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 فهمی :تذکرهنویسی گمنام از ماارااااننهر ر نشاو ری دا تااایخ

دکتر ابراهیم خدایار

ادب فااسی
 نشان های پیو اندیشی ر آگاهانه سُرردن دا مثنوی معنوی

دکتر سوسن جبری

 معادل بصری بدیع نفظی دا خط نستعلیق با تاکید بار آاااا اساتاد

سمیه بازی

غلامحسین امیرخانی
 مسئلة دیوِ گارپای ر دانای دینیِ مرزبان نامه

دکتر فرزانه فرخفر
یعقوب فولادی
دکتر محمّد بارانی

 حدیث بطی براسی ر نشد بیتی از حدیشة سنایی

دکتر احمد رضایی

 چهاا بیت نویافته از اردکی دا فرهنگ عجایبانلّغاة  :اصایل یاا

دکتر زهرا نصیری شیراز

جعلی؟

سجاد دهقان
دکتر نصراله امامی

ب
جستاراهی نوین اد ی
(نشریۀ علمی )

(ادبیّات و علوم انسانی سابق)

صاحب امتیاز :دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول :دکتر عبدالله رادمرد
سردبیر :دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
اعضای هیئت تحریریّه:
دکتر سعید بزرگ بیگدلی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران)
دکتر مهدخت پورخالقی چترودی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر تقی پورنامداريان (استاد پژوهشگاه علوم انسانی تهران)

دکتر حبیب الله عبّاسی (استاد دانشگاه تربیت معلّم تهران)
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر ابوالقاسم قوام (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر محمّد تقوی (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر حسن ذواالفقاری (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران )
دکتر عبدالله رادمرد (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر سیّد مهدی زرقانی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر علیاشرف صادقی (استاد دانشگاه تهران)

دکتر علی گوزليوز (استاد دانشگاه استانبول ترکیه)
دکتر دانیلا منیگینی (دانشیار دانشگاه ونیز)
دکتر علیرضا نیکويی (دانشیار دانشگاه گیلان)
دکتر کلاوس والینگ پدرسن (دانشیار دانشگاه کپنهاگ)
دکتر محمّدجعفر ياحقّی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

بر اساس آئیننامه کمسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فنآوری از سال  ، 8931کلیه نشریات دارای درجه "علمی-پژوهشی" به نشریه "علمی" تغییر نام یافتند.
ویراستار انگلیسی :مرکز ترجمه و ويراستاری دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(عبدالله نوروزی)

ویراستار فارسی :دکتر جواد میزبان
حروفنگاری و صفحهآرایی  :الهه تجويدی
طراح جلد :فريد ياحقّی
کارشناس مجلّه :سیّد محمّدعلی موسوی
نشانی :مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی شريعتی ،کدپستی ،4888491119 :تلفن028-91108852 :
نشانی پست الکترونیکjll@um.ac.ir :
نشانی سامانۀ الکترونیکیhttp://jls.um.ac.ir :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشاوران علمی این شماره:
دکتر عباس بگجانی ،دکترمحمد بهنام فر ،دکتر محمّدتقوی ،دکتر نجمالدّين جبّاری ،دکتر زهرا حیاتی ،دکتر سعید رادفر ،فاطمه رضووی،
دکترسیّدمهدی زرقانی ،دکتر قدرت الله طاهری ،دکتر ذوالفقار علامی ،دکترمحمود فتووحیرودمعجنوی ،دکتور سویدعلی قاسوم زاده ،دکتور
ابوالقاسم قوام ،دکتر مجتبی مجرد ،دکتر محمد محمدی ،دکتر محمد نجاری

(نشريۀ علمی )

جستاراهی نوین ادبی
(ادبیّات و علوم انسانی سابق)

اين مجلّه بر اساس مجوّز شمارة  204/2874مورّخ 2180/8/21
ادارة كلّ مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
منتشر ميشود.
شمارة دوم  -سال پنجاه و سوم
شمارة مسلسل  -903تابستان 8933

(تاريخ انتشار اين شماره :پايیز )8944
اين مجلّه در پايگاههای زير نمايه ميشود:
-

پايگاه استنادی علوم جهان اسلام )(ISC

-

پايگاه اطّلاعات علمي جهاد دانشگاهي )(SID

-

پايگاه بانک اطّلاعات نشريّات كشور )(Magiran

-

DOAJ

راهنمای شرایط مجلّه برای پذیرش و چاپ مقاله
 -8مقاله به ترتیب شامل چکیده ( 2تا  1سطر ،بر اساس معیارهای صحیح چکیدهنويسی) ،کلیـدواژهها (حودّاکثر
 2واژه) ،مقدّمه (سؤال تحقیق ،فرضیّهها ،اهوداف) ،بحـ و بررسـی و نتیجـهگیـری باشود مجلّوه از پويير
مقالههای بلند (بیش از  8000کلمه) معيور است
 -5مشخّصات نويسنده يا نويسندگان (نام و نامخانوادگی ،مرتبوۀ علموی ،نوام مؤسّسوۀ متبوو  ،نشوانی ،تلفون و
دورنگار) در صفحۀ جداگانه بیايد
 -9مقالههای ارسالی تنها به صورت تايپشده با قلم لوتوس  89در برنامۀ  wordمطوابق بوا معیارهوای منودر
در اين راهنما و منحصراً از طريق صفحۀ خانگی (وبگاه) پييرفته میشود
 -9ارسال چکیدۀ انگلیسی ( 2تا  1سطر) در صفحهای جداگانه ،شامل عنوان مقاله ،نوام نويسوندهن نويسوندگان و
مؤسّسهن مؤسّسات متبو الزامی است
 -2منابع مورد استفاده در پايان مقاله و بر اساس ترتیب الفبايی نامخانوادگی نويسنده به شرح زير آورده شود:
کتاب :نامخانوادگی ،نام (نويسنده) (تاريخ انتشار) نام کتاب (ايتالیک) نام مترجم محل نشر :نام ناشر
 مقاله از مجلّه :نامخانوادگی ،نام (نويسنده) (تاريخ انتشار) «عنوان مقاله» (داخل گیومه) نوام نشوريّه (ايتالیوک)
دوره ن سال شماره شمارۀ صفحات مقاله
 مقاله از مجموعهها :نامخانوادگی ،نام (نويسنده) (تاريخ انتشار) «عنوان مقاله» (داخل گیومه) نوام ويراسوتار يوا
گردآورنده نام مجموعه مقالات (ايتالیک) .محلّ نشر :نام ناشر شمارۀ صفحات مقاله
 سایتهای اینترنتی :نامخانوادگی ،نام (نويسنده) آخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در سوايت اينترنتوی «عنووان
موضو » (داخل گیومه) نام و نشانی سايت اينترنتی (ايتالیک)
 -8ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام مؤلّف ،سال انتشار :شمارۀ صفحۀ موورد نظور) نوشوته شوود در موورد
منابع غیرفارسی ،همانند منابع فارسی عمل شود نقل قولهای مستقیم بیش از  2سوطر بوه صوورت جودا از
متن با تورفتگی (نیم سانتیمتر) از دو طرف در شود
 -8معادل لاتین کلمات در پايین صفحه بیايد و توضیحات جانبی به يادداشتهای پايان مقاله منتقل شود
 -1مجلّه فقط مقالههايی را میپييرد که در زمینۀ زبان و ادبیّات فارسی و حاصل پژوهش نويسنده باشد
 -4مقاله بايد بر اساس شیوهنامۀ فرهنگسوتان زبوان و ادب فارسوی نوشوته شوود در صوورت لوزوم ،مجلّوه در
ويراستاری زبانی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است
 -80نويسندگان محترم بايد مقالههای خود را از طريق سامانۀ مجلّۀ جستارهای ادبی به نشانی ذيل ارسال کنند:
http:// jls.um.ac.ir
 -88تمام اطّلاعات مربوط به مقاله ،پس از دريافت ،از طريق صفحۀ خانگی (وبگاه) به اطّلوا نويسوندگان محتورم
خواهد رسید
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فااسی

دکتر ابراهیم خدایار

نشان های پیو اندیشی ر آگاهانه سُرردن دا مثنوی معنوی

دکتر سوسن جبری
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دکتر محمّد بارانی
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