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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 داوري ،ویراستاري مقالهها و انتشار به موقع مجلّه خواهد شد:
 مقاله ،مبتنی بر تحقيق و شامل مطالب نو و ابتكاري باشد. مقاله داراي 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 گویاي محتواي مقاله باشد. چكيدة فارسی مقاله ،حداكثر در پانزده سطر همراه مقاله ارسال شود. چكيده انگليسی از چكيدة فارسی مفصّلتر باشد و در واقع خالصهاي از دستاوردهاي مقاله را ارائه دهد( .لطف ًااز ترجمة چكيده به وسيلة مترجمهاي ماشينی پرهيز كنيد).
 ذكر كليدواژههاي 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 رایانهاي تعيين شده براي 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 هاي 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) ،نتيجهگيريو 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 ،یادآوري آن در پانوشت ابتداي مقاله الزامیاست.
 اصول نشانهگذاري (سجاوندي) ،براي درستخوانی و برجستهكردن نقلقولها رعایت شود (نشانهها بدونفاصله از كلمة قبل و یک فاصله از كلمة بعدي قرار گيرد).
 شيوة ارجاع منابع در این مجلّه به ترتيب زیر است:* ارجاعات مجله به صورت درونمتنی بوده و در نقلقولهاي مستقيم :نشانی مختصر منبع به شكل زیر ،بالفاصله
ال (دهخدا،
بعد از نقلقولها در پرانتز ذكر میشود( :نام نویسنده ،تاریخ انتشار :شمارة جلد /شمارة صفحه) .مث ً
.)38 /8 :3838
 در پایان مقاله ،مشخصات كتاب شناسی (منابع و مراجع) به طور كامل ،به ترتيب الفبایی نام مؤلفان به ترتيبزیر بيان شود:
* (براي 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 حکم ،ج ،0چ ،0تهران :اميركبير.
* (براي مقاله) :نام خانوادگی ،نام (سال نشر) ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،شماره دوره ،شمارة نشریه ،شماره
صفحات.
* (براي منابع اینترنتی) :نام خانوادگی ،نام نویسنده (آخرین تاریخ روزآمدسازي 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 صفحههايمورد نظر ارجاع داده شود.
 آوانگاري التين اعالم غيرفارسی و واژه هاي محلّی ،در پانوشت همان صفحه به صورت چپچين ذكر شود. مقالهها پس از داوري تخصصی و احراز شرایط در هيأت تحریریه مجلّه چاپ میشوند. مسئوليت مطالب مقالهها بهعهده 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 مکاتبات پس از ثبت نام و ارسال مقاله در سامانه بصورت خودكار با نويسندهاي انجام ميشود كه به عنوانعهده دار مکاتبات در سامانه مشخص شده است.
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يادبود دكتر عصمت اسماعيلي؛ سردبير فقيد مجلّة مطالعات زباني و بالغي
دهم تير ماه  3850در زنجان متولّد شد .در خانوادهاي همچون بسياري از خانوادههاي
ایران آن روز ،ساده و معمولی ،امّا در دامان مادري چون آبِ روان ،با ایمانی ساده و ناب كه
همچون خودش ،بسيار زودهنگام بار سفر بربسته بود و رفته بود و یادكردش مدام با اشک و
افسوس بود؛ حتّی براي من كه سعادت دیدارش را نداشتم؛ امّا روایت حضورش از زبان دختر
برومندش ،همواره طعمی تلخ و شيرین به كامم مینشاند .آن ميراث معنوي هماره با او بود.
عرفان حضورش كمتر كسی را بی نصيب میگذاشت .مثل بسياري از هم نسالنش تا پایان
درسِ مدرسه در خانواده بود و همراه و هميار آنها ،كه خود قصّهها داشت از سختی زندگی
در زنجان پنجاه سال پيش؛ سختیها و مرارتهایی كه با اشراق وجود مادر ،دیگر نه سختی و
مرارت ،كه آميزهاي از عشق و مقاومت بود .و باز بسان بسياري از جوانان آن سالها ،آرمانگرا
بود و پرشور ،امّا عبور از آستانة جوانی ،بیآسيب هم نبود .و بعد از همة اینها ،ورود به
دانشگاه بود در سال  383.با عزم جزم و آرزوهاي بلند .ورودي با وقفه از پس انقالب
فرهنگی و چند سال تعطيلی دانشگاهها و  . ...این سالهاي انتظار نيز ،بخشی به كار گذشته بود
و بخشی به هنر عكّاسی و فيلم كه جاي خود را در دانشگاه به ادبيات داد ،و بخشی به
ناگزیري .تدریس در نهضت سوادآموزي ،تنها ،كار نبود؛ بخشی از جلوة عملی همان آرمانی
بود كه در سر داشت؛ آرمان اعتالي آگاهی جامعه و بویژه زنان و محرومان .نهضت بود؛
نهضتی بر ضد ناآگاهی ،بی هيچ چشمداشت مادّي.
دانشگاه امّا قرار بود آغاز فصل دیگري باشد؛ قرار بود همة آن نامالیمات در این كعبة
آمال رنگ ببازد .سال  3.طيفی از دانشجویانی به گروه ادبيّات فارسی دانشگاه تهران قدم
نهاده بودند كه با نوجوانان درسخوان متعارف آن روزها فرق داشتند؛ كسانی كه سرد و گرم
زندگی را چشيده بودند و از پس سالها انتظار و سرسختی ،بدینجا رسيده بودند و عصمت
اسماعيلی یكی از اینان بود .دانشجویی با "حضوري قاطع و بی تخفيف" ،درسخوان و پرشور
و باانگيزه كه در تمام فعّاليتهاي دانشجویی مشاركت فعّال داشت؛ از كالسهاي شعر و
داستان تا عضویت در تيم كوهنوردي دانشگاه تهران كه سه بار دماوند را به قله صعود كرده
بود .همواره از گفتن "ترین" ابا داشتهام و حاال گزیري ندارم كه مكرّر از آن استفاده كنم؛
زیرا او پرشورترین و مصمّمترین دختري بود كه دانشگاه تهران در دهههاي  32و  .2به خود
دیده بود .حضورش حجيمتر و قاطع تر از آن بود كه در این دو دهه ،حتّی از چشم یک تن

جا مانده باشد .دختري درسخوان كه آمده بود تا جبران سالهاي ازدسترفته را بكند .بهترین
گواه این روایت ،استاد عزیزمان ،دكتر اميربانو كریمی است كه این تفاوت را درك كرد و تا
آخرین دم حياتش ،هماره مادرانه از او حمایت كرد و از بذل مهر و محبت خویش در كامها
و ناكامیهایش دریغ نورزید .ـ پایدار باد سایه آن بزرگ بانو بر سر ما و ادبيات ایران .عصمت
اسماعيلی ،نمونه تمام عيار ایمان به وظيفه بود .سخاوتمندانه گرما میبخشيد ،لبخند میپاشيد،
مهر میورزید ،و همدالنه یاري میكرد :صداي گرمش در نوارهاي كاست روشندالن آن
روزهاي دانشگاه ،نمونهاي كوچک از این نورپاشی و اميدبخشی است .در بذل همة این
فضيلتها ،نه سلسلهمراتب میشناخت ،نه جنسيّت میدید و نه هيچ مالحظة حقير دیگري
داشت.
عاشق دنياي هنر و تكنيک بود .با دوربين عكّاسی ،لحظه هاي بسياري از زندگی را در
قاب تصویر ماندگار كرد .سري هم به فيلمسازي زد؛ امّا معلّمی دست از سرش برنداشت؛
همان كاري كه زندگیاش را به تمامی بر سر آن نهاد .در هر كاري از تمام وجود هزینه می-
كرد و در مع ّلمی ،به غایت .از نخستين روزهاي ورود دیرهنگامش به دانشگاه ،در جنوبیترین
نقطة تهران ،در پی پرورش استعدادهاي درخشان دخترانی برآمد كه بيش از همه مستحق
دانش و مهر بيكران او بودند و بیتردید ،او جزء ماندگارترین خاطرة انسانی آنهاست .از همان
سالهاي آغازین تحصيل ،احساس مسئوليّتش در قبال زبان فارسی ،او را به مؤسسة لغتنامة
دهخدا كشاند و تا سالها با انگيزهاي مثالزدنی در كار ویرایش آن فرهنگ ،كوشيد .درس،
تنها یک وجه زندگی او بود؛ در تمام دوران دانشجویی وجه دیگر زندگیاش ،كار بود و
كار ،و گاهی دو سه كار توأمان .معلّمی ،كار ادبی در رادیو ،كار لغتنامه و كارهاي خرد و
كالن دیگر .پس از آن نيز به كار تصحيح فرهنگ واژة دو جلدي شميم پرداخت .پایاننامة
كارشناسی ارشد و رسالة دكتري او نيز تصحيح دیوان ارزشمند شرفالدّین شفروه اصفهانی
از حلقههاي گمشدة شعر قرن ششم به راهنمایی دكتر اميربانو كریمی بود كه شاهد بودم چه
روزان و شبانی ،سر در سر این كار كرد و با چه عزم و انگيزه و شوري در جستوجوي
نسخههاي متعدّد آن برآمد -كه یافتنش در آن روزها كار ساده اي نبود .مقدّمة ارزشمندش بر
این رسالة حجيم آمادة چاپ ،نيز به خوبی بيانگر اشراف و سختكوشی او در این كار است.
آخرین كار او در این حوزه -كه حوزة تخصصیاش بود -تصحيح دو جلد دیوان شعر عالمه

مازندرانی است كه به همّت دانشگاه سمنان به چاپ رسيده است .مصحّحی صبور و دقيق بود،
اگر غم دیگران و انواع مسئوليتهاي خودتعریفكرده ،امانش میداد.
از مهر  3832كه به عنوان عضو هيأت علمی دانشگاه سمنان ،عازم این شهر كویري شد،
بهار را هم در كولهبارش گذاشت و اميد و سرسبزي و رویش را .بارانی شد بر دلهاي تشنة
دانشجویان و دوستانش .هيچگاه از سكنا در این شهر گالیهاي نداشت و با شهر ساحلی من
مقایسه نمیكرد؛ زیرا خودش ساحل آرامش اطرافيانش بود در تالطمات زندگی .گروه زبان
و ادبيّ ات فارسی دانشگاه سمنان را بر صفر بنا نهاد و با تالشی شبانروزي و خستگیناپذیر ،آجر
بر آجرش نهاد و پلّه بر پلّهاش افزود تا امروز بنایی باشد مستحكم ،و یكی از پویاترین و
گستردهترین گروههاي آموزشی دانشگاه سمنان كه اكنون دانشآموختگان دكترياش نيز
رداي معلّمی بر تن دارند .شاید از همين رو تمام سالهایی كه در ایران حضور داشت،
همكارانش مدیریّت گروه را با طيب و اطمينان خاطر بدو میسپردند .غنا و ارتقاي كتابخانة
دانشگاه سمنان ،یكی از دغدغههاي هميشگیاش بود و براي توسعة آن بسی كوشيد .پایان-
نامهها و رسالههایی كه رج شدهاند در اتاق كارش در دانشگاه و در كتابخانهاش در خانه-
كتابخانهاي كه هدیه كرده است به دانشگاه سمنان و دانشجویانی كه از این پس میآیند و ردّ
نگاه و دستانش را بر خطوط كتابهایش میجویند -گواهی بر ثمرات ماندگار كوششهاي
بیدریغ اویند كه براي كمک به انجام آنها خانه و دانشگاه نمیشناخت و چه بسيار كه یک
روز تعطيل آخر هفته نيز ميزبان دانشجویان بود در خانه؛ از آن رو كه كارهاي بسيار دانشكده،
ممكن بود مجال تمركز بر كار رساله را به او ندهد.
مجلّة علمی -پژوهشی مطالعات زبانی و بالغی كه افزون بر عزم آهنين ،كفشی آهنين نيز
میطلبيد ،از تولّد تا بلوغ امروزش را محصول پایورزيهاي خستگی ناپذیر اوست .به دليل
وجود گویش سمنانی ،اصرار او بر احتواي مجلّه بر مباحث زبانی بود تا محملی هم براي
پرداختن به این گویش باشد .در همين راستا نخستين همایش ملّی «پژوهشی در گویش
سمنانی» را با یاري برخی همكاران دانشكدة علوم انسانی در ديماه  3838برگزار كرد و خود
دبير اجرایی آن شد؛ همچنين دبيركلّیِ همایش بينالمللی «گویشهاي مناطق كویري ایران» را
كه در آذرماه  3838برپا گردید ،به عهده گرفت .در هر دو همایش ـ كه با حضور استادان
مبرّز زبانشناسی و گویششناسی ایرانی و غيرایرانی در دانشگاه سمنان و با حمایت نهادهاي
استانی برگزار گردیدندـ نقشآفرین بود .در برقراري ارتباط بين شهر و دانشگاه نيز ،بسی

توانمند بود؛ دیده بودم كه حتّی با اهل بازار دربارة نقششان در پيشرفت و اعتالي دانشگاه،
گفت وگو میكرد و به آنان القا میكرد كه دانشگاه متعلّق به آنهاست .عشق به ایران و زبان
فارسی را نه هرگز در گفتار ،بل در عمل به گونههاي مختلف اثبات كرد .آموزش زبان و
ادبيّات فارسی در سه كشور ،و تحمل سالها سختی و غربت نيز نمود دیگري از این تبلور
خلوص و ایمان به وظيفه بود .در آموزش زبان و ادبيّات فارسی در خارج از كشور ،به دليل
كارآمدي و تبحّر ،هم به لحاظ كمی و هم كيفی از سرآمدان بود .بيش از هفت سال در سه
كشور سوریه ،سوئد و مجارستان ،آموزش زبان فارسی را بر بنيانی استوار نهاد .كتابهاي
آموزش دو زبانة فارسی ـ عربی و فارسی ـ مجاري ،حاصل اقامتهاي دو سالة او در كشور
سوریه و مجارستان است .افزون بر این در هر یک از این سه كشور كه با افرادي در كار
پژوهش دربارة زبان و ادبيّات فارسی بودند ،بی هيچ چشمداشتی همراهی میكرد؛ از تهيّة
منابع تا كار علمی و ویراستاري ،كه بعضاً در برابر كار فراوان و اثربخشی خاصش ،تنها به نامی
از او در مقدمه بسنده كردهاند .دانشجویانش؛ ایرانی و غير ایرانی ،از بن جان دوستش می-
داشتند؛ چرا كه او مرزي براي مهرورزي قائل نبود .درِ خانة گرمش همواره به روي هر دو
گشوده بود ،حتی سالها پس از فارغالتّحصيلی از دانشگاه.
مقاومتش در برابر نامالیمات و دردها ،كم نظير بود؛ دردهاي جسمی بسيار و رنجهاي
روحی فراوان كشيد .در بيست و پنج سالی كه با او دوستی نزدیک داشتم ،هيچگاه بی درد و
دارو و درمان نبود؛ سانحة رانندگی سالها پيش در مسير تهران ـ سمنان هم كار را بر او
دشوارتر كرده بود؛ امّا هيچ گاه زبان به گالیه نمیگشود و ساده میانگاشتشان؛ چنان كه با
این بيماري موهوم چنين كرد و سرانجام ناباورانه پر كشيد و داغی نهاد بر دل بسياران .امّا،
مرگ حقيرتر از آن است كه یاد و نام نيک او را بتواند سترد از دلها.
یاد ،نام و سلوكش ماندگار!
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