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راهنماي نگارش مقاالت
مقاله بايد حاصل پژوهش علمي در يکي از موضوعهاي مذکور در «حـوزههـاي پـژوهش تطبيقـي زبـان و ادبيّـات فارسـي و زبـانهـاي
خارجي نامبرده» باشد.
*تبصره :در صورتي که مقاله در زبان و ادبيّات فارسی و ملّت ديگري باشد ،پذيرش آن بالمانع است.
ـ هيئت تحريريّه در رد ،پذيرش و ويرايش مقالهها آزاد است.
ـ تقدّم و تأخّر چاپ مقالهها با بررسي و نظر هيئت تحريريّه مشخّص ميشود.
ـ مسئوليّت درستي و تازگي مطالب مندرج در مقاله به عهدۀ نويسنده يا نويسندگان است.
1ـ مقاالت در محيط ( )Word 2007, 2010و با شمارۀ  16و قلمِ  Nazanin Bتايپ شود.
* تبصرۀ  :1در مواردي که از متون عربي استفاده ميشود ،متن عربي با شمارۀ  11و به قلمِ  BadrBباشد.
* تبصرۀ  :6در زبانهاي غير فارسي و عربي ،از قلمِ  Times New Romanو با شمارۀ  11استفاده شود.
6ـ مقاالت ارسالي به فرمتِ  Wordباشد.
9ـ مقاالت با مشخّصات زير ارسال گردد:
ـ هر مقاله بايد حدّاقل در پانزده ( )15و حدّاکثر در بيست ( )69صفحۀ  A4نوشته شود.
ـ هر مقاله بايد حدّاقل در  7599و حدّاکثر در  2999واژه تنظيم شود.
ـ در هر مقاله ،فاصلۀ خطوط  9.3سانتيمتر ،حاشيه از دو طرف و از زير و زِبَر  7/5سانتيمتر باشد.
* تبصــرۀ  :1مقــاالت فارســي بــر پايــۀ دســتور خــطِّ مصــوّب فرهنگســتان زبــان و ادب فارســي نوشــته شــود (واقــع در پايگــاه:
.)www.Persianacademy.com
* تبصرۀ  :6شمارۀ صفحات مقاله تا  66صفحه و  2599واژه نيز قابل قبول است.
* تبصرۀ  :9در صورت نياز نويسنده ،دستور خطّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي به صورت رايگان در اختيار نويسنده قرار مـي گيـرد،
ضمن اينکه در سايت مذکور نيز قابل دستيابي است.
ـ در صفحۀ عنوان ،به ترتيب ،عنوان مقاله (شمارۀ  ،)15زيرعنوان (شمارۀ  ،)19نام نويسنده /نويسندگان (شمارۀ  ،)19رتبۀ علمي و نام دانشگاه يا سازمان
وابسته (همان شمارۀ قلم) ،چکيده (در  5تا  4خط659 /ـ 699واژه) ،واژگان کليدي (تا  5واژه) ،نويسندۀ مسئول ،شمارۀ تماس و نشاني الکترونيکي
نويسنده در پاورقي آورده شود.

* تبصرۀ  :1در مقاالتي که به زبان فارسي است ،اطّالعات مندرج در بند پيشين به زبان انگليسي ،در صفحهاي جداگانه آورده شود.
* تبصره6:
1ـ حدّاقل واژگان چکيدۀ مقاله  159واژه و حدّاکثر آنها  959واژه ميباشد.
6ـ چکيده حاوي روش کار ،هدف /اهداف پژوهش ،روش تحليل موضوع و نتايج حاصل از پژوهش باشد و تأکيد ميشود که از نگارش توصيفي چکيده
پرهيز گردد.
9ـ متن مقاله بايد شامل مقدمه ،مواد ،روشها ،بحث و بررسي ،و نتيجهگيري باشد .در بخش مقدمه نياز است که به ضـرورت پـژوهش ،شـيوۀ
پژوهش و پيشينۀ آن اشاره شود .البتّه ميتوان بر اين تعداد ،نظريّه /نظريّات پژوهش ،فرضيّههاي پژوهش و پرسشهـا و پاسـ هـاي
احتمالي پژوهش را نيز افزود که پيشنهاد ميشود هر يک از اين موارد به صورت مجزّا ذکر گردد .در متن مقاله ،بحث با شـيوۀ تجزيـه و
تحليل علمي آغاز گردد و به سرانجام برسد و در نهايت ،در بخش نتيجه گيري ،به نتايج حاصل از متن پژوهش اشـاره شـود و از تکـرار
مطالب در مقدمه و نتيجهگيري بهشدّت پرهيز گردد.
* تبصره  :1در متن مقاله ،به طور کلّي ،از توصيف پرهيز گردد و به تجزيه و تحليل مطلب پرداخته شود (ارائۀ ايدۀ نو).
* تبصرۀ  :6همۀ عنوانها و زيرعنوانهای متن مقاله بايد شمارهگذاري شود (به صورتِ 1ـ 6ـ 9ـ  ...براي عنوانهاي اصـلي و 1ــ1 ،1ــ،6
1ـ ...9براي عنوانهاي فرعي).
7ـ در نگارش چکيدۀ انگليسي و متن مقاالت به زبان هاي غير ادبيّات فارسي به هيچ وجه از اينترنت استفاده نشـود ،چـون همـۀ چکيـدهها
پيش از چاپ ،از سوي ويراستار انگليسي بازنگري و اعتبار علمي آن سنجيده مي شود و در صورت مغايرت با چکيدۀ فارسي ،چکيـده يـا
عودت داده ميشود يا هزينۀ ترجمۀ چکيدهها از نويسندگان اخذ خواهد شد.
ـ تصويرها ،جدولها و نمودارها با مشخّصات دقيق در صفحات جداگانه با ذکر شماره آورده شود (به صورتِ :پيوستِ  ،1پيوستِ  6و.)...
ـ توضيحات اضافي در پايان مقاله و قبل از ذکر «منابع و مآخذ» به صورت «پي نوشت» و با شماره هاي ترتيبي (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 بيشتر ،ارجاع به متن اثر کافي است.
ـ همۀ اشعار و جمالت مورد استناد در متن مقاله که به غير زبان فارسي است ،معنا شود.

ـ ارجاعات نقلقولها (مستقيم و غيرمستقيم) به صورت زير تنظيم گردد:
** نقل قول مستقيم( :نام خانوادگي نويسنده /نويسندگان ،سال نشر :شمارۀ صفحه).
** نقل قول غيرمستقيم( :ر.ک؛ نام خانوادگي نويسنده /نويسندگان ،سال نشر :شمارۀ صفحه).
* اگر از يک نويسنده در يک سال بيش از يک اثر منتشر شده باشد ،اين آثار با ذکـر حـروف الـف ،ب ،و ( ...در
فارسي) يا  a ،bو( ...در ساير زبانها) از هم متمايز شوند.
ـ اگر کتاب بيش از سه نويسنده داشته باشد ،پس از نام نخستين نويسنده ،عبارتِ «و ديگران» نوشته شود.
* اثري که نام نويسنده ندارد ،به نام کتاب ارجاع داده شود.
* اثري که از سوي مؤسّسه يا سازماني فراهم آمده باشد ،به نام خودِ کتاب ارجاع شود.
ـ فهرست منابع و مآخذ در پايان مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود:
* کتاب فارسي :نام خانوادگي ،نام (نويسنده /نويسندگان)( .سال نشـر) .نـام کتـاب .نـام و نـام خـانوادگي افـراد دخيـل
(مصحّح ،مترجم ،ويراستار و  .)...شمارۀ چاپ .محلِّ نشر :ناشر.
ـ کتابي که نام مؤلّف ندارد:
نام کتاب( .سال نشر) .شمارۀ چاپ .محلِّ نشر :ناشر.
ـ کتابي که تأليف يک مؤسّسه است :نام کتاب( .سال نشر) .شمارۀ چاپ .محلِّ نشر :ناشر ( /نام مؤسّسه).
* کتاب غيرفارسي:
Family name, Name. (Year). Name of Book. Name of translator, editor. Number of edition.
The place of publication; Publisher.

* مقاالت فارسي :نام خانوادگي ،نام (نويسنده /نويسندگان)( .سال نشر)« .عنوان مقاله» .نام نشـريّه (.)Bold/Italic
دوره .سال .دامنۀ صفحات مقاله ( از کم به زياد؛ مثل29 :ـ.)45
* مقاالت غيرفارسي:

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

* تبصره:
1ـ دوره ،سال و شمارۀ چاپ حتّيالمقدور ذکر شود.
6ـ دامنۀ صفحات مقاله بدين گونه ذکر شود( :از راست به چپ :کم به زياد؛ مثالً :صص 125ـ.)139
* مجموعه ها :نام خانوادگي ،نام (نويسنده /نويسندگان)( .سال نشر)« .عنوان مقاله» .نام ويراستار يا گردآورنده .نام
مجموعه مقاالت .محلِّ نشر :نام ناشر .شمارۀ صفحات مقالۀ مورد استناد (از راست به چپ :کم به زياد؛ مـثالً:
صص 169ـ.)159
* پايگاه هاي اينترنتي :نام خانوادگي ،نام نويسنده( .آخرين تاري و زمان تجديد نظر در پايگاه اينترنتـي)« .عنـوان
موضوع» [داخل گيومه] :نام و آدرس سايت اينترنتي.
ـ حقِّ چاپ مقاله ،پس از پذيرش ،براي فصلنامه محفوظ است و نويسنده نمي تواند آن را به نشريّه اي ديگر ارائه
دهد.

حوزههاي پژوهش فصلنامه
فصلنامۀ پژوهشهاي تطبيقي زبان و ادبيّات مِلَل در زمينههاي ذيل پذيراي مقاالت انديشمندان ،اصحاب رأي و انديشه است:
مقاالت ارسالشده ميتواند در حوزههاي مختلف زبان و ادب فارسي و ديگر زبانهـاي خـارجي و حـوزۀ زبانشناسـي باشـد و هـيچ گونـه
محدوديّت در موضوع وجود ندارد و هر مقاله اي با موضوع خاصّ خود به استادان متخصّص در آن حوزه ارجـاع داده مـي شـود و پـس از داوري،
در يک شماره يا بسته به شمار مقاالت در حوزهاي خاص ،به صورت ويژه و زيرعنوان در يک شمارۀ خـاص ارائـه خواهـد شـد .امّـا حـوزههـاي
پژوهش فصلنامه به شرح زير است:
 عرفان و تصوّف تطبيقي
همۀ مقاالتي که به گونه اي با حوزۀ عرفان (اسالمي ،ايرانـي و سـاير مِلَـل) مـرتبط اسـت و بـه بررسـي آراء و عقايـد صـوفيانه و عارفانـه
ميپردازد ،در اين حوزه جاي ميگيرد.
 بالغت تطبيقي
پژوهشهايي که به گونهاي با علم معاني ،بيان و بديع در پيوند است ،در اين بخش مورد سنجش و داوري قرار ميگيرد.
 سبک شناسي تطبيقي
مقاالت و نوشتههاي علمي که به نحوي با مباني و نظريّات سبکشناسي جديد و قديم در ارتباط است ،در اين حـوزه بررسـي خواهـد
شد.
 نقد ادبي تطبيقي
امروزه بسياري از نوشتهها بر پايۀ نظريّات و مکتبهاي ادبي جديد است که در اين بخش ارزيابي ميشـوند و شـايان ذکـر اسـت کـه
عنوان اين بخش« ،نقد ادبي» است که نظريّهها و مکتبهاي ادبي مختلف مورد استفاده در ادب جهان را شامل ميشود.
 تاري ادبيّات تطبيقي
هر گونه نوشتۀ علمي که به نوعي ،حرف تازهاي در زمينۀ تاري ادبيّات (قديم و کهن) ارائه داده باشد ،در اين حوزه بررسي ميشود.
 نسخه شناسي
با توجّه به شمار طالبان دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري در حوزۀ تصحيح نُسَ ِ خطّي (به ويژه در تهران) ،مقاالت ارزشـمند
علمي که مرتبط با دو حوزۀ شيوۀ تصحيح و معرّفي علمي نسخۀ مصحَّح باشند ،در اين بخش مورد ارزيابي قرار ميگيرند.
 ادبيّات معاصر تطبيقي
مقاالت علمي که به گونهاي با ادبيّات معاصر ايران و جهان در ارتباط است ،در اين بخش مورد سنجش قرار خواهند گرفت.
 ادبيّات مقاومت و پايداري تطبيقي
در اين بخش مقاالتي مورد ارزيابي قرار ميگيرد که به نوعي با ادبيّات مقاومت و پايداري که از رشـتههـاي تـازهتأسـيس در برخـي از
دانشگاه هاست ،پيوند داشته باشد .الزم به يادآوري است که ادبيّات مقاومت و پايداري تنها مربوط به رشتۀ ادبيّـات فارسـي و ايـران نيسـت و
پژوهشگران ساير رشتهها ،بهويژه رشتۀ زبان و ادبيّات عربي نيز ميتوانند در اين حوزه قلم بزنند ،همچنانکه با توجّه به اوضاع جهـان ،امـروزه
اين نوع ادبيّات افزون بر ايران ،در بسياري از کشورهاي جهان بيشتر رنگ و جال گرفته است و مفهوم مقاومت و پايداري در آثار زباني و ادبـي
آنها مشاهده ميشود.
 ادبيّات تطبيقي
افزون بر آنچه که در ديگر مدخل ها ذکر شد ،هر گونه نوشتۀ علمي و پژوهشي که مربوط به بررسي و تطبيق ادبيّات دو ملّت اسـت ،در
اين حوزه ارزيابي خواهد شد.
 دستور زبان و زبان شناسي تطبيقي
تمام نوشتههاي علمي و پژوهشي که به گونهاي با دستور زبان و زبانشناسي تطبيقي در ارتباط اسـت ،در ايـن حـوزه مـورد بررسـي و
داوري قرار خواهد گرفت.

يادآوري اين نکته ضروري است که حوزههاي پژوهشهاي تطبيقي بسيار بيش از اين شمار است و به عنوان نمونه وقتي به فهرسـت نمايـۀ
اسکوپوس ( )Scopusنگاه شود ،بسياري از مجالّت و ژورنالهاي مرتبط با ادبيّات را ميتوان يافت که در حـوزههـاي گونـاگون نشـر
مييابد .برخي از اين حوزههاي پژوهش را ميتوان به صورت ذيل فهرست کرد که به نوعي ميتوان آنهـا را ذيـل عنـوان فصـلنامه
فهرست کرد و نگارش مقاله در اين زمينهها نيز آزاد است:
آموزش و ادبيّات کودکان (.)Literature’s Childrens & Education
 ادبيّات و زبانشناسي (.)Literature & Linguistic
 ادبيّات و طب (.)Literature & medicine
 ادبيّات و روانشناسي (.)Psychology and Literature
 ادبيّات و دين (.)Literature & Religion
 مطالعات ادبيّات زنان (.)Literature’s Women in Studies
....

 ادبيّات کتاب مقدّس (.)Literature Biblical
 ادبيّات و تاري (.)Literature & History
 فلسفه و ادبيّات (.)Literature and Philosophy
 ادبيّات و الهيّات (خداشناسي) (.)Theology & Literature
 ادبيّات و ترجمه (.)Literature & Translation
 ادبيّات و هنر (.)Literature & Art

