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 اعضای هیئت تحریریه

 استاد

 فرمحمد بهنام

 سید احمد پارسا

 بخشاسماعیل تاج

 علی حیدری

 اصغر دادبه

 محسن ذوالفقاری

 پور وحید سبزیان

 عبدالرضا سیف

 تیمور مالمیر

 علیرضا مظری

 لوعلیرضا نبی

 محمدرضا نجاریان

 دانشگاه بیرجند  ،یفارس اتیزبان و ادب استاد

 ، دانشگاه کردستانزبان و ادبیات فارسیاستاد 

 دانشگاه عالمه طباطبایی  ،یفارس اتیزبان و ادب استاد

 ، دانشگاه لرستانزبان و ادبیات فارسیاستاد 

 ، دانشگاه عالمه طباطباییفلسفه و حکمت اسالمی استاد

 دانشگاه اراک  ،یفارس اتیزبان و ادب استاد

 استاد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی 

 دانشگاه تهران  ،یفارس اتیزبان و ادب استاد

 ، دانشگاه کردستانزبان و ادبیات فارسیاستاد 

 دانشگاه ارومیه  ،یفارس اتیزبان و ادب استاد

 دانشگاه قم  ،یفارس اتیزبان و ادب تاداس

 دانشگاه یزد  ،یفارس اتیزبان و ادب استاد

 دانشیار

 محمد مراد ایرانی

 بهادر باقری

 زاده خلیل بیگ

 سوسن جبری

 غالمرضا سالمیان

 قاسم صحرائی

 فاطمه کالهچیان

  امید مجد

 کرمانشاه ،دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی

 و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی دانشیار زبان

 کرمانشاه ،دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی

 کرمانشاه ،دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی

 کرمانشاه ،دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی

 لرستان دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 کرمانشاه ،یدانشگاه راز ،یارسف اتیزبان و ادب اریدانش

 دانشگاه تهرانزبان و ادبیات فارسی، دانشیار 

 یالمللنیب ۀیریتحر تئیه یاعضا

 زالیتم یعل

 قل محمودزاده ینذر نیالدمصباح
 هیترک -هیقون -دانشگاه سلجوقزبان و ادبیات فارسی،  استاد
  کستانیتاج یدانشگاه مل زبان و ادبیات فارسی، استاد

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 ها نگارش مقاله ۀنام شیوه

 مقاله کلّی های ویژگی. 7
 .باشد( نویسندگان) نویسنده تحقیقات نتیجۀ باید مقاله

 .شود فرستاده دیگری مجلّۀ به نباید نیز داوری اتمام تا و اشدب شده منتشر دیگری نشریّۀ در نباید مقاله

 .است تحریریّه هیئت نهایی تأیید به منوط مقاله، چاپ

 .رسید خواهد نویسنده آگاهی به داوران، هیئت تأیید از پس چاپ، برای مقاله پذیرش

 .است نویسنده عهدۀ بر مقاله محتوای و مطالب مسئولیّت

 .است آزاد آن محتوای تغییر بدون مقاله فنی و ادبی رایشوی در مجلّه ویراستار

 .شود( واژه 0000 تا) صفحه بیست از بیش نباید وجه هیچ  به مقاله حجم

 صافحۀ  در نویسانده  تلفن شماره رایانامه، تحصیلی، رشتۀ تحصیل، یا تدریس محلّ دانشگاه علمی، مرتبۀ نویسنده، کامل نام

 .شود ضمیمه ای جداگانه

 .شد نخواهد بازگردانده شده، ارسال های  مقاله

کارناماااۀ متاااون ادبااای دورۀ عراقااای دانشاااگاه رازی باااه نشاااانی      مجلّاااۀ ساااامانۀ طریااا  از تنهاااا مقالاااه ارساااال 

https://motounadabi.razi.ac.ir/ ساامانه  در «سامانه به ورود» گزینۀ طری  از باید ابتدا کار این برای) است پذیر  امکان 

 (.کنید نام ثبت

 مقاله اجزای. 8
 .باشد مقاله محتوای بیانگر و گویا که مقاله کلّی نام: عنوان

 .تحصیل یا تدریس محلّ دانشگاه تحصیلی، رشتۀ علمی، مرتبۀ نویسنده، خانوادگی نام و نام شامل: نویسنده مشخصات

 روش هاد،،  مسئله، بیان از کلّی تصویری شامل( واژه 200 تا 200 بین) محدود های ژهوا با مقاله از جامعی شرح :چکیده

 .ها  یافته و تحقی 

 از بایش  مقالاه  در آنهاا  اهمّیّات  و باشند آمده چکیده متن در حتماً که تخصّصی واژۀ هفت تا پنج شامل :کلیدی های واژه

 .باشد ها  واژه سایر

 (.اجمال به) مقاله... و پژوهشی های فرضیه و ها پرسش پیشینه، ذکر و هد، مسئله، بیان شامل :مقدّمه

 .محتوایی های بندی تقسیم تحلیل، و بحث نظری، مبانی مقاله، اصلی متن شامل :اصلی پیکرة

 .است یافته دست آن به مقاله طی نویسنده که پژوهش از برآمده مفید و منطقی نتایج شامل :  نتیجه

 .آیدمی نتیجه از پس ضروری توضیحات وجود درصورت :  نوشتپی

 .مجلّه نامۀ شیوه برمبنای مقاله ارجاعات نویسی فهرست :منابع

 (.واژه 200 تا 200) 11 اندازۀ با Times New Roman قلم با فارسی چکیدۀ درست ترجمۀ :انگلیسی چکیدة

 متن تنظیم شیوة. 7
 2009 پارداز   واژه محای   در 1 ساطر  فاصالۀ  باا  19 انادازۀ  و( B ZAR) ناازنین .ب( فونت) قلم به ،A4 صفحۀ بر باید مقاله
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(word 2003 )باشد شده نوشته . 

 اندازۀ با باید بیاید، جدول و پرانتز درون که مطلبی هر و شعرها پرانتز، داخل ارجاعات منابع، کلیدی، های واژه چکیده،

 .شود نوشته 11

 .باشد داشته تورفتگی نباید عنوان، هر زیر نخستِ سطر البته شود؛ شروع تورفتگی متر سانتی نیم با بند، هر ابتدای 

 هرطار،  از تورفتگی متر  سانتی یک با و اصلی متن از جدا باشد، که خ  تعداد هر با متن از مستقل مستقیمِ های قول نقل 

 .گیرند قرارنمی گیومه در شود، می نوشته جدا صورت به که ها قول نقل گونه این. شود نوشته 11 اندازۀ با ولی قلم، همان با و

 یک با باید هازیربخش و اصلی بخش هر عنوان. شودمی شروع دارد، اختصاص مقدمه به که 1 بخش با مقاله های بخش 

 .شوند نوشته( بولد) سیاه و جدا یکدیگر از سفید سطر

 .است مقاله سوم بخش از بخشی زیر بیانگر که. 8-1-9: مثال کند؛ تجاوز الیه سه از نباید مقاله هر های زیربخش 

 .شود آغاز کوچک حر، با التین های نوشت پی سایر زبان، دستور اصول نام و خاص اسامی جزبه 

 .شود اجتناب نوشت پی دادن در افراط از و باشد داردنباله باید مقاله پایان تا آغاز از ها نوشت پی شمارۀ 

 .شود ذکر نوشت پی در کاربرد، نخستین از قبل آنها ستفهر ناآشنا، اختصارات از استفاده درصورت 

 باه  نوشات  پای  در اند، کرده استفاده خاصی نهادهای یا سازمان مالی منابع از مقاله تهیۀ در نویسندگان یا نویسنده چنانچه

 .شود اشاره مطلب این

 تاا  شاود  استفاده Word حی م در Equation و Draw ، Tableابزارهای از آن امثال و درختی نمودارهای تهیۀ در

 .نیاورد وجودبه مشکلی نهایی نسخۀ در آنها تنظیم

 .باشد پیاپی شمارۀ دارای باید تصاویر و نمودارها ها، مثال کلیۀ 

 .شود استفاده Doulus Sil IPA نسخۀ قلم از ناآشنا، گویشی یا زبان به مربوط های داده نویسی واج در 

 ساتون  ساه  باا  جدولی ،word محی  در table ابزار از استفاده با که ترتیب بدین ود؛ش تنظیم جدول درون باید اشعار

 برای نیز( وس ) دوم ستون. دهید قرارمی سوم ستون درون را دوم مصراع و اوّل ستون درون را اوّل مصراع و کنید می ایجاد

 و shift کلیدهای زمان هم و دهید قرارمی راعمص هر انتهای در را نشانگر سپس. شود می گرفته نظر در مصراع دو بین فاصلۀ

enter گیرند قرارمی راستا یک در ها مصراع همۀ انتهای صورت بدین شود؛ کشیده مصراع تا زنید می را. 

 نتیجاه  از بعاد  و مقالاه  نوشات  پای  در سارهم  پشات  هاای  شاماره  طای  باید صفحه هر های پاورقی شد گفته که طور همان 

 شمارۀ دستی صورت به بلکه نکنید، استفاده refrences ابزار از هانوشت پی شمارۀ برای شود می تأکید درضمن. قرارگیرند

 وجاود  پارداز  واژه  home برگاۀ  در 2 تاوان  باه  ایکس شکل به که( توان) superscript ابزار با و کنید تایپ را موردنظر

 از اساتفاده  با ارجاع شمارۀ مانند درست کهطوریبه قراردهید؛ متن باالی گوشۀ در و کنید کوچک را شده تایپ عدد دارد،

 .شود می رفرنس ابزار

 منابع به ارجاع شیوة. 4

 متن داخل ارجاع. 7-4
 صافحات  شامارۀ  بارای  «ص» نوشاتن  باه  نیاازی . صفحات یا صفحه/جلد: اثر نشر تاریخ معرو،، نام یا مؤلّف خانوادگی نام

 (20-10/1: 1980 همایی،: )مثال د؛شون نوشته چپ به راست از اعداد همچنین. نیست

 شود می تفکیک نشر تاریخ تفاوت مبنای بر آثار آن از هرکدام شود، داده ارجاع نویسنده یک از اثر چند به متن در اگر

 .شد خواهد مشخّص اثر نام با پایانی، منابع در و



 

 ساالِ  کناار  در «ب» و «الاف » نوشاتن  باا  شود، داده ارجاع سال یک در مؤلّف یک از شده چاپ اثر دو به که  درصورتی

 مثال برای شود؛ نوشته «ب» یا «الف» همراه به چاپ سال مؤلّف، خانوادگینام از بعد یعنی کنید؛ متمایز هم از را آنها چاپ،

 (20: الف1983 نظامی،)

 صافحۀ  و ساال  باه  هاا تن قاول، نقال  پایاان  در آن ارجااع  در شود، نقل وی از مطلبی و اشاره مؤلفی نام به متن در چنانچه

 نباشاد،  مادنظر  خاصی صفحۀ که درصورتی و( 120: 1901) مثل شود؛ می خودداری نویسنده نام تکرار از و اشاره موردنظر

 .گیرد قرارمی پرانتز درون سال تنها

 (منابع) پایانی ارجاع. 8-4

 کتاب به ارجاع. 7-8-4

 و نام کتاب، نام ،(نویسنده نام از بعد فاصله یک با پرانتز درون) اثر نشر تاریخ مؤلف، نام معرو،، نام یا مؤلّف خانوادگینام

 صارفاً  ،...و مقدماۀ  با تحقی ِ، به کوششِ، به تعلی ِ، تصحیحِ، چون تعابیری از استفاده جای به) مترجم یا مصحّح خانوادگی نام

 (.«انتشارات» اژۀو ذکر بدون) ناشر نام نشر، محلّ چاپ، نوبت جلد، ،(شود استفاده «چاپ» واژۀ از

 .کنید پرهیز گیومه در آن قراردادن یا( بولد) کردنسیاه از بنابراین، شود؛ می نوشته( ایرانیک) کج کتاب نام 

 مقاله به ارجاع. 8-8-4

 داخال ) مقالاه  اصالی  عناوان  ،(نویسانده  نام از بعد فاصله یک با پرانتز درون) اثر نشر تاریخ مؤلف، نام مؤلّف، خانوادگینام

 باا  تحقیا ِ،  باه  کوشاشِ،  باه  تعلیا ِ،  تصحیحِ، چون تعابیری از استفاده جای به) مترجم یا مصحّح خانوادگینام و نام ،(یومهگ

 مجلّاه  واژۀ ذکار  بادون  و ایرانیاک ) مجلّه و فصلنامه یا دانشنامه اصلی عنوان ،(شود استفاده «چاپ» واژۀ از صرفا ،...و مقدمۀ

 (.ص) است آمده آن در مقاله که صفحاتی ،(ش) ارهشم انتشار، سال یا دوره ،...(و

 .شود نمی سیاه یا کج و گیردقرارمی گیومه در تنها مقاله عنوان

 نامه  پایان به ارجاع. 7-8-4

 نام شده، دفاع مقطع رساله، عنوان ،(نویسنده نام از بعد فاصله یک با پرانتز درون) دفاع سال مؤلف، نام مؤلّف، خانوادگینام

 .دانشجو تحصیل محلّ دانشکدۀ و دانشگاه نام راهنما، استاد خانوادگی نام و

 یاا  کاج  و گیردقرارمی گیومه در تنها ارشد کارشناسی نامۀپایان عنوان و شود می نوشته( ایرانیک) کج دکتری رسالۀ نام 

 .شود نمی سیاه

 اسناد و خطّی نسخۀ به ارجاع. 4-8-4

 .نگهداری محلّ نسخه، شمارۀ عکسی، نسخۀ یا خطّی رسالۀ یا بکتا نام مؤلف، نام مؤلّف، مشهور نام

 بار  افازون  هاا   میکاروفیلم  بارای  و آرشایو  ناام  دسترسای،  و بنادی  طبقاه  شامارۀ  ساند،  عناوان  تاریخی، اسناد به ارجاع در 

 .است ضروری نگهداری، محلّ و میکروفیلم شمارۀ ذکر کتاب، مشخصّات

 اینترنتی های  وبگاه به ارجاع. 1-8-4

 یاا  مقالاه  عنوان ،(نویسنده نام از بعد فاصله یک با پرانتز درون) وبگاه در مطلب درج تاریخ مؤلف، نام مؤلّف، خانوادگینام

 .وبگاه الکترونیکی نشانی ،(گیومه داخل) اثر

 .نباشد موجود موضوع آن از مکتوب منابع که است زمانی و ضرورت حدّ در مطالبی چنین به ارجاع 

 تنکا سایر .1
 .باشد نفر سه از بیشتر نباید مقاله نویسندگان تعداد



 

 

 .شود  می ذکر پرانتز داخل و آنها مقابل در التین حرو، با مقاله متن در دشوار، های نام و التین اسامی تلفظ 

 .آید  می نوشت پی در ارجاع، از غیر دیگری اضافی توضیح هر 

 .شود  می آن جایگزین اثر نام شد،نبا معلوم مؤلّف نام که  درصورتی منابع بخش در 

 بخشای  در... و فرانساوی  انگلیسای،  مناابع  ساپس  و آیاد   مای  بخاش  یک در عربی، و فارسی منابع ابتدا منابع فهرست در

 .شود  می ذکر جداگانه

 .شود نوشته جدا نباید ها کتاب فهرست از مقاالت فهرست منابع، فهرست در 

 ایجااد  تاورفتگی  متار ساانتی  نایم  دوم سطر برای شد، سطر یک از بیش منبعی مشخصات کهدرصورتی منابع فهرست در 

 .شود

 .شود پرهیز منابع فهرست های مدخل آغاز در تیره خ  قراردادن یا گذاریشماره از 

 مثالً که معنا این به شود؛ پیروی زبان همان قواعد از اوّل، حرو، نوشتن بزرگ برای مختلف، هایزبان از منابع نقل در

 دساتوری  اسم آلمانی، زبان در که درحالی شوند،می شروع کوچک حرو، با اسامی باقی خاص، اسامی جز فرانسه زبان در

 ... . و کوچک حرو، با کلمات باقی و شودمی نوشته بزرگ حرو، با

 صافحه  یاک  در زیار  شارح  به باید تر کامل صورت به عالوه به. شود درج سامانه فرم در باید نویسندگان همۀ مشخصات

 :شود بارگذاری سامانه در جداگانه وُردِ

 محل دانشگاه و درسی گروه نیز و استاد یا دانشیار استادیار، شامل وی مرتبۀ است الزم است علمی هیئت عضو اگر :سمت

 تحصایل  محال  دانشاگاه  و رشاته  ذکار  باا  «آموختاه  دانش» یا «دانشجو» عنوان از صورت این غیر در شود، مشخص تدریس

 .شود ستفادها

 .شود قید مقاله پیگیر نویسندۀ همراه شمارۀ حتما :تلفن

 .شود قید مسئول نویسندۀ دانشگاهی رایانامۀ

 .شود درج دقی  و مجزا صورت به نویسندگان همۀ پستی نشانی

 مقاله منابع پایانینظیم ارجاعات در ت ةنحو. 6

 در کتابنامه: کتابتنظیم ارجاعات به  ةنحو. 7-6
، ترجمه یا تصحیح: نام مترجم و مصحّح، نوبت چاپ، شهر محلّ Boldنام کتاب  ،سال انتشار ،وادگی )شهرت(، نامخان  نام

 نشر: ناشر.

 تنظیم ارجاعات به مجلّه در کتابنامه: ةنحو. 8-6
 .صفحات ۀشمار شمارۀ نشریه:سال و ، Boldنام نشریه ، «عنوان» ،سال انتشار ،خانوادگی نویسنده )شهرت(، نام نویسنده  نام

 های اینترنتی:  سایت. 7-6
 .و نشانی اینترنتینام « عنوان موضوع داخل گیومه»خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )آخرین تاریخ و زمان(،  نام 

 

 



 

 درخواست اشتراک

 متون ادبی دورة عراقیفصلنامۀ کارنامۀ 
 نشریۀ مطالعات زبان و ادبیات فارسی

 قیمت هر شماره: 
  :اک حق اشتر

 هزینۀ پستی: 

 

 باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی کرمانشاه نشانی:

 08998289300-03188818190تلفن: 

 motounadabi@razi.ac.ir رایانامه:

/https://motounadabi.razi.ac.ir تارنما:

 فرم اشتراک
 مشخصات متقاضی

 ..................................................................................... نام: .................................................. دگی:نام خانوا

 ...................................................... میزان تحصیالت: ....................................................... کد ملّی:

 ............................................................شغل: 

 ............................................................................................................................نشانی دقیق پستی: 

 ..........................................................................تلفن:  .................................................... کد پستی:

ه شمارۀ ....................................... به مبلغ .................................. ریال بابت اشاتراک  سید بانکی ببه پیوست ر

شاماره )هاای(    ............................ شمارۀ ................................. تا .................................. با خرید تاک سال ..

 گردد. .................................. ارسال می

 تاریخ و امضاء

 

شود که فرم مربوط به اشتراک را تکمیال نماوده و هماراه باا اصال       ان دریافت مجلّه درخواست میاز متقاضی* 

 ارسال نمایند.  متون ادبی دورۀ عراقیفیش بانکی به دفتر فصلنامۀ کارنامۀ 
 



 



 

 

 سخن سردبیر

 ذیل سخن سردبیر
« کارناماۀ ادب پارسای  »شماره ازمجلۀ « 0»مان الزم را به ما عطا کرد که بتوانیم خداوند را سپاسگزاریم که توان و ز

کارنامۀ متون ادبی دورۀ »را به پایان برسانیم و سپس به همت مسئولین محترم دانشگاه رازی آن را در سیمایی به نام 

الادین    ون استاد دکتار میارجالل  های یاران و بزرگوارانی چدانیم که از کوششاز نو آغاز کنیم. بر خود می« عراقی

هاا  پور که در آغاز و به ثمر رسیدن تماام ایان شاماره   قهرمان شیری و استاد دکتر وحید سبزیان کزازی، استاد دکتر

 یاریگر ما بودند، صمیمانه سپاسگزاری کنیم و سالمتی آنها را از درگاه خداوند متعال بخواهیم.

است. کارگزاران این مجموعه بر دشواریِ کارِ خود « ی دورة عراقیکارنامۀ متون ادب»بهار شکفتن  33بهار 

شاان را باه    تخصصای شاروع کارده    -طلبند تا کاار علمای   اند و از خداوند توفی ِ ادب و خدمتِ صالح را می واقف

 های ادبی فارسی را پربارتر کنند.سوی سرمنزل مقصود پیش ببرند و بتوانند شاخۀ پژوهش

خصاوص معااون محتارم پژوهشای و مادیر پاژوهش و کارمنادان         محترم دانشگاه رازی، بهدر این راه مسئولین 

 حوزۀ پژوهش، زحمات زیادی را متحمل شدند. از همگی آنها سپاسگزاریم.

 وحید مبارک

 مدیر مسئول
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