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خط مشی مجلة مطالعات زبانی و بالغی
وجه مشترک آثار گونهگون ادبی با همة تنوّع و تکثّری که دارند ،یکی عنصر زبان
است و دیگر عنصر «ادبیّت»؛ و یکی از معیارهای مهم سنجش ادبیّت هر متن،
«بالغت» است .به این ترتیب ،توجه به جنبههای گوناگون زبانی و بالغی متون ،جزء
الینفک بسیاری از تحقیقات ادبی است .از این رو گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه
سمنان با انتشار مجلّهای تخصصی ،این نوع پژوهشها را در دسترس صاحبنظران و
عالقمندان میگذارد .دوفصلنامة «مطالعات زبانی و بالغی» که با درجة علمی ـ
ترویجی از سال ( 8311تا شمارة  81پاییز و زمستان  )8315انتشار یافته و از شمارة
( 85بهار و تابستان  )8311درجة علمی ـ پژوهشی دریافت کرده است؛ چنانکه از نام
آن پیداست ،مقاالتی را چاپ میکند که به یکی از دو حوزة «زبان» یا «بالغت»
پرداخته باشند.
بخش «زبان» موضوعاتی همچون دستور ،لغت ،آواشناسی ،واجشناسی و تاریخ
زبان را در بر میگیرد که گونههای مختلف فارسی اعم از کهن ،معاصر ،رسمی ،ادبی،
محاوره ،گویشهای ایرانی و لهجههای محلی را شامل میشود.
بخش «بالغت» هم مباحث و نظریههای قدیم و جدید این علم را بر اساس
متون نظم و نثر کهن و معاصر فارسی ،میکاود.
مجلّه ،آن دسته از مقالههایی را که در حوزة «زبان» یا «بالغت» به مقایسة میان
متون فارسی و دیگر زبانها پرداخته باشند ،نیز به چاپ میرساند؛ اما در خصوص
پژوهشهای بالغی مربوط به قرآن کریم ،شرط مقایسه با متنهای فارسی را در نظر
نمیگیرد و صرفاً به غلبة عنصر مشترک بالغت فارسی و عربی در مقاله نظر دارد.

شيوهنامة تدوين مقالهها در مجلّة

رعایت نكات زیر موجب سهولت در داوری ،ویراستاری مقالهها و انتشار به موقع مجلّه خواهد شد:
 مقاله ،مبتنی بر تحقيق و شامل مطالب نو و ابتكاری باشد. مقاله دارای ساختار منطقی ،منظم و مستند باشد. اصول نگارش زبان فارسی معيار ،در مقاله به دقت رعایت شود. مراجع و منابع مقاله از اصالت كافی برخوردار بوده ،در حوزة پژوهش مورد بحث ،شناختهشده باشند. عنوان مقاله كوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. چكيدة فارسی مقاله ،حداكثر در پانزده سطر همراه مقاله ارسال شود. چكيده انگليسی از چكيدة فارسی مفصّلتر باشد و در واقع خالصهای از دستاوردهای مقاله را ارائه دهد( .لطفاًاز ترجمة چكيده به وسيلة مترجمهای ماشينی پرهيز كنيد).
 ذكر كليدواژههای مقاله (حداكثر هفت واژه) به فارسی و انگليسی الزامی است. ابعاد صفحات مجله :صفحات  A4و حاشيه ها از باال و پایين  4.0سانتی متر و از چپ و راست  5..4سانتی مترمی باشد.
 حجم مقاله ارسالی حتی االمكان از  04صفحه (در اندازة صفحات تعریف شدة مجله) و حداكثر از .422كلمه فراتر نرود.
 قلم رایانهای تعيين شده برای مقالهها بهشرح زیر است:* عنوان مقاله :با قلم ( B zar 15سياه)
* عناوین اصلی مقاله( B zar 14 :سياه)
* عناوین فرعی مقاله( B zar 13 :معمولی)
* متن مقاله(B zar13 :معمولی)
* چكيده و كليدواژه( B zar 11 :ایتاليک)
* فهرست منابع مقاله ( B zar 11 :معمولی)
*پاورقی( B zar 10 :معمولی)
* نام كتابها در داخل متن ایتاليک 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 موضوع و پيشينه تحقيق) ،متن اصلی (بحث ،تحليل و نقد موضوع) ،نتيجهگيریو منابع و مآخذ باشد.
 -عنوان مقاله و نام نویسنده (نویسندگان) به فارسی و انگليسی ذكر شود.

 رتبه علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال نویسنده (نویسندگان) به فارسی و انگليسی همراه با پستالكترونيكی و ذكر نام نویسنده مسئول مشخص شود.
 چنانچه مقاله برگرفته از پایان نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد ،یادآوری آن در پانوشت ابتدای مقاله الزامیاست.
 اصول نشانه گذاری (سجاوندی) ،برای درستخوانی و برجستهكردن نقلقولها رعایت شود (نشانهها بدونفاصله از كلمة قبل و یک فاصله از كلمة بعدی قرار گيرد).
 شيوة ارجاع منابع در این مجلّه به ترتيب زیر است:* ارجاعات مجله به صورت درونمتنی بوده و در نقلقولهای مستقيم :نشانی مختصر منبع به شكل زیر ،بالفاصله
بعد از نقلقولها در پرانتز ذكر میشود( :نام نویسنده ،تاریخ انتشار :شمارة جلد /شمارة صفحه) .مثالً (دهخدا،
.)38 /8 :3838
 در پایان مقاله ،مشخصات كتاب شناسی (منابع و مراجع) به طور كامل ،به ترتيب الفبایی نام مؤلفان به ترتيبزیر بيان شود:
* (برای كتاب) :نام خانوادگی ،نام (لقب معروف) (تاریخ نشر) ،نام كتاب (سياه) ،نام مترجم یا مصحح،
شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل نشر :نام ناشر.
مثالً :دهخدا ،علی اكبر (علّامه) ( ،)3838امثال و حكم ،ج ،0چ ،0تهران :اميركبير.
* (برای مقاله) :نام خانوادگی ،نام (سال نشر) ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،شماره دوره ،شمارة نشریه ،شماره
صفحات.
* (برای منابع اینترنتی) :نام خانو ادگی ،نام نویسنده (آخرین تاریخ روزآمدسازی سایت یا تاریخ نقل) ،عنوان
موضوع ،نشانی سایت (پایگاه الكترونيكی).
 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 التين اعالم غيرفارسی و واژه های محلّی ،در پانوشت همان صفحه به صورت چپچين ذكر شود. مقالهها پس از داوری تخصصی و احراز شرایط در هيأت تحریریه مجلّه چاپ میشوند. مسئوليت مطالب مقالهها به عهده نویسنده (نویسندگان) است و نظرات ارائه شده ،دیدگاه مجله نيست. مطالب مستخرج از پایاننامه ها ،با تأیيد 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. ترتيب اسامی نویسندگان و نویسندة مسئول حتماً باید در فایل نویسندگان مشخص شده باشد و نام نویسندگانبعد از ثبت نام مقاله و ارسال به هيچ عنوان قابل تغيير نيست.
 كليه مكاتبات پس از ثبت نام و ارسال مقاله در سامانه بصورت خودكار با نويسندهاي انجام ميشود كه به عنوانعهده دار مكاتبات در سامانه مشخص شده است.
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هشتم آبان سال  83برای زبان سرة پارسی ،برای شعر و قصيده اش و برای تصحيح انتقادی نسخههای ارزشمند
كهن ایرانی از سعدی تا سنایی و از نظيری تا نزاری و ...مشحون از دریغا و اندوه و زمزمة دروا بود:
رهروان چون آفتاب آزاد و خندان رفتهاند

من چرا چون ذره سرگردان و دروا ماندهام
(خاقانی)

مصفادل آزادة سخن پارسی بعد از مدتی بيماری و دوری از دنيای پرهياهوی تریبونها و كفزدنها ،در آغوش
پُر مهر خانه و خانوادة خویش به سوی معبود و دلدارش شتافت.
دریغ بود اگر این مجله كه عنوان زبان و بالغت را بر دوش میكشد و این شاگرد كه سالها ( )3832-3833
افتخار شاگردی استاد را در دانشگاه تهران داشت ،یادی از آن زباندان فصيح و اندیشمند بليغ نمیكرد .بسياری
از همنسالن بنده ناچيز  -استادان ميانسال  -كنونی زبان و ادبيات فارسی دانشگاههای ایرانزمين و حتی بعضاً در
شبهقاره و نيز گروه بزرگی از معلمان ادبياتِ مدارس این فرخنده مرزوبوم پارسی ،بیتردید ریزهخوار سفرة
كالسهای فردوسی  ،سعدی  ،حافظ و موالنای دكتر مظاهر مصفا ( 3883-3833هـ.ش ) بودهاند .كالسهایی
پرشور و شوق و عشق و سوز كه رستم شاهنامهاش ،مرشد عرفانی سياوش بود و پير چنگی مثنویاش ،پهلوان
هفتخان وادی عشق ،سعدیاش معلم عشق و اخالق؛ و حافظش حافظِ مُلک سليمانی بود كه به هيچ قيمتی با
زندان اسكندر سوداش نمیكرد ،استاد مصفّا صفای دریاگونة كالسهای درس دانشگاه تهران بود.
گرچه تمركز بيشتر استاد مصفّا در حوزة پژوهشهای ادبی بر تصحيح نسخ فارسی همچون مجمعالفصحا و
بخشی از جوامع الحكایات عوفی و ...بود؛ امّا شأن استادی و شاعری او بر دیگر جنبههای شخصيتیاش غلبه
داشت .جهانبينی او به تمامی در شعرهایش انعكاس یافتهاست ،شعری كه به رغم تنوع قالبهایش بر درونمایهای
واحد استوار است كه میتوان از آن به فلسفة وجودی تعبير كرد؛ اشعاری غالباً با حدیث نفسی كه در رنج و
مرارت روح و جان و نه معيشت و حيات جهان ،تنيده است؛ اما مرارت و نوميدی و اندوه شكوهمندی كه از او
انسانی وارسته و آزاده در امور دین و دنيایش ساخته بود با فردیتی ویژه خویش كه جای تقليد برای هيچ كسی
باقی نمی گذارد .حتی اگر در وزن و قالب و مضمون شاعرانی پيرو كالم استوارش باشند .در این شماره و شمارة
بعدی با افتخار مقاالتی از ایشان و یا دربارة ایشان منتشر خواهيم كرد.
نامش هماره در جان ادبيات پارسي ماندگار بادا

عصمت اسماعيلی

 - 3این رباعی از استاد مصفاست كه به دست خویش در دفتر یادداشت این شاگرد به یادگار نگاشتهاند و زینتبخش صفحة
نخست این شماره است.

دستخط دكتر مظاهر مصفا
استاد ممتاز دانشگاه تهران (تولد - 3833 :وفات)3883 :

