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ـ تصویرها ،جدولها و نمودارها با مشخّصات دقیق در صفحات جداگانه با ذکر شماره آورده شود (به صورتِ :پیوستِ  ،3پیوستِ  6و.)...
ـ توضیحات اضافي در پایان مقاله و قبل از ذکر «منابع و مآخذ» به صورت «پينوشت» و با شمارههاي ترتیبي (منطبق با مورد ارجـاع در مـتن
مقاله) ذکر شود.
ـ اشعار فارسي ،عربي و ...در جدول گذاشته شود.
ـ تا حدّ امکان از شواهد نظم و نثر در متن مقاله کاسته شود و براي شواهد مثال بیشتر ،ارجاع به متن اثر کافي است.
ـ همۀ اشعار و جمالت مورد استناد در متن مقاله که به غیر زبان فارسي است ،معنا شود.
ـ ارجاعات نقلقولها (مستقیم و غیرمستقیم) به صورت زیر تنظیم گردد:
** نقل قول مستقیم( :نام خانوادگي نویسنده /نویسندگان ،سال نشر :شمارۀ صفحه).
** نقل قول غیرمستقیم( :ر.ک؛ نام خانوادگي نویسنده /نویسندگان ،سال نشر :شمارۀ صفحه).
* اگر از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد ،این آثار بـا ذکـر حـروف الـف ،ب ،و ( ...در
فارسي) یا  a ،bو( ...در سایر زبانها) از هم متمایز شوند.
ـ اگر کتاب بیش از سه نویسنده داشته باشد ،پس از نام نخستین نویسنده ،عبارتِ «و دیگران» نوشته شود.
* اثري که نام نویسنده ندارد ،به نام کتاب ارجاع داده شود.
* اثري که از سوي مؤسّسه یا سازماني فراهم آمده باشد ،به نام خودِ کتاب ارجاع شود.
ـ فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود:
* کتاب فارسي :نام خانوادگي ،نام (نویسنده /نویسندگان)( .سـال نشـر) .نـام کتـاب .نـام و نـام خـانوادگي افـراد دخیـل
(مصحّح ،مترجم ،ویراستار و  .)...شمارۀ چاپ .محلِّ نشر :ناشر.
ـ کتابي که نام مؤلّف ندارد:
نام کتاب( .سال نشر) .شمارۀ چاپ .محلِّ نشر :ناشر.
ـ کتابي که تألیف یک مؤسّسه است :نام کتاب( .سال نشر) .شمارۀ چاپ .محلِّ نشر :ناشر ( /نام مؤسّسه).
* کتاب غیرفارسي:
Family name, Name. (Year). Name of Book. Name of translator, editor. Number of edition.
The place of publication; Publisher.

* مقاالت فارسي :نام خانوادگي ،نام (نویسنده /نویسندگان)( .سال نشر)« .عنوان مقاله» .نـام نشـریّه (.)Bold/Italic
دوره .سال .دامنۀ صفحات مقاله ( از کم به زیاد؛ مثل29 :ـ.)79
* مقاالت غیرفارسي:

Family name, Name. (Year). “Name of Article’’. Journal (Bold/Italic). Vol. No. Pp.

* تبصره:
3ـ دوره ،سال و شمارۀ چاپ حتّيالمقدور ذکر شود.
6ـ دامنۀ صفحات مقاله بدین گونه ذکر شود( :از راست به چپ :کم به زیاد؛ مثالً :صص 329ـ.)319
* مجموعه ها :نام خانوادگي ،نام (نویسنده /نویسندگان)( .سال نشر)« .عنوان مقاله» .نام ویراستار یا گردآورنده .نام
مجموعه مقاالت .محلِّ نشر :نام ناشر .شمارۀ صفحات مقالۀ مورد استناد (از راست به چپ :کم به زیـاد؛ مـثالً:
صص 369ـ.)399
* پایگاه هاي اینترنتي :نام خانوادگي ،نام نویسنده( .آخرین تاری و زمان تجدید نظر در پایگـاه اینترنتـي)« .عنـوان
موضوع» [داخل گیومه] :نام و آدرس سایت اینترنتي.
ـ حقِّ چاپ مقاله ،پس از پذیرش ،براي فصلنامه محفوظ است و نویسنده نمي تواند آن را به نشریّه اي دیگر ارائه
دهد.

حوزههاي پژوهش فصلنامه
فصلنامۀ پژوهشهاي تطبیقي زبان و ادبیّات مِلَل در زمینههاي ذیل پذیراي مقاالت اندیشمندان ،اصحاب رأي و اندیشه است:
مقاالت ارسالشده ميتواند در حوزههاي مختلف زبان و ادب فارسي و دیگر زبانهاي خارجي و حـوزۀ زبانشناسـي باشـد و هـیچ گونـه
محدودیّت در موضوع وجود ندارد و هر مقاله اي با موضوع خاصّ خود به استادان متخصّص در آن حوزه ارجاع داده ميشـود و پـس از داوري،
در یک شماره یا بسته به شمار مقاالت در حوزهاي خاص ،به صورت ویژه و زیرعنوان در یک شمارۀ خاص ارائه خواهـد شـد .امّـا حـوزههـاي
پژوهش فصلنامه به شرح زیر است:
 عرفان و تصوّف تطبیقي
همۀ مقاالتي که به گونهاي با حوزۀ عرفان (اسالمي ،ایراني و سایر مِلَـل) مـرتبط اسـت و بـه بررسـي آراء و عقایـد صـوفیانه و عارفانـه
ميپردازد ،در این حوزه جاي ميگیرد.
 بالغت تطبیقي
پژوهشهایي که به گونهاي با علم معاني ،بیان و بدیع در پیوند است ،در این بخش مورد سنجش و داوري قرار ميگیرد.
 سبکشناسي تطبیقي
مقاالت و نوشتههاي علمي که به نحوي با مباني و نظریّات سبکشناسي جدید و قدیم در ارتباط است ،در این حـوزه بررسـي خواهـد
شد.
 نقد ادبي تطبیقي
امروزه بسیاري از نوشته ها بر پایۀ نظریّات و مکتب هاي ادبي جدید است که در این بخش ارزیابي مي شوند و شـایان ذکـر اسـت کـه
عنوان این بخش« ،نقد ادبي» است که نظریّهها و مکتبهاي ادبي مختلف مورد استفاده در ادب جهان را شامل ميشود.
 تاری ادبیّات تطبیقي
هر گونه نوشتۀ علمي که به نوعي ،حرف تازهاي در زمینۀ تاری ادبیّات (قدیم و کهن) ارائه داده باشد ،در این حوزه بررسي ميشود.
 نسخهشناسي
با توجّه به شمار طالبان دانشجویان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري در حوزۀ تصحیح نُسَ ِ خطّي (بهویژه در تهران) ،مقاالت ارزشـمند
علمي که مرتبط با دو حوزۀ شیوۀ تصحیح و معرّفي علمي نسخۀ مصحَّح باشند ،در این بخش مورد ارزیابي قرار ميگیرند.
 ادبیّات معاصر تطبیقي
مقاالت علمي که به گونهاي با ادبیّات معاصر ایران و جهان در ارتباط است ،در این بخش مورد سنجش قرار خواهند گرفت.
 ادبیّات مقاومت و پایداري تطبیقي
در این بخش مقاالتي مورد ارزیابي قرار ميگیرد که به نوعي با ادبیّات مقاومت و پایداري که از رشـتههـاي تـازهتأسـیس در برخـي از
دانشگاههاست ،پیوند داشته باشد .الزم به یادآوري است که ادبیّات مقاومت و پایداري تنها مربوط به رشتۀ ادبیّـات فارسـي و ایـران نیسـت و
پژوهشگران سایر رشتهها ،بهویژه رشتۀ زبان و ادبیّات عربي نیز ميتوانند در این حوزه قلم بزنند ،همچنانکه با توجّه به اوضاع جهان ،امـروزه
این نوع ادبیّات افزون بر ایران ،در بسیاري از کشورهاي جهان بیشتر رنگ و جال گرفته است و مفهوم مقاومت و پایداري در آثار زباني و ادبـي
آنها مشاهده ميشود.
 ادبیّات تطبیقي
افزون بر آنچه که در دیگر مدخلها ذکر شد ،هر گونه نوشتۀ علمي و پژوهشي که مربوط به بررسي و تطبیق ادبیّات دو ملّت اسـت ،در
این حوزه ارزیابي خواهد شد.
 دستور زبان و زبانشناسي تطبیقي
تمام نوشتههاي علمي و پژوهشي که به گونهاي با دستور زبان و زبانشناسي تطبیقي در ارتباط است ،در ایـن حـوزه مـورد بررسـي و
داوري قرار خواهد گرفت.

یادآوري این نکته ضروري است که حوزه هاي پژوهش هاي تطبیقي بسیار بیش از این شمار است و به عنوان نمونه وقتي به فهرست نمایـۀ
اسکوپوس ( )Scopusنگاه شود ،بسیاري از مجالّت و ژورنالهاي مرتبط با ادبیّات را ميتوان یافت که در حوزههـاي گونـاگون نشـر
ميیابد .برخي از این حوزههاي پژوهش را ميتوان به صورت ذیل فهرست کرد که به نوعي ميتوان آنهـا را ذیـل عنـوان فصـلنامه
فهرست کرد و نگارش مقاله در این زمینهها نیز آزاد است:
آموزش و ادبیّات کودکان (.)Literature’s Childrens & Education
 ادبیّات و زبانشناسي (.)Literature & Linguistic
 ادبیّات و طب (.)Literature & medicine
 ادبیّات و روانشناسي (.)Psychology and Literature
 ادبیّات و دین (.)Literature & Religion
 مطالعات ادبیّات زنان (.)Literature’s Women in Studies
....

 ادبیّات کتاب مقدّس (.)Literature Biblical
 ادبیّات و تاری (.)Literature & History
 فلسفه و ادبیّات (.)Literature and Philosophy
 ادبیّات و الهیّات (خداشناسي) (.)Theology & Literature
 ادبیّات و ترجمه (.)Literature & Translation
 ادبیّات و هنر (.)Literature & Art
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