مجله علمي– ژپوهشي
سال هشتم ،شماره دوم ،شماره ترتيبي  ،51پاييز و زمستان 5931
شمــــاره استــاندارد بيـنالمللــي چاپي6002-2625 :
شماره استاندارد بينالمللي الكترونيك6966-9159 :
سردبیر
دکتر محمد عموزاده
دانشگاه اصفهان
amouzadeh@fgn.ui.ac.ir

کارشناس نشریه
نيلوفر محمدطاهري

jrl@res.ui.ac.ir

هیات تحریریه
دکتر علي درزي

دکتر نادر جهانگيري

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر محرم اسالمي

دکتر محمد راسخ مهند

دانشگاه زنجان

دانشگاه بوعلي سینا همدان

دکتر مجتبي منشيزاده

دکتر محمد عموزاده

دانشگاه عالمه طباطبایي

دانشگاه اصفهان

دکتر پولت ماموليان

دکتر غالمحسين کريمي دوستان

دانشگاه سوربن پاریس

دانشگاه تهران

دکتر والي رضايي

دکتر منيژه يوحنايي

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دکتر بتول علينژاد

دکتر جالل رحيميان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه شیراز

دکترپول لودويك

دکتر شهرزاد ماهوتيان

دانشگاه هامبورگ

دانشگاه نورث پسترن (آمریكا)

مجله پژوهشهاي زبانشناسي بر اساس ابالغیه شماره  602/11/3مورخ  1311/6/60کمیسیون بررسیي نشیریات
علمي وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای درجه علمیي پژوهشیي و شیماره اسیتاندارد بیینالمللیي (-2621
6001نسخه چاپي) و 6366-3113نسخه الكترونیک) از سازمان اسناد و کتابخانیه ملیي جمهیوری اسیالمي اییران
است.

يشود:
متن کامل نشريه در پايگاههاي اطالعرساني زير نمايه و فهرست م 
سایت اختصاصي نشریه

http://jrl. ui.ac.ir
http://www.ISC.gov.ir

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسكو :میزبان پایگاههای اطالعاتي

http://www.ebscohost.com

سایت اینترنتي جهاد دانشگاهي

http://www.SID.ir

بانک اطالعات نشریات کشور

http://www.magiran.com

گوگل پژوهشگر
Lingustlist

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجریب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستي1161263111 :

http://scholar.google.com/
http://Lingustlist.org

شماره تماس
)031(36736162
)031(36736166
jrl@res.ui.ac.ir

فهرست



ساخت بيشارتقاء در زبان فارسي

02-1

رضوان متولیان



چندزبانگي در چشمانداز زباني اروميه

63-01

علي رضاقليفامیان ،محبوبه پژمانجم



استعاره در عناوين خبري روزنامههاي ورزشي ايران :بررسي موردي استعارۀ فوتبال

84-63

محمدرضا طوسي نصرآبادی ،بلقیس روشن



بررسي انسجام در گفتمان روايتي کودکان طبيعي تكزبانۀ فارسيزبان

34-84

الهه کمری



بررسي تضمن حرف ربط امّا در زبان فارسي

40-34

بهناز زماني ،بهرام هادیان



استعارۀ دستوري بهمثابۀ تنوع نحوي از منظر دستور نقشگراي نظاممند
ابراهیم رضاپور ،علي عرباني دانا

120-46

