
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1400 فروردین و اردیبهشت، ومسو  چهل، شمارة دهم سال

به  19375/91استناد مجوز شمارة این فصلنامه به
ادارة کل مطبوعات داخلی وزارت  8/7/91تاریخ 

شاااااود و فرهنگ و ارشااااااد اساااااممی منتشااااار می
مورخ  221335/18/3براسااااااا  مجوز شاااااامارة 

وزارت علوم، تحقیقاات و فنااورا از  27/11/93
( داراا درجة 1392زمسااااتان پاییز و ) 2شاااامارة 

 .است پژوهشی -علمی

 شود.نمایه می ISCو  Sidاین نشریه در پایگاه 
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 « ادبیات عامه»دوماهنامۀ 

   یپژوهش  -یعلم نشریة 
 
  فارسي ادبیات و زبان انجمن همكاري با

 دانشکده علوم انسانی  : امتیاز صاحب
 دکتر حسن ذوالفقارا :   سردبیر            زادهغممحسین غممحسین دكتر:  مسئول مدیر

   تحریریه هیأت اعضاي
 مدر   تیترب دانشگاه یفارس اتیادب  و زبان استاد                        اذوالفقار حسن دکتر

   مدر  تربیت دانشگاهفارسي ادبیات و زباناستاد            زادهغممحسین دكترغممحسین
 مدر   تربیت دانشگاه فارسيادبیات و زباناستاد                       نیكوبخت ناصر دكتر

 دانشگاه تربیت مدر  دکتر نجمه درا                            دانشیار زبان و ادبیات فارسی 
 دکتر محمدرضا صرفی                    استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان   

 دکتر سید مصطفی مختاباد                استاد تئاتر و فیلم دانشگاه تربیت مدر  
 فردوسی مشهد دکتر محمدجعفر یاحقی                  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران                نژاد   دکتر علیرضا حاجیان
 تهران مرکز دائره المعارف بزرگ اسممیعضو شوراا         دکتر محمدجعفرا قنواتی       

 دانشگاه شاهد دکتر فریده داودا مقدم                 دانشیار زبان و ادبیات فارسی 
 

 زادهییحی: فاطمه  وکارشناس اجرایي مدیر                        لیم احمدا کمرپشتی:  فارسي ویراستار
 زینب نورپور جویبارا :  صفحه آرایی                                 احسان مهرا :  انگلیسي ویراستار
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 ادبیات عامه   فرهنگ و ةفصلنام راهنماي تدوین مقاالت  
 
شااود و فقط مقایتی را منتشاار منتشاار می 1392فرهنگ و ادبیات عامه از سااال   دوماهنامۀالف( 
 :هاا زیر باشدیکی از زمینه اا علمی و روشمند درکند که به شیوهمی
 ادبیات عامها 
 فرهنگ عامها 
 زبان و گویش عامها 
 هنرهاا عامها 
 نگارامردما 
 هاا فرهنگ و ادب عامهنقد و نظریها 

 .شوندبه صورت الکترونیکی دریافت می مقایت در این مجله صرفا  
http://cfl.modares.ac.ir 

  ب( اصول کلی
ین نگاارش فاارسااااای، تاا حاد ممکن براا بیاان مطاالاب از یدر نگاارش مقاایت ضااااامن رعاایات  .  1

  .استفاده شودکلمات فارسی 
  .کلمه( فراتر نرود 6500مجله ) ةانگلیسی از بیست صفح  ةحجم مقایت بدون چکید .2
  در ویندوزهاا فارسای( در تای  الزامی اسات Shift+Space فاصاله )کلیدهاا ترکیبی رعایت نیم .3

  فرهنگستان رجوع شود(. فرهنگ اممیی خط فارسی)به کتاب 
عنوان فرد هاا دیگر به چا  رساایده باشااد. ضاامنا  یکی از نویسااندگان بهمجلهمقایت نباید در .  4

 .پاسخگو به دفتر سردبیرا مجله معرفی گردد
مقاله ضااارورتا  منوط به رعایت راهنماا نگارش مقایت و پذیرش نهایی و چا     ةپذیرش اولی. 5

 .منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است
در ه/ نویساندگان علمی نویساند  ةساندگان باید در زیر عنوان مقاله و ضامنا  رتبنام نویسانده یا نوی. 6

 همچنین نویسندۀ مسئول و ایمیل وا در پانوی  مشخص شود.  .اول بیان گردد ةپاورقی صفح
اند، در مقاله همکارا داشاته ةهایی که در انجام مطالعه یا تهیبراا قدردانی از افراد و ساازمان. 7

 .شوداا با حداقل کلمات نوشته میاول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله ةپاورقی صفح
کلمه بوده و شاامل هدف مقاله،  250تا  150مقایت )به فارسای و انگلیسای( باید حاوا    ةچکید .8

 .مقاله باشد ةترین یافتچارچوب نظرا، روش کار و مهم
 .گردندکلیدا مقاله بین پنج تا هشت واژه بیان می  هااهدر پایان چکیده، واژ. 9

نوشاات  توضاایحات اضااافی در پیمعادل یتین اسااامی خارجی، واژگان و اصااطمحات و نیز   .10
 .درج شود Endnotبه شکل )انتهاا مقاله( 

  13لوتو  فونت  B با قلمSingle   با فاصااله میان سااطور 4Aمقاله باید در صاافحات کاغذ  .11
تای  شاود.   wordافزار  در نرم( 12با فونت  Times New Roman)براا متن یتین با قلم 
فرسااتاده شااوند و  ppi 300 و یا dpi 300 یت تصااویرا، با کیف Jpegتصاااویر باید در فرمت

  .مجله در ویرایش مطالب  زاد است .خوانا، روشن و دقیق باشند
هاا هر )نیم( سااانت  غاز شااود به جز نخسااتین پاراگراف 5/0ها با تورفتگی  . تمام پاراگراف12

 بخش.
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پااراگراف و بادون تورفتگی  ساااااانات در کال    5/1کلماه باا تورفتگی    40هااا بیش از  . نقال قول13
 باشد. 12 غاز پاراگراف و قلم 

 بیاید. ایرانیکمقایت در متن به شکل مجموعهها و ها، نشریه. عنوان کتاب14
 ها بدون حالت ایرانیک ذکر شود.ها، مثل. نمونۀ ابیات و ترانه15
 مه شوند. ها حتما  باید به یتین ترجها، نمودارها، تصاویر و شکل. عنوان جدول16
شاود از عمئم  وانگارا مصاوب فرهنگساتان اساتفاده شاود، در . در بخش  وانگارا توصایه می17

غیر این صاورت نویساندۀ مسائول یک نساخه پی دا اف از مقاله به همراه فونت  وانگارا به  
 کار رفته در مقاله را به دفتر نشریه ارسال نماید.

 . رعایت نکات اممیی زیر الزامی است:18

»ها«ا عممت جمع جداست و با رعایت نیم فاصله به کلمه قبل از خود نمی چسبد.   •
 مثال:  
 ها. ن

 استفاده شود. مثال: خانۀ من.  براا کلمات مختوم به هاا غیرملفوظ از عممت »ء«  •

 شود. »می« و »همی« با رعایت نیم فاصله جدا نوشته می •

 متر، بیشتر، کهتر، مهتر، بهتر.شود مگر در کلمات ک»تر« و »ترین« جدا نوشته می •

شوند مانند: کمی  استفاده از تشدید ضرورا نیست مگر در کلماتی که اشتباه خوانده می •
 و کّمی. 

 استفاده از کلمه عامه به جاا عامیانه بهتر است.  •

 نامۀ نگارش منابع:شیوه
منابع اعم  . تنظیم شود 7نسخۀ   APAو به روش منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده اااا  

 از کتاب یا مقاله از هم تفکیک نشود و به شکل  میخته ذکر شود.
مثال    . ن اسات ةساال منبع و صافح مقاله شاامل نام خانوادگی نویسانده،  الگوا نقل منبع در متن  اااااا  

(. در منابع یتین نیز باید  18-15/صاااص.  2، ج.1376رضاااایی،  ؛ 21  ، ص.1384)مهدوا،  
عنوان مؤلف در متن )در صااااورتی که داخل پرانتز  مده باشااااد( به شااااکل یتین بیاید. مثال 

(Chomsky, 2000, p. 171; Lui, 2001, vol.3/pp. 13-18  اگر نام مولف پشات پرانتز .)
 (. p. 171 ,2000داده شود مثال: چامسکی ) بیاید باید به فارسی بیاید و معادل یتینش پانوشت

 مقاله:  نقل منبع از  یالگوـ 
 زمون خانه   ینیبال  لیتحل  ۀ سیمقا(.  ۱۳۹۵. )ح  ،یحاتم  و.،  ف  ،ییرضا.،  ک  ان،یاروند.،  ر  ،اقصد

بر رو ا  دم  (، ۳)۱۹  ،یبهداشت  اصول.  اشاهد و عاد  ۀسال  ۱۴  یال  ۱۲کودکان    اا درخت 
305-310. 

Macaro, E., & Erler, L. (2008). Raising the achievement of young-beginner 
readers of French through strategy instruction. Applied Linguistics, 29(1), 90-119. 

 :الگوی نقل منبع از کتابـ 
)گ  مارنات،  ا  گراث  و   مشاوران  ،ینیبال  شناسانروان   ابرا  ی روان  سنجش  اراهنما(.  ۱۹۹۷. 

 .رشد: تهران(. ۱۳۹۲) کخوین. م و یفیپاشاشر. ح ۀترجم. پزشکانروان
اا یزم است سال چا  اثر اصلی ذکر شود. نام تمام مترجمان در منابع بیاید نکته: در  ثار ترجمه

و در بخش ارجاعات درون متنی به شکل همکاران ذکر شود، به این شکل )گراث ا مارنات، 
 (. 1392ترجمۀ پاشاشریفی و نیکخو، ، 1997
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 ا نام و نام خانوادگی مترجمان را در داخل پرانتز همانند مثال زیر ذکر کنید.
Lintvelt, J. (2011). Essai de typologie narrative : le "point de vue" : theorie 

et analy (translated into Farsi by N.Hejazi & A. Abbasi). Scientific & 
Cultural publishing.  

 ـ الگوی نقل منبع به فصلی از کتاب:
Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In E. 

E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of work: Capital letter also for 
subtitle (pp. pages of chapter). Publisher. DOI (if available) 

 

 نامه:الگوی نقل منبع از پایان ا
  رویکردا   فارسی؛  زبان  در   ن  نماانقش   هاافرافکن   و  جمله  ساخت  .(1387)  مزدک  انوشه،

 . تهران دانشگاه تهران:  شناسی.زبان   رشتۀ دکترا . رسالۀگراکمینه
Lastname, F. M. (Year). Title of dissertation/thesis [Unpublished doctoral 

dissertation/master’s thesis]. Name of Institution Awarding the Degree.  
Samson, J. M. (2016). Human trafficking and globalization [Unpublished doctoral 

dissertation]. Virginia Polytechnic Institute and State University. 

 ـ الگوی نقل منبع از مقاالت همایش: 
 ( اندام 1390شریفی، ش.  افعال مرکب  معنایی  دیدگاه شناختی. (. بررسی  از   شی هما   ن ی ششم   در   بنیاد 

غنی یفارس   ادب  و   زبان  ج ی ترو   انجمن  ی الملل ن ی ب  ا.  و  رضوانیان،  ق.  کوشش  به  ملکشاه. .  پور 
 مازندران: دانشگاه مازندران.

Bošković, Ž. (2004). Object shift and the clause/PP pararellism hypothesis. In 
Proceedings of the 23rd West Coast Conference on Formal Linguistics (pp. 
101-114). 

 تبصره: یزم است تمام منابع فارسی به یتین نیز ترجمه شوند. 
 یم شوند. تنظ 7نسخۀ  APAا منابع یتین به روش 

 شده( محل چا  را ذکر نکنید.ا لطفا در منابع یتین )ترجمه
 ها را به میمدا تنظیم کنید. ا در ترجمه منابع یتین تاریخ

 نامۀ نگارش چکیده مبسوط:شیوه
 مؤلفان و محققان گرامی براا نگارش چکیدۀ مبسوط فارسی و یتین نکات زیر را درنظر بگیرید: 

توان به  ثار دیگران ارجاع  کند. در چکیدۀ مبسوط میدۀ معمول فرق میا چکیدۀ مبسوط با چکی
شود؛  ها را با هم مقایسه کرد و جزئیاتی را مطرح کرد که در اصل مقاله دیده میداد، پژوهش

 اما در چکیدۀ معمولی این چنین نیست. 
تفاوت که در چکیدۀ مبسوط به ا در چکیدۀ معمولی نویسنده باید در اصل مقاله را کوتاه کند. با این 

 شود. نمیاا   ورا اطمعات و غیره اشارهجمع  ریزها، مسائل   زمون  جزئیاتهاا  تی،  پژوهش
هاا زیر باید اشاره شوند: عنوان، اسامی و مشخصات مؤلفان، چکیده  ا در چکیدۀ مبسوط قسمت

تحقیق، فرضیه پیشینۀ نظرا، اهداف و سؤایت  دا ها، جمعساده،  تحلیل و بحث و   ورا  ده، 
 لیست منابع. 
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منابع در  ن ذکر شود.   8تا    6بیشتر از پنج صفحۀ متوسط شود. نباید بیشتر از    نبایدا چکیدۀ مبسوط  
 منابعی که در چکیدۀ مبسوط ذکر نشده را در لیست منابع نیاورید. 

تمرکز کنید. در صورت لزوم، از عکا در صورت لزوم روا مقدمه و مثال نتایج  نیز  ها و    
 استفاده کنید.

 کلمه نشود.  1000ا تعداد واژگان بیشتر از 
نقطه  - انگلیسی  مبسوط  چکیده  در  کلیدا  واژگان  بین  کلمه  حتما  خود  بگذارید.  ویرگول 

Keywords  .را برجسته کنید. پ  از  خرین کلیدواژه نقطه بگذارید 
 تیتر هر بخش از چکیده را برجسته کنید.   -
دهید، حتما  در بخش فهرست منابع در پایان چکیده، اگر منبعی را در چکیدۀ  مبسوط ارجاع می  -

 اطمعات کتابشناسی  ن را ذکر کنید. 

 نام در سایت ارکید: ثبت
دریافتی را    ثبت نام کنند و کد  orcid.orgا یزم است مؤلف/ مؤلفان هر مقاله ارسالی در سایت  

 در سامانه بخش اطمعات شخصی وارد نمایند. 
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 فرهنگ و ادبیات عامه 
 

 دانشگاه تربیت مدرس دانشكدة علوم انساني  فصلنامة
 1400 فروردین و اردیبهشت ، 43 ، شمارة10 سال

 فهرست مقاالت 

 7 .................................................. یایوارس بخاربحرالتواریخ طومار جامع فرارودی: روایتی از  •
 هادا بیدکی ، محمدجعفر یاحقی

 37 ..............................................................................های در تقویت هوش معنوینقش الالیی •
 مریم جملی، مهمالسادات حسینی صابر

 65 ............... آبادی محمود دولت برگزیدة    های رمان   در   ات عامیانه کنای   ها و المثل ضرب ای  مایه درون بندی  طبقه  •
 مفیروزا مقدّ  محمود،  مهیارعلوا مقدم، علی تسنیمی، رجبعلی صمحی 

 95 ....................مازندران و خراسان ۀهای ادب عامشکواییه در دوبیتی  ۀمایتطبیقی درون واکاوی •
 ویدا ساروا  

 131 .............. پیشامشروطه عصر قاجاریه،  دورۀ در عامه سیاسی فرهنگ در سازیشایعه کارکرد •
 مهدا میرکیایی 

 165 ..................................................................................... در ادب عامه  چیستانبالغی حلیل ت •
 احمد پارسا  سید 

 187 .................................................................... الحرب والشجاعهآداب چند باور عامۀ خاص در  •
 پویدا زاده، حمیدعلیقلی حسین 

سه همسفر مسلمان، ترسا و جهود و  »توکل نخچیران،  مثنویبازتاب دگردیسی سه حکایت منتخب  •
 221 .......................................................... هااعتماد کردن به وفای خرس« در روایات شفاهی آن

 پورزاده، مختار ابراهیمی، زیبا صالحپروین گلی  

 245 ............................................ های سنتی ایرانبازتاب الگوی اساطیری نبرد کیهانی در نمایش •
 امرئی  مختاباد مصطفی  سید، نجار اسماعیل ، شریعت اشکان سید 

  .......................................................................................................... مقاالت به انگلیسيچكیده •
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Instruction for Authors 
Notes 
1. Those manuscripts which are non-analytical and merely present a set of data are not accepted. 
Any paper should have novelty. 
2. All the manuscripts are checked for plagiarism prior to the review process. 
3. The articles' author (order, typing, etc.) are published as it was firstly submitted. Authors 
cannot change the order, number, scientific degree, corresponding author, and any other 
information after the submission. The corresponding author is the supervisor unless s/he 
indicates otherwise, or the author(s) are not a faculty member. 
4. PhD candidates should consider the order of the authors for their paper extracted from their 
PhD dissertation: Candidate – supervisor (corresponding author) – advisor. 
5. The number of authors should not be more than 4. 

Author's Guidelines 
1. Journal of Culture and Folk Literature only accepts manuscripts in the following areas: 
a. Folk literature 
b. Folk culture 
c. Folk language and dialect 
d. Folk arts 
e. Ethnography 
f. Theory and criticism of folk culture and literature 
2. The manuscripts should be submitted through the following link: http://cfl.modares.ac.ir 
3. Authors should follow Persian writing style as much as possible and use Persian words. 
4. Manuscripts should be typed with word 2003/2007. The word count should not exceed 6500 
without the English abstract 
5. Half-spacing (use Shift+Space in Persian keyboard) is mandatory (for further info please 
refer to the Dictionary of Persian Writing Style) 
6. Articles should not be previously submitted to/published in other journals. Authors should 
sign the request for publication letter. One of the authors should be introduced as a 
corresponding author to the chief editor. 
7. Articles are accepted only if they have followed the Persian writing style. The final 
acceptance is due to the review board. 
8. Author's name(s) should come after the title. The personal information of each should be 
noted in the footnote of the first page. Also, the corresponding author and the email should be 
indicated. 
9. The acknowledgement should be written in the footnote of the first page after the author's 
information with minimum words possible. 
10. The abstract (Persian and English) should be written between 150 to 250 words indicating 
the aim of the research, theoretical framework, research method, and the main findings. 
11. Keywords should come after the abstract including 5 to 8 words. 
12. The English equivalent of the foreign names, terms, expressions, and notes should come as 
an endnote. 
13. The references should be ordered alphabetically without dividing the books from the 
articles. 
14. The within-text references should follow the below guidelines: 
author's last name, date of publication, page number. 
Example: (Chomsky, 2000, p. 171). 
If the author is a foreigner, the name should be written in Latin within the parenthesis. If the 
name of the author is written out of the parenthesis, it should be written in Farsi. 
15. The ending references should follow the below example according to APA 7. Please write 
all the dates in Gregorian calendar. 
Books: author's last name, author's initial. (date of publication). Title of the book. Publisher. 
Example: Adam, J., & Francois, Z. (2005). Analyzing stories (translated into Farsi by Azin 
Hosseinzadeh and Katayoun Shahparrad). Ghatreh. 
Note: Please write the first and last name of the translators completely. 
Articles: author's last name, author's initial. (date of publication). Title of the article. Title of the 
Journal, Volume(issue), page numbers. 
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Example: Nasihat, N. (2012). Semiotic analysis of structural narrative of "Va Matashaoon" 
short story from the viewpoint of Greimas. Contemporary Criticism, 3, 12-19. 
 
Thesis: author's last name, author's initial. (date of publication). Title of the thesis. Level, Major, 
Name of the university, Place. 
Example: Anoosheh, M. (2007). Sentence structure and the role in Persian language: a 
minimalist program. PhD dissertation, Linguistics, Tehran University, Tehran. 
 
A chapter from a book: Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. 
In E. E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of 
chapter). Publisher. DOI (if available) 
 
A conference paper: Bošković, Ž. (2004). Object shift and the clause/PP pararellism hypothesis. 
In Proceedings of the 23rd West Coast Conference on Formal Linguistics (pp. 101-114). 
16. The manuscript should be written in A4 size, single space, Times New Roman font, size 12. 
The Microsoft office version should be 2003 or 2007. The pictures should be included as JPEG 
with 300 dpi or 300 ppi resolution. The journal is free to edit the manuscript. 
17. All the paragraphs, except the first one in each section, should be 0.5 cm indented.  
18. Quotations with more than 40 words should be boxed with 1.5 cm indentation. The first line 
should not be indented. 
19. The numbering of the sections should be divided through hyphen, and there should come a 
dot at the end as exemplified below: 
4-3. XXXX 
4-3-1. XXX 
20. The within text mentioning of books, journals, and articles should be italicized. 
21. Quoted pomes and lyrics should not be italicized.  
22. All the tables, figures, and images should be numbered followed by a title. The Persian titles 
for figures and tables should be translated into English. 
23. Persian/English standard writing style should be followed. 
24. The Persian phonetics should follow the guidelines suggested by Farhangistan unless the 
author provides his/her reference of phonetics to the journal's office.  

Some general guidelines for writing an extended abstract 
1. The extended abstract could have references to other works, compare the studies, and 
discuss some of them in length. 
2. The extended does not mention future studies, details of the tests, data collection. In 
comparison, the short abstract is in fact a one-paragraph summary of the whole article. 
3. The author should mention the following in the extended abstract: title, name(s) of the 
author(s), short abstract, review of literature, research aims, assumptions, and questions, data 
collection, discussion, conclusion, and references. 
4. The extended abstract should not exceed 5 pages. There should not be more than 6 to 8 
references. The studies mentioned in the body of the extended abstract should be listed in the 
reference section. 
5. Authors are suggested to focus on the introduction, findings, and discussion sections of the 
abstract. Figures are also welcomed. 
6. The extended abstract should not exceed 1000 words. 
7. The keywords should be divided by a semi-colon. 
8. The 'keywords' title should be bold, followed by a colon. There should be a dot after the 
last keyword. 
9. Bold the title of each section. 

ORCID Registration 
All the authors should register in the orcid.org website and provide the code in the personal 
information section.  
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