
 

 

 

 

      

 اهليئة التحريرية:     
 

 عداد املدرسني(إ)أستاذ جبامعة  صادق آئينه وند:
 )أستاذ جبامعة طهران( محمدعلي آذرشب:

 عداد املدرسني(إ)أستاذ مشارك جبامعة  خليل پرويني:
 )أستاذ جبامعة شرياز( سيدمحمدمهدي جعفري:

 )أستاذ جبامعة طهران( فيروز حريرچي:
 )أستاذ مشارك جبامعة طهران( عباس رضائي:غالم 

 )أستاذ مشارك جبامعة طهران( محمود شکيب:
 )أستاذ جبامعة تربيت معّلم( حامد صدقي:

 )أستاذ جبامعة فردوسي مشهد( محمد فاضلي:
 راك(أ)أستاذ مشارك جبامعة  قاسم مختاري:
 ستاد مشارك جبامعة شرياز(أ)  ميرقادري:سيد فضل اهلل

 )أستاذ جبامعة العالمة الطباطبائي( ظام تهراني:نادر ن
 

 املراكز االستنادية اليت تتم فهرسة هذه اجمللة فيها:

 journals.ut.ac.ir ة جبامعة طهرانيترونكااللالصحف واجملالت  قاعدة

 www.isc.gov.ir سالميلعلوم العامل اإل يةاالستناد القاعدة

 www.srlst.com علوماتامل نولوجياكلعلوم وتل يقليمز اإلكرامل

 www.sid.ir " للمعلومات العلميةاجلهاد اجلامعي" قاعدة

 www.magiran.com عن اجلرائد والصحف واجملالت األهليةاملعلومات  كبن

 www.noormags.com لنور للمجالت التخصصيةقاعدة ا
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 :التحرير واإلخراج الفني
 سيد مالك زين العابدين

 1735-9767ردمد: 
 2423-6187: كترونيااللردمد 

 357برید ( صندوق طریق طهران القدميبلوار دانشگاه ) -قم  - ایرانالعنوان: 
 0251-6166312 تلفون: 3718117469 رقم البريد:

 http://journals.ut.ac.irكتروني لمجالت جامعة طهران: لالعنوان اال

 jal-lq.ut.ac.ir : جلة اللغة العربية وآدابهاالعنوان االلكتروني لم

 جملة اللغة العربية وآداهبا
 الرابع  ، العدداحلادية عشرالسنة 

 هـ1437شتاء 

عن جلنة تقييم املنشورات العلمية يف الدولة )إيران( خالل  2196/11/3برقم وفقا للقرار الصادر 

تبار جملة اللغة العربية مت اع 2010مارس1431/15ربيع األوّل28املوافق لـ 24/12/1388االجتماع املؤرخ 

 وآداهبا جملة تتوفر فيها الشروط الالزمة للحصول على درجة علمية حمكّمة.



 

 قبوهلاو ن املقاالتيتدول األسلوب الفين

 

لجامعة طهران. تنشر  ةالتابع فارابيتصدر عن فرديس محّكمة علمية  مجلة ،بهاآداو  مجلة اللغة العربية
 جنبية في مواضيع اللغة العربيةاألو  العربيةو  يرانيةالدراسية اإلو  سسات العلميةؤ المو  من الجامعات البحوث

 التالية: Wordمور تحت بعد مراعاة األ آدابها،و 
 نطفو  ًا سطرًا بين سطرينكتار  (A4) جه واحد من ورقو على يقدم البحث مطبوعًا من ثالث نسخ،  .1
 .(16) نطفالمقال بوعنوان  (14)

 صفحات. 8تقّل  الو  صفحة 20تتجاوز الصفحات المطبوعة  ال .2
ر فيه كلمة مطبوعاً يذ ك 150-100 االنجليزية في حدودو  يرفق الباحث ملخصاً للبحث باللغتين العربية .3

 بنيته.و  موضوع المقال
 لمات رئيسة يدور المقال حولها.كق الباحث  يرف .4
اسم ) ر:كبذ  يتفكي مختصرة وافية، المراجع في النص،و  المصادرإلى  حاالتون اإلكيجب أن ت .5

 بعد المقتبس مباشرًة. (،رقم الصفحة :النشر سنة المؤلف،
 ل صفحة بترقيم متسلسل.كتوضع الهوامش في نهاية   .6
 جنبية في هامش الصفحة.باللغة األو  جنبية باللغة العربية في النصّ األ مراجعو  ر معلومات المصادركتذ  .7
سماء المشهورة يرتب ثبتها ترتيباً الفبائياً، حسب األو  المراجع في نهاية البحثو  يوضع فهرس للمصادر .8

 يلي: ثباتها ماإتباً يتبع في كانت  كذا  إف للمؤلفين.
رقم  و المترجم،أالشارح و  اسم المحّقق .(Bold) تابكعنوان ال )سنة النشر(. هاسملمؤلف، لقب ا
 اسم الناشر.مكان النشر:  الطبعة،

 يلي: ثباتها ماإانت مقاالت فيتبع في كذا  إّما إو 
 .قم الصفحاتر دد، الع ،(Bold) اسم المجلة .عنوان المقال )السنة(.، اسمه المؤلف قبل

 .و غيرهاأتقبل المجلة البحوث التي سبق نشرها في أية مجلة علمية  ال

 .م لم تنشرأتسترجع سواء نشرت  الو  تردّ  المقّدمة للنشر ال صول البحوثأ

 .والرمز البريدي البريدعنوان و  ترونيكالبريد االلو  ،رقم التلفونو  شهاداتهم،و  سمائهمأتب الباحثون كرجاء أن ي

 جميع المراسالت الخاصة بمجلة اللغة العربية بالعنوان:و  ترسل البحوث
آدابها و  لعربيةمدير النشر لمجلة اللغة امريم خادمي  ،دانشگاه تهران ارابيفپرديس  - جاده قديم تهران - قم

 www.journals.ut.ac.ir :لياالت الجامعة بالعنوان ترونية لمنشوراتكاالل  المحطة إلى  و بالمراجعةأ
 jal_lq@ut.ac.ir :على البريد االلكتروني يضاً أاالتصال ن كيم
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 555 ......................... الشعرية اللغة يف وأثره للمتنيب فاتك رثاء قصيدة يف األغراض تعدّد

 قامت خوش محسن ،باستان خليل

 575 ..................................................... الرومي ابن شعر يف ةالرومنسي مالمح
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 597 ............... بوزميان معادلة ضوء يف األندلسي هانئ وابن املتنيب ملدائح أسلوبية دراسة

 صدقي حامد روستايي، نيحس

 615 ........................................... الرضي الشريف شعر يف وأشراطها الرومانسية

 زاده خنيفي أحمد عرب، عباس

 635 ..................... (أمنوذجا جربان خليل جربان) القلمية الرابطة شعراء عند يعةالطب

 إيراني ميثم ،دهكردي فتحي صادق

 655 .............................. البالغة هنج خطب يف( والتأخري التقدمي) التركييب االنزياح

 شاملي نصراهلل ،أصالني سردار ،مجاز بختيار

 وحافظ نؤاس أيب شعر من مناذج يف مقارنة دراسة :االجتماعية -األخالقية القضايا

 673 .................................................................................. الشريازي

 اصفهاني خاقاني محمد ،منتظري آزاده

 695 ... (داللية لغوية دراسة) الواقعة سورة يف الشريفة 79 آية يف «املطهرون» مصطلح دراسة

 انديده علي زادگان، نجار اهلل فتح

 


