دادكشنه علوم انساني

فصلانهم علمي – ژپوهشي

ژپوهشاهی ادبیات تطبیقي
این نشرهی هب استناد مجوز شماره  92/2345مورخ  92/2/7وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي راه اندا زی شده است و بنا رب مجوز شماره
 3 /18/ 109051مورخ  1392/7/15وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با ردهج علمي – ژپوهشي منتشر مي شود.

دوره چهارم ،شماره سوم ،پاییز 1395

فصلنامة علمی – پژوهشی
پژوهشهاي ادبيات تطبيقی
ناشر و صاحب امتياز

دانشگاه تربيت مدرس

مديرمسئول

ميریال احمدی

سردبير

رویا لطافتی

مدير داخلی

آبتين گلكار

هيئت تحريريه
 -دكتر خليل پروينی

 -دكتر آبتين گلكار

دانشيار زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه تربيت مدرس استادیار زبان و ادبيات روسی ،دانشگاه تربيت مدرس
 -دكتر ايلميرا دادور

 -دكتر رويا لطافتی

دانشيار زبان و ادبيات فرانسه ،دانشگاه تهران

دانشيار زبان و ادبيات فرانسه ،دانشگاه تربيت مدرس

 -دكتر حجت رسولی

 -دكتر بهمن نامورمطلق

دانشيار زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه شهيد بهشتی دانشيار زبان و ادبيات فرانسه ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -دكتر حسينعلی قبادي

 -دكتر اميرعلی نجوميان

استاد زبان و ادبيات فارسی ،دانشگاه تربيت مدرس

دانشيار زبان و ادبيات انگليسی ،دانشگاه شهيد بهشتی

 دكتر جاناهلل كريمی مطهراستاد زبان و ادبيات روسی ،دانشگاه تهران

عوامل فنی نشريه
ويراستار (فارسی)

دكتر عرفانه خويينيها

ويراستار (انگليسی)

پريسا كريم زاده

حروفچينی و صفحهآرايی

نورهدي عليزاده

نشانی دفتر نشريه:
تهران ،تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جالل آلاحمد ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكـدة علوم
انسـانی ،طبقة سوم ،اتاق  ،343دفتر مرکزی مجالت .مجله پژوهشهای ادبيات تطبيقی،
صنـدوق پســتی .14115 -139
تلفن021-82884669 :

دورنگار021-82884669 :

دورنگار دبيرخانه021-88028236 :

پيام نگارmodarescli@yahoo.com & modarescli@modares.ac.ir :
وبسایتhttp://clrj.modares.ac.ir :

 .1این فصلنامه براساس مجوز شمارة  92/2345مورّخ  1392/2/7وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و بنابر مجوز شمارة  3/18/109051مورخ  1392/7/15وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری با درجة علمی – پژوهشی منتشر میشود.
 .2این مجله در پایگاه اطالعرسانی کتابخانة منطقهای علوم و تكنولوژی دانشگاه
شيراز -مرکز استنادی پایگاه علوم جهان اسالم ( ،)ISCبه نشانی  www.srlst.comو اطالعات
علمی جهاد دانشگاهی ( )SIDبه نشانی  ،www.sid.irنمایه میشود.

راهنمای تدوین مقاالت فصلنامة علمی – پژوهشی پژوهشهای ادبيات تطبيقی
قيمت تكشماره 30/000 :ريال
خطمشی مجلة پژوهشهاي ادبيات تطبيقی:
مجله ،مقاالتی را که دارای اصالت و نوآوری ( )Original researchبوده و روش تحقيق علمی را رعایت کرده و
از منابع معتبر و اصلی استفاده کرده است ،خواهد پذیرفت.
 -1مقاالت باید صرفاً در یكی از موضوعات یا محورهای زیر تدوین شود:
 .1پژوهشهاي نظري
.1-1نظریهپردازی در حوزة ادبيات تطبيقی؛
 .1-2رویكردها و روش تحقيق در ادبيات تطبيقی (نقد بينامتنی ،نقد مضمونی ،تصویرشناسی ،مطالعات فرهنگی،
مطالعات پسااستعماری ،نقد جغرافيایی ،نقد اسطورهشناسانه ،نقد محيط زیستی ،نقد هرمنوتيک ،نقد
پدیدارشناسانه ،نقد تكوینی ،نقد جامعهشناسانه و)...؛
 .1-3بررسی نظری روابط بينارشتهای ادبيات تطبيقی؛
 .1-4آسيبشناسی مكاتب و رویكردهای ادبيات تطبيقی.
 .2پژوهشهاي كاربردي
 .2-1مطالعات تطبيقی بينافرهنگی ادبيات فارسی با ادبيات سایر ملل؛
 .2-2بررسی تطبيقی روابط متون ادبی با سایر هنرها (هنرهای نمایشی ،نقاشی و تصویرگری ،موسيقی و)...
 .2-3مطالعات تطبيقی بينارشتهای ميان ادبيات و سایر عرصههای دانش و معرفت ،مانند فلسفه ،جامعهشناسی،
الهيات ،روانشناسی و...
يادآوري :تمام پژوهش هاي تطبيقی بايد براساس مبانی نظري شناختهشده در ادبيات تطبيقی بوده و
داراي ساختار پژوهشی باشند .پژوهش هايی كه پيشينة تحقيق نداشته باشد ،پذيرفته نخواهد شد.
 -2مقاالت صرفاً بهصورت الكترونيک و از طریق نشانی  http://clrj.modares.ac.irدريافت میشوند.
 مقالة ارسال شده در نشرية ديگر چاپ نشده يا همزمان براي ساير مجالت ارسال نشده باشد. پذيرش و چاپ مقاله ،مشروط بر تأييد شوراي نويسندگان است. -3زبان رسمی مجله ،فارسی و ارائة چكيدة انگليسی الزامی است.
 -4مقاالت قابلچاپ در مجله به سه دسته ،تقسيم میشوند:
الف) مقاالت کامل پژوهشی .مقاله باید تحقيقی و حاصل کار پژوهشیِ نویسنده و یا نویسندگان باشد.
ب) مقاالت تحليلی .به تعداد محدود و از اشخاص مجرب که دارای بصيرت کامـل از موضـوعی خـاص هسـتند و
تعداد قابل قبولی مقالة پژوهشی نيز در زمينة موردبحث به چاپ رساندهاند؛ پذیرفته میشود.
ج) نقد و بررسی اثر داخلی و خارجی افراد صاحبنظر در حوزة مورد بحث.
 -5مجله از پذيرش مقاالت بيش از  20صفحه معذور است.
 -6فصلنامه ،حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت را براي خود محفوظ میدارد.
 -7مقاالت برگرفته از رسالة پاياننامة دانشجويان با نام استتاد راهنمتا ،مشتاوران و دانشتجو بتهصتورت تتو م و بتا
مسئوليت استاد راهنما منتشر میشود.

 -8مقاالت ارسال شده بايد داراي بخشهاي زير باشد:
بخش هاي موجود در مقالة ارسالی:
الف) صفحة اول :عنوان کامل مقاله به فارسی و انگليسی؛ نام نویسندگان به فارسـی و انگليسـی (نـام نویسـندة عهـدهدار
مكاتبات با ستاره مشخص شود)؛ رتبة علمی و نام مؤسسة متناظر هر یک از نویسندگان بـه فارسـی و انگليسـی؛ نشـانی
کامل نویسنده عهدهدار مكاتبات شامل :نشانی پستی و نشانی پيامنگار (پست الكترونيكی).
ب) صفحة دوم :عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چكيدة فارسـی (حـداک ر  250کلمـه)؛ واژگـان کليـدی (حـداک ر پـنه کلمـه)؛
عنوان کامل مقاله به انگليسی؛ چكيده انگليسی (حداک ر  250کلمه)؛ واژگان کليدی انگليسی (حداک ر پنه کلمه).
ج) صفحات بعدي :شامل مقدمه (تعریف موضوع ،پرسشها ،فرضيهها ،روش تحقيق)؛ بدنة مقاله (بحـث و بررسـی)؛
فهرست منابع؛ ضمایم.
تبصره  :1رسمالخط مقاله ،براساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظيم شده باشد و رعایت نيم فاصله
در تایپ الزامی است.
تبصره  :2جدولها و شكلها باید دارای عنوان و در صورت نياز پانوشت کامل ،در انتهای آنها باشند.
تبصره  :3اصطالحات یا معادلهای التين و توضيحات اضافی ،برحسب شماره و استفاده برای اولينبـار در پانوشـت و
پینوشت آورده شوند.
 حتیالمقدور معادلهای کوتاه در پانوشت (انتهای همان صفحه) و معادلهای بلند و توضيحات اضـافی ،در پـینوشـت(انتهای مقاله) آورده شوند.
تبصره  :4ارجاعات در متن مقاله ،بين پرانتز (نام خـانوادگی ،سـال :شـمارة صفحه/صـفحات) نوشـته شـود .در
مورد منابع غيرفارسی ،همانند منابع فارسی عمل شود .نقلقولهای مستقيم بيش از چهل واژه بهصـورت جـدا از
متن با تورفتگی (نيمسانتیمتر) از طرف راست (با قلم شمارة  )12درج شود.
تبصره  :5نام كتابها و نام مجالت در داخل متن به صورت سياه و مورب (قلتم شتمارة  )11و نتام «مقتاالت،
شعرها و داستانهاي كوتاه» در داخل گيومه قرار گيرد.
 -9شيوة نگارش منابع:
الف) كتاب :نام خانوادگی ،نام( .تاریخ انتشار) .نام كتاب .نام و نام خانوادگی مترجم .جلد .نوبت چاپ .محل نشر :ناشر.
ب -مقاله :نام خانوادگی ،نام( .سال انتشار مقاله)« .نام مقاله» .نام مجله و نام نشترية الكترونيكتی (بـا حـروف
مورب و سياه ،قلم شمارة  .)11دوره .تاریخ مراجعه به سایت.
 -10نحوة نگارش مقاالت:
الف -مقاالت با استفاده از قلم  Bياقوت ( 12در مقـاالت التـين از تتايمز  )11ترجيحـاً تحـت برنامـة  Word2003و در
فضای  Windows Xpتنظيم شوند؛ شمارة صفحه در متن در پایين هر صفحه درج شود .فاصـلة ميـان سـطور
1/5سانتیمتر باشد .تصاویر باید در فرمت  ، Jpegبـا کيفيـت تصـویری  dpi 300و یـا  ppi 300فرسـتاده شـده؛ خوانـا،
روشن و دقيق باشند.
تلفن تماس021-82884617 :
دورنگار دبيرخانه021-88028236 :
دورنگار مجله021-82884617 :
پيامنگارmodarescli@modares.ac.ir :
وب سايتhttp://clrj.modares.ac.ir :
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