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استادیار زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه عاّلمه طباطبائی، تهرانعبداهلل آلبوغبیش
استادیار زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه عاّلمه طباطبائی تهرانزهره اهلل دادی دستجردی
استادیار زبان و ادبّیات اسپانیولی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران، شمالبئاتریس کریستینا ساالس رفیعی
استادیار زبان و ادبّیات اسپانیولی، دانشگاه عاّلمه طباطبائی، تهراننجمه شبیری
دانشیار زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوینحمید طاهری
استادیار زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوینمهدی فّیاض
استادیار زبان و ادبّیات عربی، دانشگاه عاّلمه طباطبائی، تهرانبیژن کرمی میرعزیزی
استادیار زبان و ادبّیات روسی، دانشگاه تربیت مدّرس، تهرانآبتین گلکار
استاد زبان و ادبّیات عربی دانشگاه عاّلمه طباطبائی، تهرانرضا ناظمیان
استادیار زبان و ادبّیات تطبیقی، دانشگاه عاّلمه طباطبائی،تهرانسپیده صفّیة نواب زادة شفیعی

داوران این شماره:

دکتر عبداهلل آل بوغبیش
دکتر محمودرضا توّکلی محّمدی

دکتر فریده داوودی مقّدم
دکتر علیرضا شعبانلو

دکتر مریم شریف نسب
دکتر فاطمه غالمرضایی کهن

دکتر احسان قبول
دکتر زهرا کرم زادگان

دکتر یداهلل مالیری
دکتر علیرضا منوچهریان

دکتر محمدحسین نوروزی
دکتر رقّیه وّهابی دریاکناری



فراخوان مقاله
قابل توّجه دانشجویان و استادان ارجمند ادبّیات و زبان های رشته های گوناگون

فصلنامـة پژوهش هـای تطبیقی زبـان و ادبّیات ملل در رشـته های مختلف 
زبانـی و ادبـی، از مقـاالت تحقیقی، علمی و پژوهشـی تطبیقی پژوهشـگران محترم 
در یکـی از حوزه هـای زبـان و ادبّیات فارسـی و رشـته های عربی، انگلیسـی، 
فرانسـه، ترکی، روسی، آلمانی، اسـپانیولی، چینی و ژاپنی استقبال می کند. 
لـذا بـه منظـور تحّقـق اهـداف فصلنامـه، از تمـام اسـتادان گرامـی، پژوهشـگران و 
دانشـجویان فّعال در رشـته های فوق دعوت می گردد دسـتاوردهای بدیع و ارزشـمند 
علمـی خـود را برای انتشـار به این فصلنامه علمی ارسـال نمایند. بـا عنایت به عنوان 
فصلنامه و سیاسـت علمی آن، بدیهی اسـت مقاالتی که روشـمند، به دو زبان 
مختلـف و بـا توّجه بـه نظریّه هـای علمی جدیـد در حوزة تطبیـق زبان و 
ادبّیات ملل گوناگون نوشـته شـده باشـند، در اولویّت خواهند بود و پس از 
داوری و ارزیابـی علمـی، در نوبت پذیرش و انتشـار قـرار خواهند گرفت. لطفاً مقاالت 
از طریـق سـایت فصلنامه بـه نشـانی www.Jcronl.ir )پس از ثبت نـام و ورود به 

بخش کاربری نویسـنده( ارسـال فرمایید.
با سپاس فراوان
فصلنامة پژوهش های تطبیقی زبان و ادبّیات ملل



راهنمای نگارش مقاالت
مقالــه بایــد حاصــل پژوهــش علمــی در یکــی از موضوع هــای مذکــور در »حوزه هــای پژوهش تطبیقی زبــان و ادبّیات فارســی 

و زبان هــای خارجــی نامبرده« باشــد.
*تبصره:  در صورتی که مقاله در زبان و ادبّیات ملّت دیگری باشد، پذیرش آن بالمانع است.

ـ هیئت  تحریریّه در رد، پذیرش و ویرایش مقاله ها آزاد است.
ـ تقّدم و تأّخر چاپ مقاله ها با بررسی و نظر هیئت تحریریّه مشّخص می شود.

ـ مسئولّیت درستی و تازگی مطالب مندرج در مقاله به  عهدۀ نویسنده یا نویسندگان است.
1ـ مقاالت در محیط )Word 2010 ,2007( و با شمارۀ 12 و قلِم B Nazanin تایپ شود.

* تبصرة 1: در مواردی که از متون عربی استفاده می شود، متن عربی با شمارة 11 و به قلِم B Badr باشد.

* تبصرة 2: در زبان های غیر فارسی و عربی، از قلِم Times New Roman و با شمارة 11 استفاده شود.
ـ مقاالت ارسالی به دو فرمِت Word و  Pdf باشد )به ویژه مقاالتی که جدول و نمودار و... دارند(. 2

3ـ مقاالت با مشّخصات زیر ارسال گردد:
ـ هر مقاله باید حّداقل در پانزده )15( و حّداکثر در بیست )20( صفحة A4 نگاشته شود.

ـ هر مقاله باید حّداقل در 4500 و حّداکثر در 6000 واژه تنظیم شود.
ـ در هر مقاله، فاصلة خطوط 1 سانتی متر، حاشیه از دو طرف و از زیر و زِبَر 4/5 سانتی متر باشد.

www. :تبصـرة 1: مقـاالت فارسـی بر پایة دسـتور خِطّ مصّوب فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی نگاشـته شـود )واقع در پایـگاه *
.)persianacademy.com

* تبصرة 2: شمارۀ صفحات مقاله تا ۲۲ صفحه و 65۰۰ واژه نیز قابل قبول است.
* تبصرة 3: در صورت نیاز نویسـنده، دسـتور خّط مصّوب فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی به صورت رایگان در اختیار نویسـنده 

قرار می گیرد، ضمن اینکه در سـایت مذکور نیز قابل دسـتیابی اسـت.
ـ در صفحة عنوان، به ترتیب، عنوان مقاله )شـمارة 14(، زیرعنوان )شـمارة 13(، نام نویسـنده / نویسـندگان )شـمارة 13(، رتبة علمی و 
ـ200 واژه(، واژگان کلیدی )تا 5 واژه(،  نویسـندة  نام دانشـگاه یا سـازمان وابسـته )همان شـمارة قلم(، چکیده )در 5 تـا 7 خـط/ 250

مسـئول، شمارة تماس و نشـانی الکترونیکی نویسـنده در پاورقی آورده شود.

* تبصرة 1: در مقاالتی که به زبان فارسی است، اّطالعات مندرج در بند پیشین به زبان انگلیسی، در صفحه ای جداگانه آورده شود.
* تبصره2:

1ـ حّداقل واژگان چکیدۀ مقاله 15۰ واژه و حّداکثر آنها 35۰ واژه می باشد.
ـ چکیـده حـاوی روش  کار، هـدف/ اهـداف پژوهـش، روش تحلیـل موضـوع و نتایج حاصـل از پژوهش باشـد و تأکید می شـود که از  2

نگارش توصیفـی چکیده پرهیـز گردد.
ـ متـن مقالـه باید شـامل مقّدمـه، مواد، روش ها، بحث و بررسـی، و نتیجه گیری باشـد. در بخش مقّدمه نیاز اسـت کـه به ضرورت  3
پژوهـش، شـیوۀ پژوهـش و پیشـینة آن اشـاره شـود. البّته می تـوان بر ایـن تعـداد، نظریّه/ نظریّـات پژوهـش، فرضّیه های 
پژوهـش و پرسـش ها و پاسـخ های احتمالـی پژوهـش را نیـز افـزود که پیشـنهاد می شـود هر یـک از این موارد بـه صورت 
مجّزا ذکر گردد. در متن مقاله، بحث با شـیوۀ تجزیه و تحلیل علمی آغاز گردد و به سـرانجام برسـد و در نهایت، در بخش 
نتیجه گیـری، بـه نتایـج حاصـل از متن پژوهش اشـاره شـود و از تکـرار مطالب درمقّدمه و نتیجه گیری به شـّدت پرهیـز گردد.

* تبصره 1: در متن مقاله، به طور کلّی، از توصیف پرهیز گردد و به تجزیه و تحلیل مطلب پرداخته شود )ارائة ایدۀ نو(.
ـ1،  ـ ... برای عنوان های اصلـی و 1 ـ 3 ـ ۲ * تبصـرة 2: همـة عنوان هـا و زیرعنوان ها متن مقاله باید شـماره گذاری شـود )به صـورِت 1

ـ3... بـرای عنوان های فرعی(. ـ۲، 1 1
ـ در نـگارش چکیـدۀ انگلیسـی و متـن  مقـاالت به زبان های غیر ادبّیات فارسـی به هیچ وجه از اینترنت اسـتفاده نشـود، چون  4
همة چکیده ها پیش از چاپ، از سـوی ویراسـتار انگلیسـی بازنگری و اعتبار علمی آن سنجیده می شود و در صورت مغایرت 

با چکیدۀ فارسـی، چکیده یا عودت داده می شـود یا هزینة ترجمة چکیده ها از نویسـندگان اخذ خواهد شـد.
ـ تصویرهـا، جدول هـا و نمودارهـا بـا مشـّخصات دقیـق در صفحات جداگانـه با ذکر شـماره آورده شـود )به صورِت: پیوسـِت 1، 

پیوسِت ۲ و...(.
ـ توضیحـات اضافـی در پایـان مقالـه و قبـل از ذکر »منابـع و مآخذ« به  صورت »پی نوشـت« و با شـماره های ترتیبی )منطبق با 

مـورد ارجـاع در متن مقاله( ذکر شـود.



ـ اشعار فارسی، عربی و... در جدول گذاشته شود.
ـ تا حّد امکان از شواهد نظم و نثر در متن مقاله کاسته شود و برای شواهد مثال بیشتر، ارجاع به متن اثر کافی است.

ـ همة اشعار و جمالت مورد استناد در متن مقاله که به غیر زبان فارسی است، معنا شود.
ـ ارجاعات نقل قول ها )مستقیم و غیرمستقیم( به  صورت زیر تنظیم گردد:

** نقل قول مستقیم: )نام  خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال نشر: شمارۀ صفحه(.
** نقل قول غیرمستقیم: )ر.ک؛ نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال نشر: شمارۀ صفحه(.

 * اگـر از یـک نویسـنده در یـک سـال بیش از یک اثر منتشـر شـده باشـد، این آثـار با ذکر حـروف الـف، ب، و ... )در فارسـی( یا
b ،a و ... )در سایر زبان ها( از هم متمایز شوند.

ـ اگر کتاب بیش از سه نویسنده داشته باشد، پس از نام نخستین نویسنده، عبارِت »و دیگران« نوشته شود.
* اثری که نام نویسنده ندارد، به نام کتاب ارجاع داده شود.

* اثری که از سوی مؤّسسه یا سازمانی فراهم آمده باشد، به نام خوِد کتاب ارجاع شود.
ـ  فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به  صورت زیر تنظیم شود:

* کتـاب فارسـی : نام خانوادگـی، نام )نویسـنده/ نویسـندگان(. )سـال نشـر(. نام کتـاب. نـام و نام خانوادگی افراد دخیـل )مصّحح، 
مترجم، ویراسـتار و ...(. شـمارۀ چاپ. محِلّ نشـر: ناشـر.

ـ کتابی که نام مؤلّف ندارد: نام کتاب. )سال نشر(. شمارۀ چاپ. محِلّ نشر: ناشر.
ـ کتابی که تألیف یک مؤّسسه است: نام کتاب. )سال نشر(. شمارۀ چاپ. محِلّ نشر: ناشر )/ نام مؤّسسه(.

* کتاب غیرفارسی:
Family name, Name. (Year). Name of  Book. (Name of translator, editor…). Number of edition. 

The place of publication; Publisher.
* مقاالت فارسـی: نام خانوادگی، نام )نویسـنده/ نویسـندگان(. )سـال نشر(. »عنوان مقاله«. نام نشـریّه )B/I(. دوره. سال. دامنة 

ـ75(. صفحات مقالـه. ) از کم به زیاد؛ مثـل: 6۰
* مقاالت غیرفارسی:

Family name, Name. (Year). “Name of Article”.Journal (B/I). Vol. No. Pp.
* تبصره:

ـ دوره، سال و شمارۀ چاپ حّتی المقدور ذکر شود. 1
ـ19۰(. ـ دامنة صفحات مقاله بدین گونه ذکر شود: )از راست به چپ: کم به زیاد؛ مثالً صص 165 ۲

* مجموعه هـا: نام خانوادگـی، نام )نویسـنده/ نویسـندگان(. )سـال نشـر(. »عنوان مقالـه«. نام ویراسـتار یا گردآورنـده. نام مجموعه 
مقـاالت. محـِلّ نشـر: نام ناشـر. شـمارۀ صفحات مقالة مورد اسـتناد )از راسـت بـه چپ: کم بـه زیاد(.

* پایگاه هـای اینترنتـی: نـام خانوادگـی، نام نویسـنده. )آخریـن تاریخ و زمـان تجدید نظر در پایـگاه اینترنتی(. »عنـوان موضوع« 
]داخـل گیومـه[: نام و آدرس سـایت اینترنتی.

ـ حِقّ چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای فصلنامه محفوظ است و نویسنده نمی تواند آن را به نشریّه ای دیگر ارائه دهد.



حوزه های پژوهش فصلنامه
ــاالت  ــرای مق ــل پذی ــای ذی ــل در زمینه ه ــات ِمَل ــان و ادبّی ــی زب ــای تطبیق ــة پژوهش ه فصلنام

اندیشــمندان، اصحــاب رأی و اندیشــه اســت:
ــان و ادب فارســی و دیگــر زبان هــای  ــد در حوزه هــای مختلــف زب مقــاالت ارسال شــده می توان
خارجــی و حــوزۀ زبانشناســی باشــد و هیــچ گونــه محدودیّت در موضــوع وجود نــدارد و هــر مقاله ای 
بــا موضــوع خــاّص خــود به اســتادان متخّصص در آن حــوزه ارجــاع داده می شــود و پــس از داوری، در 
یــک شــماره یــا بســته بــه شــمار مقــاالت در حــوزه ای خــاص، بــه صــورت ویــژه و زیرعنــوان در یک 

شــمارۀ خــاص ارائــه خواهــد شــد. اّمــا حوزه هــای پژوهــش فصلنامــه بــه شــرح زیر اســت:
 عرفان و تصّوف تطبیقی

همــة مقاالتــی کــه بــه گونــه ای بــا حــوزۀ عرفــان )اســالمی، ایرانی و ســایر ِملـَـل( مرتبط اســت و 
بــه بررســی آراء و عقایــد صوفیانــه و عارفانــه می پــردازد، در ایــن حــوزه جــای می گیــرد.

 بالغت تطبیقی
پژوهش هایــی کــه بــه گونــه ای بــا علــم معانــی، بیــان و بدیــع در پیونــد اســت، در ایــن بخــش 

مــورد ســنجش و داوری قــرار می گیــرد.
 سبک شناسی تطبیقی

ــات سبک شناســی جدیــد و  مقــاالت و نوشــته های علمــی کــه بــه نحــوی بــا مبانــی و نظریّ
قدیــم در ارتبــاط اســت، در ایــن حــوزه بررســی خواهــد شــد.

 نقد ادبی تطبیقی
امــروزه بســیاری از نوشــته ها بــر پایــة نظریـّـات و مکتب هــای ادبــی جدیــد اســت کــه در ایــن 
بخــش ارزیابــی می شــوند و شــایان ذکــر اســت کــه عنــوان ایــن بخــش، »نقــد ادبــی« اســت کــه 

نظریّه هــا و مکتب هــای ادبــی مختلــف مــورد اســتفاده در ادب جهــان را شــامل می شــود.
 تاریخ ادبّیات تطبیقی

هــر گونــه نوشــتة علمــی که بــه نوعی، حــرف تــازه ای در زمینــة تاریــخ ادبّیــات )قدیــم و کهن( 
ارائــه داده باشــد، در ایــن حــوزه بررســی می شــود.

 نسخه شناسی
بــا توّجــه به شــمار طالبــان دانشــجویان مقاطع کارشناســی ارشــد و دکتــری در حــوزۀ تصحیح 
نَُســِخ خّطــی )به ویــژه در تهــران(، مقــاالت ارزشــمند علمــی کــه مرتبط بــا دو حوزۀ شــیوۀ تصحیح 

ــح باشــند، در ایــن بخش مــورد ارزیابــی قــرار می گیرند. و معّرفــی علمــی نســخة مصَحّ
 ادبّیات معاصر تطبیقی

مقــاالت علمــی کــه بــه گونــه ای بــا ادبّیــات معاصــر ایــران و جهــان در ارتبــاط اســت، در ایــن 
بخــش مــورد ســنجش قــرار خواهنــد گرفــت.

 ادبّیات مقاومت و پایداری تطبیقی
در ایــن بخــش مقاالتــی مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد کــه بــه نوعــی بــا ادبّیــات مقاومــت و 
ــد داشــته باشــد. الزم  ــداری کــه از رشــته های تازه تأســیس در برخــی از دانشگاه هاســت، پیون پای
بــه یــادآوری اســت کــه ادبّیــات مقاومــت و پایــداری تنهــا مربــوط به رشــتة ادبّیــات فارســی و ایران 
ــی نیــز می تواننــد در  ــات عرب ــان و ادبّی ــژه رشــتة زب نیســت و پژوهشــگران ســایر رشــته ها، به وی
ایــن حــوزه قلــم بزننــد، همچنان کــه بــا توّجــه بــه اوضــاع جهــان، امــروزه ایــن نــوع ادبّیــات افــزون 
بــر ایــران، در بســیاری از کشــورهای جهــان بیشــتر رنــگ و جــال گرفتــه اســت و مفهــوم مقاومت و 

پایــداری در آثــار زبانــی و ادبــی آنهــا مشــاهده می شــود.
  ادبّیات تطبیقی

ــر آنچــه کــه در دیگــر مدخل هــا ذکــر شــد، هــر گونــه نوشــتة علمــی و پژوهشــی  افــزون ب



 کــه مربــوط بــه بررســی و تطبیــق ادبّیــات دو ملّــت اســت، در ایــن حــوزه ارزیابــی خواهــد شــد.

 دستور زبان و زبانشناسی تطبیقی
تمــام نوشــته های علمــی و پژوهشــی کــه بــه گونــه ای بــا دســتور زبــان و زبانشناســی تطبیقی 

در ارتبــاط اســت، در ایــن حــوزه مــورد بررســی و داوری قــرار خواهــد گرفــت.
یــادآوری ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه حوزه هــای پژوهش هــای تطبیقــی بســیار بیــش از این 
شــمار اســت و بــه عنــوان نمونه وقتی به فهرســت نمایــة اســکوپوس )Scopus( نگاه شــود، بســیاری 
از مجــالّت و ژورنال هــای مرتبــط بــا ادبّیــات را می تــوان یافــت کــه در حوزه هــای گوناگــون نشــر 
می یابــد. برخــی از ایــن حوزه هــای پژوهــش را می تــوان بــه صــورت ذیــل فهرســت کــرد کــه بــه 
نوعــی می تــوان آنهــا را ذیــل عنــوان فصلنامــه فهرســت کــرد و نــگارش مقالــه در ایــن زمینه هــا 

ــت: نیز آزاد اس
.)Education and Children’s Literature( آموزش و ادبّیات کودکان 

.)Biblical Literature( ادبّیات کتاب مقّدس  
.)Literature and Linguistic( ادبّیات و زبانشناسی  

.)Literature and History( ادبّیات و تاریخ  
.)Literature and medicine( ادبّیات و طب  

.)Philosophy and Literature( فلسفه و ادبّیات  
.)Literature and Psychology( ادبّیات و روانشناسی  

.)Literature and Theology( )ادبّیات و الهّیات )خداشناسی  
.)Religion and Literature( ادبّیات و دین  

.)Translation and Literature( ادبّیات و ترجمه  
.)Studies in Women’s Literature( مطالعات ادبّیات زنان  

.)Literature and Art( ادبّیات و هنر  
....  
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