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لط مشو مجية مطالعا

زبانو ا بنغو

وجه مشترك آثار گونهگون ادبی با همة تنوّع و تكثّري كه دارند ،یكی عنصر زبان
است و دیگر عنصر «ادبيّت»؛ و یكی از معيارهاي مهم سنجش ادبيّت هر متن،
«بالغت» است .به این ترتيب توجه به جنبههاي گوناگون زبانی و بالغی متون ،جزء
الینفک بسياري از تحقيقات ادبی است .از این رو گروه زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه
سمنان با انتشار مجلّهاي تخصصی ،این نوع پژوهشها را در دسترس صاحبنظران و
عالقمندان میگذارد .دوفصلنامة «مطالعات زبانی و بالغی» كه با درجة علمی ـ
ترویجی از سال ( 8344تا شمارة  88پایيز و زمستان  )8316انتشار یافته و از شمارة
( 86بهار و تابستان  )8316درجة علمی ـ پژوهشی دریافت كرده است؛ چنانكه از نام
آن پيداست ،مقاالتی را چاپ میكند كه به یكی از دو حوزة «زبان» یا «بالغت»
پرداخته باشند.
بخش «زبان» موضوعاتی همچون دستور ،لغت ،آواشناسی ،واجشناسی و تاریخ
زبان را در بر میگيرد كه گونههاي مختلف فارسی اعم از كهن ،معاصر ،رسمی ،ادبی،
محاوره ،گویشهاي ایرانی و لهجههاي محلی را شامل میشود.
بخش «بنغت» هم مباحث و نظریههاي قدیم و جدید این علم را بر اساس
متون نظم و نثر كهن و معاصر فارسی ،میكاود.
مجلّه ،آن دسته از مقالههایی را كه در حوزة «زبان» یا «بالغت» به مقایسة ميان
متون فارسی و دیگر زبانها پرداخته باشند ،نيز به چاپ میرساند؛ اما در خصوص
پژوهشهاي بالغی مربوط به قرآن كریم و نهج البالغه ،شرط مقایسه با متنهاي
فارسی را در نظر نمیگيرد و صرفاً به غلبة عنصر مشترك بالغت فارسی و عربی در
مقاله نظر دارد.

شيوهنامة ت اين مقالهگا د مجيّة

رعایت نکات زیر موجب سهولت در داوری ،ویراستاری مقالهها ،و انتشار به موقع مجلّه خواهد شد:
 مقاله ،مبتنی بر تحقیق و شامل مطالب نو و ابتکاری باشد. مقاله دارای ساختار منطقی ،منظم و مستند باشد. اصول نگارش زبان فارسی معیار ،در مقاله به دقت رعایت شود. مراجع و منابع مقاله از اصالت کافی برخوردار بوده ،در حوزة پژوهش مورد بحث ،شناختهشده باشند. عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. چکیده مقاله ،حداکثر در پانزده سطر ،به فارسی و انگلیسی ،همراه مقاله ارسال شود. چکیده انگلیسی نیز باید شامل عنوان مقاله ،ترجمه چکیده فارسی و کلیدواژهها باشد( .لطفاً از ترجمة چکیدهبه وسیلة مترجمهای ماشینی پرهیز کنید).
 ذکر کلیدواژههای مقاله (حداکثر هفت واژه) الزامی است. ابعاد صفحات مجله :صفحات  A4می باشد و حاشیه ها از باال و پایین  2.5سانتی متر و از چپ و راست 5..2سانتی متر می باشد.
 حجم مقاله ارسالی حتی االمکان از  52صفحه (به انداز صفحات تعریف شده در مجله) و تعداد کلمات درمقاله حداکثر از  .277کلمه فراتر نرود.
 قلم رایانهای تنظیم شده برای مقالهها بهشرح زیر است:* عنوان مقاله :با قلم ( B zar 15سیاه)
* عناوین اصلی مقاله( B zar 14 :سیاه)
* عناوین فرعی مقاله( B zar 13 :سیاه)
* متن مقاله(B zar13 :معمولی)
* چکیده و کلیدواژه( B zar 11 :ایرانیک)
( B zarمعمولی)

* فهرست منابع مقاله 11 :
*پاورقی( B zar 10 :معمولی)

* عنوان کتاب در داخل متن ایرانیک شود.
 مقاله های ارسالی منحصراً از طریق سامانه مجله به نشانی زیر پذیرفته میشود:http://rhetorical.journals.semnan.ac.ir
 مقاله باید شامل مقدمه (طرح موضو ع و پیشینه تحقیق) ،متن اصلی (بحث ،تحلیل و نقد موضوع) ،نتیجهگیریو منابع و مآخذ باشد.
 -عنوان مقاله و نام نویسنده (نویسندگان) به فارسی و انگلیسی ذکر شود.

 رتبه علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال نویسنده (نویسندگان) به فارسی و انگلیسی همراه با پستالکترونیکی و ذکر نام نویسنده مسؤول مشخص شود.
 چنانچه مقاله برگرفته از پایان نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد ،یادآوری آن در پانوشت ابتدای مقاله الزامیاست.
 اصول نشانهگذاری (سجاوندی) ،برای درستخوانی و برجستهکردن نقلقولها رعایت شود( .نشانهها دقیقاًچسبیده به کلمة قبل و کلمة بعد از آن با یک فاصله باشد)
 شیوه ارجاع منابع در این مجلّه به ترتیب زیر است:* ارجاعات مجله به صورت درونمتنی بوده و در نقلقولهای مستقیم :نشانی مختصر منبع به شکل زیر ،بالفاصله
بعد از نقلقولها در پرانتز ذکر میشود( :نام نویسنده ،تاریخ انتشار :شمارة جلد /شمارة صفحه) .مثالً (دهخدا،
.)38 /1 :3131
 در پایان مقاله ،مشخصات کتاب شناسی (منابع و مراجع) به طور کامل ،به ترتیب الفبایی نام مؤلفان به ترتیبزیر بیان شود:
* (برای کتاب) :نام خانوادگی ،نام (لقب معروف) (تاریخ نشر) ،نام کتاب (سیاه) ،نام مترجم یا مصحح،
شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل نشر :نام ناشر.
مثالً :دهخدا ،علی اکبر ( ،)3131امثال و حکم ،ج ،5چ ،5تهران :امیرکبیر.
* (برای مقاله) :نام خانوادگی ،نام (سال نشر) ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،شماره دوره ،شماره نشریه ،شماره
صفحات.
* (برای منابع اینت رنتی) :نام خانوادگی ،نام نویسنده (آخرین تاریخ روزآمدسازی سایت یا تاریخ نقل) ،عنوان
موضوع ،نشانی سایت (پایگاه الکترونیکی).
 در اقتباس آزاد از مراجع و منابع ،مخاطب مقاله در متن یا پانوشت همان صفحه ،به اصل منبع و صفحههایمورد نظر ارجاع داده شود.
 آوانگاری التین اعالم غیرفارسی و واژه های محلّی ،در پانوشت همان صفحه به صورت چپچین ذکر شود. مقالهها پس از داوری تخصصی و احراز شرایط در هیأت تحریریه مجلّه چاپ میشوند. مسؤولیت مطالب مقالهها به عهده نویسنده (نویسندگان) است و نظرات ارائه شده ،دیدگاه مجله نیست. مطالب مستخرج از پایاننامه ها ،با تأیید استاد راهنما و همراه با نام ایشان در مقاله چاپ میشود. مجلّه ،در ویرایش زبان مقاله ،آزاد است. رسم الخط مورد پذیرش این مجله بر اساس دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. ترتیب اسامی نویسندگان و نویسندة مسؤول حتماً باید در فایل نویسندگان مشخص شده باشد و نام نویسندگانبعد از ثبت نام مقاله و ارسال به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.
 کلیه مکاتبات پس از ثبت نام و ارسال مقاله در سامانه بصورت خودکار با کسی انجام میشود که به عنوان نویسندةعهده دار مکاتبات در سامانه مشخص شده است.
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يادداشت سردبير
آلهــی! نامـــه را آغــاز کــردم

به نامــت باب نامـه باز کردم

زبــان را در فصـــاحت راه دادم

دهــان را در بالغت برگشادم

توکّل بر خـدا ،تقصیر بر خویش

نهـادم این نهایت نامه در پیش
(عطار ،الهی نامه)

لطف بیکران حضرت دوست را شاکریم که فرصتی عطا کرده است تا در
حوزة فرهنگ غنی و زبان و ادب این مرز و بوم ،نقشی هرچند ناچیز ایفاء کنیم
و برای حفظ و گسترش زبان گرانسنگ و دیرسال پارسی که باالترین نمود آن
با بکارگیری عنصر بالغت در نظم و نثر فارسی به منصّة ظهور میرسد ،در حد
توان خود بکوشیم.
دوفصلنامة «مطالعات زبانی و بالغی» از سال  3133تا کنون با همة فراز و
نشیبهایی که داشته ،توانسته است با انتشار حدود  357مقاله در زمینة زبان و
بالغت فارسی ،سهم اندکی در این پاسداشت بر عهده بگیرد؛ و امیدوار است
اینک که با موافقت کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور و همّت
همکاران محترم مجله در بخش علمی ،مدیریتی و فنی ،از شمارة ( 32بهار و
تابستان  )89به درجة علمی ـ پژوهشی نائل گشته ،در ایفای این نقش و داشتن
این سهم بیش از پیش تالش نماید.
حیات فرهنگی و ادبی هر ملتی در گرو استحکام زبان مشترک سرزمینی و
جلوههای ادبی آن است؛ و دستاندرکاران مجلة مطالعات زبانی و بالغی که
عنصر بالغت را در زبان میکاود و می نمایاند ،یقین دارند که انتقال این تجربه-
های علمی و جایگاه و ارزش زبان فارسی به نسلهای جوان امروز و نسل فردا،
بزرگترین خویشکاری است که توان انجام آن را دارند و برای آن با کمک

هیأت تحریریه ،مشاوران و داوران ارجمند مجله و البته نویسندگان مقاالت
خواهند کوشید .و انتظار دارند که نویسندگان محترم با ارسال مقالههایی که در
آنها شرایط علمی و شیوة ویرایشی مجله رعایت شده ،ما را در تسریع زمان
داوری و انتشار به موقع مجله یاری نمایند.
این اشاره الزم است که در این شماره هنوز شاهد چاپ مقالههایی هستیم که
همپوشانی موضوعی آنها با موضوع مجله صددرصدی نیست و این بدان خاطر
است که مقاالت مذکور پیشتر پذیرش شده بودند و بنا به اجرای تعهدات
اخالقی و علمی ،اقدام به انتشار آنها کردهایم؛ ولی با توجه به ارتقاء درجة مجله
و تغییرات در هیأت تحریریه و سیاست جدید مدیریت مجله ،و نیز تعهد افزونتر
به پایبندی به اصول علمی و حفظ سطح پژوهشی مجله و فعالیت درحوزة
تخصصی آن ( زبان و بالغت) ،پس از این از پذیرش و انتشار مقاالت غیر مرتبط
به حوزة گستردة زبان و بالغت خودداری خواهد شد و نیز از پذیرفتن مقاالت
یک سویة زبانی و بالغی که فقط به گزارش مکانیکی وجود یک یا چند عنصر
بالغی خاص در متون ،بدون مبانی نظری و مسائل تطبیقی و دستاوردهای جدید
بالغی و زبانی پرداختهاند ،معذور خواهیم بود.
هلل حمداً اوالً و آخراً
سردبیر

