به نام آفریدگار

زن در فرهنگ و هنر

(پژوهش زنان)
دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1394

تحلیل نشانهشناختی هویت جنسیتی در تلویزیون
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ثریا احمدی ،سید وحید عقیلی ،سید محمد مهدیزاده
واکاوی سوژة زن در فضای گفتمانیِ سینمای ایران (تحلیل گفتمان موردی فیلمهای لیال،
دو زن و جدایی نادر از سیمین)

احمد بخارایی ،فردین علیخواه ،امین نباتی شاغل
نقدِ اسطورهای و روانشناختیِ جایگاه زن در بانوگشسبنامه
رضا ستاری ،حسین حسنپور آالشتی ،مرضیه حقیقی

17
37

سبک زندگی سالمتمحور و رضایتمندی زناشویی بین زنان متأهل شهر یزد

مسعود حاجیزاده میمندی ،مریم دهقانچناری

61

بررسی تحلیلیـ نقدی درونمایههای شعر زنانه در عصر مشروطه

عزت مالابراهیمی ،محمودرضا توکلی محمدی

77

جایگاه زن در عصر آهن با تکیه بر مطالعات قوم باستانشناسی در میان کوچنشنیان غرب
زاگرس مرکزی

علی نوراللهی ،حسن طالیی ،بهمن فیروزمندی

99

زمینههای برونهمسری در ایران باستان براساس شاهنامة فردوسی

حسن افراسیابی ،نسرین بهمنی

123

ویژگیهای خانوادة مستحکم ایرانی :مرور پژوهشهای انجامشده طی سالهای 1374ـ1389

فاطمه حاجیان مقدم ،غالمرضا غفاری ،رضا صالحی امیری

137

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ زن در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ
 .1ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و درﺑﺎرة ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در دﻳﮕـﺮ ﻧﺸـﺮﻳﺎت داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج
ﻛﺸﻮر ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 .2ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﻳﭗﺷﺪه و در ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  16ﺻـﻔﺤﻪ  A4و ﺻـﺮﻓﺎً در ﻓﺎﻳـﻞ  wordﻗﺎﻟـﺐﺑﻨـﺪيﺷـﺪة ﻣﺠﻠـﻪ
) (templateو در اﺳﺘﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢﺷﺪه ارﺳﺎل ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞِ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪيﺷﺪه در ﺳـﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ
 jwica.ut.ac.irدر ﻗﺴﻤﺖ راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .3در اﺑﺘﺪاي ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭼﻜﻴﺪة ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﺑﻴﻦ  200ﺗﺎ  250ﻛﻠﻤﻪ( آورده ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺧﻼﺻﻪاي
از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ،روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻫﻤﺮاه واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ.
 .4ﭘﺲ از ﭼﻜﻴﺪه ،اراﺋﺔ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ،روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 .5ﻧﺜﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﻧﮕﺎرش از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ داوري ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
 .6ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ درج ﺷﻤﺎرﻧﺪه و در ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ درج ﻣﻲﺷﻮد.
 .7ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در داﺧـﻞ ﻣـﺘﻦ ،ﺷـﻤﺎرة ﻣﻨﺒـﻊ در ﻓﻬﺮﺳـﺖ اﻟﻔﺒـﺎﻳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و درون ﻗـﻼب درج
ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻣﺜﺎل.4 :
 .8در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدة ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳـﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد:
*ﻛﺘﺎب :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم )ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( .ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ،ﺷﻤﺎرة ﺟﻠﺪ) ،ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺘـﺮﺟﻢ( ،ﺷـﻤﺎرة ﭼـﺎپ،
ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر :ﻧﺎم اﻧﺘﺸﺎرات.
*ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم )ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر(» .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ« ،ﻧﺎم ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﺷﻤﺎرة ﻣﺠﻠﻪ ،ﺻﻔﺤﺎت.
*ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم )ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( .ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺎﻳـﺎنﻧﺎﻣـﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ /دﻛﺘـﺮي ،رﺷـﺘﻪ،
داﻧﺸﻜﺪه ،داﻧﺸﮕﺎه.
*ﮔﺰارش :ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن )ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( »ﻧﺎم ﮔﺰارش«.
*ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ :ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﻧﺎم )ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺬ ﻣﻄﻠﺐ( :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺖ.
 .9ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ داوران اﺳﺖ و ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ در وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ آزاد اﺳﺖ.
 .10در ﺻﻮرت اراﺋﺔ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪاي دﻳﮕﺮ ،ﭘﻲﮔﻴﺮي آن در اﻳﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮد.
 .11ﻫﺰﻳﻨﺔ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه  2/000/000رﻳﺎل و ﺑﺮﻋﻬﺪة ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن( اﺳﺖ.

