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راهنماي تدوين مقاالت
الف :شیوهنامة مورد قبول نشريه
از صاحبنظران و نویسندگان محترم انتظار می رود که در تدوین مقالۀ خود ،موارد زیر را لحاظ و
بعد از اعمال آنها به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.
ساتتار و روش تهیّة مقاالت:
الزم است نویسندگان محترم ،نکات زیر را در تنظیم مقاله رعایت فرمایند:
 -1رسمالخط مقاله ،براساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شدهباشد و رعایت
نیمفاصله در نوشتن واژهها الزامی است.
 –5مقاله باید در  54صفحۀ تایپشده در ابعاد قطع وزیری (حاشیۀ باالی صفحه  ،2/8پایین صفحه
 4/82و حاشیۀ چپ و راست  4/2سانتیمتر) و با استفاده از برنامــۀ  ،19Bzar=،Wordتنظیم و
تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگرافها 4/2 ،سانتیمتر باشد.
 –9ارجاعات در داخل متن ،بهصورت (نام خانوادگی مؤلّف ،سال انتشار :شمارة صفحه) و منابعی
که بی ش از یک مؤلف دارند ،به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و سوم و همکاران ،سال انتشار:
شمارة صفحه) آوردهشود .در مورد منابع غیرفارسی ،همانند منابع فارسی عمل شود.
 ارجاع تکراری به یک منبع ،به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژة «همان» استفاده شود:(همان)24 :
 نقلِقولهای مستقیم ،داخل گیومه فارسی «» قرار دادهشوند و نقلِقولهای بیش از چهل واژه،بهصورت جدا از متن با تورفتگی (نیمسانتیمتر) از طرف راست و (با قلم شمارۀ  )33درج شود.
 نقلِقول خالصه یا استنباطشده ،به شکل مثال نوشتهشود( :ن.ک :کریمی)24-42 :1985، نقلِقول برگرفته از منبع واسطه ،به شکل مثال نوشتهشود( :پیاژه  ،1369به نقل از منصور:1967 ،)24
 -4معادل التین واژه ها و اصطالحات نامأنوس درجلوی آنها ،در داخل پرانتز و با قلم  34فقط
یک بار آوردهشود.
 -2عددنویسی فصول و بخشها ،از راست به چپ نوشتهشود.
 -7جدولها ،نمودارها و عکسها  ،ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.

 -6ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود:
صفحة اول :عنوان مقاله ،نام نویسنده یا نویسندگان ،چکیده و واژههای کلیدی( .با قلم شمارۀ
)34
 عنوان  :کوتاه  ،دقیق و دربردارندة بیان روشنی از موضوع مقاله باشد. نام نويسنده يا نويسندگان :در زیر عنوان و سمت چپ نوشتهشود و نام نویسندة عهدهدارمکاتبات ،با ستاره مشخص شود و در زیرنویس ،مرتبۀ علمی و نام دانشگاه یا موسّسۀ مربوط به
هریک از نویسندگان به ترتیب ذکر شود.
 چکیده  :باید در صدوپنجاه تا دویست وپنجاه کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشتهشود وشامل معرّفی موضوع  ،ضرورت و اهمیّت پژوهش ،روش کار و یافتههای پژوهشی باشد .به
عبارت دیگر ،در چکیده باید بیان شود که چه گفتهایم  ،چگونه گفتهایم و چه یافتهایم.
– واژههاي کلیدي  :اساسیترین واژههایی است که مقاله حول محور آنها بحث میکند و
مورد تأکید مقاله است و باید بین  9تا  7واژه باشد .در مقابل عنوان « واژه های کلیدی» ،عالمت
( ):گذاشتهشود و بعد از آن  ،واژههای کلیدی مورد نظر با عالمت ویرگول ( )،از هم جدا شوند.
(با قلم  34و سیاه)bold
صفحات بعدي :به ترتیب شامل :مقدّمه ،بحث ،نتیجهگیری ،یادداشتها و فهرست منابع و در
نگارش هر قسمت ،موارد زیر رعایت شود:
 مقدّمه  :مقدّمه ،بستری است جهت آمادهشدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی  .درمقدّمه معموالً موضوع از کل به جزء بیان میشود تا فضای روشنی از متن بحث برای خواننده
حاصل شود  .همچنین ضروری است که بیان هدفهای پژوهشی در مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرارگیرد.
 بحث :شامل تحلیل ،تفسیر و استداللهای تحقیق است. نتیجهگیري  :شامل ذکر فشردة یافتهها و بحث است. يادداشتها :شامل ِپیوستها  ،ضمائم  ،پی نوشتها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقالهنیست امّا در ایضاح موضوع نوشته ،ضروری و مناسب به نظر میرسد.
 فهرست منابع :منابع در بخشهای جداگانه ،شامل کتابها و مقالهها و ،...به شکل الفبایی وبهصورت زیر ارائه شوند:

فهرست منابع (در فهرست منابع ،فقط منابعی که در متن به آنها ارجاع دادهشده-
است ،نوشتهشود)
منابع در هر قسمت ،شماره گذاری شود .شماره گذاری باید از ابتدای خط و به صورت دستی
انجام شود و با خط فاصله ،بعد از عدد ()... -1
 کتابها نام خانوادگی ،نام نویسنده( .سال نشر) .نام کتاب (پررنگ شود) .نام مترجم یا مصحّح .نوبتچاپ .محل انتشار :ناشر.
 -1کریمی ،یوسف .)1985( .روانشناسی اجتماعی :نظريهها ،مفاهیم و کاربردها .چاپ
یازدهم .تهران :ارسباران.
 -5وین رایت ،ویلیام (بی تا) .عقل و دل .ترجمۀ محمّدهادی شهاب .)1987( .قم :انتشارات
پژوهشگاه علوم ومعارف اسالم.
کتابهايی که دو نويسنده دارند:
 نام خانوادگی ،نام نویسندة اول و نام خانوادگی ،نام نویسندة سوم( .سال نشر) .نام کتاب (پررنگشود) .نام مترجم یا مصحّح .نوبت چاپ .محل انتشار :ناشر.
 -1مارشال ،کاترین و راسمن ،گرچن ب .)1966( .روش تحقیق کیفی .ترجمۀ علی پارسائیان
و سید محمّد اعرابی .تهران :انتشارات دفترپژوهشهای فرهنگی.
کتابهايی که بیش از دو نويسنده دارند:
 نام خانوادگی ،نام نویسندة اول و نام خانوادگی ،نام نویسندة سوم و همکاران( .سال نشر) .نامکتاب (پررنگ شود) .نام مترجم یا مصحّح .نوبت چاپ .محل انتشار :ناشر.
 -1گرین ،ویلفرد و مورگان ،لی و همکاران .)1967( .مبانی نقد ادبی .ترجمۀ فرزانه طاهری.
تهران :نیلوفر.
ارجاع به کتابهاي يک نويسنده در يک سال؛ مانند مثال زیر:
 -1کریمی ،یوسف1986( .الف) .روانشناسی اجتماعی .تهران :رشد.
 -5کریمی ،یوسف1986( .ب) .روانشناسی شخصیت .تهران :آگه.

کتابهايی که نام نويسندۀ آنها مشخص نیست ،درپایان فهرست کتابها و براساس نام
کتاب مرتب شوند:
 هزارويک شب (الف لیله و لیل) .)1958( .ترجمۀ عبداللطیف طسوجی تبریزی .تهران :علیاکبر علمی و شرکا.
 مقالهها نام خانوادگی ،نام نویسنده( .سال نشر)« .عنوان مقاله» .نام مجلّه .جلد ،شماره ،صفحه.مقالههایی که بیش از یک نویسنده دارند:
 نام خانوادگی ،نام نویسنده و نام خانوادگی ،نام نویسنده و نام خانوادگی ،نام نویسنده( .سالنشر)« .عنوان مقاله» .نام مجلّه .جلد ،شماره ،صفحه.
مقالة نشريّههاي الکترونیکی
 اطّالعات نویسنده یا نویسندگان( .سال انتشار) .عنوان مقاله .عنوان مجلّۀ علمی دوره{ ،ش .برایفارسی و  .noبرای انگلیسی} .مقاله (دسترسی در تاریخ) .نشانی الکترونیکی.
 گزنی ،علی .)1963(.طرّاحی سیستمهای بازیابی اطّالعات بهینه در نرمافزارهای کتابخانهای واطّالعرسانی .علوم اطّالعرسانی ،17ش. 1-5.دسترسی در  14آذر  .1982از طریق نشانی:
_abs.htm6_5_1_17/17http://irandoc.ac.ir/ETELAART/
مقالة مجموعه مقاالت
 اطّالعات نویسنده( .سال انتشار) .عنوان مقاله{ .در} عنوان مجموعۀ مقاالت{ ،ویراستۀ} نامویراستار(ان) ،شمارة صفحۀ ابتدا { }-انتهای مقاله .ناشر :محل نشر.
 دقیق روحی ،جواد ،و بابا مخیر ،محمّدرضا .)1984(.بررسی دیپلوستومیازیس در الی ماهیتاالب انزلی .در خالصۀ مقاالت سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کنفرانس بینالمللی زیست-
شناسی ایران ،ویراستۀ ریحانۀ سریری .94-59 ،گیالن :دانشگاه گیالن.

مقالة کنفرانسها
 اطّالعات نویسنده( .سال انتشار) .عنوان مقاله{.در} عنوان همایش ،محل همایش ،روز و ماهبرگزاری.
 دالمن ،اعظم و ایمانی ،حسین و سپهری ،حوریّه .)1984( .تأثیر  DEHPبر بلوغ آزمایشگاهی،ازسرگیری میوز و تکوین اووسایتهای نابالغ موش .پوستر ارائهشده در چهاردهمین کنفرانس
سراسری زیست شناسی ،گیالن.
مقالة دانشنامه
 اطّالعات نویسنده( .سال انتشار) .عنوان مقاله{ .در} عنوان دانشنامه{ ،ویراستۀ} نام ویراستار(ان)،شمارة صفحۀ ابتدا { }-انتهای مقاله .ناشر :محل نشر.
 حریری ،نجال .)1984( .ربط .در دایرهالمعارف کتابداری و اطّالعرسانی ،ویراستۀ عبّاس حرّی،ج.864-864 :1 .
گزارشهاي علمی فنّی
 اطّالعات نویسنده( .سال انتشار) .عنوان گزارش{ .گزارش طرح پژوهشی} .محلّ نشر :ناشر. گنجی ،احمد ،و دوران ،بهزاد .)1987 (.بررسی الگوی کاربری اینترنت در بین افراد  52تا 44سال شهر تهران .گزارش طرح پژوهشی .تهران :پژوهشگاه اطّالعات و مدارک علمی ایران .از
طریق نشانی:
http://www.itna.ir/archives/84-85-ITAnalyze/004088.php
 استناد برگرفته از منابع ديگر (کتاب)اطّالعات نویسنده( .سال انتشار) .عنوان اثر {ایتالیک} .ناشر :محلّ نشر [اطّالعات اثر مورد استناد].
{نقل در} نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان اثر اصلی ،عنوان اثر اصلی (محلّ نشر :ناشر،
سال انتشار اثر اصلی) ،صفحۀ مورد استناد در اثر اصلی.
 عراقی ،حمیدرضا .) 1927 (.اصول بازاریابی و مدیریّت امور بازار .تهران :انتشارات توکا .نقل دراحمد روستا ،داور ونوس و عبدالمجید ابراهیمی ،مدیریّت بازاریابی (تهران :سمت.)145 :1989 ،
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ب -راهنماي کلی نگارش
مقاله نیازمند اصالحات نگارشی و ویرایشی ،خصوصاً در بهکارگیری عالئم سجاوندی است و
الزم است که نویسندة محترم بر اساس جزوة «دستور تط فارسی» فرهنگستان زبان فارسی
مقاله را مورد بازنگری قرار دهند.
 از گیومۀ فارسی«» استفاده شود ،نه گیومۀ غیر فارسی"". قبل از پرانتزها و گیومهها ،بین کلمۀ قبل و بعد ،بیرون از پرانتز و گیومه ،یک Spaceگذاشته-شود ولی عالمت پرانتزها و گیومه ها به کلمات یا شمارههای درون آنها چسبیدهباشند؛ مثال :این
مقاله در مجلّۀ «فرهنگ و رسانه» چاپ شدهاست.
 کاما ،نقطه ،دونقطه ،نقطه ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیدهباشد وبه واسطۀ یک  Spaceاز کلمات بعدی فاصله داشتهباشد.
 کلیۀ منابع درون متن ،داخل پرانتز قرار دادهشود و به صورت (مؤلف ،سال :صفحه) آوردهشوند. برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ ،در حالت مضاف و موصوف ،از عالمت «ة» استفادهشود:
خانۀ من به جای خانهی من  /نامۀ او به جای نامهی او  /زندگینامۀ خودنوشت به جای زندگی-
نامهی خودنوشت و...
تر کیباتی مثل :زمینه بررسی ،پیشینه تحقیق ،رابطه خدا به صورت :زمینۀ بررسی ،پیشینۀ تحقیق و
رابطۀ خدا نوشتهشوند.

 در موارد الزم و مواردی که موجب ابهام میشود ،عالمت تشدید گذاشتهشود؛ مثال :علی ،عِلّی/مبین ،مبیّن
 «نیمفاصله» در تمام موارد الزم رعایت شود؛ مثال:بین اجزای فعل؛ مثل افعال استمراری« :میرود» به جای «می رود» ،ماضی نقلی و بعید« :نوشتهاست
و نوشتهبود» به جای «نوشته است و نوشته بود» ،فعل مجهول« :گفتهشد» بهجای «گفته شد» ،افعال
مرکب مانند «بهکاربردن» به جای «به کار بردن» و کلمات مرکب مانند «باستانشناسی» به جای
«باستان شناسی» و...
 «ها»ی جمع ،پسوند فعلها ،و کلمههایی که از دو یا چند جزء تشکیل شدهاند ،با استفاده از نیم -فاصله به صورت جدا نوشتهشوند.
 عالمت نقطه ،قبل از ارجاع منابع و در حالت نقلقول مستقیم ،در داخل گیومه «» قرار دادهشود:عبداللطیف طسوجی تبریزی ،از فضالی عهد فتحعلیشاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصری است.
«این شخص مردی فاضل بوده و تنها اثری که از او بهجاماندهاست ،همین ترجمۀ هزارویکشب
است که آن را به فرمان شاهزاده بهمن میرزا ،برادر محمّدشاه قاجار ،ترجمه کردهاست( ».پاییز،
،5292ج)973 :9
روایتشناسی تالش میکند تا توصیفی ساختاری از روایت ارائه دهد تا در نهایت ،به کشف
الگوی عامی برای روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را ممکن میکند( .ن.ک:
برتنز)33:1985،
 واو عطف و عالمتهای دیگر سجاوندی ،از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول ،بعد از پرانتزمشخصات منبع بیاید:
اگرچه تنها اثری که از طسوجی به جا مانده ،همین ترجمۀ هزارویکشب است که آن را به فرمان
شاهزاده بهمن میرزا ترجمه کردهاست» (ن.ک :پاییز،5292 ،ج ،)973 :9همین کتاب بهتنهایی نشان
میدهد که او «حسن ذوق و استادی تمام داشته و نثری متین و استادانه و در عین حال شیرین و
شیوا دارد( ».ناتل خانلری)143 :1973،
روایتشناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص به دستهای از آثار خالقه اطالق میکنند که
«زنجیرهای از رخدادهاست که در زمان و مکان واقع شدهاست» (لوته )3 :1988،و بیشتر ،آن را
محدود به قصّه میدانند( .ن.ک :احمدی)1964،
 -متن خالی از اشتباهات تایپی و امالیی باشد.

 رعایت نشانهگذاری صحیح متن الزامی است.يادآور میشود که رعايتنکردن هريک از موارد يادشده ،اعم از نکات مربوط به
شیوهنامة نشريه و چارچوب نگارشی ،ويرايشی و اماليیِ يادشده ،مانع تأيید مقاله
تواهدشد.

يادآوريهاي مهّم
-3مقاله از طريق ثبت نام در سامانة نشريّه  jcl.uk.ac.ir:ارسال شود.
 -4رسمالخطّ مورد قبول نشريّه و اصول نگارش بايد براساس آترين شیوه نامة
فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد .
 -1چنانچه مقالهاي فاقد هريک از موارد باال باشد ،از دستور کار تارج میشود.
 – 2حقّ چاپ هرمقاله ،پس ازپذيرش محفوظ است ونويسندگان در ابتداي ارسال
مقاله متعهّد میشوند تا مشخّصشدن وضعیّت مقاله ،آن را به جاي ديگر نفرستند.
چنانچه اين موضوع رعايت نشود ،هیأت تحريريّه در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار
است .
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سخن سردبیر
شمارة بیست وچهارم نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنرکرمان ،به عنوان اولین نشریۀ
معتبر علمی وپژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی ایران و به عنوان اولین نشریۀ علمی و پژوهشی
در کشور عزیزمان ایران ،درحالی انتشار مییابد که کشورما ایران ،این کهن دیار هماره مانا ،چون
دیگر اقالیم گیتی گرفتار بالی جهانگیر کروناست و از آالم ومصائب ناشی ازآن بهشدت در رنج
است و اهل قلم ،بهویژه جامعۀ دانشگاهی به حیث بخشی مهم از نخبگان این سرزمین همه در اندوه
این درد جانکاه خود را شریک درد مردمان نازنین سرزمین خود میدانند و از درگاه ایزد منّان
خالصانه واز صمیم قلب می خواهند تا مردم ایران و جهان را از این بیماری هولناک رهایی بخشد.
بارالها دست دعا به درگاه تو بلند نموده ایم و برخاک درت افتاده ایم ،ما را نامید بازمگردان!
هرکو که به امیدی برخاک درت افتد»
«زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز
با این همه و با درک عمیق از شرایط اسفبار این روزها ،مایۀ خوشحالی است که جامعۀ
دانشگاهی دست از تالش برنداشته ،این بیماری مهلک ،با همۀ خطرهای پیداوپنهان خود هرگز
نتوانسته چشمۀ جوشان اندیشۀ ایشان را بخشکند.
استادان محترم وکنشگران عرصۀ تحقیقوپژوهش با نوشتارهای ارزشمند خود همچنان چراغ
علم و دانایی را روشن نگاه میدارند و نشریۀ ادبیات تطبیقی افتخار دارد که در این روزگار
سختگذر همچنان مورد توجه پژوهشگران این عرصۀ دشوار است ،این کمترین به نوبۀ خود به
استادان پژوهندهای که دراین شماره مقاالت گرانسنگ آنها به زیور طبع آراسته گردیده،
صمیمانه تبریک عرض نموده ،برای ایشان و همکارانشان آرزوی توفیق روز افزون داریم.
ما چون همیشه ،چشمبهراه آثار و نوشتارهای ارزشمند همۀ استادان وپژوهشگران این مقوله
بوده ،هستیم وخواهیم بود.
درختام این مسک برخود فرض می دانم که از مدیر داخلی نشریه ،تشکر ویژه نموده ،برای
این همکار عزیز و دانشورم که بیشترین بار نشریه بردوش ایشان است ،آرزوی تندرستی و
عاقبتبهخیری بنمایم
با احترام
ناصر محسنینیا

