  اسالمی  دانشگاه 

 فارسی سراسر هند 

 استاد دانشگاه فلولوزی تاجیکستان  الدین نرزیقول محمودزاده     دکتر مصباح  3

 پاکستان دانشگاه پنجاب الهور  استاد   دکتر محمد ناصر                     4

 دانشیار دانشگاه اربیل عراق  دکتر جیهاد شکری رشید       5

 
 ----------------------   داوران این شماره    -------------------- 

 دکتر احمد خیالی خطیبی  1

 دکتر فرشته ناصری  2
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 تخصصی شیرین وشکر   - نامة علمی نامة نگارش مقاله در فصل شیوه 
 

 مقاله یکل  یهای ژگ یو  - الف

بوده و    سندگان ینو/سنده ینو  ۀحاصل مطالعه و تجرب  د ی با  هیارائه شده به نشر  ۀ مقال -

 باشد. د یجد نو و  یها افتهی  یدارا

 است. هیریتحر أتیو ه ریسردب دییمقاله، منوط به تأ یۀ اول رشیپذ -

 مسئول انجام خواهد شد.  سندة یمکاتبات در خصوص مقاله صرفا با نو -

 ها آزاد استمقاله ی و ادب یعلم  شیرایاصالح، و ص،یدر تلخ  هیریتحر -

  / سندهیبر عهدة نو  ، یو حقوق   ی ها از جهت علمقالهمطالب مندرج در م   ت یمسئول -

 است. سندگان ینو

 نباشد.   شتریصفحه ب  20از  ی ارسال ۀ حجم مقال -

  ۀ رشت  ل،یتحص  /سی دانشگاه محل تدر  ،یعلم   ۀمرتب  سندگان، ینو  /سنده ینام کامل نو -

الکترون  ،یلیتحص صفحه  یکی پست  در  تلفن  شماره  و  نام    یا معتبر  با  جداگانه 

 شود. مهی ضم سندگان« ی»مشخصات نو

  ن ینو  یها»پژوهش  ی تخصص  ی علم  ۀ دو فصلنام  ۀسامان  قیارسال مقاله فقط از طر -

در صورت رد شدن    ی افتی در  ی هااست و مقاله  ریپذامکان   JPLL.IRبه آدرس    «یادب

 . گرددیم حذف  هینشر ویماه از آرش 2پس از گذشت 

پذ - صورت  گواه  رفته یدر  مقاله،  داور  رشیپذ  ی شدن  اتمام  از  پس    ، یمقاله 

  سندةینو  یبرا  لیمی ا  قیصادر و از طر  هیریتحر  أتیه  یینها  بیو تصو  یراستاریو

 مسئول ارسال خواهد شد. 
 

 مقاله  یساختار و اجزا-ب

 کلمه(  15مقاله بوده باشد. )حداکثر یمحتوا ی ایمقاله: کوتاه و گو عنوان -

و    یسازمان   یو وابستگ  یعلم  ۀهمراه با درج  ،ی: به فارسسندگانینو  /سندهینو  نام -

 مسئول  سندة ینو نییتع

پژوهش    ت یموضوع، ضرورت و اهم  ی کلمه و شامل معرف   250-150  نی: بدهیچک -

 ق یتحق  یها افتهیو روش کار و 
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 ( شودیتوسط مترجم مجله انجام م  یس یانگل دةی )چک -

 . شوندی)،( از هم جدا م رگول یواژه که با عالمت و 7-3 نی: بیدی کل یهاواژه -

 مقدمه.1 -

 مسأله و سؤاالت پژوهش انیب. 1-1 -

 و هدف پژوهش  تیضرورت، اهم. 1-2 -

 پژوهش  ۀنیش یپ. 1-3 -

 موضوع  یل یپردازش تحل. 2 -

 عنوان . 2-1 -

 عنوان . 2-2 -

 عنوان  . 2-3 -

 ی ریگجهینت. 3 -

 و مآخذ  منابع -
 

 نگارش  ی کل ةنام وهیش-ج

 باالتر نوشته شود ای WORD 2007 ط یدر مح  -

 :ازی مورد ن یهافونت  -

 پررنگ(  -14اندازة قلم  -B Titr)   عنوان-

 پررنگ(   - B Nazanin- 13: )سندهینو نام  -

 (  ی عمولم - B Nazanin- 10: )یسازمان یوابستگ  -

 (   Times New Roman9: ) یک یالکترون آدرس  -

  پررنگ(   -  B Nazanin- 13) ده یچک  -

 ( یمعمول  -B Nazanin- 11: )دهیچک  متن  -

 ( ی معمول -B Nazanin- 11: )یدیکل  ی هاواژه -

 ( ی معمول -  B Nazanin- 13)  یاصل  متن  -

 پررنگ(  -  B Nazanin- 13)  مقدمه -

 پررنگ(  -  B Nazanin- 13مساله و سواالت پژوهش ) انیب -

 پررنگ(   - B Nazanin- 13و هدف ) تی اهم   ضرورت، -
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 - پررنگ(  - B Nazanin- 13پژوهش )  نۀی شیپ  -

 پررنگ(   - B Nazanin- 13موضوع ) ی لیتحل پردازش  - 

 پررنگ(  - B Nazanin- 13) ی اصل یهاعنوان -

 پررنگ(  - B Nazanin- 12) ی فرع  یهاعنوان -

خود و بسته به نوع مقاله(   ۀ مناسب موضوع مقال تر یت - ازی مدل )در صورت ن ح یتصر -

(B Nazanin- 12 -   )پررنگ 

 پررنگ(   - B Nazanin- 13) ی ریگجهینت -

 و مآخذ  منابع -

 ( یمعمول  -B Nazanin- 10: )یفارس   سیرنویز -

 ( Times New Roman10: )یس یانگل سیرنویز -

 پررنگ(  -  B Nazanin- 11جدول ها، شکل ها و نمودارها ) عنوان -

 جدول ها، شکل ها و نمودارها   یفارس  متن  -

 ( Times New Roman10التین درون جدول ها ) متن  -

 ( ی معمول - B Nazanin- 12و مراجع فارسی ) منابع -

 (Times New Roman 11) و مراجع التین  منابع -

 فهرست منابع  م یتنظ -

 مترجم، چاپ، جلد، شهر: ناشر  ک، یتال ینام )سال(، عنوان ا ، ی: نام خانوادگکتاب -

دوره )شماره(،    ک، ی تالی نام )سال(، عنوان مقاله، عنوان مجله ا  ، ی: نام خانوادگ مقاله  -

 صفحه. 

 اه،: کرمانشاه.  (، جنس سوم، کرمانش1400)  زینب ،نوروزعلی -

مترجم: آسو اوستا،  سمنان:    سم،یانیهزارة عر  ی قای(، بوط1401)  زینب  ،نوروزعلی  -

 اوستا.

(،  1) 5  ، یادب  نینو  یها(، عنوان مقاله، پژوهش1400؛ اوستا، آسو ) زینب ،نوروزعلی  -

10-20 

  یها(، عنوان مقاله، پژوهش1400) باقری، شبنم ؛ اوستا، آسو،  زینب ،نوروزعلی -

   30-20(، 1) 9 ،یادب نینو
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 *** از قالب آماده استفاده کنند. توانندی م   ی گرام  پژوهشگران**  *

 

 نوع قلم  اندازه  قلم )فونت(  عنوان 

 پررنگ  B titr 14 عنوان مقاله 

 پررنگ  B Nazanin 13 نام و نام خانوادگی

 نازک  B Nazanin 13 مشخصات نویسندگان 

 نازک  Times New Roman 10 الکترونیکی نویسندگان نشانی پست  

 پررنگ  B Nazanin 13 اصلی عنوان  

 پررنگ  B Nazanin 12 عنوان فرعی

 نازک  B Nazanin 11 متن چکیده و واژگان کلیدی 

 نازک  B Nazanin 13 متن اصلی

 نازک  B Nazanin 10 زیر نویس فارسی 

 نازک  Times New Roman 10 زیر نویس التین

 پررنگ  B Nazanin 11 عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها 

 نازک  B Nazanin 11 متن فارسی درون جدول ها 

 نازک  Times New Roman 10 متن التین درون جدول ها 

 نازک  B Nazanin 12 منابع و مراجع فارسی 

 نازک  Times New Roman 11 منابع و مراجع التین 

 

 شهرک گلها، خیابان شمشاد، پالک بیست سمنان. شاهرود. آدرس دفتر مجله: 

 ۰۹۳۵۲۷۳۱۳۸۲  - 02332203754تلفن و نمابر:  

 Sjpll.ir@yahoo.comپشتیبان:    رایانامه        sjpll.ir@gmail.comاصیل:    رایانامه 

 WWW. jpll.irتارنما:  
 

mailto:sjpll.ir@gmail.com
mailto:Sjpll.ir@yahoo.com
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 فهرست مقاالت 
 1 ...................................................................................... )پروین احمدی(  زبان به مثابة فراسوژه

 Error! Bookmark)طاهره احمدی(   واژه« و تبارشناسی آن در غزل نوینشناسی »غزل هستی 

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................ )علیرضا آذرپیک(  گرایی معنایی نظریة عمیق 

سبز شعر  مانیفست  وخوانش  طبیعت  دربارة  شعر  با  طبیعی  شعر  امجدیان(   تفاوت  )هنگامه 

................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ... )منیژه سفیدبری(   »شعر دال«بررسی تطبیقی »شعر زبان« و  

 Error! Bookmark not)فاطمه صفری(  تقابل زمینسوژگی و انسانسوژگی در ادبیات طبیعتگرا 

defined. 

 Error! Bookmark not)ناهید صیدی( مال«ها در فرم ذهنی »غزل فرم« و »غزل مینی نوآوری 

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...... )هدیه قلی یار(   تحلیل ژانر ادبی فرامتن در گلستان سعدی

 !Error .... )سمیه کریمی(   مال تغزلی«نی تا »مینی سیر تکاملی غزل از »تغزل« در مکتب خراسا

Bookmark not defined. 

 !Error ............ )حمزه محمدی(  تصویرشناسی بر اساس نظریة مکتب ادبی فلسفی اصالت کلمه

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark)زینب محمدیان(  از فمینیسم تا فرافمینیسم در نگرگاه فراساختارگرایی 

not defined. 

 Error! Bookmark not)آرزو مرادی( رویکردی انتقادی به مقولة زن در ادبیات از سنت تا اکنون

defined. 
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 .Error! Bookmark not defined ................... )میثم میرزاپور(  تحلیل و بررسی ژانر »فراداستان«

 Error! Bookmark not)زینب نوروزعلی( شناسی فراساختارگراهای زبان در مکتب زبان جهانی 

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..............)رضا همتی(  بندی و تحلیل ژانرهای دهة هفتادتقسیم 

 

 


