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Abstract 

The Writing scientific-research articles has certain rules and specific criteria, observing them 
has a better effect on the presentation of the content and provides the ground for a better and 
easier reception of the reader. Adonis is one of the leading poets and critics in contemporary 
Arabic poetry. Numerous articles have been published in scientific-research journals with the 
approach of analyzing his poems and thoughts and views in the field of criticism. Providing 
content analysis and reasoning or citation reviews in these articles depends on the observance 
of the necessary criteria and standards in the configuration and writing of articles and can 
present his analytical content in the best research format. According to this this, the structure 
and content of six scientific-research articles focusing on the poems and critical opinions of 
Adonis, which have been published in the Journal of Arabic Literature, have been evaluated 
with the aim of critique research and explanation of possible strengths and weaknesses. Rresults 
show that articles have significant weaknesses in issues such as choosing the title, following the 
principles of abstract writing, research questions and providing a precise theoretical basis, and 
it is necessary that the editors, especially the reviewers, review their approaches and 
performance. It should be noted that references to reliable sources, up-to-date ness of data and 
information are among the positive points of these articles. 
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 بررسی متون و کتب علوم انسانی، شورای نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 002- 021، 0011بهار و تابستان ، ومس، شمارة مودنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال دوفصل

 با محوریت ادونیس ادب عربیپژوهشی مجلۀ  ـتحلیل انتقادی مقاالت علمی 

  *ابوالحسن امین مقدسی

  **مهدیه قیصری

 چكیده
معیارهای مشخصی در فرم و محتوا دارند که رعایت کردن مقاالت علمی ـ پژوهشی ضوابط و 

 تر خواننده فراهمها ضمن تأثیر در ارائۀ بهتر مطلب، زمینه را برای دریافت بهتر و آسانآن
های استداللی یا استنادی زمانی ممکن خواهد بود های محتوایی و بررسیسازد. ارائۀ تحلیلمی

بندی و نگارش مقاالت را رعایت کند و بتواند پیکرهکه پژوهشگر استانداردهای الزم در 
های تردید ارزیابی پژوهشمحتوای تحلیلی خود را در بهترین قالب پژوهشی ارائه دهد. بی

بسیار مؤثر تواند در شناخت موازین مقاالت علمی ـ پژوهشی ای میشده در هر حوزهانجام
وصیفی ـ تحلیلی و با هدف نقدپژوهی و واقع شود. لذا، این جستار در صدد است با روشی ت

مقالۀ علمی ـ پژوهشی با  6تبیین نقاط قوت و ضعف احتمالی، ساختار شکلی و محتوایی 
اند، ارزیابی به چاپ رسیده ادب عربیمحوریت اشعار و آراء نقدی ادونیس را که در مجلۀ 

عنوان، رعایت اصول نگارش  ها در مواردی چون انتخابدهد مقالهها و نتایج نشان میکند. یافته
اند و ای داشتهمالحظههای قابلچکیده، سؤاالت تحقیق و ارائۀ مبنای نظری دقیق، ضعف

خصوص داوران در رویکردها و عملکرد خویش نماید که مسئوالن نشریات بهضروری می
در برخی ز و روبازنگری داشته باشند. گفتنی است ارجاع به منابع معتبر، انتخاب موضوعات به

 رود.شمار میموارد اتخاذ چارچوب تحلیلی مناسب ازجمله نقاط مثبت این مقاالت به
 : نقدپژوهی، أدونیس، مقالۀ علمی ـ پژوهشی، ساختار مقاله.هاکلید واژه
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 . مقدمه0

های نو در پاسخ به محورند که با هدف ارائۀ دادهمقاالت علمی ـ پژوهشی آثاری مسئله
دهندة نظر ای به نثر نشانتر هر نوشتهشوند و در تعریفی دقیقتألیف میهای جدید مسئله

های الزم با ساختاری منسجم نویسنده در موضوعی خاص با نثری رسا شامل ارجاع
(. در نگارش این آثار رعایت 20، ص. 9931شناسی مناسب است )موحد، همراه با کتاب
ی هامقاالت علمی ـ پژوهشی در زمینه اهمیت بسیاری دارد. چاپ گستردة موازین علمی
ا کند تاین ضرورت را ایجاب می های نگارش مقاالت علمیروز شدن شیوهمختلف و به

شده نشان دهند. این امر ضمن اینکه پژوهشگران اهتمام بیشتری به ارزیابی مقاالت چاپ
ها ضعف آن تواند سیر تحول کیفی مقاالت در آن زمینه را روشن سازد، نقاط قوت ومی

کند؛ عالوه بر اینکه ارزش نقد چندان مورد توجه است که را بر پژوهشگران مشخص می
 (.Giroux,1993, p.127)گروهی معتقدند نقد مولد دانش است 

در تعریف شعر و  های مهمیای است که نظریهأدونیس از ناقدان و شاعران برجسته
ـ پژوهشی های جدید در زبان شعر دارد. ایاتخاذ تکنیک ن امر سبب شده تا مقاالت علمی 

بسیاری با محوریت آراء نقدی، اشعار یا تأثیر و تأثرهای او از ادبیات ملل جهان به چاپ 
های جدید علمی، مستلزم آگاهی از قواعدی است که از برسد. موفقیت در انتشار یافته

ود )منصوریان، شنویسی و ممارست در امر نگارش حاصل میطریق آموزش اصول مقاله
تواند نقش مؤثری در شناخت موازین شده میهای چاپ(. ارزیابی پژوهش66، ص. 9933

 6ایفا کند. بر این اساس نگارنده درصدد است عملکرد پژوهشگران را در مقاالت علمی 
 به لحاظ تحلیل علمی محتوا، تنظیم ساختار و  ادب عربیشده در مجلۀ مقالۀ چاپ

اعم از انتخاب عنوان مناسب، چکیده، واژگان کلیدی، مبانی نظری،  بندی مقالهپیکره
های منتخب که همگی با محوریت أدونیس شناسی ارزیابی کند. مقالهگیری و مرجعنتیجه

 اند از:اند به ترتیب سال چاپ عبارتبه نگارش درآمده
 هامشخصات مقاله ردیف

(، 9910، تألیف خلیل پروینی )«ودر شعر أدونیس و شامل )ع(بررسی تطبیقی مسیح» 9
 .9ش

 

مالمح السریالیة فی شعر أدونیس، کتاب التحوالت و الهجرة فی أقالیم النهار و اللیل » 2
 .23(، ش 9912تألیف ابوالحسن امین مقدسی ) ،«نموذجا
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یف رضا ، تأل«پیوستگی عینی تی. اس. الیوتهمتأثیرپذیری أدونیس از نظریۀ به» 9
 .26ش (،9912محمدی )

 . 2(، ش9910تبار )تألیف محمد عامری« های ادونیسگذری بر نقاب» 0
 

 .9(، ش9915، تألیف امیر مرتضی )«دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس» 5
 

خوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس و یوسف الخال با رویکرد به مکتب ادبیات » 6
 .29(، ش9915سیدی )تألیف سید حسین « تطبیقی آمریکایی

 های پژوهش. سؤال0ـ0

 های زیر پاسخ دهد:نویسنده برای رسیدن به هدف مذکور در صدد است تا به پرسش
در  شدهاندازه مطابق با استانداردهای پذیرفتهشده تا چه مقالۀ بررسی 6ساختار  .9

 های علمی ـ پژوهشی است؟نگارش مقاله

 اند؟اهداف تحلیل موردنظر نزدیک شدههای موردبررسی تا چه حد به مقاله .2

 ها کدام است؟ نقاط قوت و ضعف در ساختار هر کدام از مقاله .9

 . پیشینۀ پژوهش2

های مختلف علمی، هنری و فرهنگی سبب روشن ارزیابی و نقد متون و مقاالت در زمینه
های ها خواهد شد. در زمینهشدن مسیر در انجام کارهای پژوهشی و افزایش دقت در آن

تحلیل گزارش گونه از مقاالت »توان به مقالۀ مرتبط با رشتۀ زبان و ادبیات عرب می
نقد و تحلیل »( و مقالۀ 9931)میرزائی و همکاران، « شدة مجلۀ انجمن زبان عربیچاپ

« 9936تا  9932مقاالت علمی ـ پژوهشی گروه زبان و ادبیات عربی ایران از سال 
نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجالت »مقالۀ  ( و9933نیا و بخشی، )طاهری

ـ پژوهشی زبان و ادبیات عربی ها ( اشاره کرد. این پژوهش9931)صادق عسکری، « علمی 
شده در مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به بررسی کمی و کیفی مقاالت چاپ

مقالۀ  6حلیلی و ساختاری اند. جستار حاضر نیز در صدد است تا به بررسی تپرداخته
 علمی ـ پژوهشی در رشتۀ زبان و ادبیات عرب، با محوریت أدونیس بپرازد.
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 . ارزیابی ساختاری مقاالت1

بندی مقاالت به ترتیب شامل: چکیده، ها چنین حاصل شد که پیکرهبا بررسی مقاله
برای نقد  نابراین،نوشت و منابع است. بگیری، پیکلیدواژگان، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه

 ترتیب بررسی وهای مذکور را بهها الزم است که بخشو ارزیابی هر چه بهتر این مقاله
 نقاط قوت و ضعف هر کدام ذکر کنیم.

 . عنوان0ـ1
ز باشد، برانگیانتخاب عنوان مناسب برای مقاله اهمیت بسیار زیادی دارد. عنوان باید سؤال

و محدود بودن نیز بسیار اهمیت دارد،  (Pirie, 2002, pp. 24-25)طوالنی و پیچیده نباشد 
(. باید توجه داشت تعیین حوزه، 55انجامد )همان، ص. تری میگیری دقیقزیرا به نتیجه

، 9910محدودیت زمانی و مکانی در محدود ساختن موضوع بسیار مؤثر است )میرزائی، 
تخاب نشده درستی انبه 0توان گفت عنوان در مقالۀ شمارة (. از این منظر می69ص. 

ای خاص تعیین برای عنوان، بدون آنکه برای آن حوزه« نقاب»است، زیرا آوردن واژة 
شود نشان از کلی بودن و عدم تعیین چارچوب معین برای پژوهش دارد. أدونیس 

های مختلف تاریخی، اساطیری، دینی و غیره را در اشعار خود فراخوانده است شخصیت
شده یا نوع کارکرد ادبی نقاب های فراخواندهنوع شخصیت که اقتضا دارد در این پژوهش

 )نمادین یا کنایی( مشخص شود.
ای نبودن و برانگیختن توجه خواننده )فتوحی، وضوح، کوتاهی و فشردگی، کلیشه

هایی است که عنوان هر مقالۀ علمی ـ پژوهشی باید ترین ویژگی( از مهم962، ص. 9935
ضعف دارد، زیرا با توجه به گستردگی نمادها در  5الۀ شمارة داشته باشد؛ از این منظر مق

شعر ادونیس ضروری است نمادها محدودتر شود. عالوه بر این، نویسنده در چکیده و 
پردازد که این امر عدم کند که به بررسی نمادهای حیوانی هم میمتن مقاله تصریح می

 شود.تناسب عنوان با محتوا را سبب می
مقاله با بدنۀ اصلی بحث و نتایج تحقیق همخوانی کامل ندارد و ممکن گاهی عنوان 

 ع()بررسی تطبیقی مسیح» 9تر از آن به نظر برسد؛ برای مثال نویسندة مقالۀ شمارة است عام
ورزد که ادونیس و شاملو از بُعد بر این مطلب تأکید می« در شعر أدونیس و شاملو

گیری هم اند نه از منظر دینی و در نتیجهرفتهای مسیح در اشعار خود بهره گاسطوره
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 های شعرشعنوان یک اسطوره یا نماد در کنار دیگر اسطورهادونیس مسیح را به»آورد: می
بررسی »(. بر این اساس الزم است عنوان هم به 03، ص. 9910)پروینی، « نشاندمی

 ظر نرسد. ننتایج آن به تر از محتوای مقاله وتغییر یابد تا عام« تطبیقی اسطورة مسیح
دهد و برای تعیین عنوان مناسب الزم است ترین رکن مقاله را تشکیل میعنوان، مهم

(. 23، 26، ص. 9936نخست روی پرسش اصلی مقاله تمرکز کرد )آخوندزاده و حبیبی، 
توان گفت نویسندگان برای انتخاب عنوان مناسب می 5و  0، 9های شمارة درمورد مقاله

و گاه  های کلیاند و این امر سبب انتخاب عنوانی پرسش اصلی مقاله تمرکز نکردهبر رو
توانیم می تریهای دقیقنامتناسب با محتوای مقاله شده است. البته در سه مورد دیگر عنوان

اند. دهد نویسندگان در انتخاب عنوان به سؤال تحقیق توجه داشتهپیدا کنیم که نشان می
و  «خوانش تطبیقی مدرنیسم أدونیس و یوسف الخال»اب عنوان در مقالۀ برای نمونه انتخ

« السریالیةمح مال»و مقالۀ « پیوستگی عینی الیوتهمتأثیرپذیری ادونیس از نظریۀ به»مقالۀ 

اش بر سؤال تحقیق است. درضمن عنوان هایی چون محدود بودن را دارد و تکیهویژگی
 چارچوب آن فراتر نرفته است.متناسب با محتوای مقاله است و از 

 . چكیده2ـ1
ای از هر رود و درواقع نمایهشمار میهای آن بهترین بخشچکیدة هر مقاله یکی از مهم

ای دقیق از مقاله است که در یک پاراگراف نوشته کار پژوهشی است. چکیده خالصه
اف پژوهش، های اصلی تحقیق اعم از اهد(. ذکر نکته991، ص. 9935شود )فتوحی، می

ف چکیده هد»است. به عبارت دیگر های پژوهش در چکیده الزامی روش تحقیق و یافته
لتون، )استاپ« گیرددست آمده، معنا و اهمیت انجام پژوهش را دربر میاز انجام کار، نتایج به

 (. 59، ص. 9912
قالۀ م طرح مسئله در چکیده اهمیت بسیار زیادی دارد. این در حالی است که نویسندة

 5کند. این ضعف در مقالۀ شمارة ای به سؤال تحقیق در چکیده نمیهیچ اشاره 0شمارة 
ای هشود. عالوه بر اینکه عدم اشاره به روش تحقیق نیز از دیگر نقصنیز تکرار می

نیز با وجود اینکه موضوعات اصلی  6آید. مقالۀ شمارة شمار میبه 5چکیدل مقالۀ شمارة 
های پژوهش را در چکیده آورده، ون هدف پژوهش، روش تحقیق و یافتهدربارة تحقیق چ

 اما مسئلۀ تحقیق را نادیده انگاشته است. 



 9000بهار و تابستان ، ومس، شمارة دوم سال، یعرب یاتزبان و ادب ۀنقدنام   421

ضعف  9های تحقیق باشد. از این منظر چکیدة مقاله شمارة چکیده باید گویای یافته
از ک یشود ادونیس در کدامپردازد و مشخص نمیهای تحقیق نمیدارد، زیرا به بیان یافته

نظرهای خود از الیوت تأثیر پذیرفته است. این ضعف در چکیدة مقالۀ اول نیز دیده 
های الزم یک چکیده چون طرح مسئله، بیان روش ویژگی 2شود. در این میان مقالۀ می

مقالۀ موردنظر  6های های تحقیق را داراست. با بررسی چکیدهتحقیق، اهداف و یافته
مشخص نبودن سؤال  6و  5، 0چکیده در مقاالت شمارة توان دریافت مشکل اصلی می

و  9های های تحقیق در مقالهتحقیق یا نداشتن مسئله است. عالوه بر این، عدم بیان یافته
 رود. شمار میها بههای مهم در این چکیدهاز ضعف 9

 . کلیدواژه1ـ1
نتخاب مقاله ا ای هستند که متناسب با موضوع اصلی و فرعیکلیدواژگان کلمات کلیدی

های واژه تغییر کند. گفتنی است واژه 90تا  9تواند بین شوند. تعداد این کلمات میمی
کلیدی نباید دقیقاً همان کلمات عنوان باشد، بلکه باید در تناسب با عنوان، مسئلۀ تحقیق 

(. در انتخاب این واژگان باید 961، ص. 9935و موضوع اصلی مقاله باشند )فتوحی، 
هایی هستند که پژوهشگران را به مقاله مرتبط مثابۀ لینکها بهداشت، زیرا آندقت 

 سازند.می
در تناسب با موضوع اصلی و فرعی پژوهش  2رسد کلیدواژگان مقالۀ شمارة نظر میبه

های مبحث که از کلیدواژه« رؤیا»و « حلم»هایی چون اند و انتخاب واژهانتخاب شده
ازد. مذکور رهنمون س تواند پژوهشگر این عرصه را به مقالۀی میخوبسورئالیسم است، به

ی پیوستگهمزدایی، نماد و بهادونیس و الیوت، شخصیت»از کلماتی چون  9مقالۀ شمارة 
واژه از این واژگان با عنوان مقاله اشتراک  0در سطح کلیدواژگان بهره جسته است. « عینی

 توانسته است به« زداییشخصیت»و « نماد»چون  دارد، اما نویسنده با انتخاب واژگانی
نیز  5دیگر موضوعات مرتبط به مقاله نیز نقبی بزند. انتخاب کلیدواژگان در مقالۀ شمارة 

نمادپردازی، نمادهای طبیعی و شعر و »خوبی صورت گرفته است. واژگانی چون به
 ور باشند. مقالۀ شمارةترین واژگان مرتبط با موضوع مقالۀ مذکتواند از مهممی« ادونیس

، سنت، معادل عینی»با وجود اینکه عنوان ضعیفی دارد، اما انتخاب کلیدواژگانی چون  0
تواند حوزة پژوهشی مقاله درستی انجام شده است و میبه« شعر معاصر عرب، أدونیس
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درستی صورت گرفته نیز به 6را پوشش دهد. انتخاب واژگان کلیدی در مقالۀ شمارة 
نیز استفاده کند. مقالۀ شمارة « نقد امروز عرب»ای مثل توانست از واژهر چند میاست. ه

نیز در کلیدواژگان استفاده کند، زیرا « نمادپردازی»های دیگری چون تواند از واژهمی 9
، «رشام آخ»مثل  )ع(نویسنده در متن مقاله به بررسی نمادهای مرتبط با حضرت مسیح 

... و «باغ جتسیمانی»، «جلجتا»هایی چون یا مکان« تاج خار»، «یهودا و خیانت به مسیح»
 پردازد.دیگر نمادهای مرتبط می

 . مقدمه0ـ1
مقدمۀ مقاله درواقع مدخلی برای ورود به بحث اصلی پژوهش است. از این رو الزم است 

خوبی زمینه را برای پرداختن به موضوع اصلی و مسئلۀ تحقیق در ذهن خواننده آماده به
کند. روشنی مسئلۀ تحقیق، نقش و ضرورت موضوع در توسعۀ دانش اهمیت بسیاری 

این است که آنچه نویسنده (. دستور کلی در نوشتن مقدمه 201، ص. 9935دارد )فتوحی، 
گویند بیاورد و به تناسب می« جملۀ کلیدی»ای که به آن درپی اثبات آن است در جمله

بیان اهمیت آن و تعریف اصطالحاتی که در متن  آن، به مطالبی شامل تاریخ موضوع،
(. بنابراین الزم است مقدمۀ هر 06، ص. 9919پور، مقاله آمده است بپردازد )چادگانی

هایی ازقبیل طرح مسئله، پیشینۀ پژوهش، سؤاالت پژوهش، بحث پژوهشی شامل بخش
 های تحقیق و روش تحقیق باشد. فرضیه

های باشد و صورت مسئله یعنی کیفیت و نوع گره مسئلۀ تحقیق باید جزئی و ملموس
در ابتدا به  9(. مقالۀ شمارة 95، ص. 9919آن برای پژوهشگر روشن شده باشد )رضی، 

خوبی ذهن پردازد و بههای دینی و اساطیری میاستفادة نمادین شاعران از شخصیت
له در این بخش ترین ضعف مقاکند، اما مهمخواننده را برای ورود به بحث آماده می

های متناسب با آن است. عالوه بر آن، بیان نکردن روش نداشتن سؤال تحقیق و فرضیه
د. روشمار میهای مقاله در این بخش بهتحقیق، ضرورت و اهداف پژوهش از دیگر ضعف

خوبی طراحی و تفکیک نشده و پژوهشگر تنها به 0سؤاالت تحقیق در مقالۀ شمارة 
یکی  عنوانچند و چون استفاده از نقاب به»تحقیق کرده و آورده است: ای به مسئلۀ اشاره

ر بای قابل توجه است بررسی این قضیه عالوهاز نوگراترین شاعران معاصر عرب مسئله
...« د کنهای ادونیس منشأ انتخاب او را نیز در گزینش نقاب آشکار میآشنایی با نقاب
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تحقیق، فرضیه و عدم ذکر ضرورت و اهداف (. نداشتن سؤال 939، ص. 9910)عامری، 
ترین موارد ضعف مقدمه در مقالۀ شمارة تحقیق و روش تحقیق و پیشینۀ پژوهش از مهم

چارچوب مقدمه را  6و  9، 2مقالۀ منتخب تنها مقالۀ شمارة  6رود. از میان شمار میبه 5
اند که هبه لحاظ مشخص کردن سؤاالت تحقیق، ضرورت و اهداف پژوهش رعایت کرد

 مسلماً در سیر مطالب نقش مؤثری دارد.
)سرمد و همکاران، « چارچوبی برای اجرای تحقیق، فراهم آورد»تواند پیشینه می

 شود، پژوهشگرهای مرتبط و مشابه مطرح می(، زیرا در پیشینه پژوهش922، ص. 9939
خشد. بیش میکند و وضوح بیشتری به کار خوها نوآوری خود را بیان میبا تحلیل آن

یسنده دهندة تسلط نوذکر پیشینۀ تحقیق از دو منظر قابل تأمل است: نخست آنکه نشان
تواند سبب تحریک و کنجکاوی به تحقیقات پیش از بررسی حاضر است و دیگر می

از این منظر برخی از مقاالت دچار  .(B.Pirie, 2002, p. 48)مخاطب در مطالعه شود 
ای در اشاره کرد که هیچ پیشینه 5توان به مقالۀ شمارة ا میهضعف هستند از جملۀ آن

در این زمینه عالوه بر ذکر کارهای پژوهشی  9و  6مقاله ذکر نشده است. مقالۀ شمارة 
اند که کدام خأل پژوهشی نویسندگان را به پژوهش در این زمینه واداشته مرتبط، بیان داشته

 است. 

 . بدنۀ اصلی 5ـ1
ای مقاله ابتکار در ارائۀ نظریۀ جدید، قدرت تجزیه و تحلیل، استدالل و در ارزیابی محتو

(.  نویسنده باید بتواند برای 203، ص. 9935گیری اهمیت دارد )فتوحی، کیفیت نتیجه
ورت صرساندن مطلب موردنظر ارتباط طولی دقیقی بین مطالب ایجاد کند و در غیر این

گیرد. مسلماً هر کدام از خوبی صورت نمی ارائۀ معنا  و درک آن از سوی مخاطب به
نویسندگان متناسب با مسئلۀ پژوهش و روش تحقیق به شیوة مختلفی به بیان مطالب 

ساز پژوهش شده همراه با پردازند. بنابراین الزم است مسئله و موضوعی که زمینهمی
 ،9935پور و علوی، حدود و ابعاد آن به روشنی و اختصار تبیین شود )موسی

 (. 21ـ26صص.
های متناسب با آن در تعیین چارچوب بحث و تحلیل مطالب سؤاالت تحقیق و فرضیه

را  توانند مباحثبسیار اثرگذار است. مسلماً مقاالتی که در این زمینه ضعف دارند نمی
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، بر روش کار 0خوبی پیش ببرند؛ برای مثال عدم انتخاب سؤال مناسب در مقالۀ شمارة به
آورد، می« نقاب»گذاشته است. نویسنده پس از آنکه توضیح کامل و مفیدی دربارة نیز تأثیر 

پردازد؛ این در حالی است که نه در سؤاالت به تبیین انواع کارکردهای ادبی نقاب می
های مختلف تحقیق سخن از کارکردهای ادبی نقاب آمده است و نه در تحلیل شخصیت

زد. ضعف دیگر مقاله آنجاست که نویسنده بدون پرداشعر ادونیس به چنین تحلیلی می
هیچ مبنا و شاخصی، سه شخصیت از سه فرهنگ مختلف را با هدف آشنایی با تکنیک 

 آورد. می« نقاب»
را مختل کرده و ارتباط  5ضعف در تعیین سؤاالت مناسب، سیر مطالب مقالۀ شمارة 

ز هم گسسته است. نویسنده در کارگرفته شده در متن مقاله را اهای بهطولی میان عنوان
کند که درپی آن است تا تأثیرپذیری شاعر را از محیط جغرافیایی و فرهنگی مقدمه ذکر می

این موضوع های متن به (. درحالی که در تحلیل265، ص. 9915نشان دهد )مرتضی، 
نمادهای هایی چون توجهی ندارد. از طرف دیگر وی در تحلیل نمادهای طبیعی از عنوان

های فرعی و عنوان اصلی توان میان عنوانجوید و بدین ترتیب نمیجانوری نیز بهره می
 مقاله ارتباط طولی مناسبی مشاهده کرد. 

ها ها به تحلیل آنهر مقالۀ علمی ـ پژوهشی الزم است عالوه بر ذکر اطالعات و داده
هایی است؛ برای مثال عنوان نیز بپردازد. از این منظر در مقالۀ شمارة یک دارای ضعف

تواند عنوان مناسبی برای بیان موارد اختالفی ضمن اینکه نمی« القدسأب، إبن و روح»
دو شاعر باشد، خالی از هر گونه تحلیل و بررسی است. در این عنوان تنها به یک ارجاع 

از  های دیگری(. نمونه09، ص. 9910و چند بیت از شاملو  بسنده شده است )پروینی، 
، 99شود که تحلیل الزم را ندارند )همان، ص. این قبیل در برخی از ابیات شاملو دیده می

(. نویسنده معتقد است مسیح در شعر این دو شاعر به اسطوره تبدیل شده است 96، 90
(. بر این اساس الزم است تعریفی دقیق از اسطوره و کاربرد آن، تفاوت 03)همان، ص. 

ه و تبیین شود شاعر در کدام ابیات توانسته است نمادها را به اسطوره نماد و اسطوره ارائ
 تبدیل کند. 

دهد هایی که در متن مقاله ارائه میها و تحلیلهر پژوهشگر الزم است متناسب با داده
بندی صحیحی دست یابد. این در حالی است که نویسندة مقالۀ شمارة یک در به جمع

 اند؛ برایدهد که در متن مقاله مستندسازی نشدههایی ارائه میبندیای از موارد جمعپاره
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در شعر هر دو « مجوسیان شرق» »آورد: های دو شاعر چنین میمثال وی در بیان شباهت
(. این مطلب در 06آورد )همان، ص. شاعر بشارت به امید و میالد تازه را به همراه می

ری های دیگر یا تحلیالت بیشته ذکر نمونهخوبی پرداخته نشده و نیاز باشعار شاملو به
هر دو شاعر به عروج مسیح »آورد ها چنین میدارد. وی در بخشی دیگر از بیان شباهت

این بیت از (. در حالی که نویسنده در متن مقاله 01)همان، ص. « به آسمان معتقدند )ع(
ن/ که راهی به جانب دریغا که راه صلیب/ دیگر/ نه راه عروج آسما»آورد شاملو را می

شود آن ها دیده میبندی(. نقص دیگری که در جمع96)همان، ص. /...« دوزخ است و 
را ذیل موضوعات غیرمشترک دو شاعر « حواریون»است که نویسنده در متن مقاله عنوان 

گوید: بندی میداند، اما در جمعآورده و کاربرد آن را منحصر در اشعار شاملو می
)همان، ...« ر شعر أدونیس نماد خیانت و در شعر شاملو نماد مبارزه هستند حواریون د»

گیری ها متناسب با نتیجه(. بنابراین الزم است تحلیل اشعار و ذکر شاهد مثال03ص. 
 خوبی مستندسازی شود. باشد و به
توانسته است ارتباط طولی مناسبی با عنوان  2های فرعی منتخب در مقالۀ شمارة عنوان

الکتابة اآللیة، الزمان و المکان، الحب، »اند از ها عبارتاصلی مقاله برقرار کند. این عنوان
های سورئالیسم در شعر ادونیس اشاره دارند. نویسندة ترین ویژگیکه به عمده« الثورة

در بررسی موضوع، روش تحقیق مشخصی ندارد. وی در ابتدا چند صفحه  9مقالۀ شمارة 
« سسرزمین ویران أدونی»بررسی اثر الیوت اختصاص داده و بعد از آن تیتر  از مقاله را به

شود خواننده به اشتباه تصور کند ادونیس قصیده یا دفتر آورد. این امر موجب میرا می
دارد. سپس دربارة نمادهای مرگ و رستاخیز در شعر « رابخالض األرشعری با عنوان 

گیری کارپیوستگی الیوت از بههمداشت نظریۀ بهگوید. باید توجه ادونیس سخن می
ها، حوادث و .. حکایت دارد و از آنجایی که الیوت ای از نمادها شامل شخصیتمجموعه

شرایط روحی مناسبی نداشته بیشتر از نمادهای مرگ و ناباروری و ... استفاده کرده است. 
نها به دنبال نمادهای مرگ و بنابراین لزومی ندارد که نویسنده در اشعار ادونیس هم ت

د نشان ده« الرأس و النهر»رستاخیز باشد، بلکه الزم است با بررسی نمادهای قصیدة 

 نزدیک شده است.« پیوستگی عینی الیوتهمبه»ادونیس چگونه به نظریۀ 
. مدرنیسم در جهان 9اند از: ترتیب عبارتبه 6های منتخب در مقالۀ شمارة عنوان

ترین . تعریف شعر مهم0. مدرنیسم در ادبیات معاصر عرب، 9. مدرنیسم ادبی، 2عرب، 
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های قبلی ندارد ارتباط طولی مناسب را با عنوان 0رسد عنوان شمارة نظر میحوزة نزاع. به
شمارة قرار گیرد. عنوان « مدرنیسم در ادبیات معاصر عرب»توانست زیرمجموعۀ و می

 کند بهتر بود پیشتری را بیان می)نزاع سنت و مدرنیسم( هم از آنجا که مطلب عام 2-1
د. شاز وارد شدن به بحث تخصصی مدرنیسم از منظر ادونیس و یوسف الخال ذکر می

در برخی موارد، عبارت های متن مقاله انسجام الزم را با مطالب قبلی ندارد؛ برای نمونه 
 گرایان: استقالل وجودیمبانی سنت»های شعر نو آورده است کر مؤلفهنویسنده بعد از ذ

را  «نزاع سنت و مدرنیته»و با همین جمله عنوان « معنا از لفظ، تفکیک میان لفظ و معنا
(. بخش دوم مقاله، به بحث مدرنیسم از نگاه 51، ص. 9915برد )سیدی، به پایان می

رد محور، کارکده در هر سه تیتر )رویکرد متنپردازد؛ درحالی که نویسنیوسف الخال می
ای تنها مقایسهکند. بر این اساس نهشعر و تمایزبخشی زبان(، نظرات ادونیس را بیان می

شود، بلکه جز در دو مورد، ارجاعی به آثار یوسف میان رویکردهای دو شاعر، انجام نمی
 شود. الخال هم داده نمی

 مقاالت گیری. نتیجه6ـ1
کردن مقاله نیست، بلکه باید هدف اولیه، نتایج گیری خوب به معنای خالصه نتیجه»

( در آن بیان شود. آنچه در 993، ص. 9935حاصل از تحقیق و اهمیت مطالب )فتوحی، 
گیری بسیار اهمیت دارد پاسخ به سؤاالت تحقیق است. روشن نبودن مسئله در مقالۀ نتیجه

ۀ ده است و سبب شده تا مطالب بخش نتیجه بیشتر جنبدر نتیجه هم تأثیرگذار بو 0شمارة 
های پژوهشگر از رهگذر این مقاله ها را یافتهتوان آنتوصیفی پیدا کند. از این منظر نمی

هایی هستند که پیش از این هم دربارة ادونیس و اشعار او به اثبات دانست، بلکه عبارت
، بررسی تأثیر محیط جغرافیایی و 5اند. ازجمله سؤاالت محقق در مقالۀ شمارة رسیده

شده و های انتخابرسد با عنوانفرهنگی بر ذهن شاعر و شعر او بود که به نظر می
یجه هم که در نتشده نتوانسته است به پاسخ مناسب دست یابد. همچنانهای انجامتحلیل

کرد. نویسنده هم مشاهده  9توان در مقالۀ شمارة به آن اشاره نشده است. این ضعف را می
گی پیوستهموجوی آن است که تأثیرپذیری ادونیس از نظریۀ بهدر این مقاله در جست

الیوت را نشان دهد، اما از این سؤال اصلی منحرف شده و به بیان تأثیرپذیری ادونیس در 
 پردازد.الیوت می« األرض الخراب»از قصیده « الرأس و النهر»قصیدة 
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رود. نویسنده شمار میبه 2حقیق از نقاط قوت مقالۀ شمارة هماهنگی نتیجه با سؤال ت
دارد و آن را به اثری « التحوالت و الهجرة»هایی که دیوان گیری، ویژگیدر نتیجه

هم توانسته است  9توان گفت مقالۀ شمارة برد. میسازد، نام میسوررئالیست نزدیک می
ح هدف پژوهش که تطبیق شخصیت مسیگیری به ها در نتیجهها و تفاوتبا بیان اشتراک

 در اشعار ادونیس و شاملو بود، نزدیک شود. )ع(
ها در متن مقاله باشد و در غیر گیری باید حاصل پژوهش و گردآوری دادهنتیجه

نویسی نیست. از این منظر مقاالت صورت متناسب با موازین و اصول علمی مقالهاین
در نتیجه آورده است:  0شود: مقالۀ شمارة اره میها اشهایی دارند که به آنمنتخب ضعف

 أغانی مهیار الدمشقی و قصائد أخری و هذا هو إسمی و قصائد أخریادونیس در مجموعه »

(.  این مطلب 915، ص. 9910تبار، )عامری« بیشتر از شگرد بالغی نقاب بهره برده است
س ها در اشعار ادونینقابدر متن مقاله مستندسازی نشده و نویسنده به تحلیل کارکرد 

در  5نپرداخته است؛ بدین ترتیب، اشاره به آن در نتیجه هم صحیح نیست. مقالۀ شمارة 
، 9915)مرتضی، « کندادونیس گاهی نماد خاص خود را خلق می»گیری آورده است: نتیجه
ها را خلق کرده (. در این صورت الزم است نویسنده نمادهایی که أدونیس آن213ص. 

از بسامد باالی نمادهای طبیعی  5گیری مقالۀ شمارة ت، نام ببرد. از طرف دیگر، نتیجهاس
این مطلب در متن مقاله مستندسازی و فراوانی گوید که الزم است چون آب سخن می

 و ... مشخص شود.  مطر، النهرهای مختلف نماد آب در قالب
هم دیده  6اند در مقالۀ شمارة آوردن برخی مطالب که در متن مقاله مستندسازی نشده

ادونیس و یوسف الخال هر دو » آمده:  6شود؛ برای نمونه در نتیجۀ مقالۀ شمارة می
(. این درحالی 65، ص. 9915)سیدی، « اند که از دل سنت باید به مدرنیسم رسیدقائل

)سیدی،  «به سنت شفاف نیستموضع ادونیسم نسبت»کند: است که نویسنده اذعان می
این دو ناقد سخن (.  یا پیوسته از شورش علیه سنت و طرد آن از دیدگاه 62، ص. 9915

نیز مشاهده  9توان در نتیجۀ مقالۀ شمارة (. این ضعف را می65،  62گوید )همان، ص. می
، 9912)محمدی، « پیچیدگی نمادهای الیوت بیشتر از ادونیس است»کرد که آمده است: 

ها ها و پیچیدگیگیری آن است که نوع نمادها و داللتن نتیجهای(. مسلماً الزمۀ 20ص. 
 خوبی در متن مقاله پرداخته شده باشد. ها بههای آنو تحلیل
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 . مبنای نظری0

نوشتن چارچوب نظری به پرسش تحقیق بسیار مرتبط است. پژوهشگر متناسب با مسئلۀ 
عناصر چرا و چگونه او را کند؟ و این خود باید مشخص کند از چه عناصری استفاده می

در راستای یافتن پاسخ پرسش یاری خواهد کرد؟ هر پژوهشگر باید به تبارشناسی مسئله 
تواند تحقیقات خود را سامان دهد. تشخیص اینکه بپردازد تا بداند به کمک کدام علم می

 های شناخت دقیق مسئلهترین گاممسئلۀ مورد پژوهش در کدام علم ریشه دارد از مهم
(. از این روست که تعیین پرسش مناسب در 990، 921، ص. 9939است )قراملکی، 

فت مقالۀ توان گروش کار و یافتن نتیجۀ مناسب بسیار مؤثر خواهد بود. بر این اساس می
ه با تبیین مکاتب امریکایی و فرانسوی در این خصوص توانست« خوانش تطبیقی مدرنیسم»

، از این منظر 9ن کند. این در حالی است که مقالۀ شمارة خوبی بیااست مبنای نظری را به
این مسئله اشاره کرده که مبنای کار پژوهش، مقاله به  20ضعف دارد و تنها در صفحۀ 

 مکتب امریکایی است.
لۀ گیرد که مسئهمانطور که ذکر شد تعیین مبنای نظری زمانی به راحتی صورت می

که دارای  5و  0ین اساس مقاالت شمارة تحقیق برای نویسنده روشن باشد. بر ا
ی عمل خوبهایی در تعیین سؤاالت پژوهش هستند در تبیین مبنای نظری نیز بهضعف
گزیند و از ها را برمیباید مشخص کند کدام دست از نقاب 0اند. مقالۀ شمارة نکرده

ب تواند به هدف پژوهش خود نزدیک شود. همین مطلها چگونه میرهگذر تحلیل آن
طلبد که نیز صادق است. گستردگی نمادها در اشعار ادونیس می 5در مورد مقالۀ شمارة 

نویسنده دلیل انتخاب برخی نمادها را در مبنای نظری بیان کند و مشخص سازد این 
 کنند.نمادها چگونه او را در پیشبرد اهداف مقاله کمک می

شده مسیرهای انتخاب چارچوب نظری همچون نقشۀ راهی است که خواننده را از
ۀ رسد. مقالدهد محقق با انتخاب این مسیر چگونه به مقصد میسازد و نشان میآگاه می
فاقد چارچوب نظری صحیح است. الزم است نویسنده تبیین کند با توجه به  9شمارة 
پیوستگی الیوت چه روشی را باید برای تحلیل و بررسی این نظریه همهای نظریۀ بهویژگی

ری تواند تأثیرپذیشده چگونه میاشعار ادونیس اتخاذ کرد و از طرفی نمادهای انتخابدر 
نیز دارای مبنای نظری مشخصی نیست  2ادونیس از این نظریه را نشان دهد. مقالۀ شمارة 

 ها در آراء نقدی و زبان شعری توضیح داده شود. که الزم است مبنای نظری سورئالیست
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 هاآوری در مقالههایی از نو. نمونه0ـ0

های منتخب در راستای موضوع کاری خود اعم از ادبیات تطبیقی یا هر کدام از مقاله
های جدیدی را در حوزة اند یافتههایی داشته و تالش کردهنمادپردازی و نقد ادبی نوآوری

ها اشاره کرد: تطبیق توان به مواردی از آنپژوهشی خود عرضه دارند. در این میان می
ایرانی و عربی صورت  که در شعر دو شاعر برجستۀ 9مادهای مسیحیت در مقالۀ شمارة ن

ی تواند برگ جدیدکارگیری نمادها میگرفته و بیان وجوه شباهت و اختالف هر دو در به
توانسته است با انتخاب پرکاربردترین  0های ادبیات تطبیقی باشد. مقالۀ شمارة در پژوهش

در  های خوبیهای مختلف هستند تحلیلکه برگرفته از فرهنگ های شعر ادونیسنقاب
های روزگار خود را در قالب یک از دغدغهاین راستا ارائه دهد و نشان دهد ادونیس کدام

د. مقالۀ سازدارد، ضمن اینکه خواننده را با کارکرد تکنیک قناع آشنا میاین نمادها بیان می
 و ... ةمصادفجنون، رفض، حب، »وررئالیسم مثل های مکتب سبا تطبیق ویژگی 2شمارة 

در نظریات نقدی و  اشعار ادونیس همراه با بیان نمونۀ اشعار، بسیار قابل توجه بوده و « 
هم ضمن  5به خوبی توانسته است مطلب را برای خواننده روشن سازد. مقالۀ شمارة 

در توضیح نمادها هایی که بررسی انواع نمادها که خود کاری جدید است با تحلیل
ترین نقاط فکری أدونیس ازقبیل جوشش، حرکت، تحول، پویایی و رستاخیز آورد، مهممی

هم توانسته است مفهوم مدرنیسم را در شعر نوی عرب  6دهد. مقالۀ شمارة را نشان می
یک واقعیت شناختی و دیالکتخوبی تبیین سازد. عالوه بر این، تفکیک دو رویکرد معرفتبه

در شاعران و ناقدان ممتاز عرب چون ادونیس و یوسف الخال و تعیین سه  و سنت
. تمایزبخشی 9. رویکرد کارکرد شعر، 2محور، . رویکرد متن9»چون  شعررویکرد مجلۀ 

اهمیت قابل توجهی در شناخت مدرنیسم در شعر عربی دارد. هر چند برخی « در زبان
ین اند، اما تبیتحقیق خود چندان موفق نبودهدر پیشبرد روش  9مقاالت چون مقالۀ شمارة 

پیوستگی الیوت و ارکان آن شامل نمادپردازی و فرا رفتن از ذات، در بررسی همنظریۀ به
ادبی قرار  هایتواند مبنای بسیاری از تحلیلنقد و شعر عرب بسیار قابل توجه است و می

 گیرد.
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 . میزان اعتبار منابع و دقت در استنادات2ـ0

ت یکی توان گفرهای علمی ـ پژوهشی باید مستند به منابع دست اول و موثق باشد. میکا
ارجاعاتی است که در آن به آثار دیگران صورت  ترین عناصر هر نگارش علمیاز مهم

تواند معیاری برای سنجش قوت یا خوبی میگیرد. میزان و نحوة ارجاعات هر متنی بهمی
طور غیرمستقیم منابع (. ضمن اینکه به5، ص.9912، شمار رود )اسالمیضعف آن به

 شود. تعداد منابع و ارجاعات درمتعددی برای آشنایی و مطالعۀ بیشتر خواننده معرفی می
رسد و از این منظر قابل توجه است. از آنجایی که عدد می 20به بیش از  9مقالۀ شمارة 

است  پردازد، الزمکایی و عرب میاین مقاله به پژوهشی تطبیقی میان یک نویسندة آمری
محقق منابع موردنظر در هر دو زبان و حوزه را بررسی کند. عالوه بر آن، ابیاتی که محقق 

، 9912کند ارجاع ندارد )محمدی، استفاده می« الرأس و النهر»در پایان مقاله از قصیدة 

امه در گیومه قرار گیرد ننامه الزم است که عنوان پایان(. در ارجاع به پایان991، 993ص. 
از منابع این مقاله که عنوان  22(. بر این اساس منبع شمارة 39، ص. 9939)شریفی نسب، 

نامه است باید اصالح شود. عالوه بر این در منابع پایانی مقاله به هنگام ذکر یک پایان
ر دمشخصات هر مقاله باید شمارة صفحات نیز ذکر شود. مقالۀ مذکور این موضوع را 

ذکر  29همۀ موارد رعایت نکرده، بدین صورت که شماره صفحات مقاله در منبع شمارة 
 نشده است.

منبع در هر دو زمینۀ فارسی و عربی استفاده شده است که  23، از 9در مقالۀ شمارة 
های این مقاله در ارجاعات آن است که با به لحاظ کمّی قابل توجه است. ازجمله ضعف

پژوهش کار تطبیقی است، اما منابع مورد استفاده در این زمینه بسیار کم  اینکه مبنای این
عبده  از عبود مدخالت نظریة و نصوص و دراسات تطبیقیةبوده و تنها به ارجاع به کتاب 

بسنده شده است. برخی مطالب متن مقاله مستند نشده است؛ برای مثال آمده است 
« اندآید دوازده تن بودهبرمیث اسالمی حواریون چنانکه از منابع مسیحی و احادی»

(. این مطلب باید مستندسازی شود، زیرا ازجمله موضوعاتی 09، ص. 9910)پروینی، 
نیست که بتوان بدون ارجاع درمورد آن سخن گفت. در ارجاعات پایانی مقاله نیز الزم 

 شده یا کل صفحات آن مقاله ذکر شود. است صفحات ارجاع داده
منبع استفاده کرده است که به لحاظ کمی و کیفی قابل توجه  93از  0 مقالۀ شمارة

ستدعاء الشخصیات ا»توانست در این زمینه از منابع بیشتری چون هستند هر چند می
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از « قصیدة القناع»و  محمد فتوح أحمداز « الرمز و الرمزیة»از عشری زائد و « التراثیة

عتبار نیز استفاده کند، زیرا بر ا شمعةاز خلدون « تقنیة القناع»عبدالرحمن بسیسو یا مقاله 

افزاید و منابع بیشتری در این راستا به خواننده نیز معرفی مقاله به لحاظ استنادات، می
این  اهمیت بسیاری دارد. گاهی نویسنده کند. ذکر ارجاع در بیان مطالب علمیمیمی

کارکردهای بالغی نقاب، آن را مستند کند؛ برای نمونه، وی در بیان موضوع را رعایت نمی
(. ضعف دیگر این مقاله، یکدست نبودن شیوة 930، ص. 9910سازد )عامری تبار، نمی

دهی است با این توضیح که نویسنده در برخی از ارجاعات نام کتاب را هم ذکر ارجاع
ه که به منبع بهره گرفت 21از  5(. مقالۀ شمارة 912، 933، 931، 936کند )همان، ص. می

مندی از آثار چدویک، یونگ و لحاظ کمیت قابل توجه است و به لحاظ اعتبار نیز بهره
ه توان بهای این بخش میپورنامداریان و ژان شوالیه نیز اهمیت بسیاری دارد. از ضعف

 عدم ذکر شماره صفحات مقاالت اشاره کرد. 
 ، صالحأسیمة درویشآثار ای در تحلیل اشعار چون از منابع برجسته 2مقالۀ شمارة  

گیرد. عالوه بر این، متناسب با موضوع پژوهش فضل، احسان عباس و جیوسی بهره می
افزاید. منبع دربارة مکتب سوررئالیسم نیز استفاده کرده است که بر اعتبار مقاله می 6از 

نمونه  شود؛ برایدقتی نویسنده دیده میدهی، اشتباهاتی ناشی از بیگاهی در شیوة ارجاع
 شود الزم است ارجاع بعدیصورت مکرر از یک منبع در یک صفحه استفاده میوقتی به

، 9912شود که انجام نشده است )مقدسی، آورده « المصدر نفسه»صورت به آن منبع به
شود. در ارجاعات پایانی، هم تکرار می 93و  91(. چنین اشتباهاتی در صفحات 90ص. 

از أدونیس وجود دارد که در متن مقاله به آن ارجاع داده  غیر مکتملةالهویة منبعی با عنوان 

 نشده است.  
از منابع معتبر و متعددی بهره جسته، اما در کنار ارجاعاتی که به ادونیس  6مقالۀ شمارة 

داده شده است تنها یک منبع متعلق به یوسف الخال است. بیشتر ارجاعات حتی زمانی 
 پردازد به آثار ادونیس است تا یوسفرنیسم یوسف الخال میکه نویسنده به بررسی مد

متنی با لیست منابع پایانی تطابق ندارد؛ برای نمونه ارجاع به الخال. گاه ارجاعات درون
آمده در حالی که سال چاپ کتاب یوسف « 69: 9169الخال، »صورت یوسف الخال به

دهی چندان دقیق های ارجاعهذکر شده است. گاهی شیو 9113الخال در منابع پایانی 
 نخستین نشانۀ نوگرایی در شعر توان تغییری است»گوید: ادونیس می»نیست؛ برای نمونه: 
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ا سو توان شورش بر گذشته رگیرد، یعنی از یکبه قبل و بعدش انجام میکه که نسبت
و ، اما انکار و طرد سنت («90، ص. 9111« )دارد و از سوی دیگر توان پذیرش آینده

نوگرایی تنها با »گوید: های اندیشگانی اوست. میگسست آن از نوگرایی هم از مؤلفه
گیرد و انکار و نفی، نشانۀ جدایی و گسست از قدیم و نفی وضع موجود صورت می

(. همانطور 62، ص. 9915(.  )سیدی، 959، 9، ج.9132توانمندی و اصالت است )همان، 
نبع پیشین ارجاع داده شده است و فاقد مشخصات شود ارجاع دوم به مکه مشاهده می

مقاله هم دیده  60مشترک در نویسنده و سال چاپ است. چنین اشتباهاتی در صفحۀ 
 شود. می

 هاها و اطالعات مقاله. میزان روزآمدی داده1ـ0

روز و جدید در عرصۀ شعر معاصر شده در مقاالت منتخب ازجمله موارد بهمسائل مطرح
منبع  901شده درمجموع از مقالۀ منتخب و بررسی 6آیند. در شمار میادبی بهعرب و نقد 

استفاده شده است. چاپ بیشتر این منابع متعلق به سه دهۀ اخیر است که از به روز بودن 
 ها حکایت دارد. منابع اطالعاتی و داده

 . توصیه به سر دبیران و پژوهشگران جوان0ـ0

تواند توصیه شود این است که رش علمی مقاالت میای که در نگاترین نکتهمهم
پژوهشگران حتماً به سؤاالت تحقیق توجه داشته باشند. انتخاب سؤاالت روشن و 
مشخص در هر زمینۀ مطالعاتی اهمیت بسیاری دارد، زیرا بر انتخاب عنوان روش تحقیق 

شود ه میو نتایج اثرگذار است. نکتۀ دیگر مربوط به انتخاب عنوان است که توصی
تر، چارچوب تحقیق را برای خود و خواننده های جزئیپژوهشگران با انتخاب عنوان

ها دیده مشخص سازند. همۀ مقاالت چکیده دارند، اما آنچه در بسیاری از این چکیده
 اند. طرح مسئله، ذکر روششود این است که مطابق با استانداردهای الزم نوشته نشدهمی

گاه شوند که نباید از نهای مهم چکیده محسوب میر نتایج از بخشتحقیق و بیان مختص
های مهم مقاله است که نگارندگان مقاالت پژوهشی مغفول بماند. مبنای نظری از بخش

الزم است پژوهشگران این بخش را به مقاالت خود اضافه کنند. موضوعاتی که از جانب 
تواند برگ جدیدی بر مجموعۀ نقد اند همگی میمقاله انتخاب شده 6پژوهشگران این 
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ادبی و تحلیل اشعار معاصر عربی اضافه کند. موضوعاتی چون ادبیات تطبیقی، نقد ادبی 
جدید و نمادپردازی و ... در حوزة مطالعاتی و پژوهشی بسیار قابل توجه است و اما آنچه 

رفتن درپیش گ شود و در ابالغ آن تأثیر بسزایی دارد توجه به فرم ودر محتوا مطرح می
 است. بنابراین الزم استضوابط ساختاری و استانداردهای الزم در نگارش مقاالت علمی 

این نکته توجه داشته باشند و با درنظر گرفتن استاندارهای داوران در ارزیابی مقاالت به 
الزم زمینۀ مناسب را برای تبیین بهتر مطالب و فهم بهتر موضوع مقاالت و ترغیب 

 گان به مطالعۀ مقاالت علمی فراهم سازند. خوانند

 . نتیجه 5
دهد نویسندگان ضوابط شده با محوریت أدونیس، نشان میمقالۀ چاپ 6ارزیابی و بررسی 

اند. این امر و معیارهای الزم در ارائه ساختار و فرم مقاالت را چندان رعایت نکرده
یت کند یا ممکن است ناشی از تواند از عدم آشنایی پژوهشگران با روش تحقیق حکامی
 6نویسی باشد. با بررسی های مناسب برای مقالهها و درنظر نداشتن روشدقتی آنبی

 هایتوان دریافت که نامحدود بودن عنوان و کلی بودن ازجمله ضعفمقالۀ موردنظر می
به محتوای مقاله و عدم است، همچنانکه اعم بودن عنوان نسبت 5و  0مقاالت شمارة 

شود. عدم تمرکز بر پرسش اصلی در انتخاب دیده می 9ارتباط آن با نتیجه در مقالۀ شمارة 
ایت توجهی به رعشود. بیها دیده میهایی است که در این عنوانعنوان نیز از دیگر کاستی

خورد، در نگارش چکیده نیز در بسیاری از این مقاالت به چشم می ضوابط علمی
فاقد طرح  6و  5، 0گیرد. مقاالت شمارة مهم چکیده را دربر نمیای که ارکان گونهبه

ین پردازند و از اها و نتایج تحقیق نمینیز به بیان یافته 9و  9اند و مقاالت شمارة مسئله
های نام برد که چارچوب 2توان از چکیدة مقالۀ شمارة منظر ضعف دارند. در این میان می
ها را ، اهمیت ضرورت آن و بیان روش تحقیق و یافتهنگارش چکیده اعم از بیان مسئله

ی است هایترین ضعفرعایت کرده است. نداشتن سؤال تحقیق و فرضیۀ متناسب از مهم
شود. عدم ذکر ضرورت و اهداف تحقیق، دیده می 5و  0، 9که در مقدمۀ مقاالت شمارة 

شمار به 5لۀ شمارة ترین نقاط ضعف مقدمه در مقاروش تحقیق و پیشینۀ پژوهش از مهم
ان کند، کما اینکه ارتباط طولی میرود. مسلماً چنین ضعفی سیر مطالب را نیز مختل میمی

مقالۀ منتخب تنها  6کارگرفته شده در متن نیز مبنای محکمی ندارد. از میان های بهعنوان
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ضوابط مقدمه را به لحاظ مشخص کردن سؤاالت تحقیق،  6و 9، 2مقاالت شمارة 
ها کدام از مقالههیچ 6اند. غیر از مقالۀ شمارة ت و اهداف پژوهش رعایت کردهضرور

تواند ناشی از عدم سؤال مبنای نظری مشخصی ندارند. این ضعف در برخی موارد می
 توان دریافت که مقاالتمشخص از جانب پژوهشگر باشد. در بررسی نتایج مقاالت می

دارای ضعف هستند، در بخش نتیجه هم  که به لحاظ سؤاالت تحقیق 5و  0شمارة 
 6و  5، 0، 9های مشخصی ندارند. مقاالت شمارة هایی دارند و دستاوردها و یافتهضعف

اند. ها در متن مقاله مستندسازی نشدهها و نتایجی هستند که برخی از آننیز دارای یافته
اند تیجه را رعایت کردهنام برد که چارچوب ن 2و  9توان از مقالۀ شمارة در این میان می

های مشخصی است. با ارزیابی مقاالت در بخش ارجاعات و شان دارای یافتهو پژوهش
توان دریافت که منابع در مقاالت منتخب به لحاظ کمیت و کیفیت در سطح استناددهی می

باالیی هستند؛ عالوه بر آنکه وجود مقاالت جدید در فهرست منابع از به روز بودن منابع 
 حکایت دارد. 
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 . تهران: مرز فکر.مبانی نگارش علمی(. 9936.، و حبیبی، غ. )آخوندزاده، ش
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