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 شناسی دانشگاه کردستانصاحب امتیاز: پژوهشکده کردستان

 الدّین جبّارینجم  دکتر مدیر مسؤول:
 سردبیر: دکتر غالمحسین کریمی دوستان 

 سردبیر: بختیار سجادیجانشین  
 

   یأت تحریریهه
 ستاد دانشگاه ماردین ارتوکلو، ترکیه ا-----------------------عبدالرحمان آداکدکتر 
 ادبیات کردی، دانشگاه سوران، کردستان عراق  استاد -----------یادگار بالکیدکتر 

 دانشیار دانشگاه کردستان------------------------------- دکتر ابراهیم بدخشان
 استاد دانشگاه کردستان، ایران ----------------------------دکتر سید احمد پارسا

 الدین، کردستان عراق دانشیار دانشگاه صالح ---------------فواد رشید محمددکتر 
 ، ایران دانشگاه کردستان------------------------------------هادی رضواندکتر 
   ، ایراندانشیار دانشگاه کردستان- -----------------------------حسن سربازدکتر 

 کانادا ،دانشیار دانشگاه کارلتون-----------------------جعفر شیخ االسالمیدکتر 
   دانشگاه فردوسی مشهد، ایراناستاد --------------------------فاضلی محمددکتر 
 ایران دانشگاه عالمه طباطبایی،  استاد----------------ازیین کزّالدّمیرجاللدکتر 
 استاد دانشگاه کردستان، ایران -------------------------------تیمور مالمیردکتر 

   ، ایرانستاد دانشگاه ارومیها-------------------------------دکتر فاطمه مدرسی
 ، ایران انشیار دانشگاه عالمه طباطبایید-- ----------------دکتر محمدهادی مرادی

 دانشگاه فردوسی مشهد، ایران استاد  -------------------------دکتر افضل وثوقی

  دکتر یادگار کریمیمدیر داخلی: 
  پناهیدکتر فردین حسینمدیر اجرایی: 

 دکتر سیروس امیری  : ویراستار انگلیسی
 دکتر یداهلل پشابادی  : ویراستار کردی

 پناهیدکتر فردین حسین ی: فارس  یراستارو
 آرا: ئاری عبدی صفحه

 شناسی نشانی: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، پژوهشکده کردستان

 ٠٨٧- ٣٣٦٢٤٠٠٧تلفاکس:    ٦٦١٧٧-١٥١٧٥کد پستی: 
 https://jokl.uok.ac.irتارنما:   

 kurdlit@uok.ac.ir  ایمیل: 

   ١٣٩٥ پاییز و زمستان، ٣ی پپیا شماره، ٢، شماره سال دوم
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 کُردی ادبیات پژوهشنامه
 

 از  ٤/٧/١٣٨٩  مورخ   ١٤٨٤٤/٨٩  شماره مجوز اساس بر دوفصلنامه این   -١

 اسالمی  ارشاد و  فرهنگ وزارت داخلی های خبرگزاری و مطبوعات  کل اداره

 .شودمی منتشر

 کردستان  دانشگاه شناسی کردستان پژوهشکده نشریه  این  امتیاز صاحب   -٢

 .است

  با  مرتبط هایحوزه در شما پژوهشی مقاالت پذیرای  دوفصلنامه این  -٣
 .است کُردی ادبیات و  زبان

 .مسؤولیّتی ندارد باره این  در  مجله و  است  نویسندگان آرای  نمود مقاالت   -٤

 

 لمی این شمارهمشاوران ع 

شیخسیدادکتر   کردستان( سعد  )دانشگاه  دکتر  احمدی  )دانشگاه  ،  ایرانی  محمد 

،  موسی پرنین )دانشگاه رازی( ، دکتر  زکریا بزدوده )دانشگاه کردستان( دکتر  ،  رازی( 

، دکتر  نجفی )دانشگاه رازی( عیسی  دکتر  ،  بهروز چمن آرا )دانشگاه کردستان( دکتر  

 زانیار نقشبندی )دانشگاه کردستان(دکتر  ،نوید نقشبندی )دانشگاه کردستان( 

 

 شناسی دانشگاه کردستانناشر: پژوهشکده کردستان

 

 



 

 کُردی  ادبیات پژوهشنامه در  مقاالت چاپ و پذیرش نامههشیو

به دو  ١ زبان کُردی و  ـ پژوهشنامه ادبیات کُردی مقاالت اصیل پژوهشی 

ها،  فارسی را در زمینة ادبیات کردی یا ادبیات تطبیقی کردی و سایر زبان

ای با محوریت ادبیات کردی  رشتهکند و از پذیرش تحقیقات میانمنتشر می

 کند. استقبال می

ـ مقاالت ارسالی باید حاصل تالش علمی نویسنده )نویسندگان( مقاله باشد  ٢

  اصول اخالق علمی رعایت شده باشد.و در تهیه و تنظیم آن، 

های داخل یا خارج از کشور ارسال و  مقاله نباید برای هیچ یک از مجله ـ  ٣

ها چاپ شده باشد و تا اتمام فرایند داوری  های همایشیا در مجموعه مقاله

 ای ارسال نشود. و اعالم نتیجه، مقاله به هیچ مجله

به عهدة نویسنده یا نویسندگان  ـ مسئولیت مطالب هر مقاله از هر نظر،  ٤

 مقاله است. 

ی نگارشی استاندارد رسم الخط کُردی  مقاالت کُردی باید بر اساس شیوهـ    ٥

فرهنگستان زبان و    ی هنامنوشته شود و مقاالت فارسی نیز بر اساس شیوه

ادب فارسی نوشته شود. در صورت لزوم مجله در ویراستاری مقاله، بدون  

 آزاد است. تغییر محتوای آن، 

اساس معیارهای صحیح    واژه، بر   ٢٥٠ـ مقاله باید شامل چکیده )حداکثر  ٦

ها  بیان مسأله، فرضیه)  مهواژه(، مقد  ٥  حداکثر)  واژگان کلیدی  ی(،نویسچکیده

، بحث و بررسی، مبانی نظریو ...(،    ی پژوهش پیشینههای تحقیق،  و پرسش



پذیرش مقالهنتیجهو   از  باشد. مجله  از  گیری  )بیش  بلند  واژه(    ٨٠٠٠های 

 معذور است. 

)برای مقاالت فارسی(    Lotus  13ـ فایل مقاله به صورت تایپ شده با قلم  ٧

و مطابق    Word  یه)برای مقاالت کُردی( در برنام  Unikurd Midya  13و  

میان سطرها یک    ی هنویسی ارسال شود. فاصلبا معیارهای استاندارد مقاله

 متر باشد. سانتی 

های  و سایر عناوین بخش  ١٥( شماره  Boldـ عنوان مقاله با قلم درشت )٨

  نوشته شود. ١٣( شماره Boldمختلف مقاله با قلم درشت ) 

 Times New Romanم  ها با قلمتن چکیدة انگلیسی همراه با کلیدواژه  - ٩

  در پایان مقاله آورده شود. 12

نوشته   Times New Roman 11های التین در متن مقاله با قلم  واژه  -١٠

 شود.

معادل التین کلمات در پایین صفحه به صورت پانوشت بیاید. عناوین    -١١

داند تلفظ صحیح آنها در مقاله  و اصطالحات خاصّی که نویسنده الزم می

  شان با الفبای فونتیک در پایین صفحه آورده شود.درج شود، معادل التین

صاتی  توجه داشته باشید که در فایل اصلی مقاله نباید هیچ گونه مشخ  -١٢

مشخصات   باشد.  آمده  و...  تلفن  ایمیل،  آدرس،  نویسنده،  نام  قبیل  از 

نویسندگان باید در یک فایل جداگانه با عنوان »فایل مشخصات نویسنده/  

نویسندگان« ارسال شود و شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده  

کردن    یا نویسندگان، میزان تحصیالت و مرتبة علمی نویسندگان، مشخص



نویسندگان   سازمانی  وابستگی  نویسندگان،  ایمیل  آدرس  مسئول،  نویسنده 

 )نام دانشگاه و...(، آدرس کامل پستی به همراه کد پستی و شماره تلفن باشد.

ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز، به صورت )نام مؤلّف، سال انتشار:     -١٣

 (٢٥:  ١٣٩٠)محمّدی،   شمارة صفحه یا صفحات( نوشته شود، برای مثال:  

در مورد منابع غیرکُردی )غیرفارسی(، همانند منابع کُردی یا فارسی عمل  

 شود.

نوشته   -١٤ پرانتز  داخل  آیه(  )نام سوره: شماره  قرآنی به صورت  ارجاعات 

 (٢٠شود؛ برای مثال: )الرحمن: 

سطر به صورت جدا از متن، با تورفتگی    ٣های مستقیم بیش از  نقل قول  -١٥

 متر از سمت راست، درج شود. سانتی  1.5

ب الفبایی  منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتی   - ١٦

 به شرح زیر آورده شود:    APAنام خانوادگی نویسنده با پیروی از روش 

)تاریخ انتشار داخل پرانتز(.    .ـ کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان 

   . محل نشر: نام ناشر نوبت چاپ. . نام کتاب )ایتالیک(. نام مترجم یا مصحّح

)تاریخ انتشار داخل پرانتز(.    . نویسنده یا نویسندگانـ مقاله: نام خانوادگی، نام  

سال، شماره )پیاپی(، یا  عنوان مقاله )داخل گیومه(. نام نشریه )ایتالیک(، دوره  

 شمارة صفحات مقاله. 

)تاریخ انتشار داخل    .ها: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگانـ مجموعه

گیوم )داخل  مقاله  عنوان  مپرانتز(.  نام  )ایتالیک(.ه(.  مقاالت  نام    جموعه 

 محل نشر: نام ناشر، شمارة صفحات مقاله.  .ویراستار یا گردآورنده 



)تاریخ درج    .های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگانـ سایت

مقاله یا نوشتار در سایت اینترنتی داخل پرانتز(. عنوان مقاله )داخل گیومه(.  

  رسی داخل کروشه[. ]تاریخ دست لینک مقاله. 

نویسی تایپ شود. همچنین در موارد الزم  ها بر اساس معیارهای جداواژه  ١٧

مینیم آورده  مثال  عنوان  به  روبرو  موارد  شود.  رعایت  حتماً  شود:  فاصله 

 اند و... ایم، شدهشود، گفتهها، میقرن

نقطه  - ١٨ ویرگول،  نقطه،  مانند  نگارشی  دونقطه، عالمتعالئم    ویرگول، 

پرسش، عالمت تعجب و... باید به کلمه قبل از خود چسبیده باشد و با کلمة  

بعدی یک فاصله داشته باشد. کلمات داخل پرانتز یا گیومه بدون فاصله با  

گیومه یا  »ادبیات«.  پرانتز   / )ادبیات(  مثال:  برای  بیایند؛  پس  و  پیش  های 

ا گیومه نیز پس از پرانتز  گذاری در پایان کلمات یا عباراتِ دارای پرانتز ینقطه

 یا گیومه انجام بگیرد؛ برای مثال: 

 «.        (. / »٢٥: ١٣٩٠)محمّدی، 

 پژوهشنامه در ویرایش و پذیرش مقاالت آزاد است.  - ١٩

 

 

 

 

 



 فهرست مقاالت 

 
 ١.............................................................................. انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بیکس 

 پیمان تباری؛ سید احمد پارسا؛ محمدعلی گذشتی 

 ١٥.................. .................ی کردی و تشابه و تمایز ساختاری آن با داستان مدرن های قصه سازه 
 محمد رحیمیان 

 ٣٧... . ... ای کندوله   خان ی خورشید و خرامان الماس انی منظومه ها و عناصر داست مایه بررسی بن  
 خلیل بیگ زاده؛ مریم کسایی

ی آن حلزون آن حلزون محزون  ای تصویر حلزون در مجموعه ساخت اسطوره بررسی ژرف  
 ٦٣............... ..... ......................................................................... ... ی محمدرضا کلهر( )آخرین مجموعه 

 نسرین علی اکبری 

تخیل خالقانه و تصویرپردازی مبتنی بر آن در شعر شیرکو بیکس و محمود درویش )با تکیه  
 ٨٣............................ ......................................................... پووله و مدیح الظل العالی( ندی په ربه ده بر  

 یدالله پشابادی 

 ١١٣....................... ..........« ێمن بررسی فرایند نوستالژی در اشعار محمدامین شیخ اإلسالمی، »ه 
 مرجان کامیاب؛ سمیه محمدی 

        ١٤١..... ......ببیدا نه خری)شانازی( زاتی له شیعری نالی و موته ی فه راوردکارانه کی به یه وه لێکدانه 
 وا ئیبراهیمی ڕزوان؛ پێشه  هادیسووڵ نژاد؛  بدوڵال ره عه
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