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 چکیده

شوند، در عین رعایت ضوابط صوري مقاالت پژوهشی منتشر می-برخی از مقاالتی که در مجالت علمی

نها، از نظر علمی اند، تا جایی که خواندن و نخواندن آپژوهشی، فاقد جنبه پژوهشی و علمی-علمی

خالف تعریفی است که از مقاالت  مسألهتوان آموخت. حال آن که این یکسان است و چیزي از آنها نمی

پژوهشی به دست داده شده است و بر جنبه بدیع و نوآورانه بودن آنها تأکید شده است. مقاله -علمی

ر ساختار آنها را به دست آورد. ها مقاله از این دست، کوشیده است منطق حاکم بحاضر با بررسی ده

کوشند با به کارگیري پژوهشی واقعی، می مسألهنویسندگان این مقاالت، به سبب یا در کنار نداشتن 

نویسی یا کوالژ و تکثیر ناموجه منابع، مقاالتی تولید کنند که جز هاي خاصی، همچون منطق تکهشیوه

نوشته این منطق آماساندن و فربهی دروغین، تحلیل پژوهشی نیستند. در این -صورتکی از مقاالت علمی

هاي آن بیان و راه غلبه بر آن، که توجه به محتواي مقاالت در کنار مسائل صوري است، بازگو و مؤلفه

  شده است.
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 رآمد . د1

تواند شود میمنتشر می آنهاپژوهشی و مقاالتی که در -در حالی که رشد مجالت علمی

نشانه خوبی از رشد علم و چرخش دانش باشد، شاهد برخی مقـاالت منتشـر شـده در    

هاي علمی گذشته و جواز نشر گرفته است، بـا  این مجالت هستیم که به ظاهر از صافی

کنیم با پیش از خواندنشان هیچ تفاوتی از نظر اس میاحس آنهااین حال پس از خواندن 

ایم و جز زمان از دست رفته و سـرمایه از کـف داده، چیـزي بـه دسـت      معرفتی نکرده

هـا و شـرایط   رسد این مقاالت همه ویژگیایم. این در حالی است که به نظر مینیاورده

فرضیه، روش پژوهش، چکیده، کلیدواژه، داراي پژوهشی را دارند؛ یعنی -مقاالت علمی

اي پر و پیمان هستند. با این همه هیچ خصلت ها، و سرانجام کتابنامهدامنه، نتایج و یافته

انـد. تفـاوت هنگـامی    اي نبردهرسد که از روح علمی بهرهپژوهشی ندارند و به نظر می

هـاي  ویژگـی  ایـن  شود که این مقاالت را با مقاالتی بسنجیم که فاقـد همـه  آشکارتر می

را بـا دقـت    آنهـا پـژوهش هسـتند و در عـین حـال محققـان      -معیارین مقاالت علمـی 

و با سرفرازي در منابع آثار خود  ،کننداستناد می آنهابه  ،برندبهره می آنهاخوانند، از می

) حـدود هشـت صـفحه    1371کوب، (زرین» تحقیق درست«آورند. براي مثال، مقاله می

متنـی و  گذرد، هیچ ارجاعی، چه درونآغازین آن میاست و بیش از پنجاه سال از نشر 

متنی ندارد، فاقد سوتیتر، چکیده، کلیدواژه، فرضـیه تحقیـق، شـیوه و دامنـه، و     چه برون

پژوهشی ضـریب تـأثیر بـاالتري    -گیري است. با این همه، از غالب مقاالت علمینتیجه

شده است، فهرست کنـیم،  داشته است و اگر بخواهیم تنها ارجاعاتی را که به این مقاله 

به احتمال قوي از تعداد صفحات این مقاله بیشتر خواهد شد. هنوز هم پس از نیم قرن 

آموز مجتبـی مینـوي، محمـد    مقاالت همچنان نکتهها آموخت. توان از این مقاله نکتهمی

قزوینی و عالمه سید محمد حسین طباطبایی نیز در عین فقدان ضوابط صوري مقـاالت  

 وهشی، از عمده آنها برتر هستند. پژ-علمی

پژوهشی منتشر  -بخش قابل توجهی از مقاالتی که امروزه در مجالت علمیواقع، به

است و بـه محـض تولـد بایـد      زاده شدهکه مرده  رودبه شمار می چون جنینی شودمی

پژوهشـی خوانـد. مقصـود     -توان مقاالت نـاعلمی ها را میاین جنس نوشته. دفنش کرد
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-از مقاالتی است که واقعاً علمی آنهایا برچسب زدن نیست، بلکه هدف تفکیک توهین 
در عرصـه   1به تعبیر دیگر هدف تفاوت نهـادن میـان فربهـی و آمـاس     پژوهشی هستند.

 علمی است.

 . پیشینه2

پژوهشی شده است -هاي گوناگونی که دامنگیر مقاالت علمیمحققان متعددي به آسیب
اند. براي مثال، داوري اردکانی، را  کاویده مسألهه خاصی این پرداخته و هر یک از زاوی

ها، اصـوالً در کـارآیی مقـاالت    با نگاهی کلی و بدون ورود به جزییات و تعیین مصداق
پژوهشی و روند ارسال آنها براي درج در مجـالت خـارجی فهرسـت شـده در     -علمی
لمـی و تکثیـر مقـاالت    کند و از خلط بین توسـعه ع هاي خاص، تردید جدي میپایگاه

پیشرفت علم را در ظاهرترین صورت آن، یعنی در افزایش «نویسد: دهد و میپرهیز می
اند و این کم اعتبارترین شاخص و مالك را مـالك مطلـق و قطعـی    تعداد مقاالت دیده

آن است که تولیـد علـم از طریـق     ويسخن اصلی ). 3، ص 1386( »اندعلم تلقی کرده
براي چاپ در مجالت خـارجی کـه رتبـه     آنهاپژوهشی و ارسال -مینوشتن مقاالت عل ISI  ،اعتقاد شود و حاصل نمیدارند»دینی به  شبهISI خطـا  » پژوهشـی -و مجله علمی

 .)5(همان، ص است
پژوهشـی  -اي روشمند به تحلیل مقاالت علمیگونه)، به1386آبادي (در برابر، لطف

شـناختی کـه در چهـارده    مقالـه روان  78ی زند و با بررسـ شناسی دست میعرصه روان
گیـرد عمـده آنهـا از فلسـفه     پژوهشی کشور منتشر شده است، نتیجه مـی -نشریه علمی

-مند مقاالت علمـی سپند روحانی با بررسی نظامکنند. همچنین پوزیتیویستی پیروي می
در  )26، ص 1391(» مـاراتن کسـب امتیـاز   «حوزه تاریخ، و اشاره به آفت  در پژوهشی

پژوهشـی   -علمی و مقاالت مجالتتعداد انگیز میان استادان که موجب افزایش حیرت
گویـد و  گرایی و به حاشیه راندن مسائل علمـی سـخن مـی   شده است، از سلطه کمیت

 شود.می مسألهخواستار بازاندیشی جدي در این 
                                            

تلمیحی است به این بیت: برو اي خواجه خود را نیک بشناس .1
|
آماس (شبستري، محمود، گلشن  که نبود فربهی مانند 

 ).35ص  ،1361اهتمام صابر کرمانی، تهران، طهوري،  راز، به
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. اسـت  )1387جو (ترین نگاه به رویکرد نگارنده در این نوشته، نگرش صلحنزدیک
پژوهشی کشور -عمده مقاالت علمیگیرد نتیجه می ،وي با استناد به تجارب کاري خود

اند. نویسندگان به دلیل در واقع فاقد محتواي علمی هستند و تنها به صورت بسنده کرده
مقاالت علمی خـارجی   »ساختار«و  »صورت«بضاعت اندك خود در زبان و علم، صرفاً 

 کنند. را تقلید می
هاي آنها را در ایـن چنـد مقولـه    آن که از مقاالت خاصی نام ببرد، آسیبوي بدون 

) نداشـتن چکیـده   2؛ (ریـز شـده  بیش از حـد  و طوالنی انتخاب عنوان ) 1گنجاند: (می
هاي پژوهش که عمدتاً بـراي مرعـوب کـردن    ) نام بردن از روش3نما؛ (مناسب و تمام

) اسـتفاده از  4کـار بـرده باشـد؛ (    خوانندگان است، نه روشی که نویسنده در واقـع بـه  
) استفاده از جدول و 6؛ (متنبیش از حد در گذاري شماره) 5هاي غیر دقیق؛ (کلیدواژه

) زبان مبهم و دشوارخوان که زاده بضاعت 7آنکه کارکرد علمی داشته باشد؛ (نمودار، بی
تناد در جایی ) وجود منابع نامناسب و اس8اندك نگارندگان یا خودنمایی آنان است؛ و (

که نیاز به استناد نیست، تا جایی که این منابع عمدتاً نقش تزیینی دارند. وي بـا تحلیـل   
مصداق واقعی مثَل آفتابه لگن هفت «پژوهشی را -مفصلی شماري از این مقاالت علمی

  ).62داند (همان، صمی» دست، شام و ناهار هیچی
ن، در پی نشان دادن سـاختار حـاکم   نگارنده در عین پذیرش دیدگاه کلی این محققا

هاي انتخـاب  بر این دست مقاالت از طریق بررسی و تحلیل آنها بوده است. همه نمونه
شده واقعی و بدون دستکاري یا اغراق بوده است و از میان صدها مورد به عنوان نمونه 

از تیپکال این سنخ مقاالت انتخاب شده است. در عین حال براي رعایت حرمت افـراد  
 تصریح به نام نویسندگان یا محل نشر این مقاالت خودداري شده است.

 پژوهشی -سرشت مقاالت علمی. 3

پژوهشـی  -میزان مقاالت علمیآفرینی دانشهاي اساسی رشد و امروزه یکی از شاخص
کوشند در کارنامه خـود تـا   رود و پژوهشگران و عمدتاً استادان دانشگاه میبه شمار می

بـه   ،را داشته باشند. اهمیت این مقاالت در حدي اسـت کـه   آنهادي از حد ممکن تعدا
رود و بـه شـمار مـی   » تنها راه تولید علـم جدیـد  «زاده، در مجامع علمی، نوشته حمیدي

هاي بیانگر پویایی، بقا، و توسعه دوره«و وجودشان  آنهاگسترش دانش در گرو نگارش 
). 291، ص 1، ج1383زاده، یـدي (حم» آموزشی و سطح علمی جامعه دانشگاهی اسـت 
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اهمیت روز افزون این جنس مقاالت، عالوه بر ابعـاد معرفتـی خـود، دالیـل اجتمـاعی      
مشـروط شـدن    هتـر از همـ  متعددي دارد، مانند امتیازات مادي، اعتبار اجتماعی و مهـم 

اي بـراي تولیـد   . مجموع این دالیل موجب رقابت گسـترده آنهاارتقاي علمی به داشتن 
آفاتی در پی داشته است تا آن جا  ،سن خویشاحممقاالتی شده است که در کنار چنین 

 که مایه نگرانی جدي شده است. 
نامه تعیـین  آیین«کند؟ پژوهشی را از جز آنها متمایز می-اما چه چیزي مقاالت علمی

، به جاي به دست دادن »هاي علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوريمجلهاعتبار 
طی محتوایی یا صوري براي شناسایی این سنخ مقاالت، صـرف مقبولیـت آنهـا را    ضواب

تلقی  یهایی که جامعه علمی آن را پژوهشمقاله«دارد: شمارد و اعالم میمالك اصلی می
رونـد  پژوهشـی بـه شـمار مـی     »ايهاي بنیادي، کاربردي یا توسعهکند، اعم از پژوهش

دانـد  پژوهشی را مجالتی می-ل مجالت علمی). در عین حا475، ص1386(بهاءالدین، 
). بـدین ترتیـب، بـه    478باشـد (همـان، ص  » هاي پژوهشیحاوي اطالعات و یافته«که 

پژوهشی، عنصري بیرونی، یعنی مقبولیت مالك قرار -جاي تحلیل ماهیت مقاالت علمی
ند. اند تعریفی روشن از این مقاالت به دست دهگرفته است. با این همه، برخی کوشیده

مقاله پژوهشی تالش براي پاسخ به سؤالی است که هیچ کس تا کنـون  «از نظر فتوحی، 
). وي با به دست دادن چنین تعریفـی  90، ص1385( »براي آن پاسخی ارائه نداده است

مضیق و تأکید بر آن که چنین مقاالتی باید در عین داشتن ساختاري استداللی، حاصـل  
خص محقق صورت گرفته باشد، چهار ویژگی بـراي  پژوهشی تازه باشد که به دست ش

ارزش صرف ) 2؛ (آن روشن و محدود باشد مسأله) 1شمارد که عبارتند از: (آنها بر می
حثـی تـازه و   ) ب4؛ و (ارتقاي دانش و آگاهی علمی کمک کند هب) 3؛ (وقت داشته باشد

 .)91-90(همان، ص هدفمند داشته باشد
راهنمـاي نگـارش و ارسـال    صـفحه  الً در پژوهشـی معمـو  -مجالت علمیهمچنین 

پژوهشـی تأکیـد   -هـاي مقـاالت علمـی   هاي گوناگونی بر ویژگـی مقاالت خود به شکل
مقاله «شود . براي مثال، گاه تأکید میشمارندو آنها را به طور غیر مستقیم بر می کنندمی

ت مطالعـا (» افزایـی باشـد  برآمده از یک کـار اصـیل پژوهشـی و داراي ویژگـی دانـش     
هاي جدید پژوهشی یا ارائه نظریـات یـا   به ارائه یافته«یا آن که  )49شماره  ،1391ملی،

شـماره   ،1390 حکومـت اسـالمی،  (» روش جدید در حل مسائل و توسعه علم بپردازد



 1392بهار و تابستان / 74-75ش / 19س/  شناسی علوم انسانیروش

روز و با استفاده از منابع اصـیل و معتبـر و بـا    ه صورت ابتکاري، مستدل، بهب«) و یا 61
). با مرور ایـن  45شماره  ،1390 حکمت سینوي،( »گرددرعایت اصول نگارشی تألیف 

، »بودن  روزبه«، »ابتکاري«، »حاصل پژوهشی بدیع«تعاریف، شاهد تکرار قیدهایی چون 
 و مانند آنها هستیم.  »استناد به منابع اصلی و جدید«

پژوهشی به دست -توانیم براي پیشبرد بحث تعریفی موقت از مقاالت علمیحال می
پژوهشــی حاصــل پــژوهش شخصــی پژوهشــگر، یــا -مقالــه علمــی«گــوییم دهــیم و ب

هـاي موجـود، یـا ارائـه     پژوهشگران، براي پاسخی تازه به سؤال تحقیق یا نقادي پاسـخ 
اي از مسـائل و  تحقیق، و یا پرتـو افکنـدن بـر جنبـه تـازه      مسألهراهی نو براي بررسی 

شـود،  ي مواجـه مـی  از این منظر، محقـق بـا پرسشـی جـد    ». گستردن آفاق دانش است
هاي موجود کـارآیی ندارنـد، و یـا    کوشد بدان پاسخی تازه دهد، یا نشان دهد پاسخمی
گویی پیمود. وي پس از آن که تحقیق خود را انجـام داد،  توان راهی تازه براي پاسخمی

نظـران عرضـه   پژوهشی براي متخصصان و صـاحب -حاصل آن را در قالب مقاله علمی
 سپارد.داوري آنها می کند و آن را بهمی

پژوهشی را این گونه تعیـین کـرد:   -توان عناصر اصلی مقاله علمیبا این تعریف، می
)، سـاختار  4) روشـمندي در پـژوهش، (  3) تـازگی و اصـالت، (  2) پرسشی جدي، (1(

) عرضه بر متخصصان. این چند عنصر اساسـی مقـاالت   5مناسب در ارائه، و سرانجام (
قاالت عمومی، ترویجی، دایـره المعـارفی، آموزشـی، تبلیغـی و     پژوهشی را از م-علمی

شود تا از مقاالت ها موجب آن میکند. فقدان هر یک از این ویژگیمانند آنها متمایز می
پژوهشی چیزي جز صورت بر جاي نماند. نکته اصلی آن است که تقریبـاً همـه   -علمی

باال هستند. به این معنا کـه یـا   پژوهشی فاقد همه یا برخی از عناصر -مقاالت (نا)علمی
پرسشی جدي ندارند، یا فاقد اصالت و تازگی هستند و یا براي متخصصان نوشته نشده 

اند. با این حال، این مقاالت متأسـفانه  است و گویی دانشجویان را مخاطب خود ساخته
گردنـد و  پژوهشی منتشر مـی -شوند که در مجالت علمیاي طراحی و نوشته میگونهبه

کنند و در عین حـال مایـه رکـود علمـی و     امتیازات الزم را براي صاحبانشان فراهم می
 گردند. آفرینی میآسیب جدي در عرصه تحقیق و دانش

 پژوهشی -هاي مقاالت ناعلمی. ویژگی4

پژوهشـی  -نگارنده سالیانی است که از سه جهت با مجالت تخصصی و مقاالت علمـی 
نگارنده این سنخ مقـاالت همـواره دغدغـه شـناخت و     سر و کار دارد. نخست در مقام 
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رعایت معیارهاي الزم در نگارش چنین مقاالتی داشته است. دوم، و در پی آن، کوشیده 
پژوهشی مرتبط با کار خود را بخواند یا مرور کند، و سوم -است همواره مقاالت علمی

پژوهشی ارسال -لمیآن که در مقام داور مقاالت متعددي را که براي نشر در مجالت ع
دقت مالکهاي خود را براي قبـول یـا   شده داوري کرده و در این مدت کوشیده است به

جانبه و کوشش بـراي فهـم و   رد این قبیل مقاالت مشخص و اعالم کند. این تجربه سه
پژوهشی اصیل را از مقـاالت بـدلی متمـایز    -به دست دادن معیارهایی که مقاالت علمی

ته حاضر را به نتایجی رسانده است که بخشی از آن در ایـن نوشـته   سازد، نگارنده نوش
کوشم ساختار این قبیل مقاالت بـدلی را بـر اسـاس    شود. حال در این جا، میآورده می

 شش محور و شاخصه زیر بررسی و تحلیل کنم: 
 هاي کلیعنوان

 سلطه منطق کوالژ
 استفاده نادرست از منابع 
 گسست از جامعه علمی

 یسندهغیاب نو
 پرهیز از داوري

 هاي کلیعنوان. 1-4
اي مشخص و محدود مسألهپژوهشی واقعی آن است -آشکارترین ویژگی مقاالت علمی

حتی االمکان باید در عنـوان مـنعکس گـردد. امـا نویسـندگان       مسألهداشته باشند و این 
ی و عام را هستند، عناوین کل مسألهپژوهشی، به دلیل آن که اساساً فاقد -مقاالت ناعلمی

شـود و در  دهند. با خواندن این عناوین اصـوالً مطلبـی عایـد خواننـده نمـی     ترجیح می
یابد که نویسندگان چه موضعی دارند و در مقاالت خـود در پـی رد و اثبـات چـه     نمی

 مطلبی هستند؛ همان گونه که خواندن خود مقاالت چنین است. 
پژوهشـی  -عنوان از مجالت علمـی  هاي زیر، که از میان صدهاکافی است به عنوان

 استخراج شده است، توجه کنیم:
هـاي ثبـوت   راه« ،»قسـامه « ،»زبـان قـرآن  «، »کشف و شهود عرفانی« ،»رابطه علیت«
زنـده بـه گـور    «، »سخنی در اجتهـاد «، »وفاي به عهد«، »پول و احکام فقهی آن«، »هالل

مالحظـاتی  «، »ع آسمانیجستاري در نسخ شرای«، »کردن دختران در میان اعراب جاهلی
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نخسـتین مراحـل ورود اسـالم بـه     «، »درباره مکتب تفکیک«، »در باب حرکت جوهري
انـدازي بـه   چشـم «، »نگاهی بر وهابیت«، »آداب جنگ یا تقواي جنگی در اسالم«، »هند

سقط جنـین  «، »عقل و حیرت«، »اسباب صدور حدیث«، »آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت
منطـق و  «، »حجیـت ظـواهر آیـات قـرآن کـریم     «عده نفی سـبیل،  قا«، »حرمت یا جواز

ضـمان مـا لـم    «، »نیاز به تفسیر، ذاتی یـا عرضـی؟  «، »وحی و رسالت نبوي«، »عقالنیت
 ».ها در قرآنآسمان«، »کاح معاطاتین«، »یجب

داند که چه چیزي قرار است اصوالً نمی »رابطه علیت«خواننده با دیدن عنوانی مانند 
تواند ذیل این عنوان هر چه خواست از اثبات تا نفی آن بنویسد. سنده نیز میبخواند. نوی

بـه  » مالحظـاتی در بـاب حرکـت جـوهري    «یا » سخنی در اجتهاد«هاي همچنین عنوان
دهند تا به هر سمتی خواست پیش برود و مسـیر مشخصـی را   نویسنده آزادي عمل می

هاي توان یافت که در کتابالبی را میدنبال نکند. معموالً در این دست مقاالت همان مط
شود و از ایـن جهـت هـیچ متخصصـی از آنهـا طرفـی       ها دیده میآموزشی همان رشته

اي مشخص، طبیعتاً نظر متخصصان مسألهنخواهد بست. لذا این مقاالت به دلیل نداشتن 
الت را نیز جلب نخواهند کرد. در نتیجه، برخی متخصصان، به نوشته زیباکالم، بابت مج

» بـا ولـع  «دهند و شماري از مقاالتشـان را  پژوهشی پول می-عمومی و فاقد رتبه علمی
کننـد، تـا جـایی کـه ایـن      پژوهشی نمـی -خوانند، اما نگاهی به برخی مجالت علمیمی

ها مسیر خمیر شـدن در  مجالت پس از یکی دو سال خاك خوردن در انبارها و زیر پله
چیسـتی فلسـفه   «). در یکی از این مقاالت با نام 55، ص1388گیرند (زیباکالم، پیش می

تعریف فلسفه «کشد: ، نویسنده با معرفی این عرصه معرفتی این مباحث را پیش می»دین
فلسـفه دیـن و   «، »هـاي دینـی  فلسفه دین و پژوهش«، »دو تعریف از فلسفه دین«، »دین

، »کـالم جدیـد  «، »المهاي فلسفه دین و کتفاوت«، »فلسفه دین و کالم«، »الهیات فلسفی
شناسـی  معرفـت «و ، »کالم جدید به عنوان علم مسـتقل « »کالم جدید ادامه کالم قدیم،«

کنـد و مناسـب   معینی را دنبال نمـی  مسألهاین مقاله هیچ  ،. در واقع»دینی و فلسفه دین
خورد. اما براي کسانی کـه  کسانی است که براي بار اول نام فلسفه دین به گوششان می

 هـا بحـث این  ، یعنی متخصصان،پژوهشی را بخوانند-است این قبیل مقاالت علمیقرار 
زیرا در آثار مقدماتی فلسفه دین، عمـده ایـن مباحـث بـه     اند. نما شدهاز فرط تکرار نخ

 تري آمده است. شکل مناسب
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 سلطه منطق کوالژ. 2-4
سیر مشخصی را نیـز  تواند ماي جدي نداشته باشد، منطقاً نمیمسألههنگامی که نویسنده 

دنبال کند و مباحث الزم را به شکلی مقبول و در سـاختاري مناسـب سـامان دهـد. در     
پیوندد و از منطق را به هم می» رطب و یابس«نتیجه، خواسته و ناخواسته به تعبیر رایج 

کاربست این شیوه را در مقالـه  » درخشان«گیرد. نمونه کاري یا کوالژنویسی بهره میتکه
» نویسـی در علـوم انسـانی   اي بر روش پژوهش با رویکرد کـاربردي بـه رسـاله   مهمقد«

تأملی در باب روش تحقیق «مقاله با بحث از تحول در آموزش عالی و این  توان دید.می
هاي کارشناسی ارشد و دکتـري ایـن رشـته در حـوزه و     در حوزه علوم انسانی و رساله

نگـرش بـه روش تحقیـق از زمـان هبـوط      «شود شود. آنگاه تأکید میآغاز می» دانشگاه
، »روش پـداگوژي «هاي آموزش و پژوهش یا روش ،شده است. در پی آن» انسان، آغاز

مراحل «گردد. سپس طی دو صفحه معرفی می» روش سینرگوژي«و » روش آندراگوژي«
هاي یک ویژگی«تحقیق و  مسألهگردد. طی یک صفحه بیان می» تکامل شخصیت علمی

طـی چهـار صـفحه آورده    » پیشـینه بحـث  «آید. در پی آن به دنبال آن می» حقیقت مسأله
از آینشتاین، فرانسیس بیکن، آگوست کنت، هربرت » علم و تحوالت آن«شود و ذیل می

و » نظریه«رود. در مرحله بعد، طی دو بند اسپنسر، ملویل دیویی و نظریاتشان سخن می
: شود کـه میرسد، و تصریح می» اژه تحقیقو«شود و سپس نوبت به مفهوم آن بحث می

پس از » واژه تحقیق مصدر باب تفعیل است و در لغت به معناي [...] به کار رفته است.«
طی یک صفحه » هاي علوم انسانیروشمندي در پژوهش«شرح کشافی درباره این واژه، 

ـ » اهمیت رساله در تحصیل«شود و سپس سوتیتر بیان می ه جمـال  چشم خوانندگان را ب
» نامـه و رسـاله روشـمند   اهداف پایـان «سازد. بعد از آن نوبت به عنوان خود روشن می

هـاي پـژوهش   ویژگـی «، »هـاي روش تحقیـق  ویژگـی «بـه ترتیـب    ،رسد. در پی آنمی
، »هاي طرح پیشنهادي تحقیقویژگی«، »نحوه انتخاب موضوع پژوهش علمی«، »روشمند

مقالـه  «، »تهیه چکیده رسـاله «، »پژوهش روشمند هاي یکویژگی«، »شناسی منابعکتاب«
در رابطه «، »چک لیست وارسی رساله«، »حجم پژوهش«، »نامهنگارش پایان«، »پژوهشی

قـرار  » راهکارهـا «، و سـرانجام  »نتیجـه «، »در رابطه بـا نتـایج  «، »با روش و فرآیند اجرا
 گیرند.  می

» مینــه پــژوهشهــاي قرآنــی در زمصــداق«جــدول در ، »تبــرك«همچنــین محــض 



 1392بهار و تابستان / 74-75ش / 19س/  شناسی علوم انسانیروش

و » رازداري در تحقیـق «، »ضرورت تحلیل در تحقیـق «، »آفات تحقیق«چون هایی عنوان
گردد و در عـین حـال   معرفی می آنهانقل و آدرس آیات ناظر به » جویی در تحقیقفهم«

هـاي  برخی از انـواع روش «، و »هاي تحقیقات نظري و کاربرديویژگی«طی دو جدول 
این پانوشت در  شود.به تفصیل بیان می» هاي آنانی و مصداقتحقیق در حوزه علوم انس

، هستیم اندهاي انگلیسی برخی اصطالحاتی که در متن به کار رفتهشاهد معادلمقاله نیز 
 .»بنیاد« و، »روش«، »تدبر«، »تعمق«، »کاوش«، »بررسی«از جمله 

سـت کـه   مشخص نیست که مخاطب کیست. آیـا دانشـجویی ا  اصوالً  در این مقاله،
نامـه اجرایـی اسـت، یـا     خواهد تازه کـار پـژوهش را شـروع کنـد و نیازمنـد آیـین      می

نیکی آشنا است و اینک در پی به دست آوردن نکات پژوهشگري که با مسائل تحقیق به
ربطـی از مطالـب را،   در واقع، نویسنده صرفاً مجموعـه بـی   اي در این عرصه است.تازه

 توان نامید، جـز ه است، که آن را هر چیزي میر هم چیدفارغ از درستی محتوایشان، کنا
این کار در نهایت به کوالژي تبدیل شده است که معلوم نیست چه هـدف  ». تولید علم«

دیگـر را تکمیـل کننـد و    هاي این مقاله یککند. به جاي آن که بخشعلمی را دنبال می
کـار ابزارهـاي مختلـف    اي تازهخواننده را به هدفی مشخص هدایت نمایند، گویی عده

 زند، البته آن هم خارج.اند و هر یک ساز کوك نشده خود را میموسیقی به دست گرفته

 منابع . استفاده نادرست از 3-4
اي داشته باشد و در پی شناخت ابعاد و تالش براي پاسخ به آن مسألههنگامی که محقق 

ید که بـه بحـثش کمـک کنـد. در     آباشد، به طور طبیعی در پی استفاده از منابعی بر می
نتیجه، متناسب با نوع بحثی که دارد به مقدار مورد نیاز از منابع معتبر، مرتبط، و روزآمد 

پژوهشی واقعی، نگاهی -هاي شناخت مقاالت جدي و علمیکند. یکی از راهاستفاده می
ي آن است که نامه این قبیل مقاالت گویابه منابع مورد استناد آنها است. در واقع، کتاب

نویسنده چه مسیري پیموده، مواد خام خود را از کجا فراهم کرده، با چه مخالفان نظري 
 ها برآمده است.پنجه درافکنده و از عهده کدام دشواري

پژوهشی استفاده نادرسـت،  -هاي آشکار مقاالت (نا)علمیدر مقابل، یکی از ویژگی
یاي همه چیز هستند، جـز مسـیري کـه    دروغین و مصنوعی از منابع است. این منابع گو

پژوهشگر واقعی باید بپیماید. استفاده نادرست از منابع، در این قبیل مقاالت خود را بـه  
) اسـتناد بـه   2دلیـل منـابع، (  ) تکثیر بی1دهد که عبارتند از: (چند شکل اصلی نشان می
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ارجاعی ناموجـه،  ) خود4انبار کردن منابع، () برف3منابع از رده خارج شده و عمومی، (
 ) استناد دروغین به منابع استفاده نشده.5و (

ترین شیوه استفاده دروغین از منابع، ردیف کردن منابعی است که بـود و نبـود   رایج
آنها بر پیشبرد بحث اثري ندارد و صرفاً از نظر بصري ممکن است فریبنـده باشـد. بنـد    

حمـد حسـین  طباطبـایی از برهـان     ابهامـاتی در تقریـر م  «زیر به صورت کامل از مقاله 
دلیل منـابع را نشـان   تکثیر بی مسألهخوبی انتخاب شده است. نگاهی به آن به» صدیقین

 دهد:می
، 6، ج8213در آن اصلی نیست. (ازهـري،  » ن«برهان از ریشه (بـ ر هـ) گرفته شده که 

، 2000و توضیح و بیان حجیت (ابـن منظـور،   » حجت«) از لحاظ لغوي به معناي 294

). پـس بـه   72، ص 1، ج1380اسـت (لـوئیس معلـوف،    » دلیل قاطع«) و 75، ص 2ج

) و جمـع آن  63، ص 1، ج1368برهـان گوینـد (ابـراهیم،    » استدالل و حجت آشکار«

 )53، ص 1، ج1379است. (دهخدا، » براهین«

کلمه، البته بـه جـز کلمـات     39این یک بند کامل و مستقل است که از سه جمله و 
معناي تا  در این بند چهار سطري، پنج منبع آمده است نتز، تشکیل شده است.داخل پرا

 آشکار گردد. » برهان«واژگانی، نه اصطالحی، 
این پنج منبع، تقریباً در تعریف نگارنده هر پنج منبع را بررسی کرد و روشن شد که 

یگر تصریح کنند و به جز منبع نخست، چهار منبع دبرهان از عناصر مشترکی استفاده می
براهین است. در نتیجه آوردن یکی از منابع چهارگانه باال براي  ،کنند که جمع برهانمی

  بیان مقصود کافی بود.
خاصیت نیسـت، بلکـه اساسـاً    اما مشکل اصلی این بند استفاده از منابع متعدد و بی

ت ی اسـ متخصصوجود این بند بیهوده است. زیرا فرض آن است که مخاطب این مقاله 
که با برهان صدیقین آشنا است و اینک قرار است ابهاماتی که در تقریر عالمه طباطبایی 

واژگانی رود که  چنین کسی معناي از آن برهان وجود دارد، آشکار گردد. لذا انتظار می
ها آشنا نباشد، نیازي به این مقاله ندارد برهان را بداند. کسی که تا این حد با معانی واژه

آید اصوالً بایـد معنـاي لغـوي    نخواهد خواند و آن که در صدد خواندنش برمی و آن را
هـاي  نامـه تواند بـا مراجعـه بـه یکـی از واژه    این واژه را بداند و به فرض که نداند، می

 موجود نیاز خود را بر طرف سازد.
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دومین معضل در بحث استفاده نادرست از منابع، استناد به منابع از رده خارج شـده  
اند و نویسندگان پژوهشی به دلیل خصلت خود نوآورانه-عمومی است. مقاالت علمی و

هـاي دیگـران   روزترین منابع استفاده کنند و با توجـه بـه یافتـه   ترین و بهنیز باید از تازه
-پژوهش و موضع خاص خود را گسترش دهند و فربه سازند. اما در مقـاالت نـاعلمی  

شـکلی صـوري برخـی منـابع     شود و صرفاً بـه ده نمیپژوهشی نشانی از این دغدغه دی
شود. براي مثال، یکی نامرتبط یا با ارتباط اندك و در نهایت عمومی و قدیمی آورده می

، که قرار اسـت  »مرحوم عالمه طباطبایی شیعه در اسالمنقدي بر ترجمه کتاب «از منابع 
اسـت کـه اوالً    عمیـد  فرهنـگ نامـه  در آن ترجمه انگلیسی این کتاب بررسی شود، واژه

اي عمومی و دبیرستانی است، ثانیاً متعلق به چند دهه پیش است و ثالثاً ربطی به نامهواژه
هـاي اخالقـی در حقـوق    نقـش ارزش » این نوشته و بحـث نـدارد. همچنـین در مقالـه    

که اثري عمـومی   اخالق در قرآنکتاب منتشر شده است، به  1390که در سال » اسالمی
نه جزو منابع استناد شده است. حال آن که این کتاب منتشر شده پیش دهه  است و چند

خاصی دارد و در واقع براي عامه کتابخوان، مرجع است و نه از آثار مشابه تمایز علمی 
 نه متخصصان، نوشته شده است. 

پژوهشی گاه نتایج -نامه در انتهاي مقاالت علمیتوجهی به منطق و کارکرد کتاببی
نامه ثبت آورد. براي مثال، یکی از منابع مقاله فوق این گونه در کتابه بار میمضحکی ب

تا، ناصر مکارم شیرازي، دار القرآن الکریم، دفتر تـاریخ و  القرآن الکریم، بی«شده است: 
 »مطالعات اسالمی.

مکـارم شـیرازي را نویسـنده آن    منطقـاً ناصـر   ، آشنا نباشدقرآن با کسی با حال اگر 
آید، هنگامی که نام شخصی بعد از کتابی بدون هیچ توضیحی می ، زیرانداشتخواهد پ

داند که نقش او بشناسد، نمیهم رود. اگر گویاي آن است که وي مؤلف آن به شمار می
 در میان چیست.

انبار کردن آنها اسـت.  سومین معضل در استناد نادرست، آوردن منابع فراوان و برف
ارتباط که حدود هشتاد منابع دارند، در عین حال عمده آنها بی گاه شاهد مقاالتی هستیم

دهنده مسـیري باشـند کـه نویسـنده     با موضوع است. در واقع، منابع هر مقاله باید نشان
پیموده است تا به نتیجه مطلوب خود برسد و هر یک از آنها باید به تقویت این نتیجه و 

پژوهشـی کـارکرد   -از این مقاالت ناعلمیابطال نظر خالف آن یاري دهد. اما در برخی 
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اصلی این منابع یا مرعوب کردن خواننده است یا باوراندن این نکته است که نویسـنده  
بسیار کوشیده است تا این مقاله را بنویسد. حال آن که این کار با هر دلیلی باشـد خطـا   

منابع متعـددي  اي به دلیل خصلت تاریخی نیازمند است. ممکن است، براي نمونه، مقاله
باشد، یا بر عکس برخی مقاالت تحلیلی کمتر به ارجاع و استناد نیازمند باشد، اما اصـل  

پذیري پیش کشید، بایـد بـراي رفـع    آن است که نویسنده هر جا سخن یا ادعاي مناقشه
ابهام و یاري به خواننده و کمک به داوري وي، منابع خـود را معرفـی کنـد. (اسـالمی،     

  ) 152، ص 1391
) یا مسائلی مانند آن کـه بـراهین، جمـع    153(همان، ص » دانش عمومی«در مقابل، 

-برهان است، نیازمند استناد نیست. با این همه، امـروزه در برخـی از مقـاالت نـاعلمی    
رود و داوران با دیدن انبوه پژوهشی گویی نفس تعدد و کثرت منابع ارزش به شمار می

دهند. حال آن کـه چنـین نیسـت. سـیروس پرهـام بـر       منابع به قوت اثر، رأي مثبت می
گرایش فزاینده کثرت در استناد خرده گرفته و آن را یکی از آفات گذار از جامعه سنتی 

 نویسد:  شمارد و در نقد این رویکرد میبه جامعه مصرفی می
هاي گـذار از جامعـه مقیـد سـنتی بـه      پیروي از اصل کاذب هر چه بیشتر بهتر (آفت

بند و بار مصرفی)، مدتی است که گریبانگیر پژوهندگان و محققان کشور ما جامعه بی

گشته و چیزي نمانده که ناتوانی یا امساك در ارائه دلیل و مدرك از یک سو و افراط 

روي و نوعی ذوق زدگی در استناد و نقل شواهد و مدارك هـر چـه بیشـتر از    و زیاده

، دست در دست هم نهند و با هم تازنـد  سوي دیگر، به رغم عدم امکان اتحاد اضداد

 ).86، ص 1383و اساس تحقیق نو بنیاد ما را براندازند (پرهام، 

 پژوهشـی  -مقاالت نـاعلمی ، برخی از منابعشکلی  دلیل والبته در برابر این تکثیر بی
هستند. دست کم یکی از کارکردهاي و فقیر انگیزي از نظر منابع ضعیف به گونه حیرت

آن است که نشـان دهـد نویسـنده بـه خـود       ، در صورتی که واقعی باشد،التمنابع مقا
برخی منابع مرتبط با بحـث   آنهااندکی زحمت داده و منابع موجود را کاویده و از میان 

و به تعبیر دیگر  در نگارش مقاله خود استفاده کرده است آنهاخود را انتخاب کرده و از 
گـاه  پژوهشـی  -از مقاالت نـاعلمی . اما برخی تاز ادبیات موجود عرصه خود باخبر اس

صحیفه یا  البالغهنهجو  قرآن کریمصرفاً با استناد به سه منبع، دقیقاً سه منبع، و با آوردن 
 شود.پژوهشی منتشر می-، صرفاً به عنوان تبرك، در برخی مجالت علمیسجادیه
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هـاي  به نوشـته  چهارمین معضل در عرصه استفاده نادرست از منابع، استناد نادرست
پژوهشـی بارهـا   -است. در برخی از این مقـاالت نـاعلمی   1پیشین خود یا خودارجاعی

شاهد ارجاعات نویسنده به اثر یا آثار قبلی خود هسـتیم. حـال آن کـه پـس از بررسـی      
مشخص شده است که منابع مورد استناد یا ارجاع اصوالً ربطی به بحث فعلـی نداشـته   

انبار منابع یا خودنمـایی دسـت بـه ایـن کـار زده      چون برف است و نویسنده به دالیلی
اي را بـه تأمـل دربـاره سرشـت و     هایی جدي شده و عـده است. این معضل مایه بحث

 کارکرد خودارجاعی برانگیخته است.
واقع، استناد به کارهاي پیشین خود، در جاي خود و به شکل حقیقی، نه صـوري،  به

آکادمیک به رسمیت شناخته شـده اسـت و در    کاري است درست و در عرف علمی و
اگر کسی متخصص موضوع یا شخصیتی باشد و به مـرور  مواردي حتی ضروري است. 

مقاالتی درباره آن موضوع یا شخصیت نوشته باشد، آنگاه بخواهد در ادامه بحث خـود،  
هـا را  ها و نوشـته نخست آن که مجدداً همه گفته :اي بنویسد، دو راه در پیش داردمقاله

ارجاع دهد. البته راه سوم آن است خود دوم آن که به مطالب قبلی  ؛بازگوید و بازنویسد
آن که ممکن  یکیکه به نوشته دیگران ارجاع دهد. اما در این جا دو مشکل وجود دارد. 

است در این زمینه خاص دیگري مطلبی ننوشته باشد، چون فرض ما آن است کـه ایـن   
آن که اگر کسی خودش متخصص  یگرعرصه است. د شخص خودش متخصص در این

به جاي ارجـاع بـه خـودش بـه دیگـري       متوقع بودباشد، چرا باید از او  نظرصاحبو 
خطا نیست و این کار در مکتوبات علمـی رایـج   تنهایی به  یارجاع دهد. لذا خودارجاع

ــراي مثــال، مــوریس فریــدمن،  ــه 2اســت. ب ــوبر« متخصــص مــارتین بــوبر، در مقال Fr) 3»ب iedman, 1999, p. 329P338)S دهد. در واقع، این مقاله بـر  بارها به خود ارجاع می
است و او در انتهاي یا ویراسته او دوازده منبع استوار است که ده منبع از خود فریدمن 

نگاهی شـتابزده  «مقاله ده اثر خود را به مثابه بنیاد این مقاله آورده است. علی پایا نیز در 
دهد و افزون بر ، به چهار منبع خود ارجاع می»چه ترویج علم در حیطه عمومیبه تاریخ

                                            1. SelfZcit at ion2 .Maur ice Fr iedman3.Buber
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، یعنی جمعاً به شش کندستناد مینویسنده همکار است، ا آنهاآن به دو منبع دیگر که در 
). 64، ص1390پایا، دهد (دخیل بوده است، ارجاع می آنهابه نحوي در نگارش که منبع 

انـد، در  ) تصـریح کـرده  128، ص 1386اري و افقهـی ( از این رو، همان گونه که شهری
اي تنها است، یا از اعتبار کافی برخوردار است یا اثـر فعلـی   جایی که نویسنده در حوزه

رود، استناد به خـود امـري مقبـول و پـذیرفتنی     وي در ادامه آثار قبلی وي به شمار می
هی براي استناد به خود است. اما سخن در این است که در غالب این مقاالت دلیل موج

 ها، غیر علمی است.شود و کارکرد اصلی این خودارجاعیدیده نمی
منـابعی  انه یو ناشـ  ياشـه یکلپنجمین معضل در باب استناد نادرست، ردیف کـردن  

). منطقـاً وجـود   38، ص 1385جو است که گاه نویسنده حتی آنها را ندیده است (صلح
عناي آن است که نویسنده آنهـا را شخصـاً خوانـده و از    اي به ممنابع در پایان هر نوشته

اي بـا ایـن سـنجه    آنها براي پیشبرد بحث خود سود جسته است. لـذا منـابع هـر مقالـه    
تواند بیانگر قوت یا ضعف آن باشد. اما یکی از آفات رایـج برخـی از ایـن مقـاالت     می

را که خود اصل آنها  هاییپژوهشی آن است که نویسنده، منابع مقاالت یا کتاب-ناعلمی
کند. این کار با هر هدفی صورت گرفته باشـد، از  را ندیده، به عنوان منابع خود ذکر می

، ص 1391رود (اسـالمی،  مصادیق آشکار و مسلم انتحال و سرقت علمی به شمار مـی 
) یـاد  52، ص 1، ج1365(کلینـی،  » دروغ مفترع«) که در روایات ما از آن به عنوان 160

واقع، غارت آثـار محققـان واقعـی    ) به12، ص1371کوب (و به نوشته زرینشده است 
 است. 

پژوهشـی، اسـتناد   -حاصل آن که یکی از عناصر مسلط و چیره بر مقـاالت نـاعلمی  
ربط بـا اصـل بحـث    نادرست و ردیف کردن منابع معموالً ضعیف و عمومی و غالباً بی

 است. 

 . گسست از جامعه علمی4-4
هاي پژوهشی واقعی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر تحقیقات و یافته -هر مقاله علمی

پیشین استوار است و بدین ترتیب، منطقاً وامدار آنها است. به همین سبب باید با استناد 
هاي قبلی، وام خود را به نسبت بـه آنهـا ادا کنـد. از آن جـا کـه منطقـاً       درست به یافته

 -خصوص مقاالت داراي رتبه علمـی مقاالت و به هاي علمی نخست باید در قالبیافته
پژوهشی منتشر شود، استناد مقاالت تازه نیز باید بـه آنهـا باشـد. پژوهشـگران بایـد در      
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-زمان دو کار بکنند: نخست، با استناد به مقاالت علمیپژوهشی خود هم-مقاالت علمی
آن چـه در ایـن    پژوهشی قبلی تعلق خود را به جامعه علمی و آگاهی خود را نسبت به

گذرد نشان دهند. دوم، با نشان دادن تمایز کار خود از آثار قبلی و بیان تفاوت جامعه می
هاي خود را از آثار قبلی متمایز سازند. حاصـل کـار نخسـت آن    دیدگاه خویش، نوشته

شود و با استناد بجا، به تولید علم یاري است که پژوهشگر وارد گفتمان علمی حاکم می
دهد و صـداي  ند. نتیجه کار دوم آن است که پژوهشگر اصالت خود را نشان میرسامی

گسست  نخست، به پدیده مسألهتوجهی به سازد. بیخود را از صداهاي دیگر متمایز می
انجامـد و نادیـده گـرفتن نکتـه دوم، مایـه غیـاب و عـدم حضـور         از جامعه علمی مـی 

 پردازم.به بخش نخست می شود. در این قسمت تنهاپژوهشگر در آثارش می
تـرین  پژوهشی خود از تازه-هر پژوهشگري موظف است در نگارش مقاالت علمی

-هاي تازه نیز اصوالً باید در مقـاالت علمـی  هاي حوزه خود استفاده کند. این یافتهیافته
پژوهشی آمده باشد که حاوي تحقیقات تازه پژوهشگران است. اما متأسفانه، بـا آن کـه   

پژوهشـی تولیـد کننـد، کمتـر     -کوشند تا مقاالت علمـی شگران دانشگاهی میهمه پژوه
پژوهشی دیگران استفاده و به آنها اسـتناد  -آید تا از مقاالت علمیکسی در پی آن بر می

نوشـتن در  «کند. این همان گسست از جامعه علمی است که نگارنـده از آن بـا عنـوان    
کـرده اسـت. ایـن آسـیب اختصـاص بـه        یاد کرده و به تفصیل بررسـی » جزایر پراکنده

پژوهشی ندارد و تقریباً دامنگیر حتی محققان جدي و مقـاالت ارزنـده   -مقاالت ناعلمی
گیري از آنها در جامعه علمـی  هم شده است. گویی هنوز عرف استناد به مقاالت و بهره

خصوص در عرصه علوم انسانی، باب نشـده اسـت و منـابع مقـاالت بایـد حتمـاً       ما، به
 باشند.» کتابی«

پژوهشی در -هاي دوازده مجله علمی، آخرین شمارهمسألهنگارنده براي بررسی این 
هاي فلسفه، کالم، اخالق، علوم قرآنی، و علوم حدیث را بررسی کرد که نتایج آن حوزه

 هاي زیر، به ترتیب الفبایی نام مجالت، بیان شده است.در جدول
 1390، بهار 26: آینه معرفت، شماره 1جدول شماره 

ــداد  تع
 مقاالت

منـــــابع 
فارسی و 

 عربی

منــــــابع 
 انگلیسی

ــداد  تعـ
ــل  کـــ

 منابع

ــل  کــــ
ــاالت  مق
مـــــورد 

 استناد

-علمـــی مقـــاالت
 پژوهشی

7 153 18 171 1 0 



 پژوهشی در علوم انسانی-فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقاالت (نا)علمی

 

 1390، پاییز 26:  اندیشه نوین دینی، شماره 2جدول شماره 

ــداد  تعــ

 مقاالت

منابع فارسی 

 و عربی

تعداد کل منابع انگلیسی

 منابع

الت کل مقا

 مورد استناد

-مقاالت علمی

 پژوهشی

9 341 7 348 11 0 

 
 1390، بهار و تابستان 22: پژوهش دینی، شماره 3جدول شماره 

ــداد  تعــ

 مقاالت

منابع فارسی و 

 عربی

تعداد کـل  منابع انگلیسی

 منابع

کل مقاالت 

 مورد استناد

-مقاالت علمی

 پژوهشی

7 151 1 152 7 2 

پژوهشی مورد استناد قـرار  -جمعاً دو مقاله علمی منبع، 152، از میان در این شماره 
پژوهشی دانشگاه شهید بهشـتی درج شـده   -گرفته است که هر دو در پژوهشنامه علمی
 مجله صورت نگرفته است این است و هیچ استنادي به مقاالت پیشین خود

 
 1390، بهار و تابستان 8: پژوهشنامه قرآن و حدیث، شماره 4جدول شماره 

ــد اد تعــ

 مقاالت

ــابع   ــداد من تع

ــی و  فارســــ

 عربی

ــابع   ــداد من تع

 انگلیسی

تعداد کـل  

 منابع

ــداد  تعـــــ

ــاالت  مقـــ

 مورد استناد

تعــداد مقــاالت 

پژوهشی -علمی

 مورد استناد

8 167 7 174 7 0 

مقاله پایانی پژوهشی بوده است و -مقاالت مورد استناد این مقاالت، فاقد رتبه علمی
 است و براي همایش فراهم آمده است.این شماره، فاقد هرگونه منبعی 

 
 1390، تابستان 4هاي اخالقی، شماره پژوهش 61: مقاالت شماره 5جدول شماره 

ــداد  تعـــ

 مقاالت

ــابع  ــداد منـ تعـ

 فارسی و عربی

 

ــابع   ــداد من تع

 انگلیسی

تعــداد کــل 

 منابع

تعداد مقـاالت  

 مورد استناد

تعــداد مقــاالت  

 پژوهشی-علمی

7 180 11 191 4 0 



 1392بهار و تابستان / 74-75ش / 19س/  شناسی علوم انسانیروش

آنها یک از شود که هیچ منبع این هفت مقاله، تنها چهار مقاله دیده می 191در میان 
تنها یکی از ایـن مقـاالت در    شده است.نپژوهشی منتشر -در مجالت داراي رتبه علمی

 ترویجی منتشر شده است.-مجله علمی
 

 1390، زمستان 50هاي فلسفی کالمی، شماره : پژوهش6جدول شماره 

تعداد 

 مقاالت

نابع تعداد م

 فارسی و عربی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد کل 

 منابع

کل مقاالت 

 مورد استناد

تعداد مقاالت 

پژوهشی -علمی

 مورد استناد

10 144 48 192 0 0 

 اي، استناد نشده است.در هیچ یک از مقاالت دهگانه این شماره به هیچ مقاله
 

 1390ز و زمستان ، پایی6نامه حدیث پژوهی، شماره :  دو فصل7جدول شماره 

تعداد 

 مقاالت

تعداد منابع 

 فارسی و عربی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد کل 

 منابع

کل مقاالت 

 مورد استناد

-مقاالت علمی

 پژوهشی

9 563 2 565 15 5 

پژوهشـی  -مقالـه علمـی   5منبع مقاالت این شـماره، تنهـا شـاهد     600از نزدیک به 
 منابع. %1هستیم، یعنی کمتر از 

 
 1390، بهار و تابستان 45نامه حکمت سینوي (مشکوه النور) شماره : دو فصل8شماره  جدول

تعداد 

 مقاالت

تعداد منابع 

 فارسی و عربی

تعداد منابع 

 انگلیسی

تعداد کل 

 منابع

کل مقاالت 

 مورد استناد

-مقاالت علمی

 پژوهشی

7 143 4 147 2 2 

د شده است و هر دو به صورت استناپژوهشی -علمیدر این شماره تنها به دو مقاله 
، که نیازمند بررسی مستقلی است که یا استنادي استنادي استارجاعی یا خودخود خود

 شود.واقعی است یا مشمول بحث گذشته می
 
 



 پژوهشی در علوم انسانی-فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقاالت (نا)علمی

 

 1390، پاییز 61: حکومت اسالمی شماره 9جدول شماره 

تعداد 

 مقاالت

تعداد منابع فارسی و 

 عربی

عداد کل ت تعداد کل منابع منابع انگلیسی

استناد به 

 مقاالت

تعداد استناد به 

-مقاالت علمی

 پژوهشی

7 167 29 196 14 1 

 
 14منبع استوار است. از این میان جمعاً به  196بر اساس هفتگانه این شماره مقاالت 

پیشـتر  اسـتناد  مقاله که در مجالت مختلف منتشر شده استناد شده است. دو مقاله مورد 
منتشر شده است، یکی قبل از گرفتن رتبه و دیگـري بعـد از    در مجله حکومت اسالمی

پژوهشی. بدین ترتیب از نزدیک به دویست منبع این مقاالت، یـک  -دریافت رتبه علمی
 پژوهشی مورد استناد قرار گرفته است، یعنی حدود نیم در صد.-مقاله علمی

 
 1390، پاییز 61علوم حدیث، شماره  61: مقاالت شماره 10جدول شماره 

تعداد 

 مقاالت

منابع فارسی و 

 عربی

مقاالت مورد  کل منابع منابع انگلیسی

 استناد

-مقاالت علمی

پژوهشی مورد 

 استناد

9 368 29 397 11 1 

 
مقاله، مورد اسـتناد قـار گرفتـه     11منبع، از جمله  397گانه این شماره مقاالت نهدر 

شده است، یکی قبل از گرفتن  دو مقاله در مجله علوم حدیث منتشر ،است. از این میان
صد  400پژوهشی. بدین ترتیب، از نزدیک به -رتبه و دیگري بعد از دریافت رتبه علمی

 .پژوهشی مورد استناد قرار گرفته است-منبع این مقاالت، تنها یک مقاله علمی
 

 1390، تابستان 67شناسی علوم انسانی، شماره : روش11جدول شماره 

تعداد 

 مقاالت

ارسی و منابع ف

 عربی

تعداد کل  منابع انگلیسی

 منابع

کل مقاالت 

 مورد استناد

-مقاالت علمی

 پژوهشی

7 101 74 175 11 1 
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اسـتناد بـه مجـالت     11منبع مورد استناد، شاهد  175شناسی از در این شماره روش
از این تعداد، چهار مورد به صورت خوداستنادي بوده است و چند مورد ارجاع هستیم. 

اسـت. بـا در نظـر    صورت گرفته پژوهشی -ین مجله اما قبل از کسب رتبه علمیبه هم
پژوهشی در این شـماره دیـده   -، تنها یک مورد ارجاع به مقاله علمیهانمونهگرفتن این 

 شد. 
 1390، بهار 17:  مشرق موعود، شماره ش12جدول شماره 

تعداد 

 مقاالت

منابع فارسی و 

 عربی

کل مقاالت مورد  بعتعداد کل منا منابع انگلیسی

 استناد

-مقاالت علمی

 پژوهشی

8 199 1 200 17 1 

 
ي فاقد رتبـه  هاها و فصلنامهها، ماهنامهنامهارجاعات به مقاالت هفتهدر این مقاالت، 

  خورد.پژوهشی به چشم می-بوده است. تنها یک ارجاع به مجالت علمی
-وهشی در این مجالت علمیتوان همه میزان استنادات به مقاالت علمی پژحال می

 وار و به اختصار نشان داد.آینه 13پژوهشی را در جدول شماره 
 

 پژوهشی-: میزان استنادات کل مقاالت به مقاالت علمی13جدول شماره 

تعداد کل 

 مجالت

تعداد کل 

 مقاالت

تعداد کل مقاالت مورد  تعداد کل منابع

 استناد

-تعداد کل مقاالت علمی

 پژوهشی

12 95 2908 100 12 

نواز نیاز باشد، نتیجه روشـن  آنکه به محاسبات پیچیده و آوردن نمودارهاي چشمبی
پژوهشـی، تنهـا   -منبع مورد استفاده قرار گرفته در مقاالت علمـی  3000است. از حدود 

روند که برخی نیز به صورت خوداستنادي است. در منبع از این مقاالت به شمار می 12
پژوهشـی  -پژوهشـی را مقـاالت علمـی   -درصد منابع مقـاالت علمـی  واقع کمتر از نیم 

به شکل دیگري باشد. اینک جاي ایـن پرسـش    مسألهدهند. حال آن که باید تشکیل می
پژوهشی، که مدعی نوآوري در کار خود -جدي است که چرا نویسندگان مقاالت علمی

کننـد؟ آیـا مقـاالت دیگـران را     به آنها استناد نمی هستند، خود از این مقاالت استفاده و
خبـر  دانند؟ آیا از آنها و از نشـریات تخصصـی حـوزه خـود بـی     یکسره فاقد اعتبار می



 پژوهشی در علوم انسانی-فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقاالت (نا)علمی

 

هستند؟ آیا صرفاً در در هم پیوستن قطعاتی کوالژگون هستند و حوصله کاوش و تتبـع  
این عدم استفاده هـر   را ندارند؟ یا مجموع همه این آیاها؟ در هر صورت، دلیل یا دالیل

 چه باشد، این یعنی همان گسست از جامعه علمی.
دهد کـه اسـتناد بـه    همچنین پژوهش محمدي استانی و اصغرپور مهربانی  نشان می

 )186: 1390پژوهشی کمتر از حد انتظار است (-مجالت در مقاالت علمی
جملـه   نگرانی در این زمینه موجـب شـده اسـت تـا تمهیـداتی اندیشـیده شـود، از       

پژوهشـی. همچنـین   -پژوهشی در خود مقاالت علمی-ضرورت استناد به مقاالت علمی
پژوهشی استناد آن به مقاالت پیشین -اي در مجله علمییکی از معیارهاي پذیرش مقاله

اي است که قرار است این مقاله در آن منتشر گردد. ایـن کـار   درج شده در همان مجله
دیگري باید به تفصیل آن را کاوید. اما به اختصار، عنصر فلسفه معینی دارد، که در جاي 

پژوهشی بر مقـاالت  -گویاي آن است که مقاالت مندرج در مجالت علمی» عامل تأثیر«
بعدي تأثیرگذار خواهند بود و مقاالت آتی به آنها ارجاع خواهند داد و این یعنی رشـد  

موجب آن شده  مسألهاین انی، هاي علمی. با این حال، به نوشته دیعلم و گردش اندیشه
است تا صرفاً و به صورتی شکلی به مقاالت دیگر منتشـر شـده در آن مجلـه کـه قـرار      

یکی تواند باشد: استناد دو گونه می در صورتی که.است مقاله را منتشر کند، استناد شود
ر این شود که دصرفاً گفته میاعالمی  خبردهی یا اعالمی، و دیگري ادغامی. طبق استناد

حالـت  که زمینه مقاالت دیگري وجود دارد، حال آن که استناد درست و مفید آن است 
نسبت مقاله فعلی به قبلی بررسـی و آن یـک در ایـن     ،ادغامی داشته باشد. یعنی در آن

تحلیل و ادغام شود و آجري بر دانش فعلی افزوده گردد. لذا استناد درست، آن است که 
 . )4-3، ص1386(دیانی،  ، نه مروري صرفحالت ادغامی داشته باشد

پژوهشی دیگر، که متأسفانه میان مقـاالت  -توجهی به مقاالت علمیحاصل آن که بی
پژوهشـی  -هاي آشکار مقـاالت نـاعلمی  جدي و نمایشی مشترك است، یکی از ویژگی

پژوهشـی دیگـري کـه مـرتبط بـا      -است. گویی که نگارندگان آنها از هیچ مقاله علمـی 
 اعتماد هستند.اشد خبر ندارند یا به آنها یکسره بیکارشان ب

 . غیاب نویسنده5-4
هاي پیوند با جامعه علمی بررسی شـد. امـا جنبـه دیگـر آن     در بخش قبل یکی از جنبه

گـردد و ناپدیـد   نمـی » حـل «است که پژوهشگر در عین ارتباط با جامعه علمـی در آن  
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در واقع، با خوانـدن هـر مقالـه اصـیلی     شود و همواره صدا و دیدگاه خود را دارد. نمی
گیري کامل و درست از سنت علمـی و ارجـاع و   شویم نویسنده در عین بهرهمتوجه می

دهد که در چه استناد به آن، خود حضوري آشکار دارد و در پایان نوشته خود نشان می
است.  الزمه سنت علمی مسألهمسائلی با دیگران همگرایی دارد و در کجا واگرایی. این 

اندیشد، اصوالً نیازي به نوشـتن  اي کامالً چون دیگران میزیرا وقتی پژوهشگر در زمینه
کند در عین شود که وي فکر پژوهشی ندارد. هنگامی این نیاز آشکار می-مقاالت علمی

اي مسائل، در مسائل دیگري دیـدگاه متمـایز و خاصـی دارد و بـدین     نظري در پارههم
علمی اصیلی برآمده از  سازد. هر مقالهاي این تمایز را برجسته میلهترتیب با نگارش مقا

 تاباند. وار میاندیشه شخصی نویسنده آن است و او را آینه
پژوهشی آن است که گـویی  -هاي آشکار مقاالت ناعلمیحال آن که یکی از ویژگی

اهم آمده اسـت.  شکلی ماشینی فرنظر و اندیشمند آنها را ننوشته، بلکه بهانسانی صاحب
شـود و  معموالً در سراسر این قبیل مقاالت، ردپایی از نویسنده یا نویسندگان دیده نمـی 

اند. مقصود از حضور نویسنده یا پژوهشگر آن صرفاً قطعاتی بجا یا نابجا در پی هم آمده
است که هر جا الزم باشد، پژوهشگر با طرح سؤال، اشکال یا اظهـار نظـر، خواننـده را    

ساخته به تأمل، همدلی، و یا حتی مخالفت، وادارد. از ایـن منظـر، در مقـاالت     مخاطب
کنند و حضور مکرر خود را به شکلی طبیعی، نه اصیل، نویسنده با خوانندگان گفتگو می

 کنند.مصنوعی، آشکار می
البته بخشی از این عدم حضور زادة نوعی نگرش پوزیتیویستی است که بـه عرصـه   

یافته و حتی دامنگیر برخی از نویسندگان اصیل نیز  شده است و آنـان   علوم انسانی راه
کنـد کـه   را نسبت به اعالم حضور خود دچار تردید کرده است. این نگرش تأکیـد مـی  

نویسنده نباید در نوشته خود حضور داشته باشد و در نتیجه نبایـد در مقـاالت از تعبیـر    
رنگ شدن د که عینیت در نگارش مستلزم بیشواستفاده کرد. از این منظر، ادعا می» من«

کند نویسندگان کـامالً از  شخصیت نویسنده است. هروي متأثر از این نگرش توصیه می
 صحنه متن غایب باشند. طبق این توصیه:

کنم [...] و ضمایر متکلم و صیغه اول شخص نگارنده، من، ما، این جانب، تصور می

د از آنها پرهیز کرد. پژوهشگر در هیچ کجـاي  افعال هستند که در یک متن علمی بای

خورد و رد پاي او بدین گونه هویدا نیست. نباید نویسـنده را در  تحقیق به چشم نمی
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هیچ کجاي یک پژوهش به صورت عیان مشاهده کرد و شاهد اظهار نظرها و حضور 

 ).291، ص 1386او بود (هروي، 

شخص از ضمیر سـوم شـخص و   کند به جاي ضمایر اول در مقابل، وي توصیه می
» گـردد تصور می«ضمیر غیرشخصی استفاده شود و به جاي افعال معلوم تعبیراتی چون 

به کار رود. در واقع، در برابر افراط در عرضه کردن خود در آثار ادبی و غیر علمی، در 
هاي علمی، یعنی ساینتیفتیک، مدرن بر پرهیز از ابراز نظر شخصی تأکیـد فـراوان   نوشته

ده است. اما معنایش این نیست که در متون علوم انسانی نیز این شیوه موجـه باشـد.   ش
امروزه در غالب متون جدي پژوهشی این نکته به خوبی بررسی و بر ضرورت حضـور  

 شود. مناسب نویسنده و پژوهشگر پافشاري می
د یـا » افسـانه «براي نمونه، باومن از ضرورت پرهیز از ضمیر اول شخص، بـه مثابـه   

استفاده  »من« ریاز ضم توانیم باشدهر جا الزم گوید واقعیت آن است که کند و میمی
امـا در مواقـع    د،یخود را همواره به رخ خواننده کشـ  دینباالبته . ردیکرد تا متن جان بگ

انجمن زبـان   .)452، ص2010(باومن، استفاده کرد »من« ریاز ضم توانیم یزم به خوبال
داند و بـر ایـن نظـر    هاي علمی میهیز از ضمیر شخصی را تابع رشتهمدرن کاربرد یا پر

(هنـدبوك   رودها این کار بخشی از زبان علمـی بـه شـمار مـی    است که در برخی رشته MLA ،2009همچنین ترابیان از لزوم استفاده مناسب از ضمیر اول شـخص  )150، ص .
ص نادرست است، جاهایی را برد و با اشاره به مواردي که کاربرد ضمیر اول شخنام می

که نه تنها مناسب بلکه الزم است که پژوهشگر از ضمیر اول شخص استفاده کند معین 
افزون بر آن، سولس میـان نثـر علمـی، یعنـی      ).117-116، ص2007(ترابیان،  سازدمی

گذارد و بر آن است که رود تفاوت میساینتفیک، و نثري که در علوم انسانی به کار می
ن عرصه نه تنها کاربرد ضـمیر اول شـخص اشـکالی نـدارد کـه مناسـب و مفیـد        در ای
. سرانجام آن که لویس ون به نگارندگان مقـاالت فلسـفی   )12، ص2010(سولس، است

بـر ضـمیر   » من«در نگارش فلسفی ضمیر اول شخص، یعنی همان کند که توصیه می
 .)53، ص2006(ون، ضمیر مجهول مقدم و مرجح است  و از آن فروتر» ما«

ترین منابع نگارش دانشگاهی و آکادمیک حضور نویسـنده را نـه تنهـا    در واقع، تازه
-ها مقاله ناعلمیتوان دهشمارند. با این حال، همچنان میمجاز، گاه مطلوب  و الزم می

آنکه کمترین حس و بوي انسانی داشته باشند و بتواننـد کمتـرین   پژوهشی را خواند بی
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ی که آنها را نوشته است به خواننده منتقل کنند. این کرختی مـتن و  بویی از حضور آدم
غیاب نویسنده، چه به دلیل سلطه نگرش پوزیتیویسـتی و چـه بـر اثـر نداشـتن ایـده و       

پژوهشـی بـر   -فکرتی در گردآورنده آنها، غالباً گویاي مقاالتی است که صورتک علمـی 
 اند.خود زده

 
 . پرهیز از داوري6-4

رسـد  پی پژوهشی که خود انجام داده است سرانجام به نظر و رأیی می محقق واقعی در
کنـد. بـه   پژوهشی منتشر می-که آنها را در گزارش تحقیق خود، یا همین مقاالت علمی

رسد که سرشت پژوهشی نیستند، به نظر می-جز مقاالت توصیفی یا ترویجی، که علمی
است. البته این داوري از نـوع  پژوهشی با داوري و قضاوت گره خورده -مقاالت علمی

گویی. امروزه حتـی  کننده استوار است، نه گزافعالمانه و بر اساس شواهد و دالیل قانع
شود، نویسندگان این نکتـه را  هاي روش تحقیق که براي دانشجویان نوشته میدر کتاب

، 2010 (برگمن،کنند که نویسنده باید موضعی را معین و از آن دفاع کند، خاطرنشان می
 ، نه آن که صرفاً گزارشگر باشد.)124ص

شود، جـز داوري  پژوهشی، همه چیز دیده می-با این حال، در عمده مقاالت ناعلمی
نهایی نویسنده درباره تحقیق خودش. در برخی از این مقاالت، حتـی آن جـا کـه قـرار     

ي مقالـه  بنـدي را در انتهـا  است گردآورنده رأي و نظر خود را بگوید یا دست کم جمع
هاي مفصلی هستیم که کار بندي شاهد نقل قولخود بیاورد، باز به جاي داوري یا جمع

جستاري دربـاره دو واژه سکوالریسـم و   «کند. براي  مثال، مقاله گردآورنده را آسان می
دارد کـه در قالـب    »نتیجـه «دو صفحه ، »الئیسیته و برابرنهادهاي فارسی و عربی این دو

 ربط است.یمعمولی و گاه بمدتاً نقل قول مستقیم و طوالنی از منابع شش بند است و ع
اولین بند این نتیجه یک نقل قول کامل پانزده سـطري اسـت کـه ایـن گونـه آغـاز       

نویسـد: در زبـان فارسـی [...] (ویکیپـدیا،     وثیـق مـی  «رسـد:  شـود و بـه پایـان مـی    می
31/4/2001.«( 

بنـد، بـه جـاي     آغازدر همان  گاندآورنددومین بند نتیجه نیز هشت سطر دارد و گر
گیري شخصی، با آوردن یک نقل قـول بلنـد ایـن گونـه از خـود رفـع مسـئولیت        نتیجه

سومین بنـد کـه یـک     [...]».جان کالم در این باره را از زبان طباطبایی بشنویم: «کند: می
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 سطر و نیم است، باز شامل نقل قولی دیگري از همین طباطبایی است.
نامه اینترنتی ویکیپدیا قل قولی بلند از دانشنبند یازده سطر دارد و همه آن چهارمین 

به آغاز نقل قول » در واقع«، افزودن یک اندکشیده گاناست و تنها زحمتی که گردآورند
 گانسرانجام دو بند مختصر چند سطري آمده است که در آن گردآورنـد  طوالنی است.

الیسـمن مـن   «پیشنهادهایی که به گفتـه اصـحاب ادب    ؛ از آنانددادهپیشنهادهایی کلی 
 .»جوع

 ،هـاي آشـکار ایـن مقـاالت اسـت. در واقـع      فقدان موضع شخصی یکـی از جلـوه  
را در قالـب مقالـه منتشـر کـرد، طبیعتـاً       آنهاپژوهشگر پس از آن که به نتایجی رسید و 

را  ضـع او موسخنی براي گفتن و موضعی بـراي گـرفتن دارد. ممکـن اسـت خواننـده      
موضع نویسنده آشکار است.  صورتهر  دریند. اما ببپسندد یا رد کند یا نیازمند اصالح ب

نویسنده و پژوهشگر نـدارد و صـرفاً   در اصل  ، چونمورد بحث حال آن که در مقاالت
توان موضع روشنی در پایان یافت و خواننده پس از خوانـدن  گردآوري است، کمتر می

شود تا درباره قبول یا رد آن بیندیشد و درگیـر  عی مواجه نمیها، با موضاین قبیل نوشته
دوسه «گاه مقاالتی از این دست را  در این باره آموزنده است. وي زیباکالمتجربه شود. 

در این میان  د، اما در پایان موفق نشده است دریاب»بار با میزان دقت معهود خود خوانده
نکتـه اصـلی آن اسـت کـه اساسـاً       ).55، ص 1388موضع نویسنده چیست (زیبـاکالم،  

ها بار دیگر تجربه خود را تکـرار کنـد   نویسنده موضعی نداشته است و اگر زیباکالم ده
 اي نخواهد برد.جز نومیدي بهره

 بندي . جمع5

پژوهشی دارند به دالیل فوق و به دلیـل  -که از قضا عنوان علمی مقاالت برخیساختار 
کارخانه  یک ازهمه آنها گویی  ؛یکسان استش از حد تهی بودن ازروح پژوهشگري، بی

اعتبار سازي ساختار مقـاالت یـا   اند. مقصود بیمقاالت بیرون آمده یا مونتاژ دوزيريس
پرهیز از رویه استاندارد در مقاالت نیست، معضل ایـن مقـاالت آن اسـت کـه از مقالـه      

ح تحقیق، دغدغه، تأمل، تحلیـل،  هیچ رو آنهااند و در بودن، تنها ساختار را به ارث برده
انـد و  خورد. اما گاه این مقاالت سوراخ دعـا را نیـک آموختـه   به چشم نمی آنهاو مانند 

منابعی را به مثابه مستندات خویش زنند و قطعاتی را به هم پیوند میدرست و نادرست 
ایـن  ماسـاندن  سازي یـا آ آورند که عمدتاً منابع این مقاله نیستند. منطق مقالهدر آخر می
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) 1( ترین آنهـا عبارتنـد از:  گیرد که مهمهاي مختلفی صورت میشکل معموالً بهمقاالت 
گیـري از  بهـره ) 2هـا؛ ( پرداختن به موضوعات کلی و عام و در نتیجه بازگویی بازگفتـه 

استناد نادرست، ناشیانه و گاه دروغـین بـه منـابع؛     )3؛ (تکه نویسیمنطق کوالژ یا چهل
) 6) عدم حضور نویسنده در سراسـر مـتن؛ و (  5از سنت و جامعه علمی؛ ( ) گسستن4(

 ». هافکت«پرهیز از قضاوت و داوري و اکتفا به گردآوري 
شود تا با تکثیـر  در برابر این خطاهاي جدي و براي پوشاندن آنها، غالباً کوشش می

ماننـد عقیـده،   هاي انگلیسی کلمات رایج در زبـان فارسـی،   ناموجه منابع، آوردن معادل
دین، نیت، مذهب، قصد، و آوردن جداول مختلـف و تأکیـد بـیش از حـد بـر مسـائل       
شکلی، صورتکی بر قطعات گسسته کشیده و آماس به جاي فربهی معرفی و به جامعـه  
علمی قبوالنده شود. در ایـن راه، تـوان اصـلی گردآورنـدگان ایـن مقـاالت، نـه وقـف         

راه فراهم آوردن چکیده، کلیدواژه و دیگـر عناصـر    اندیشیدن و تأمل و استدالل، که در
 شود.صرف می صوري مقاالت

حال آن که جامعه علمی موظف است در عین تأکید درست و بجا بر رعایت مسائل 
صوري و شکلی، در همین حد باقی نماند و عمده توجه را بر مسائل محتوایی متمرکـز  

 دامنگستر فراهم آورد. کند و ساز و کاري براي پیشگیري از این بیماري
نامه، ارجاعات و سخن کوتاه، قواعد و ضوابط نگارشی، مانند چکیده، پیشینه، کتاب

خـود و عرضـه نتـایج    » اندیشـه «استنادات، راهنماها و قواعدي براي نظم بخشیدن بـه  
-خویش به جامعه هستند، نه جایگزین آنها؛ حال آنکه در مقـاالت نـاعلمی  » اندیشیدن«

 اند.گزین اندیشیدن و تأمل شدهپژوهشی، جای
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 منابع

 نوشتن در جزایر پراکنده: جستارهایی در اخالق پژوهش، ).1391( سید حسن اسالمی،
 قم، انجمن قلم و نور مطاف.

، در »نگاهی شتابزده به تاریخچـه تـرویج علـم در حیطـه عمـومی     ). «1390پایا، علی (
 .67شناسی علوم انسانی، شمارهروش

 .10، در نقد و بررسی کتاب فرزان، شماره »افراط در استناد). «1383(پرهام، سیروس 
، در دایــره »هــاي علمـی تــدوین و ارزیـابی مقالـه  «). 1383زاده، محمدرضـا. ( يحمیـد 

المعارف آموزش عالی، زیر نظر نادر قلی قورچیـان، حمیدرضـا آراسـته و پریـوش     
 نامه بزرگ فارسی.جعفري، تهران، بنیاد دانش

، در نامه »توسعه علمی یا تکثیر و ازدیاد تعداد مقاالت؟). «1386دکانی، رضا (داوري ار
 .35فرهنگستان، دوره نهم، شماره 

لغتنامه، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شـهیدي، تهـران،    ،)1377دهخدا، علی اکبر (
 مؤسسه لغتنامه دهخدا.

رسـانی،  تابداري و اطـالع ، ک»اي به نام عامل تأثیرسنجه«). 1386دیانی، محمد حسین (
 .40شماره

، کتـاب  »مجالت علمی پژوهشی تاریخ؛ سیطره کمیت بر علم). «1391روحانی، سپند (
 .177ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 

هـا: از  هـا و اندیشـه  ، در یادداشـت »تحقیق درسـت «). 1371کوب، عبد الحسین (زرین
مقاالت، نقدها و اشارات، تهران، اساطیر.

، در آیینــه اندیشــه، معاونــت »بازشناســی پــارادایم علمــی«)، 1388م، ســعید (زیبــاکال 
 .13پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، شماره 

مجموعـه ضـوابط و مقـررات اسـتخدامی      ،)1386شریعت، بهاء الـدین (گردآورنـده) (  
ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور، تهران، اعضاي هیات علمی دانشگاه

 دانشگاه شهید بهشتی.
ــی (   ــماعیل افقه ــز و اس ــهریاري، پروی ــوم  « ،)1386ش ــالت عل ــتنادي در مج خوداس

 .72فصلنامه کتاب، شماره  ،)»1383-1374رسانی و فصلنامه کتاب (اطالع
 .115نشر دانش، شماره » ها به مأخذ نیاز دارند؟آیا همه تألیف« ،)1385( جو، علیصلح
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 .38نامه فرهنگستان، شماره ». نویسی فرمالیستیهمقال« ،)1387جو، علی (صلح
 پژوهشی، تهران، سخن.-آیین نگارش مقاله علمی ،)1385فتوحی، محمود (

 .هیاسالم، تهران ،یالکاف ،)1365( عقوبیمحمد بن ،ینیکل
شناسـی در مقـاالت   شناسـی و روش هاي معرفـت کاستی« ،)1386حسین ( آبادي،لطف

 .51، شماره شناسی علوم انسانیروش فصلنامه، »پژوهشی در ایران
تحلیـل اسـتنادي مقـاالت     ،)1390محمدي استانی، مرتضی و داود اصغرپور مهربـانی ( 

 .68، شماره 17شناسی علوم انسانی، سال فصلنامه روش
روش تحقیق و پـژوهش علمـی در تـاریخ: راهنمـاي نگـارش       ،)1386هروي، جواد (

 ان، امیرکبیر.تحقیقات در علوم انسانی و تاریخ، تهر
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