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خط مشی فصلنامه
ات هر جامعه ،به عنوان اصلیتر ین حامل سنت فرهنگی آن جامعه ،بر
نقش و اهمیت زبان و ادبی ِ
هیچکس پوشیده نیست .هم از اینسان ،ادبیات و فرهنگهای محلی ،همواره یکی از سرچشمههای
اصلی فرهنگ و هنر هر کشور و ملتی را برمیساختهاست .این بخش از فرهنگ و هنر ،نه تنها
گنجینهای از میراث تاریخی هر جامعه را شامل میشود و گوشههای کمتر شناختهشدۀ تاریخ،
اسطوره ،خیال و خاطرۀ مردم آن دیار را با خو یش برمیکشد ،که بهعالوه ،چونان منبعی غنی از آیین،
هنر ،بالغت و لغات دانسته میشود.
کشور پهناور ایران با سابقۀ بلند تاریخی خود ،در گوشه و کنار ،پایگاه و پناهگاه مردم ،اقوام و
قومیتهایی است که هر یک به سهم خود در برساختن تاریخ پرافتخار آن نقش داشتهاند .این مردمان،
هر یک دارای ذخیرهای از میراثی فرهنگی و هنری و ادبی میباشند که از ابعاد گوناگون و با جنبههای
مکمل در ساختن حیات فرهنگی ایرانیان موثر بودهاند .تنوع زبانها ،گو یشها و لهجههای مردم
ایرانزمین به حدی است که در کمتر نقطهای از جهان پهناور ما نظیر و شبیه دارد .این زبانها،
گو یشها و لهجهها ،هم از جهت حفظ بخشهایی مهم از تاریخ ادب و هنر ایرانی ،هم از جهت حفظ
واژگان کمتر شناختهشده ،و نیز از جهات فرهنگشناسی و مردمشناسی،
و نگاهداری گنجینۀ لغات و
ِ
دارای اهمیتی غایی میباشند و این عرصه ،بستری برای تحقیق و مطالعۀ گروههای مختلف
ادبپژوهی ،جامعهشناسی ،فرهنگشناسی و زبانشناسی به شمار میآید.
فصلنامۀ «ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین» در همین راستا پذیرفتار مقاالت پژوهشی
گون ادب محلی به کاوش میپردازند و بدان ارج مینهند.
محققانی است که در جنبههای گونه ِ
امید است دورۀ جدید فصلنامه که با اعتبار علمی– ترویجی منتشر میشود ،بتواند بیوقفه و به
شکلی منظم در دسترس پژوهندگان و عالقهمندان ادبیات و زبانهای محلی این کشور پهناور قرار
بگیرد.

آیین پژوهشی مقاالت
مقالۀ ارسالی باید:
 تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده (یا نویسندگان) باشد .مقاالت باید نتیجه کاوشها وپژوهشهای علمینو یسنده بوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتایج تازهای منتهی شوند.
 در نشریۀ دیگری چاپ و یا همزمان برای دیگر مجالت داخلی یا خارجی ارسال نشده باشد .نویسندهپس از ارسال مقاله به دفتر این مجله الزم است تعهد دهد که تا حصول نتیجۀ داوری ،مقاله را به نشر یۀ دیگری
ارسال نکند.

شیوهنامۀ نگارش مقاالت


ترتیب بخشهای مقاله

.1

چکیده به فارسی

-

سعی شود چکیده خالصهای از بیان مسئله ،روش و نتیجۀ مقاله را در بر داشته باشد.

باشد.
-

چکیده نباید از  150کلمه کمتر و از  300کلمه بیشتر باشد .کلیدواژهها میتواند از  4تا  8واژه
عنوان مقاله بر فراز چکیده آورده شود.
نام و مرتبۀ علمینویسنده در چکیده آورده شود.

 .2مقدمه
مقدمه دربردارندۀ عناصری از ایندست باشد :بیان مسئله ،هدف ،پرسش یا فرضیه ،پیشینه ،روش،
ضرورت ،و جز این.
.3

پردازش موضوع مقاله

.4

نتیجهگیری

.5

کتابنامه (فهرست منابع و مآخذ)

.6

چکیدۀ انگلیسی

 نکات مهم و کلیدی
 .1در رسمالخط ،اصل گسستهنو یسی فارسی رعایت شود.
 .2ابیات در متن از نظر چینش تنظیم گردند.

 .3الزم است که عبارات و ابیات محلی به صورت دقیق و با رسمالخط فارسی نوشته شوند و سپس به
صورت علمیبا عالئم کوچک آوانگاری گردند .در این نظام آوایی برای هر صدا نماد خاصی در نظر گرفته
شدهاست؛ برای مثال «ش» با عالمت « ،šچ» با « ،čآ» به صورت « ،ăغ» به صورت « ،γخ» با  xو ...
نشان داده میشوند.
 .4فاصلهها و نیمفاصلهها رعایت شوند .بین هر دو کلمۀ مستقل یک فاصله و بین اجزای کلمات و
ّ
تعبیرهای مرکب نیمفاصله دادهشود.
 .5عالیم نگارشی همچون نقطه ،ویرگول و  ...باید به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا
شود .عالمتهای گیومه و پرانتز باید به ابتدا و انتهای عبارت متصل باشند.
 .6حرف واو عطف در متن فارسی به صورت جدا از کلمۀ پیشین و پسین باشد.
 .7در صورت وجود اصطالحات و نامهای خاص التین الزم است این تعابیر بالفاصله پس از فارسی
آنها ،درون پرانتز نوشته شوند.
 محیط نگارش و قلمها
 .1مقاالت باید تحت برنامۀ  ،WORD XP 2007حداکثر در  20صفحۀ  23سطری حروفنگاری شوند.
 .2متن فارسی با قلم  ،Badrو بخش آوانگاری با قلم  Times New Romanحروفنگاری شود.
 .3اندازۀ قلمها به شرح زیر باشد:
-

عنوان مقاله با  15تیره نوشتهشود.

-

عناوین اصلی در متن با قلم  14تیره نوشتهشود.

-

عناوینفرعی در متن با قلم  13تیره نوشتهشود.

-

متن مقاله با قلم  13نازک نوشتهشود.
ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز (هالل) با قلم  10باشد.
کلمات وحروف التین به خاطر هماهنگی با متن ،با قلم  10نوشتهشود.

 فاصلهبندیها
 .1عنوان مقاله بدون فاصله از سرصفحه نوشته شود.
 . 2نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد .در پانوشت مشخصات آنان نوشته شود.
 . 3فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود ،دو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد (یک اینتر اضافه زده
شود).
 .4اولین بند بعد از هر عنوان همطراز متن و بدون تورفتگی نوشته میشود ،اما سایر بندها با نیم سانت
تورفتگی نوشته شود.
.5کلمۀ چکیده ،کلیدواژهها ،عناوین اصلی و فرعی همطراز متن نوشته میشوند.

 .6متن چکیده ،از سمت راست با یک سانت تورفتگی نوشته میشود.


کتابنامه وشیوۀ منبعنویسی

 .1تمام ارجاعات داخل متن ،غیر ایرانیک نوشته میشوند .نحوۀ ارجاع درونمتنی به این صورت است:
(نام خانوادگی نویسنده ،سال :صفحه) .اگر کتاب چند جلدی باشد ،به این صورت( :نام خانوادگی نو یسنده،
سال ،ج :صفحه) .دربارۀ برخی کتب کالسیک مانند شاهنامۀ فردوسی که دارای دفاتر مختلفند ،میتوان به این
شکل ارجاع داد( :فردوسی ،سال ،شماره دفتر :شماره بیت).
 . 2بخش منابع و مآخذ بر اساس حروف الفبا و به این ترتیب باشد .1 :کتابها  .2پایاننامهها .3 ،مجالت
و  .4پایگاههای اینترنتی.
 .3منبعنویسی کتابها بدین شکل باشد :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده( ،سال انتشار داخل
پرانتز) ،عنوان کتاب  ،Boldنام مترجم یا مصحح کتاب ،نوبت چاپ ،مکان انتشار ،ناشر.
.4

منبعنویسی مجالت بدین شکل باشد :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده( ،سال انتشار داخل

پرانتز)« ،عنوان داخل گیومه» ،نام مجله  ،Boldمکان انتشار ،ناشر ،شماره صفحات (از ص تا ص).
 .5منبعنویسی مقاالت اینترنتی بدین شکل باشد :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده( ،تاریخ و زمان
درج مقاله در وبگاه)« ،عنوان موضوع داخل گیومه» ،نام و نشانی اینترنتی.
مقاله را به نشانی سامانۀ مجله ) )www.adabemahali.iauyasooj.ac.irارسال کنید.

 .1مالحظات
 این فصلنامه در رد و پذیرش مقاالت ،بر اساس نظر یات داوران و مشاوران علمیمجلهو نیز در و یراستاری آنها آزاد است.
 مسئولیت مقاالت ،از نظر علمیو حقوقی ،بر عهدۀ نو یسندگان است. نویسنده مسئول مقاله ،موظف به تکمیل و امضای فرم ضمانت چاپ مبنی بر صحتدادهها و رعایت اخالق علمی است.
 مقاالت در یافتشده ،به نو یسندگان برگشت داده نخواهند شد. -در صورت تأیید و چاپ مقاالت ،به نو یسندگان ،یک نسخه از مجله اهدا خواهد شد.
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