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

فصلنامـة پژوهش هـای تطبیقـی زبـان و ادبّیات ملل در رشـته های مختلـف زبانی 
و ادبـی، از مقـاالت تحقیقـی، علمـی و پژوهشـی تطبیقـی پژوهشـگران محتـرم در یکـی از 
حوزه هـای زبـان و ادبّیـات فارسـی و رشـته های عربی، انگلیسـی، فرانسـه، ترکی، 
روسـی، اسـپانیولی، چینـی و ژاپنـی اسـتقبال می کنـد. لـذا به منظـور تحّقـق اهداف 
فصلنامه، از تمام اسـتادان گرامی، پژوهشـگران و دانشـجویان فّعال در رشـته های فوق  دعوت 
می گـردد دسـتاوردهای بدیـع و ارزشـمند علمی خود را برای انتشـار به ایـن فصلنامه علمی 
ارسـال نماینـد. بـا توّجـه بـه عنـوان فصلنامـه و سیاسـت علمـی آن، بدیهـی اسـت مقاالت 
ارسـالی در حـوزۀ تطبیـق زبـان و ادبّیـات ملـل در اولویّـت و مـورد پذیـرش خواهنـد بود و 
پـس از داوری و ارزیابـی علمـی، در نوبـت پذیرش و انتشـار قرار خواهد گرفـت. لطفاً مقاالت 
از طریـق سـایت فصلنامـه بـه نشـانی www.Jcronl.ir )پـس از ثبت نـام و ورود به بخش 

کاربری نویسـنده( ارسـال فرمایید.

با سپاس فراوان

فصلنامة پژوهش های تطبيقی زبان و ادبّيات ملل



راهنمای نگارش مقاالت

مقالـه بایـد حاصـل پژوهش علمـی در یکی 
از موضوع هـای مذکـور در »حوزه هـای پژوهـش 
زبان هـای  و  فارسـی  ادبّیـات  و  زبـان  تطبیقـی 

خارجـی نامبـرده« باشـد.

*تبصره:

ـ در صورتـی کـه مقالـه در زبـان و ادبّیـات ملّـت 
دیگـری باشـد، پذیـرش آن بالمانـع اسـت.

ـ هیئت  تحریریّـه در رد، پذیرش و ویرایش 
مقاله ها آزاد اسـت.

ـ تقـّدم و تأّخـر چـاپ مقاله هـا بـا بررسـی و نظر 
هیئـت تحریریّه مشـّخص می شـود.

ـ مسـئولّیت درسـتی و تازگـی مطالـب منـدرج 
در مقالـه بـه  عهدۀ نویسـنده یا نویسـندگان 

ست. ا

 )Word 2010 ,2007( 1ـ مقـاالت در محیـط
و بـا شـمارۀ 12 و قلـِم B Nazanin تایپ 

شود.

* تبصرة 1:

اسـتفاده  عربـی  متـون  از  کـه  مـواردی  در 
می شـود، متـن عربی بـا شـمارة 11 و به قلِم 

باشـد.  B Badr

* تبصرة 2:

در زبان هـای غیـر فارسـی و عربـی، از قلـِم 
Garamond و بـا شـمارة 11 اسـتفاده شـود.

 Pdf و Word 2ـ مقـاالت ارسـالی به دو فرمـِت
باشـد )به ویـژه مقاالتی کـه جـدول و نمودار 

دارند(. و... 

3ـ مقاالت با مشّخصات زیر ارسال گردد:

ـ هـر مقالـه بایـد حّداقـل در پانـزده )15( و 
 A4 صفحـة   )20( بیسـت  در  حّداکثـر 

شـود. نگاشـته 

ـ هـر مقالـه بایـد حّداقـل در 4500 و حّداکثر در 
6000 واژه تنظیم شـود.

ـ در هـر مقالـه، فاصلـة خطـوط 1 سـانتی متر، 
زِبَـر ۴/5  و  زیـر  از  و  دو طـرف  از  حاشـیه 

باشـد. سـانتی متر 

* تبصرة 1:

مقاالت فارسـی بر پایة دسـتور خـِطّ مصّوب 
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی نگاشـته شـود 
www.persianacademy. پایـگاه:  در  )واقـع 

.)com

* تبصرة 2:

شـمارۀ صفحات مقاله تـا ۲۲ صفحه و ۶5۰۰ 



واژه نیز قابل قبول اسـت.
* تبصرة 3:

در صـورت نیاز نویسـنده، دسـتور خـّط مصّوب 
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی به صـورت رایگان 
در اختیـار نویسـنده قـرار می گیرد، ضمـن اینکه در 

سـایت مذکور نیز قابل دسـتیابی اسـت.

عنـوان مقالـه  به ترتیـب،  عنـوان،  در صفحـة  ـ 
)شـمارة 14(، زیرعنوان )شـمارة 13(، نام 
نویسنده / نویسـندگان )شمارة 13(، رتبة 
علمی و نام دانشـگاه یا سـازمان وابسـته 
)همـان شـمارة قلـم(، چکیـده )در 5 تا 
7 خـط/ 250ـ200 واژه(، واژگان کلیـدی 
)تـا 5 واژه(،  نویسـندة مسـئول، شـمارة 
تماس و نشـانی الکترونیکی نویسنده در 

شـود. آورده  پاورقی 
* تبصرة 1:

در مقاالتی که به زبان فارسـی اسـت، اّطالعات 
انگلیسـی، در  زبـان  بـه  بنـد پیشـین  منـدرج در 

صفحـه ای جداگانـه آورده شـود.

* تبصره2:

1ـ حّداقـل واژگان چکیدۀ مقاله 15۰ واژه و حّداکثر 
آنها 35۰ واژه می باشـد.

هـدف/ اهـداف  چکیـده حـاوی روش  کار،  2ـ 
پژوهـش، روش تحلیـل موضـوع و نتایج 
حاصل از پژوهش باشـد و تأکید می شـود که 
از نـگارش توصیفـی چکیده پرهیـز گردد.

مـواد،  مقّدمـه،  شـامل  بایـد  مقالـه  متـن  3ـ 
روش هـا، بحـث و بررسـی، و نتیجه گیری 
باشـد. در بخـش مقّدمـه نیـاز اسـت کـه بـه 
ضـرورت پژوهـش، شـیوۀ پژوهـش و پیشـینة 
آن اشـاره شـود. البّتـه می تـوان بـر ایـن تعداد، 
نظریّه/ نظریّـات پژوهـش، فرضّیه های پژوهش 
و پرسـش ها و پاسـخ های احتمالـی پژوهـش را 
نیـز افـزود کـه پیشـنهاد می شـود هـر یـک از 
ایـن موارد به صـورت مجّزا ذکر گـردد. در متن 
مقالـه، بحـث بـا شـیوۀ تجزیه و تحلیـل علمی 
آغـاز گـردد و بـه سـرانجام برسـد و در نهایـت، 
در بخـش نتیجه گیـری، بـه نتایـج حاصـل از 
متـن پژوهـش اشـاره شـود و از تکـرار مطالـب 
پرهیـز  شـّدت  بـه  نتیجه گیـری  و  درمقّدمـه 

گردد.

* تبصره 1:

در متـن مقالـه، به طور کلّـی، از توصیف پرهیز 
گـردد و بـه تجزیـه و تحلیـل مطلب پرداخته شـود 

)ارائة ایـدۀ نو(.

* تبصرة 2:

مقالـه  متـن  زیرعنوان هـا  و  عنوان هـا  همـة 
بایـد شـماره گذاری شـود )بـه صـورِت 1ـ ۲ـ 3ـ ... 
بـرای عنوان هـای اصلـی و 1ـ1، 1ـ۲، 1ـ3... بـرای 

فرعـی(. عنوان هـای 

4ـ در نـگارش چکیدۀ انگلیسـی و متـن  مقاالت به 
زبان هـای غیـر ادبّیات فارسـی به هیـچ وجه از 



اینترنـت اسـتفاده نشـود، چون همـة چکیده ها 
انگلیسـی  ویراسـتار  از سـوی  از چـاپ،  پیـش 
بازنگـری و اعتبار علمی آن سـنجیده می شـود و 
در صـورت مغایرت با چکیدۀ فارسـی، چکیده یا 
عودت داده می شـود یا هزینـة ترجمة چکیده ها 

از نویسـندگان اخذ خواهد شـد.

ـ تصویرهـا، جدول هـا و نمودارها با مشـّخصات دقیق 
در صفحـات جداگانـه با ذکر شـماره آورده شـود 

)به صورِت: پیوسـِت 1، پیوسـِت ۲ و...(.

ـ توضیحـات اضافـی در پایـان مقالـه و قبـل از ذکـر 
»منابـع و مآخـذ« بـه  صـورت »پی نوشـت« و با 
شـماره های ترتیبـی )منطبـق با مـورد ارجاع در 

متن مقالـه( ذکر شـود.

ـ اشـعار فارسـی، عربـی و... در جـدول گذاشـته 
. د شو

ـ تـا حّد امـکان از شـواهد نظم و نثـر در متن 
مقاله کاسـته شـود و بـرای شـواهد مثال 

بیشـتر، ارجـاع به متـن اثر کافی اسـت.

ـ همة اشـعار و جمالت مورد اسـتناد در متن مقاله 
که به غیر زبان فارسـی اسـت، معنا شـود.

ـ ارجاعـات نقل قول هـا )مسـتقیم و غیرمسـتقیم( به  
صـورت زیر تنظیـم گردد:

** نقل قول مسـتقیم: )نـام  خانوادگی نویسـنده/ 
نویسـندگان، سال نشر: شـمارۀ صفحه(.

** نقل قـول غیرمسـتقیم: )ر.ک؛ نام خانوادگی 
شـمارۀ  نشـر:  سـال  نویسـندگان،  نویسـنده/ 

صفحـه(.

* اگـر از یـک نویسـنده در یـک سـال بیـش از یـک 
اثر منتشـر شـده باشـد، ایـن آثار با ذکـر حروف 
الف، ب، و ... )در فارسـی( یا a، b، و ... )در سـایر 

زبان هـا( از هـم متمایز شـوند.

ـ اگر کتاب بیش از سـه نویسـنده داشـته باشد، پس 
از نـام نخسـتین نویسـنده، عبـارِت »و دیگران« 

نوشـته شود.

* اثـری کـه نام نویسـنده نـدارد، به نام کتـاب ارجاع 
شود. داده 

* اثری که از سـوی مؤّسسـه یا سـازمانی فراهم آمده 
باشـد، بـه نام خوِد کتاب ارجاع شـود.

ـ  فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به ترتیب حروف 
الفبا و به  صورت زیر تنظیم شود:

* کتـاب فارسـی : نام خانوادگـی، نـام )نویسـنده/ 
نویسـندگان(. )سـال نشـر(. نـام کتـاب. نـام و 
نام خانوادگـی افـراد دخیـل )مصّحـح، مترجـم، 
ویراسـتار و ...(. شـمارۀ چـاپ. محـِلّ نشـر: ناشـر.

ـ کتابـی کـه نـام مؤلّـف نـدارد: نـام کتاب. )سـال 
نشـر(. شـمارۀ چـاپ. محـِلّ نشـر: ناشـر.

ـ کتابـی کـه تألیـف یـک مؤّسسـه اسـت: نام کتاب. 
)سـال نشـر(. شـمارۀ چاپ. محِلّ نشـر: ناشـر )/ 

نام مؤّسسـه(.

* کتاب غیرفارسی:

Family name, Name. (Year). Name 



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

* مقـاالت فارسـی: نام خانوادگـی، نام )نویسـنده/ 
نویسـندگان(. )سـال نشـر(. »عنوان مقاله«. نام 
نشـریّه )B/I(. دوره. سـال. دامنـة صفحـات 

مقالـه. ) از کـم به زیـاد؛ مثـل: ۶۰ـ۷5(.

* مقاالت غیرفارسی:

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

* تبصره:

ـ دوره، سال و شمارۀ چاپ حّتی المقدور ذکر شود. 1

ـ دامنة صفحات مقاله بدین گونه ذکر شـود: )از راسـت  ۲
ـ19۰(. به چـپ: کم به زیاد؛ مثالً صـص 1۶5

)نویسـنده/  نـام  نام خانوادگـی،  مجموعه هـا:   *
نویسـندگان(. )سـال نشـر(. »عنوان مقالـه«. نام 
ویراسـتار یا گردآورنده. نـام مجموعه مقاالت. 
محـِلّ نشـر: نـام ناشـر. شـمارۀ صفحـات مقالـة 
مـورد اسـتناد )از راسـت بـه چـپ: کـم به زیـاد(.

نـام  خانوادگـی،  نـام  اینترنتـی:  پایگاه هـای   *
نویسـنده. )آخریـن تاریـخ و زمـان تجدیـد نظر 
در پایـگاه اینترنتـی(. »عنـوان موضـوع« ]داخل 

گیومـه[: نـام و آدرس سـایت اینترنتـی.

ـ حـِقّ چـاپ مقالـه، پـس از پذیرش، بـرای فصلنامه 
محفـوظ اسـت و نویسـنده نمی توانـد آن را بـه 

نشـریّه ای دیگـر ارائـه دهد.



حوزه های پژوهش فصلنامه
فصلنامـة پژوهش هـای تطبیقـی زبـان و ادبّیـات 
ِمَلـل در زمینه هـای ذیـل پذیرای مقاالت اندیشـمندان، 

اصحاب رأی و اندیشـه اسـت:

مقاالت ارسال شده می تواند در حوزه های مختلف زبان 
و ادب فارسی و دیگر زبان های خارجی و حوزۀ زبانشناسی 
باشد و هیچ گونه محدودیّت در موضوع وجود ندارد و هر 
مقاله ای با موضوع خاّص خود به استادان متخّصص در آن 
حوزه ارجاع داده می شود و پس از داوری، در یک شماره 
به صورت  به شمار مقاالت در حوزه ای خاص،  بسته  یا 
ویژه و زیرعنوان در یک شمارۀ خاص ارائه خواهد شد. اّما 

حوزه های پژوهش فصلنامه به شرح زیر است:

 عرفان و تصّوف تطبیقی

همة مقاالتی که به گونه ای با حوزۀ عرفان )اسالمی، 
ایرانی و سایر ِملَل( مرتبط است و به بررسی آراء و عقاید 
صوفیانه و عارفانه می پردازد، در این حوزه جای می گیرد.

 بالغت تطبیقی
پژوهش هایی که به گونه ای با علم معانی، بیان و بدیع 
در پیوند است، در این بخش مورد سنجش و داوری قرار 

می گیرد.
 سبک شناسی تطبیقی

مقاالت و نوشته های علمی که به نحوی با مبانی و 
نظریّات سبک شناسی جدید و قدیم در ارتباط است، در 

این حوزه بررسی خواهد شد.
 نقد ادبی تطبیقی

امروزه بسیاری از نوشته ها بر پایة نظریّات و مکتب های 
و  می شوند  ارزیابی  بخش  این  در  که  است  جدید  ادبی 

شایان ذکر است که عنوان این بخش، »نقد ادبی« است که 
نظریّه ها و مکتب های ادبی مختلف مورد استفاده در ادب 

جهان را شامل می شود.
 تاریخ ادبّیات تطبیقی

هـر گونـه نوشـتة علمی که بـه نوعی، حـرف تازه ای 
در زمینـة تاریـخ ادبّیات )قدیـم و کهن( ارائه داده باشـد، 

در ایـن حوزه بررسـی می شـود.
 نسخه شناسی

با توّجه به شمار طالبان دانشجویان مقاطع کارشناسی 
ارشد و دکتری در حوزۀ تصحیح نَُسِخ خّطی )به ویژه در 
تهران(، مقاالت ارزشمند علمی که مرتبط با دو حوزۀ شیوۀ 
ح باشند، در این بخش  تصحیح و معّرفی علمی نسخة مصَحّ

مورد ارزیابی قرار می گیرند.
 ادبّیات معاصر تطبیقی

مقاالت علمی که به گونه ای با ادبّیات معاصر ایران و 
جهان در ارتباط است، در این بخش مورد سنجش قرار 

خواهند گرفت.
 ادبّیات مقاومت و پایداری تطبیقی

می گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  مقاالتی  بخش  این  در 
که به نوعی با ادبّیات مقاومت و پایداری که از رشته های 
تازه تأسیس در برخی از دانشگاه هاست، پیوند داشته باشد. 
الزم به یادآوری است که ادبّیات مقاومت و پایداری تنها 
مربوط به رشتة ادبّیات فارسی و ایران نیست و پژوهشگران 
نیز  عربی  ادبّیات  و  زبان  رشتة  به ویژه  رشته ها،  سایر 
می توانند در این حوزه قلم بزنند، همچنان که با توّجه به 
اوضاع جهان، امروزه این نوع ادبّیات افزون بر ایران، در 
بسیاری از کشورهای جهان بیشتر رنگ و جال گرفته است 



و مفهوم مقاومت و پایداری در آثار زبانی و ادبی آنها مشاهده 
می شود.

 ادبّیات تطبیقی

افزون بر آنچه که در دیگر مدخل ها ذکر شد، هر گونه نوشتة 
علمی و پژوهشی که مربوط به بررسی و تطبیق ادبّیات دو ملّت 

است، در این حوزه ارزیابی خواهد شد.

 دستور زبان و زبانشناسی تطبیقی

با  گونه ای  به  که  پژوهشی  و  علمی  نوشته های  تمام 
دستور زبان و زبانشناسی تطبیقی در ارتباط است، در این 

حوزه مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت.

حوزه های  که  است  ضروری  نکته  این  یادآوری 
به  این شمار است و  از  پژوهش های تطبیقی بسیار بیش 
 )Scopus( عنوان نمونه وقتی به فهرست نمایة اسکوپوس
نگاه شود، بسیاری از مجاّلت و ژورنال های مرتبط با ادبّیات را 
می توان یافت که در حوزه های گوناگون نشر می یابد. برخی 
از این حوزه های پژوهش را می توان به صورت ذیل فهرست 
کرد که به نوعی می توان آنها را ذیل عنوان فصلنامه فهرست 

کرد و نگارش مقاله در این زمینه ها نیز آزاد است:
 Education and Children’s( آموزش و ادبّیات کودکان 

.)Literature

.)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( )خداشناسـی(  الهّیـات  و  ادبّیـات    
.)Theology

.)Religion and Literature( ادبّیات و دین  

.)Translation and Literature( ادبّیات و ترجمه  

 Studies in Women’s( زنـان  ادبّیـات  مطالعـات    
.)Literature

.)Literature and Art( ادبّیات و هنر  

....  
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