پژوهشنامه ادب غنايي)علمي -پژوهشي(
سال پانزدهم

شماره بيست و هشتم

صاحب امتياز:

دانشگاه سيستان و بلوچستان

مدير مسؤول:

مريم خليلي جهانتيغ

سردبير:

مريم خليلي جهانتيغ

مدير اجرايي:

بهار و تابستان ١٣٩٦

محمد باراني

ويراستار فارسي:

محمد امير مشهدي

ويراستار انگليسي:

نوشين جهانتيغي

كارشناس و صفحه آرا :حسن محمديان
ناشر:

دانشگاه سيستان و بلوچستان

خدمات چاپ:

چاپخانة المهدي)عج( دانشگاه سيستان و بلوچستان

ترتيب انتشار:

دوفصلنامه

شمارگان:

 ٥٠٠نسخه

قيمت مجله:

 ٨٠٠٠٠ريال

نشاني مجله :زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان -مركز مطالعات شبه قاره و آسياي جنوبي
كد پستي ٩٨١٣٥-٦٥٥ :تلفﻦ ٠٠٩٨-٥٤ -٣٣٤٣٠١٠٢ :نمابر٠٠٩٨-٥٤ -٣٣٤٣٣١٠٠ :
پست الكترونيك:

p.adabghana@usb.ac.ir

مقاله هاي اين مجله از شمارة اول در پايگاه ) (ISCمركز منطقه اي اطﻼع رساني علوم
و فناوري  www.Srlst.ac.irو پايگاه علمي جهاد دانشگاهي  www.sid.irو پايگاه
علمي مركز مطالعات شبه قاره و آسياي جنوبي  jllr.usb.ac.irنمايه مي شود

اعضاي هيأت تحريريه
سيده بلقيس فاطمه حسيني

استاد زبان فارسي دانشگاه دهلي هند

مريم خليلي جهانتيغ

استاد زبان وادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان

حكيمه دبيران

استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم

آذر ميدخت صفوي

استاد زبان فارسي دانشگاه عليگرهند

شريف حسين قاسمي

استاد زبان فارسي دانشگاه دهلي هند

محمد حسين كرمي

استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز

رضا مصطفوي سبزواري

استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عﻼمه طباطبايي

محمد امير مشهدي

دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان

محمد علي محمودي

دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان

عبداﷲ واثق عباسي

دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان
مشاوران علمي اين شماره

عليرضا محمودي ،دانشگاه زابل .مهدي دهرامي ،دانشگاه جيرفت .فاطمه كﻼهچيان،دانشگاه رازي .مريم خليلي
جهانتيغ ،دانشگاه سيستان و بلوچستان .قهرمان شيري،دانشگاه بوعلي سينا .رجب توحيديان ،دانشگاه آزاد
اسﻼمي سلماس .محمود حسن آبادي ،دانشگاه سيستان و بلوچستان .حجت اله اميد علي،دانشگاه اراك.صادق
جقتايي،دانشگاه وﻻيت ايرانشهر .عبداﷲ واثق عباسي ،دانشگاه سيستان و بلوچستان.عباسعلي آذرنيوشه،
دانشگاه سيستان و بلوچستان .محمد باراني ،دانشگاه سيستان و بلوچستان.

پژوهشنامه ادب غنايي كه قبﻼً با عنوان مجلهٌ زبان و ادبيات فارسي منتشر ميشد براساس نام ٌه

شمار ٌه ٣/١٠٦٩١مورخ ٨٧/١٢/٢٨از كميسيون نشريات وزارت علوم و تحقيقات و فناوري درجهٌ
علمي-پژوهشي دريافت كرده است .همچنين براساس نامهٌ شمار ٌه  ٣/١١/١١٦مورخ  ٨٨/٢/٨اين

اعتبار به سه شمارهٌ  ١٠،٩،٨مجله نيز تسري مييابد.

راهنماي نويسندگان:
هدف و زمينﻪ

پژوهشنامه ادب غنايي با هدف گسترش دامنه تحقيﻖ و پژوهش و آشنايي عﻼقه مندان با
مسايﻞ حوزه علوم انساني كشورهاي شبه قاره منتشر مي شود .بنابراين مقاﻻتي را مورد بررسي قرار

مي دهد كه در ارتباط با مسايﻞ ادبي ،هنري ،ديني ،آموزشي ،سياسي ،اقتصادي ،تاريﺨي ،جﻐرافيايي،
باستانشناسي ،جامعه شناسي ،مردم شناسي و...حوزه كشورهاي هند ،پاكستان و بنگﻼدش باشد.

زبان نﺸﺮيﻪ

ت حاصﻞ پژوهش هاي استادان و دانشجويان
اين نشريه ،آخرين دستاوردهاي علمي و مقاﻻ ِ
دانشگاه هاي داخﻞ و خارج كشور را به زبان فارسي چاپ مي كند.

نحوه درياﻓﺖ و بﺮرسي مقاﻻت از طﺮيﻖ سامانﻪ الكتﺮونيكي

كليه مراحﻞ از ارسال مقاله ،ويرايش ،پﺬيرش و  ...الزاماً بايد از طريﻖ پنﻞ كاربري شﺨص در

سايت فصلنامه به آدرس  jllr.usb.ac.irانجام شود و ارسال مقاله و انجام اصﻼحات از طريﻖ ايميﻞ
يا ارسال پستي مقاله قابﻞ قبول نيست .ايميلي كه توسط سامانه در هر مرحله به كاربر ارسال مي
شود صرفاً جهت اطﻼع رساني است تا كاربر به پنﻞ كاربري خود مراجعه كند.

با توجه به ثبت كامﻞ مشﺨصات نويسندگان در بﺨش ارسال مقاله ﻻزم است نويسندگان فايﻞ

مقاله را بدون مشﺨصات ارسال نمايند .بديهي است هر گونه اشاره در متن مقاله كه منجر به افشاي
هويت نويسندگان شود برخﻼف شيوه نامه تدوين مقاله بوده و مقاله عودت داده خواهد شد.
نحوه بﺮرسي مقاﻻت

مقاﻻت رسيده از طريﻖ سامانه ي الكترونيكي ،توسط هيأت تحريريه مورد بررسي مقدماتي قرار
مي گيرد و چنانچه مناسب تشﺨيص داده شد ،از طريﻖ همان سامانه جهت ارزيابي براي سه نفر از
داوران صاحب نظر ارسال مي شود.

پﺲ از دريافت پاسخ داوري ،نتايﺞ دوباره در هيأت تحريريه مطرح مي شود و چنانچه حداقﻞ

نظر  ٢تن از داوران علمي مثبت باشد ،مقاله)درصورت درخواست داوران( جهت انجام اصﻼحات
براي نويسنده مسؤول مكاتبات ارسال خواهد شد .پﺲ از اصﻼح ،مقاله مجدداً مورد ارزيابي قرار

مي گيرد و چنانچه اصﻼحات خواسته شده به طور كامﻞ انجام شده باشد بار ديگر در هيأت تحريريه
مطرح مي شود و در صورت تأييد ،در نوبت چاپ قرارمي گيرد.

براي اينكه مقاﻻت شما با بي طرفي كامﻞ مورد ارزيابي قرار گيرد ،نام و مشﺨصات نويسنده يا

نويسندگان از مقاله حﺬف مي شود .بنابراين پﺲ از ثبت نام در سامانه نشريه ،در ارسال فايﻞ اصلي
مقاله نسبت به حﺬف نام ومشﺨصات خود اقدام فرماييد.

ساختارمقاﻻت

ﻻزم است تا نگارش مقاله بر اساس »قالب مقاﻻت فصلنامه« كه در سايت مجله و در قسمت
راهنماي نويسندگان قرار دارد باشد .همچنين نويسندگان محترم در هنگام نگارش مقاﻻت ساختار

زير را رعايت نمايند:

 -١عنوان مقاله بايد كوتاه و دقيﻖ و توصيﻒ كننده محتواي مقاله باشد.
 -٢چكيده شامﻞ تعريﻒ مسأله ،ضرورت تحقيﻖ ،نتيجه اصلي و روش كلي در  ١٥٠تا  ٢٠٠كلمه
به دو زبان فارسي و انگليسي مي باشد.

 -٣واژگان كليدي شامﻞ سه تا هفت كلمه اختصاصي و كليدي مقاله است.
 -٤مقدمه شامﻞ زمينه پژوهش ،طرح اهداف تحقيﻖ ،پيشينه تحقيﻖ و احياناً سؤاﻻت و فرضيه هاي
تحقيﻖ مي باشد.

 -٥بحﺚ شامﻞ تحليﻞ ،بررسي ،استدﻻل و  ...است.

 -٦نتيجه شامﻞ جمﻊ بندي كلي يافته هاي تحقيﻖ خواهد بود.
 -٧منابﻊ شامﻞ منابﻊ مورد استفاده در مقاله است كه به ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسندگان
مرتب شده است .ترجمه ي منابﻊ شامﻞ منابﻊ فارسي و احيان ًا عربي است كه به انگليسي
برگردانده شده و سال چاپ اثر نيز به ميﻼدي محاسبه شده است.

 -٨مجله فقط مقاله هايي را خواهد پﺬيرفت كه حاصﻞ نوآوري و پژوهش نويسندگان در زمينة
مطالعات شبه قاره باشد.

 -٩حجﻢ مقاله نبايد از  ٢٠صفحة  A4تايﭗ شدة  ٢٤سطري تجاوز نمايد.
 -١٠ارجاعات داخﻞ متن بايد بين دو پرانتز قرار گيرد به اين صورت ):نام خانوادگي نويسنده ،سال
انتشار اثر و شمارة صفحه(.

 -١١منابﻊ مورد استفاده در پايان مقاله و به ترتيب الفباييِ نام خانوادگي نويسنده ،به صورت زير قيد
گردد.

 -كتاب :نام خانوادگي ،نام)نويسنده يا نويسندگان( ،عنوان كتاب ،شماره جلد ،نوبت چاپ،

نام مترجﻢ ،مصحح يا گردآورنده ،محﻞ نشر :نام ناشر ،سال انتشار

 -مقاله :نام خانوادگي ،نام)نويسنده يا نويسندگان( ،عنوان مقاله ،نام نشريه ،دوره /سال ،محﻞ

انتشار :شماره صفحات مقاله ،سال انتشار

 -مجموعه مقاﻻت :نام خانوادگي ،نام)نويسنده يا نويسندگان( ،عنوان مقاله ،نام ويراستار يا

گردآورنده ،نام مجموعه مقاﻻت ،محﻞ نشر :نام ناشر ،شماره صفحات مقاله ،سال انتشار
 -١٢معادل ﻻتين كلمات داخﻞ پرانتز و مقابﻞ كلمة فارسي درج گردد.

 -١٣پﺬيرش مقاﻻت پﺲ از داوري مشاوران علمي برعهدة هيأت تحريريه مجله است.
 -١٤مقاله بايد در با نرم افزار wordباﻻتر از نسﺨه  ٢٠١٠تايﭗ گردد .در اندازه ورق  A4حاشيه
از باﻻي صفحه  ،٦از پايين  ،٥,١از راست و چﭗ كاغﺬ  ٤,٣سانتي متر باشد.

 -١٥مجله در ويراستاري ادبي مقاﻻت آزاد است.

 -١٦مسؤوليت علمي و حقوقي مطالب درج شده در مقاﻻت برعهدة نويسندگان آنهاست.
 -١٧مقاﻻت به ترتيب الفباييِ نام خانوادگيِ نويسندگان در مجله درج خواهد شد.

 -١٨اطﻼعات مربوط به رتبة علمي ،محﻞ كار ،آدرس و شماره تلفن و نشاني پست الكترونيكي
نويسنده مسئول )پست الكترونيك دانشگاهي يا ملي( حتماً بايد همراه مقاله باشد.

فرم اشتراك پژوهشنامه ادب غنايي
اين جا نب...............................شـــ ﻐﻞ ...................................با ارســــال فيش بانكي به
مبلغ............................ريال به حســاب ســيباي شــماره  ٢١٧٧٣٦٢٦٠٤٠٠٤به نام حســـاب
درآمدهاي دانشگاه سيستان و بلوچستان ،متقاضي اشتراك هر شماره) ٨٠,٠٠٠ريال( اشتراك
فﻬرستمي باشﻢ.
يكساله) ١٦٠٠٠٠ريال( فصلنامة مطالعات شبه قاره
مﻄالب

آدرس اينجانب................................................................................................... :

فهرست مطالب

سايه روشنِ موقعيت زن در جواهراﻷسمار و طوطي نامه ٨ ...................................................................
زهرا اختياري،مريﻢ فدايي باجگيران،محمد جاويد صباغيان

بررسي برخي از ويﮋگيهاي رمانتيسم در شعر كودك و نوجوان جعفر ابراهيمي »شاهد« ٣٠ ............
علي ارمﻐان،رضا شجري،عليرضا فوﻻدي

تحليل و بررسي تصوير كبوتر در شعر خاقاني ٤٨ ..................................................................................
حجت اله اميدعلي ،يوسﻒ اصﻐري بايقوت

بررسي سرمتنيت در غزل سبك هندي٧٦ .................................................................................................
اميرحسين بهمني،حسين حسنپورآﻻشتي،رضا ستاري،سياوش حﻖ جو

بررسي تطبيقي ليلي و مجنون نﻈامي با ترويلس و كرسيده چاسر ٩٦ ....................................................
روحاﷲ روزبه

جلوه هايي از عشق مدرن در شعر رمانتيك معاصر با تكيه بر اشعار نيما يوشيج و١١٧......................
سارا زارع جيرهنده،غﻼمرضا پيروز

ناداني ،مقوله اي بدون تاريﺦ)واكاوي شعر »هُبلِ« سيّد قطب بر اساس نشانهشناسي(١٤١ ................
علي اكبر محسني،عباس كريمي

بازتاب كهنالگوي مادر در شعر فروغ فرخزاد١٥٣.................................................................................
مريﻢ محمودي،راضيه جمشيدي

جريان زمان و انسجام برآمده از آن در روايت شيﺦ صنعان عطار١٦٩..................................................
معصومه منتشلوپارسا،پارسايعقوبي جنبه سرايي

مﺆلفههاي روايت در سه شعر بلند »اخوان ثالﺚ«با تأكيد بر ديدگاه »ژرار ژنت«١٨٧..........................
رقيه وهابي درياكناري،مهدي نيكمنش

چكيده هاي ﻻتين از چپ به راست ٨-١٧ ...............................................................................................

