
P
فصلنامۀ علمى ـ تخّصصى

پژوهش هاى تطبیقى زبان و ادبّیات ملل
سال 1، شمارة 2، زمستان 1394

دکتر سعید قاسمى پُرشکوهصاحب امتیاز و مدیر مسئول:

دکتر شیرزاد طایفىسردبیر:

هیئت تحریریّه

دانشیار زبان و ادبّیات فارسى، دانشگاه عّالمه طباطبائی(ره)داوود اسپرهم
دانشیار زبان و ادبّیات فارسى، دانشگاه عّالمه طباطبائی(ره)محّمدحسین بیات
دانشیار زبان و ادبّیات تطبیقى، دانشگاه ایروین کالیفرنیانسرین رحیمّیه
دانشیار زبان و ادبّیات فرانسه، دانشگاه تربیت مدّرسحمیدرضا شعیرى
استاد زبان و ادبّیات فارسى، دانشگاه دهلىچندر شیکهر بتناگر
استاد زبانشناسى دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)کورش صفوى
دانشیار زبان و ادبّیات فارسى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)شیرزاد طایفى
استاد زبان و ادبّیات فارسى دانشگاه شهید مدنى آذربایجانناصر علیزاده خّیاط
دانشیار زبان و ادبّیات عربى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)على گنجیان خنارى
دانشیار زبان و ادبّیات فارسى، دانشگاه بین المللى امام خمینى(ره)ناصر محسنى نیا
دانشیار زبان و ادبّیات فارسى، دانشگاه بیرجندابراهیم محّمدى
دانشیار زبان و ادبّیات فارسى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)غالمرضا مستعلى پارسا
استاد زبان و ادبّیات فارسى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)رضا مصطفوى سبزوارى
استاد زبان و ادبّیات فارسى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)سعید واعظ

کارشناس اجرایى: منصوره برزگر
ویراستار انگلیسى: دکتر سعید قاسمى پُرشکوه ویراستار فارسى: منصوره برزگر 

صفحه آرا: دکتر سعید قاسمى پُرشکوه
www.cronl.irسامانۀ فصلنامه:

www.cronl.irارسال مقاله از طریق سامانه:

لیتوگرافی، چاپ و صّحافی: انتشارات آبنوس
بها: 50000 ریال شمارگان: 100 نسخه 





هیئت مشاوران علمى:
استادیار زبان و ادبّیات روسى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره) تهران مهنوش اسکندرى

استادیار زبان و ادبّیات اسپانیولى، دانشگاه آزاد اسالمى تهران  شمال بئاتریس کریستینا ساالس رفیعى
استادیار زبان و ادبّیات اسپانیولى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)تهران نجمه شبیرى

دانشیار دانشگاه زبان و ادبّیات فارسى دانشگاه بین المللى امام خمینى(ره)قزوین حمید طاهرى
استادیار دانشگاه زبان و ادبّیات فارسى دانشگاه بین المللى امام خمینى(ره)قزوین مهدى فّیاض

استادیار زبان و ادبّیات فارسى، دانشگاه فردوسى مشهد احسان قبول
استادیار زبان و ادبّیات روسى، دانشگاه تربیت مدّرس تهران آبتین گلکار

استادیار زبان و ادبّیات عربى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)تهران بیژن کرمى میرعزیزى
استادیار زبان و ادبّیات تطبیقى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)تهران سپیده صفّیۀ نواب زادة شفیعى

داوران علمى این شماره:
استادیار زبان و ادبیات فارسى دانشکده علوم و فنون فارابى، تهران منوچهر دانش پژوهان

استادیار زبان و ادبّیات فارسى، دانشگاه فردوسى مشهد احسان قبول
استادیار زبان و ادبّیات عربى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)تهران زهره قربانى
استادیار زبان و ادبّیات عربى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)تهران زهرا کرم زادگان
استادیار زبان و ادبّیات عربى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)تهران بیژن کرمى میرعزیزى

استادیار زبان و ادبّیات تطبیقى، دانشگاه عّالمه طباطبائى(ره)تهران سپیده صفّیۀ نواب زادة شفیعى



شیوه نامۀ نگارش مقاالت
مقاله باید حاصل پژوهش علمى در یکى از موضوع هاى مذکور در «حوزه هاى پژوهش تطبیقى زبان و ادبّیات فارسى و 

زبان هاى خارجى نامبرده» باشد.
*تبصره:

ـ در صورتى که مقاله در زبان و ادبّیات ملّت دیگرى 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 بررسى و نظر هیئت تحریریّه مشّخص مى شود.
ـ مسئولّیت درستى و تازگى مطالب مندرج در مقاله به  عهدة نویسنده یا نویسندگان است.

1ـ مقاالت در محیط (Word 2010 ,2007) و با شمارة 12 و قلِم B Nazanin تایپ شود.
* تبصرة 1: در مواردى که از متون عربى استفاده مى شود، متن عربى با شمارة 11 و به قلِم B Badr باشد.

* تبصرة 2: در سایر زبان ها از قلِم Garamond و با شمارة 11 استفاده شود.
2ـ مقاالت ارسالى به دو فرمِت Word و Pdf باشد (به ویژه مقاالتى که جدول و نمودار و... دارند).

3ـ مقاالت با مشّخصات زیر ارسال گردد:
ـ هر مقاله باید حّداقل در پانزده (15) و حّداکثر در بیست و دو (22) صفحۀ A4 نگاشته شود.

ـ هر مقاله باید حّداقل در 5500 و حّداکثر در 8000 واژه تنظیم شود.
ـ در هر مقاله، فاصلۀ خطوط 1 سانتى متر، حاشیه از دو طرف و از زیر و ِزبَر 4/5 سانتى متر باشد.

www. :تبصرة 1: مقاالت فارسى بر پایۀ دستور خِطّ مصّوب فرهنگستان زبان و ادب فارسى نگاشته شود (واقع در پایگاه *
.(persianacademy.com

* تبصرة 2: شمارة صفحات مقاله تا 25 صفحه و 9000 واژه نیز قابل قبول است.
* تبصــرة 3: در صــورت نیــاز نویســنده، دســتور خــّط مصــّوب فرهنگســتان زبــان و ادب فارســى بــه صــورت رایــگان 

در اختیــار نویســنده قــرار مى گیــرد، ضمــن اینکــه در ســایت مذکــور نیــز قابــل دســتیابى اســت.
ــنده /  ــام نویس ــمارة 13)، ن ــوان (ش ــمارة 14)، زیرعن ــه (ش ــوان مقال ــب، عن ــوان، به ترتی ــۀ عن ـ در صفح
نویســندگان (شــمارة 13)، رتبــۀ علمــى و نــام دانشــگاه یــا ســازمان وابســته (همــان شــمارة قلــم)، 
چکیــده (در 5 تــا 8 خــط/ 300ـ200 واژه)، واژگان کلیــدى (5 تــا 7 واژه)،  شــمارة تمــاس و نشــانى 

الکترونیکــى نویســنده در پاورقــى آورده شــود.
* تبصــرة 1: در مقاالتــى کــه بــه زبــان فارســى اســت، اّطالعــات منــدرج در بنــد پیشــین بــه زبــان انگلیســى، در 

صفحــه اى جداگانــه آورده شــود.
* تبصره2:

1ـ حّداقل واژگان چکیدة مقاله 150 واژه و حّداکثر آنها 350 واژه مى باشد.
2ـ چکیــده حــاوى روش  کار، هــدف/ اهــداف پژهــش، روش تحلیــل موضــوع و نتایــج حاصــل از پژوهــش 

باشــد و تأکیــد مى شــود کــه از نــگارش توصیفــى چکیــده پرهیــز گــردد.
ــرى باشــد. در بخــش  ــا، بحــث و بررســى، و نتیجه گی ــواد، روش ه ــه، م ــد شــامل مقّدم ــه بای ــن مقال 3ـ مت
مقّدمــه نیــاز اســت کــه بــه ضــرورت پژوهــش، شــیوة پژوهــش و پیشــینۀ آن اشــاره شــود. البّتــه مى تــوان بــر ایــن 
ــز  ــش را نی ــى پژوه ــخ هاى احتمال ــش و پرســش ها و پاس ــاى پژوه ــش، فرضّیه ه ــات پژوه ــه/ نظریّ ــداد، نظریّ تع
افــزود کــه پیشــنهاد مى شــود هــر یــک از ایــن مــوارد بــه صــورت مجــّزا ذکــر گــردد. در متــن مقالــه، بحــث بــا 
شــیوة تجزیــه و تحلیــل علمــى آغــاز گــردد و بــه ســرانجام برســد و در نهایــت، در بخــش نتیجه گیــرى، بــه نتایــج 

حاصــل از متــن پژوهــش اشــاره شــود و از تکــرار مطالــب درمقّدمــه و نتیجه گیــرى بــه شــّدت پرهیــز گــردد.
* تبصــره 1: در متــن مقالــه، بــه طــور کلـّـى، از توصیــف پرهیــز گــردد و بــه تجزیــه و تحلیــل مطلــب پرداختــه شــود 

(ارائــۀ ایــدة نــو).
ــراى  ــه صــورِت 1ـ 2ـ 3ـ ... ب ــه بایــد شــماره گذارى شــود (ب * تبصــرة 2: همــۀ عنوان هــا و زیرعنوان هــا متــن مقال

ــى). ــاى فرع ــراى عنوان ه ــى و 1ـ1، 1ـ2، 1ـ3... ب ــاى اصل عنوان ه
ــت  ــچ وجــه از اینترن ــه هی ــات فارســى ب ــر ادبّی ــه زبان هــاى غی ــاالت ب ــدة انگلیســى و متــن  مق ــگارش چکی 4ـ در ن
اســتفاده نشــود، چــون همــۀ چکیده هــا پیــش از چــاپ، از ســوى ویراســتار انگلیســى بازنگــرى و اعتبــار علمــى 
ــا هزینــۀ  ــا عــودت داده مى شــود ی ــا چکیــدة فارســى، چکیــده ی ــرت ب آن ســنجیده مى شــود و در صــورت مغای

ــا از نویســندگان اخــذ خواهــد شــد. ترجمــۀ چکیده ه



ــه  ــود (ب ــماره آورده ش ــر ش ــا ذک ــه ب ــات جداگان ــق در صفح ــّخصات دقی ــا مش ــا ب ــا و نموداره ــا، جدول ه ـ تصویره
ــِت 2 و...). ــِت 1، پیوس ــورِت: پیوس ص

ــا شــماره هاى  ــه  صــورت «پى نوشــت» و ب ــع و مآخــذ» ب ــر «مناب ــه و قبــل از ذک ــان مقال ــى در پای ـ توضیحــات اضاف
ترتیبــى (منطبــق بــا مــورد ارجــاع در متــن مقالــه) ذکــر شــود.

ـ اشعار فارسى، عربى و... در جدول گذاشته شود.
ـ همۀ اشعار و جمالت مورد استناد در متن مقاله که به غیر زبان فارسى است، معنا شود.

ـ ارجاعات نقل قول ها (مستقیم و غیرمستقیم) به  صورت زیر تنظیم گردد:
+ نقل قول مستقیم: (نام  خانوادگى نویسنده/ نویسندگان، سال نشر: شمارة صفحه).

+ نقل قول غیرمستقیم: (ر.ك؛ نام خانوادگى نویسنده/ نویسندگان، سال نشر: شمارة صفحه).
* اگــر از یــک نویســنده در یــک ســال بیــش از یــک اثــر منتشــر شــده باشــد، ایــن آثــار بــا ذکــر حــروف الــف، ب، و 

... (در فارســى) یــا a، b، و ... (در ســایر زبان هــا) از هــم متمایــز شــوند.
ـ اگر کتاب بیش از سه نویسنده داشته باشد، پس از نام نخستین نویسنده، عبارِت «و دیگران» نوشته شود.

* اثرى که نام نویسنده ندارد، به نام کتاب ارجاع داده شود.
* اثرى که از سوى مؤّسسه یا سازمانى 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:
ــام و نام خانوادگــى  ــاب. ن ــام کت ــام (نویســنده/ نویســندگان). (ســال نشــر). ن ــى، ن ــاب فارســى : نام خانوادگ * کت

افــراد دخیــل (مصّحــح، مترجــم، ویراســتار و ...). شــمارة چــاپ. محــِلّ نشــر: ناشــر.
ـ کتابى که نام مؤلّف ندارد: نام کتاب. (سال نشر). شمارة چاپ. محِلّ نشر: ناشر.

ـ کتابى که تألیف یک مؤّسسه است: نام کتاب. (سال نشر). شمارة چاپ. محِلّ نشر: ناشر (/ نام مؤّسسه).
* کتاب غیرفارسى:

Family name, Name. (Year). Name of  Book. (Name of  translator, editor…). Number of 
edition. The place of  publication; Publisher.

ــریّه  ــام نش ــه». ن ــوان مقال ــام (نویســنده/ نویســندگان). (ســال نشــر). «عن ــى، ن ــاالت فارســى: نام خانوادگ * مق
ــه. ــۀ صفحــات مقال (B/I). دوره. ســال. دامن

* مقاالت غیرفارسى:
Family name, Name. (Year). “Name of  Article”.Journal (B/I). Pp.

* تبصره:
1ـ دوره، سال و شمارة چاپ حّتى المقدور ذکر شود.

2ـ دامنۀ صفحات مقاله بدین گونه ذکر شود: (از راست به چپ: کم به زیاد؛ مثًال صص 165ـ190).
ــا  ــتار ی ــام ویراس ــه». ن ــوان مقال ــر). «عن ــال نش ــندگان). (س ــنده/ نویس ــام (نویس ــى، ن ــا: نام خانوادگ * مجموعه ه
ــورد  ــۀ م ــات مقال ــمارة صفح ــر. ش ــام ناش ــر: ن ــِلّ نش ــاالت. مح ــه مق ــام مجموع ــده. ن گردآورن

ــاد). ــه زی ــه چــپ: کــم ب اســتناد (از راســت ب
* پایگاه هــاى اینترنتــى: نــام خانوادگــى، نــام نویســنده. (آخریــن تاریــخ و زمــان تجدیــد نظــر در پایــگاه اینترنتــى). 

«عنــوان موضــوع» [داخــل گیومــه]: نــام و آدرس ســایت اینترنتى.
ـ حــِقّ چــاپ مقالــه، پــس از پذیــرش، بــراى فصلنامــه محفــوظ اســت و نویســنده نمى توانــد آن را بــه نشــریّه اى دیگــر 

ارائــه دهــد.



حوزه هاى پژوهش فصلنامه

به اّطالع کلّّیۀ پژوهشگران، استادان و دانشجویان گرامى مى رساند:
فصلنامــۀ پژوهش هــاى تطبیقــى زبــان و ادبّیــات ِمَلــل در زمینه هــاى ذیــل پذیــراى مقــاالت اندیشــمندان، 

اصحــاب رأى و اندیشــه اســت:
ــان و ادب فارســى و دیگــر زبان هــاى خارجــى و حــوزة  ــد در حوزه هــاى مختلــف زب مقــاالت ارسال شــده مى توان
ــه  ــا موضــوع خــاّص خــود ب ــه اى ب ــدارد و هــر مقال ــت در موضــوع وجــود ن ــه محدودیّ زبانشناســى باشــد و هیــچ گون
اســتادان متخّصــص در آن حــوزه ارجــاع داده مى شــود و پــس از داورى، در یــک شــماره یــا بســته بــه شــمار مقــاالت 
در حــوزه اى خــاص، بــه صــورت ویــژه و زیرعنــوان در یــک شــمارة خــاص ارائــه خواهــد شــد. اّمــا حوزه هــاى پژوهــش 

فصلنامــه بــه شــرح زیــر اســت:
1ـ عرفــان و تصــّوف. 2ـ بالغــت. 3ـ سبک شناســى. 4ـ نقــد ادبــى. 5ـ تاریــخ ادبّیــات. 6ـ نسخه شناســى (تصحیــح، 
معّرفــى نســخه). 7ـ ادبّیــات معاصــر. 8ـ ادبّیــات مقاومــت و پایــدارى. 9ـ ادبّیــات تطبیقــى. 10ـ دســتور زبــان فارســى 

زبانشناسى. و 
عرفان و تصّوف تطبیقى

همــۀ مقاالتــى کــه بــه گونــه اى بــا حــوزة عرفــان (اســالمى، ایرانــى و ســایر ِملـَـل) مرتبــط اســت و بــه بررســى 
آراء و عقایــد صوفیانــه و عارفانــه مى پــردازد، در ایــن حــوزه جــاى مى گیــرد.

بالغت تطبیقى
پژوهش هایــى کــه بــه گونــه اى بــا علــم معانــى، بیــان و بدیــع در پیونــد اســت، در ایــن بخــش مــورد ســنجش 

و داورى قــرار مى گیــرد.
سبک شناسى تطبیقى

مقــاالت و نوشــته هاى علمــى کــه بــه نحــوى بــا مبانــى و نظریّــات سبک شناســى جدیــد و قدیــم در ارتبــاط 
اســت، در ایــن حــوزه بررســى خواهــد شــد.

نقد ادبى تطبیقى
امــروزه بســیارى از نوشــته ها بــر پایــۀ نظریـّـات و مکتب هــاى ادبــى جدیــد اســت کــه در ایــن بخــش ارزیابــى 
مى شــوند و شــایان ذکــر اســت کــه عنــوان ایــن بخــش، «نقــد ادبــى» اســت کــه نظریّه هــا و مکتب هــاى ادبــى 

مختلــف مــورد اســتفاده در ادب جهــان را شــامل مى شــود.
تاریخ ادبّیات تطبیقى

هــر گونــه نوشــتۀ علمــى کــه بــه نوعــى، حــرف تــازه اى در زمینــۀ تاریــخ ادبّیــات (قدیــم و کهــن) ارائــه داده 
باشــد، در ایــن حــوزه بررســى مى شــود.

نسخه شناسى
بــا توّجــه بــه شــمار طالبــان دانشــجویان مقاطــع کارشناســى ارشــد و دکتــرى در حــوزة تصحیــح نَُســِخ خّطــى 
(به ویــژه در تهــران)، مقــاالت ارزشــمند علمــى کــه مرتبــط بــا دو حــوزة شــیوة تصحیــح و معّرفــى علمــى نســخۀ 

ــح باشــند، در ایــن بخــش مــورد ارزیابــى قــرار مى گیرنــد. مصَحّ
ادبّیات معاصر تطبیقى

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

ادبّیات مقاومت و پایدارى تطبیقى
در ایــن بخــش مقاالتــى مــورد ارزیابــى قــرار مى گیــرد کــه بــه نوعــى بــا ادبّیــات مقاومــت و پایــدارى 
کــه از رشــته هاى تازه تأســیس در برخــى از دانشگاه هاســت، پیونــد داشــته باشــد. الزم بــه یــادآورى اســت 
کــه ادبّیــات مقاومــت و پایــدارى تنهــا مربــوط بــه رشــتۀ ادبّیــات فارســى و ایــران نیســت و پژوهشــگران 
ــد،  ــم بزنن ــوزه قل ــن ح ــد در ای ــز مى توانن ــى نی ــات عرب ــان و ادبّی ــتۀ زب ــژه رش ــته ها، به وی ــایر رش س
ــیارى از  ــران، در بس ــر ای ــزون ب ــات اف ــوع ادبّی ــن ن ــروزه ای ــان، ام ــاع جه ــه اوض ــه ب ــا توّج ــه ب همچنان ک
کشــورهاى جهــان بیشــتر رنــگ و جــال گرفتــه اســت و مفهــوم مقاومــت و پایــدارى در آثــار زبانــى و ادبــى 

ــود. ــاهده مى ش ــا مش آنه



ادبّیات تطبیقى
افــزون بــر آنچــه کــه در دیگــر مدخل هــا ذکــر شــد، هــر گونــه نوشــتۀ علمــى و پژوهشــى کــه مربــوط بــه 

بررســى و تطبیــق ادبّیــات دو ملّــت اســت، در ایــن حــوزه ارزیابــى خواهــد شــد.
دستور زبان و زبانشناسى تطبیقى

ــا دســتور زبــان و زبانشناســى تطبیقــى در ارتبــاط  تمــام نوشــته هاى علمــى و پژوهشــى کــه بــه گونــه اى ب
اســت، در ایــن حــوزه مــورد بررســى و داورى قــرار خواهــد گرفــت.

ــمار  ــن ش ــش از ای ــیار بی ــى بس ــاى تطبیق ــاى پژوهش ه ــه حوزه ه ــرورى اســت ک ــه ض ــن نکت ــادآورى ای ی
اســت و بــه عنــوان نمونــه وقتــى بــه فهرســت نمایــۀ اســکوپوس (Scopus) نــگاه شــود، بســیارى از مجــّالت و 
ــن  ــى از ای ــد. برخ ــر مى یاب ــون نش ــاى گوناگ ــه در حوزه ه ــت ک ــوان یاف ــات را مى ت ــا ادبّی ــط ب ــاى مرتب ژورنال ه
ــوان آنهــا را ذیــل عنــوان  ــه نوعــى مى ت ــه صــورت ذیــل فهرســت کــرد کــه ب ــوان ب حوزه هــاى پژوهــش را مى ت

ــه در ایــن زمینه هــا نیــز آزاد اســت: ــگارش مقال فصلنامــه فهرســت کــرد و ن
.(Education and Children›s Literature) آموزش و ادبّیات کودکان  
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.(Literature and Psychology) ادبّیات و روانشناسى  
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