
آفريدگار انمهب 
ادبيات و هنر شناسيجامعه

فر یاعتماد یمهد یدس: مسئول مدير

راودراد اعظم: سردبیر

 زادگانتقي معصومه: داخلي مدير

عبدالعزيز تاتار: فارسي ويراستار

یزهرا اسد: انگلیسي ويراستار

اصالحي الهه: آراصفحه

تهران دانشگاه انتشارات: ناشر

 ،(نانگلستا سوری دانشگاه) الكساندر ويكتوريا ،(تهران دانشگاه استاد) ارمكي آزاد تقي :تحريريه هيئت▪ 

 رضامحمد ،(سهفران ،3پاريس سوربن، دانشگاه) پكینیو برونو ،(فرانسه ،2 لیون دانشگاه) بانديه نوربرت

 ،(هرانت نشگاهدا) درادراو اعظم ،(الزهرا دانشگاه استاد) حسیني مريم ،(تهران دانشگاه دانشیار) يگانهجوادی

 اردانشی) كوثری عودمس ،(تهران دانشگاه استاديار) شريعتي سارا ،(مشهد دانشگاه دانشیار) زادهزنجاني هما

 (.انگلستان منچستر دانشگاه) ولف جانت ،(تهران دانشگاه

 یتافشار )دانشگاه تربكشاورز یماهر )دانشگاه هنر اصفهان(، مهدسجاد باغبان :شماره اين داوران▪ 

آرش  هران(،ت)پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات(، اعظم راودراد )دانشگاه  ياسیني یهراضیدهمدرس(، س

 يممرران(، ه ته)دانشگا یچرانلوعبداهلل ب ی،)دانشگاه هنر تهران(، بهارک محمود يدیحسنپور، محمدرضا مر

.)دانشگاه كردستان( یری)دانشگاه الزهرا(، نادر ام ینيحس

.است آزاد منبع ذكر با نشريه اين مقاالت از استفاده▪ 

.پنجم طبقه ،تهران دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده نصر، پل به نرسیده احمد، آل جالل بزرگراه: نشاني

 journals.ut.ac.ir: سايت             jsal@ut.ac.ir: الكترونیكي پست

 علوم، ارتوز از 21/2/1388 مورخ 318/11/3 شماره نامه اساس بر ادبیات و هنر شناسيجامعه مجله▪ 

 .است كرده دريافت پژوهشي -علمي درجه فناوری و تحقیقات

 رایدا 23/4/1389 مورخ ISC راهبری شورای نشست ششمین در ادبیات و هنر شناسيجامعه مجله ▪

. باشدمي دسترس قابل  www.isc.gov.ir نشاني طريق از و شده شناخته تأثیر ضريب

«.است شده اپچ فناوری و تحقیقات علوم، وزارت اجتماعي و فرهنگي مطالعات پژوهشكده حمايت با مجله از هشمار اين»



 مقاله ارسال دستورالعمل

 ،ديگر در و اشدب ايران ادبيات و هنر شناسي جامعه مسايل درباره و پژوهشي مقاله 

 .باشد نشده چاپ کشور خارج و داخل نشريات

 محيط در و بوده کلمه 8000 تا 6000 بين بايستي  الهمق Word باشد دهش تنظيم. 

 ( کلمه300-200 بين) انگليسي و (کلمه 100 -250 بين)فارسي چکيده مقاله ابتداي در

 رينتمهم و تحقيق روش مقاله، موضوع از ايخالصه آن در که شود آورده

 .باشد کليدي هايواژه با همراه گيرينتيجه

 حقيق،ت روش نظري، چارچوب مسئله، طرح-مقدمه هايبخش ارائه چکيده از پس 

 .است ضروري مقاله در نظري چارچوب با مرتبط گيرينتيجه و تحقيق هاييافته

 است مقاله داوري مهم معيارهاي جمله از نگارش شيوايي و مقاله نثر. 

 شود آورده صفحه هر پاورقي در مهم مفاهيم و اسامي التين معادل. 

 شيوه با منطبق بايستي مقاله در ارجاع شيوه APA باشد. 

 آزاد مطالب رايشوي در فصلنامه و است داوران تأييد به منوط فصلنامه در مقاله چاپ 

 .است

 شودمي متوقف هفصلنام اين در آن پيگيري ديگر، اينشريه به مقاله ارائه صورت در. 

 تاس( نويسندگان) نويسنده برعهده هامقاله در مندرج مطالب مسئوليت. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

 1 .......................................... رانيا شعر در عشق مفهوم تحول یاجتماع یهاشهير
 نپاكدام يوسفوايي، یلگ يحسن محدث، شهرام پرستش ،محمدرضا شادرو

 

 37 ...................... (یو ياتدر غزل يدلجامعه عصر ب ی)تجلیصوفـیسپاه مثابهبه دليب
 یمسعود كوثر

 

بر  «کنممی خاموش من را هاچراغ»رمان  يلتحل کند؟یم خاموش را هاچراغ یکس چه

 63 ...............................................................................گروه خاموش يهاساس نظر
 يخلقت یهمرضیری، دهقان ن یرضاعل

 

 

 95 .......................................... 1360-80 یهادهه در رانيا ینمايس در شهر يیبازنما
 يقاسم ینحسيمي، كر یلجل، پوريقل یاوشس

 

 127 ........................ مقدس دفاع ینمايس در مفقوداالثر یشهدا مادران نقش يیبازنما
 قلخان ياروي، فرخ یثمم

 

 

 153 ........................ "ساربان با همراه یبيترک شتر" نگارة در یصفو قلندران بازتاب
 يدیمحمدرضا مر ،ير جواناصغ، يفينا يقهصد

 

 

 189 ..... اهمدرن در عصر شبکه یدست يعنوظهور صنا يدهپد يفیمطالعه ک: گريد یتولد

 یعيشف ينبز، يعتيسارا شر 

 
 

 

 ادبيات و هنر شناسيجامعه

 1397بهار و تابستان  ،اول شماره ،دهم دوره

 

 ادبيات

 

 اسينم

 

 هنرهای تجسمی

 

 صنايع دستی

 




