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  فارسي ادبيات رشتة مقاالت نويسي مقدمه شيوة بر نقدي
 خوي آزاد دانشگاه فارسي ادبيات مجلة: موردي نمونة

  *عسگر بابازاده اقدم

  **حسين خاني كلقاي

  چكيده
ـ ترويجـي،   ـ پژوهشي و علمي يكي از معيارهاي اساسي ارزشيابي مقاالت اعم از علمي

نظران عرصة تحقيـق   در اين زمينه، صاحب. نويسي بر آن است اهميت و ضرورت مقدمه
كـارگيري   اند كـه رعايـت و بـه    يافته هاي ارزشمندي دست ها و تجربه يافتهو پژوهش به 

نويسي و در  مند مقدمه تواند به بهبود كيفيت ساختاري و روش نظام صحيح اين اصول مي
تـوان بـه ارائـة     نويسي مـي  از جملة اين اصول در حوزة مقدمه. گردد نهايت مقاالت منجر

هميت آن، مروري كوتاه بر متون علمي موجود، بيـان  ها و ديدگاه دربارة موضوع و ا زمينه
پايبندي بـه ايـن معيارهـا و    .  منطق منجر به انجام پژوهش و بيان هدف مطالعه اشاره كرد

رعايت آن به مهارت و دقت فراوان نياز دارد كه نگارنده ميـزان ايـن توجـه را در شـش     
گرفـت،   مقاله را دربرمي 53شمارة آخر مجلة ادبيات فارسي دانشگاه آزاد خوي كه جمعاً 

  .ها فاقد معيارهاي يادشده است مورد بررسي قرارداد و نتيجه آن شد كه اكثر آن
  .نويسي، مجلة ادبيات فارسي، نقد، روش تحقيق مقاالت، مقدمه :ها كليدواژه

 
  مقدمه. 1

گـردد و يـك    نويسـي محسـوب مـي    ترين مراحل مقاله اي خوب يكي از مهم نوشتنِ مقدمه

                                                                                                 

) مسئول ةنويسند( دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، دانشكدة علوم قرآني خوياستاديار  *
askar.babazadeh@gmail.com  

  ho.khani@yahoo.comدانشجوي دكتري زبان و ادبيات عرب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم  **
  22/1/1392: ، تاريخ پذيرش12/10/1391: تاريخ دريافت
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اي است كه خواننده را از دنياي بيرون بـه دنيـاي درون مقالـة     خوب همچون دريچهمقدمة 
آنچـه  . آيـد  مـي  حسـاب  كند و در حكم نقشة راه براي خواندن كل مقاله به نويسنده وارد مي

كنـد، مقدمـه    كشاند يا از خواندن متن منصرف مي معموالً خواننده را به سوي خود متن مي
ــارة محتــواي مــتن  معمــوالً، خواننــدگان . اســت ــا مطالعــة مقدمــه، نظــري اجمــالي درب ب

اي خوب، دقيق، موجز و شيوا آغاز شود تا خواننده  آورند؛ پس، متن بايد با مقدمه مي دست به
اي را  اي از نويسـندگان مقالـه   عـده ). 89: 1390ميرزايي،(به خواندن كل نوشته ترغيب شود 

يت آن بـه مـتن اصـلي را بداننـد و از آن     نويسند بدون اينكه اهميت مقدمه و نحوة هـدا  مي
يك مقدمة خوب عالوه بر هدايت خواننده به سوي متن، عنوان را نيز تقويت . استفاده كنند
آن، مقدمـه در   تر درك خواهدشد كه به دنبال پس، يك عنوان قوي زماني قوي. خواهد كرد

هدف اصـلي از بيـان   . راستاي تقويت و نيز نحوة گذر از آن و ورود به متن را موجب شود
بر اين اساس، در نوشتار . مقدمه پاسخ به اين پرسش است كه چرا پژوهش انجام شده است

ها در مقاالت پرداخته شده  نويسي و چگونگي آن حاضر به بررسي معيارهاي صحيح مقدمه
آزاد ها را به عنوان موردي در مقاالت مجلة ادبيات فارسي دانشـگاه   و نهايتاً ميزان تطابق آن

در مـورد علـت اساسـي انتخـاب ايـن مجلـه از ميـان        . داد خوي مورد ارزيابي قرارخواهيم
نكـردن كامـل    توان به رعايـت  هاي كثيري كه در حوزة ادبيات فارسي وجود دارند، مي مجله

داشـتن بـا    اندركاران اين مجله و سروكار معيارهاي پژوهشي در آن و آشنايي مؤلف با دست
اندركاران ايـن مجلـه، تنهـا     البته، ضمن پاسداشت تمامي اقدامات دست. امور آن اشاره كرد

هاي توليد مقـاالت مجلـه و در    هدف نگارنده از مقالة حاضر، كمك در راستاي بهبود شيوه
  .نهايت ارتقاي كيفي بيش از پيش آن است

ا است، ت شده هايي كه از سوي نگارندة گفتار حاضر انجام شايان ذكر است مطابق بررسي
رديف  توان به موضوعات هم كنون در مورد اين موضوع پژوهشي انجام نشده است، ولي مي

نوشتة دكتر صادق عسگري » نقدي بر عناوين مقاالت رشتة ادبيات عربي«هاي  با آن به مقاله
از » هاي داخلي و محتواي مقاالت رشتة ادبيـات عربـي   نقدي بر عناوين و بخش«و يا مقالة 

تواند از لحاظ رويكرد انتقادي در جهت  لذا، مقالة حاضر مي. ه اشاره كردسوي همان نويسند
ارتقاي سطح كيفي مقاالت رشتة ادبيـات فارسـي بـه طـور عـام و مجلـة ادبيـات فارسـي         

  .شده به طور خاص حايز اهميت باشد اشاره
هـاي   بنابراين، مقالة حاضر با رويكردي به معيارهاي منابع متعدد كه در مـورد شـيوه  

اند، به نقد و بررسي كيفـي مقـاالت    نويسي و رعايت اصول صحيح آن تدوين شده الهمق
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. پردازد ها در مقاالت مجلة ادبيات فارسي دانشگاه آزاد خوي مي در زمينة نوع تنظيم مقدمه
نويسي صحيح را استخراج كرده و بر اساس  براي ارائة اين هدف، نخست معيارهاي مقدمه

مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل  14- 13- 12- 11- 10- 9هاي  شماره مقاله از 53ها، همة  آن
  .گيرد مي قرار

  : هاست لذا، اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش
  اند؟ ها كدام نويسي در مقاله معيارهاي صحيح مقدمه. 1
  ميزان رعايت اين معيارها در مقاالت مجلة ادبيات فارسي تا چه اندازه است؟. 2

كـرده و   آمده بتواند راهكـار مفيـدي بـراي رفـع نـواقص ارائـه       دست هاميد است نتايج ب
نويسي ياري نمايـد و در ارتقـاي سـطح كيفـي      پژوهشگران و اساتيد محترم را در امر مقاله

  .مقاالت منتشرة آن مجله و ديگر مجالت مشابه مؤثر باشد
  

  بررسي و بحث. 2
يـافتن كـاري را    آنچه زمينـة تحقـق  معناي لغوي مقدمه عبارت است از آغاز و شروع كار و 

اي است كـه در   نويسي، مقدمه نوشته در اصطالح مقاله). »مقدمه«انوري، ذيل (كند  فراهم مي
پردازد كه قبـل از ورود بـه پيكـره و     آيد و معموالً در آن به معرفي مطالبي مي آغاز مقاله مي

انـداز كـار خـود را     چشم نويسنده در مقدمة مقاله. متن اصلي مقاله، طرح آن ضرورت دارد
هدايت . 2جلب توجه خوانندگان؛ . 1: دهد كند و دو هدف كلي را موردنظر قرارمي ارائه مي

  ).76: 1390عليزاده، (و راهنمايي خوانندگان به اصل موضوع 
  :كند به طور كلي، ساختار مقدمه از توالي زير پيروي مي

  ؛)طرح مسئله( ارائة زمينه و ديدگاه دربارة موضوع و اهميت آن - 
  ؛)پيشينة تحقيق(مروري كوتاه بر متون علمي موجود  - 
  ؛)سؤال تحقيق(بيان منطق منجر به انجام پژوهش  - 
؛ ميرزايـي،  91: 1390؛ نكوئيان، 48: 1386آخوندزاده و همكاران، (بيان هدف مطالعه  - 
1390 :89  - 96.(  
  

  )ئلهمس طرح( اهميت و موضوع دربارة ديدگاه و زمينه ارائة. 3
روشـني قلمـرو و    منظور از تبيين موضوع يا بيان مسئله اين اسـت كـه نويسـندة مقالـه بـه     
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محدودة تحقيق را مشـخص نمايـد و توضـيح دهـد كـه ايـن مقالـه درصـدد چيسـت و          
مسئلة پژوهش به عنوان نقطة آغـازين پـژوهش عمـل    . خواهد چه مشكلي را حل كند مي
ميرزايي، (همة عنصرهاي پژوهش جريان دارد  سازي است كه بر كند و مرحلة يكپارچه مي

در واقع، بيان موضوع پـژوهش بـه زبـان    ). 2005؛ به نقل از ديدي و اورمود، 108: 1390
پس، پژوهشگر در نخستين گام براي طرح مسئله . علمي، همان طرح مسئلة پژوهش است

رح كـرده و  هاي علمي مط بايست موضوع را در قالبي روشن و دقيق و بر اساس ضابطه مي
نخسـتين  ). 110 :همـان (كردن موضوع ابعاد آن را روشن كنـد   لذا، بايد با پخته. جا بيندازد

تـرين بخـش آن درنظرگرفـت، زيـرا محـور ايجـاد انگيـزه در         توان مهم خط مقدمه را مي
در جملـة نخسـت   . خواننده از طريق تبيين اهميت و گسـتردگي موضـوع مطالعـه اسـت    

شود، حال آنكه با نگاهي به طـرح مسـئله    اصلي مطالعه معرفي ميمقدمه، معموالً موضوع 
  :كنيم در مقدمة مقاالت مشاهده مي

  
  1386 تابستان و بهار چاپ ،9 شمارة مجلة 1,3

بينيم كه مقدمه با مطلبـي شـروع شـده كـه ايـن       مي» نقد داستان ايرج در شاهنامه«در مقالة 
نويسـندة مقدمـه را   . آنجـا ذكـر گـردد    توانست جزو متن اصلي مقاله بـوده و در  مطلب مي

  : چنين آغاز كرده است اين
 در سـروش،  فرمـان  بـه  آهنگـر،  كاوة همدستي با را ماردوش ضحاك آنكه از پس فريدون
 افروختـة  آتـش  و گذاشـت  او سـر  بر كياني تاج ماه مهر آغاز در كشيد، زنجير به البرزكوه
  .داشت پا بر را مهرگان جشن

سري مطالب مشابه تا آخر مقدمـه   محترم مطلب يادشده را با يكگفتني است نويسندة 
دهد و در  ادامه داده است، در حالي كه مقدمه بايستي زمينة قبلي كار را با طرح مسئله ارائه

نتيجـة عمـل   ). 47: 1379استاپلتون، (نتيجه به خواننده فرصت ارزيابي كار حاضر را بدهد 
است كه خواننده همچون فردي باشد كه بـا چشـماني   چنيني نويسنده در اين مقاله آن  اين

لـذا،  . بسته او را در بيابان وسيع رها كرده و سپس از او بخواهيم مسير و مقصد را پيدا كند
يك بيان مسئلة مناسب كه اين مقاله از آن محروم است، بايستي در آنجا نهـاده شـود و در   

ي پاسـخ دهـد و بايـد واضـح     خواهد به چه چيز آن مشخص شود كه پژوهشگر مقاله مي
گردد كه چه مسئله يا مشكل و حتي پرسش بدون پاسخ يا مبهمي وجوددارد كه الزم شده 

  .بدان پرداخته شود
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، مقدمـه بـا   »بررسي انديشة حكيم سنايي غزنوي در مورد ذات و وجود خـدا «در مقالة 
 بـا  نويسـنده  بايسـت  مي رسد مي نظر شود كه به ذكر پاراگرافي طوالني از يك منبع شروع مي

 منبـع  از مطلـب  ذكـر  بـه  آنكه بدون نمايد طرح را تحقيق مسئلة ادبي روش با و خود زبان
 تحقيـق  مسـئلة  به شود، مي ديده مقدمه اين آغاز در آنچه به توجه با اما،. بورزد اقدام خاص
 كـه  جديـدي  مطالـب  معرفـي  هـال . م. جـرج  گفتـة  طبـق  نتيجـه،  در است؛ نشده اي اشاره

گردد؛ لذا بايـد از آن امـر    مي آنان سردرگمي باعث هستند، اطالع بي آن از كامالً خوانندگان
اي در بـيش از   در پايان بايد يادآور شويم كـه چنـين نقيصـه   ). 13: 1378هال، (پرهيز گردد 

  .هاي مجله مشهود است پنجاه درصد مقاالت تمام شماره
  
  1386 زمستان و پاييز چاپ ،10 شمارة مجلة 2,3

، همانند مورد قبلي، مقدمه با ذكر مطلبي از يـك منبـع   »اژدها آدم يا اهريمن انسان«در مقالة 
البتـه،  . خاص شروع شده، بدون اينكه نويسنده شخصاً طرح مسئله را رعايـت كـرده باشـد   

گفتني است اگرچه ذكر مطلب از يك منبع در مقدمه بدون اشكال است، اين حالت زمـاني  
هاي خويش استناد دهيم، در حالي كه نويسندة محتـرم   كه بخواهيم به گفتهپذير است  امكان

  . است كرده ساكن ايجاد  به  از همان آغاز به اين عمل اقدام كرده و حالتي شبيه ابتدا
، عنـوان  »ها از يكـديگر  آغازگران شعر معاصر ايران و عرب و تأثير و تأثر آن«در مقالة 

توان آن را در يك مقالـه جـاي داد و    وجه نمي هيچ كه به قدر كلي و ناواضح است مقاله آن
بينـيم كـه    در نتيجه، مي. كرد بهتر بود نويسندة محترم موارد اين تأثير و تأثر را مشخص مي

دادن خواننـده بـه محتـواي مقالـه      گويي شديدي آغـاز شـده و از سـوق    مقدمه با يك كلي
  .بازمانده است
، نويسندة محترم بدون توضيحات مقدماتي و تبيين »يابي سازي و اصطالح لغت«در مقالة 

  .مسئله به استناد از منابع ديگر اقدام كرده است
، »اهللا ولي و ديگر عرفا محوري و سير و سلوك دروني در ديوان شاه نعمت دل«در مقالة 

نگارندة مقاله مقدمه را با اشعاري از ديوان شاعر شروع كرده و سپس به بيان و شـرح حـال   
لـذا،  . توانسـت در بطـن مقالـه ذكـر شـود      پرداخته است، حال آنكه اين عبارات مـي  شاعر
ر روشني از وشود خواننده تص نكردن مسئلة تحقيق يادشده از سوي نويسنده باعث مي تبيين

نياورد و نداند كه مسئله چيست و اين تحقيق در پي چه چيزي است و  دست مقالة حاضر به
  ).69: 1384طرقي، (پژوهش را درنيابد سرانجام فايده و اهميت 



 ...فارسي  ادبيات رشتة مقاالت نويسي مقدمه شيوة بر نقدي   20

 

  1387 تابستان و بهار چاپ ،11 شمارة مجلة 3,3
نيز مقدمه با تمجيد و تحسين از يك نويسنده آغاز شده و » البالغه ارزش ادبي نهج«در مقالة 

به علت آنكه موضوع مقاله بسيار كلي اسـت و در جـاي خـود هماننـد تعـداد بسـياري از       
بايست طرح مسئلة مقاله را طوري تـدوين   د است، نويسندة محترم ميمقاالت ديگر قابل نق

شدن در عرصة بسيار وسيع آن موضوع  كرد كه در وهلة نخست، خواننده را از حالت گم مي
لذا، مقدمه با شرح تحقيقاتي كه ارتباط . اي خاص رهنمون شود خارج و او را به سوي نقطه

در نتيجـه، بـه   . شـود  موجب خستگي خواننده ميدوري با موضوع مقاله دارد، آغاز شده و 
شود، دچـار گرديـده    يكي از اشكاالت شايع در نوشتن مقدمه كه در غالب مقاالت ديده مي

  ).52: 1386آخوندزاده و همكاران، (است 
، مقدمه با حالتي شـبيه بـه   »سير ادبيات كودكان و نوجوانان در ايران«همچنين، در مقالة 

شود، آغاز شده،  مي ها در مجالس اعم از رسمي و غيررسمي ارائه نسخنراني كه پشت تريبو
توانست در بطن مقاله ذكر شود، ادامه يافته و دوباره بـا يـك    سپس با استناد به منبعي كه مي

لذا، بايسـتي بـه   . يابد ارتباط با موضوع تحقيق، ادامه مي سري مطالب بسيار كلي و دور و بي
روشـني دربـارة عنـواني     بايسـت بـه   كنيم، مـي  خود را آغاز مي داشته باشيم وقتي مقدمة ياد 

شود و دقت كنيم كه  صحبت كنيم كه محتواي مقاله يا كارنوشت مبتني بر آن صورتبندي مي
عنوان مورد بحث مقاله در بند آغازين، با عنوان يا موضوع ارتبـاط مسـتقيم داشـته باشـد و     

  ).97: 1390ميرزايي، (خواننده را دچار سردرگمي نكند 
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ايـن مطلـب خـود از چنـد     . شود ، مقدمه با تعريفي از غنا شروع مي»از غنا تا غزل«در مقالة 
طرح مسئله بايد گفتمان خود نويسنده و مبين و راهنماي موضوع . 1: لحاظ قابل بحث است

رسد مطالب مقالـه بايسـتي    نظرمي است، به» از غنا تا غزل«اگر موضوع مقاله  .2مقاله باشد؛ 
ارتباط و دورنمايي از اين دو مفهوم در ابتدا باشد؛ سپس، در صورت لزوم جداگانه هر يك 

نگاهي به شكل مقدمه و مطالب بعد از آن در مقالة مذكور، . مورد بحث و بررسي قرارگيرند
اي به غزل نشده و از صـفحات ميـاني    كه در مقدمة آن هيچ اشارهكند  اين مدعا را ثابت مي

  .گيرد مورد اشاره قرارمي» غزل«به بعد است كه پديدة 
اي  ، مقدمـه »مقايسة كاربرد نمـادين آب در غزليـات عرفـاني عطـار و موالنـا     «در مقالة 
كـه   دانيم رسالت اصلي مقدمه پاسخ گويا به اين پرسش اسـت  اگرچه مي. شود مشاهده نمي
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چرا مطالعه انجام شده، انگيزة نويسنده از اين مطالعه چه بوده است، موضوع اصلي مطالعـه  
، نويسندة محترم در مقالة مذكور بـه جـاي مقدمـه، در مـورد مفهـوم لغـوي و       ... چيست و

هـا را   توانست ايـن عبـارت   اصطالحي رمز يا نماد مطالبي را ذكر كرده است، حال آنكه مي
  .ذكر نمايد...  ف واژگان يا ادبيات تحقيق وتحت عنوان تعاري

، باز همـان نقيصـة مقالـة پيشـين مطـرح اسـت و       »مولوي مافيه فيهدرنگي در «در مقالة 
توانست در مـتن مقالـه مطـرح شـود، آن را مقدمـه       نويسنده تنها با ذكر مطالبي كه خود مي

  . است قرارداده
مقدمه با ذكر مطلبي از يـك منبـع   » ...اوصاف عقل در تقابل با عشق و جنون «در مقالة 

عالوه بـر  . خاص آغاز شده است؛ همان طور كه در مقدمة مقاالت قبلي نيز به آن اشاره شد
، 12 شـمارة  مجلـة (گيري كرده است  آن، در آغاز اين مقدمه، نويسنده در مورد مطلبي نتيجه

مطالعـه اشـاره كـرد     ، در حالي كه هرگز نبايستي در مقدمه به نتـايج حاصـل از  )93: 1387
» طنز در شعر معاصر«و در مقالة ) 100: 1390 ؛ ميرزايي،53 :1386آخوندزاده و همكاران، (

هـاي متعـددي    ها و رسـاله  تواند موضوع و عنوان كتاب كه موضوعي بسيار كلي است و مي
كنـد، مالحظـه    قرارگيرد و نگاهي به فهرست مراجع اين مقاله مدعاي حاضر را اثبـات مـي  

سري جمالتي مـبهم   اي چهار سطري است، آن هم با يك شود كه اين مقاله داراي مقدمه مي
ي در ديـوانش   «همين نقد بر مقالة . تر از عنوان مقاله و كلي البتـه،  . نيـز وارد اسـت  » بـا متنبـ

رسد اگـر   نظرمي آغاز شده است، در حالي كه به) متنبي(مقدمة اين مقاله با شرح حال شاعر 
دهد، بهتر خواهـد بـود و خواننـده از     از مقدمه شرح حالي از خود مقاله ارائهنويسنده در آغ

  .ابهام خارج خواهدشد
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، چهار پاراگراف آغازين مقدمه همـه  »احمد عبدالصمد از نگاه بيهقي و منوچهري«در مقالة 
جمله از خود نويسنده در ميان اين مطالب  از يك منبع نقل شده است، بدون اينكه حتي يك

تـوان   زحمت مي عالوه بر آن، در پاراگراف نخست مقدمه، مطلبي ذكر شده كه به. ذكر گردد
ارتباط آن را با عنوان مقاله دريافت، حال آنكه نويسندة محترم بايد دقـت نمايـد كـه بـراي     

؛ بدين معني كـه ممكـن   )53: 1386آخوندزاده و همكاران، (مخاطب بنويسد نه براي خود 
فهم باشد، اما بايستي دقت نمايد آيا حقيقتـاً چنـين    است مطلبي از نظر نويسنده ساده و همه

تواند تا حد زيادي راهنماي مقاله بوده  لذا، دقت در چنين امري و رعايت آن مي. هست يا نه
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در خيلي از موارد مشابه،  البته، ناگفته نماند كه. و نقشة راه مناسبي براي مخاطبان تهيه نمايد
خواهند بگويند و  اي از نويسندگان در خصوص آنچه مي مشاهده بوده و عده اين نقيصه قابل

كنند و اميدوارند  اي شروع مي نيز به مخاطبانشان توجه كافي ندارند و نگارش خود را با ايده
رسد  نظرمي به. دخواننده با درايت شخصي خود نكات مهم آن را دريابد و اعتراضي هم نكن

اسـت؛   داده اي است كه نويسنده از مقالة خود انجام اين نوع آغاز مقدمه شبيه به مرور مطالعه
 يعني، وي قبل از ورود به بحث اصلي مقاله، در مقدمة خود به محتواي متن اصلي گريـزي 

العـة  زند، حال آنكه اين عمل صحيح نبوده و بايد دقت كرد در مقدمة مقاله به مـرور مط  مي
خود نپردازيم و فقط بايد به نكاتي اشاره كرد كـه بـراي فهـم و قضـاوت صـحيح مطالعـه       

  ).2: 1378هال، (ضروري هستند 
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در حالي كـه  ! گردد اي مشاهده نمي مقدمه» نقدي بر شرح مشكالت حديقة سنايي«در مقالة 
ساختن مسئلة تحقيق و تبيـين   بودن مسئلة كار، روشن لباً ذوقيدر مقاالت نقدي، به سبب غا

نويسندة مقالة حاضر با نقدي كه بر . اي برخوردار است اوضاع و زواياي كار از اهميت ويژه
بايسـت ايرادهـاي اثـر را بـا      نوشـته اسـت، در آغـاز مـي    » شرح مشكالت حديقة سـنايي «

الت موجود را در پوشة طرح مسئله نمود و مشك توضيحات كافي براي مخاطبان عرضه مي
رسد در اين مقالـه،   نظرمي بنابراين، به. پرداخت كرد، سپس به هدف اصلي خود مي تبيين مي

كرد كـه خـواص حديقـة سـنايي چيسـت؟       نويسندة محترم بايستي در مقدمة مقاله ذكر مي
مشكالت آن چيست؟ علت مشكالتش چه بوده اسـت؟ و خاصـيت ايـن نقـد نسـبت بـه       

رغم ذكر خـود نويسـندة محتـرم مبنـي بـر شـرح و توضـيح         نقدهاي مشابه چه بوده كه به
هاي حديقة سنايي، باز به نقد اين  نظران در مورد مشكالت و دشواري انديشمندان و صاحب
شايان ذكر است كه نويسندة محترم در چكيدة مقالـه مـذكور، يـادآور    . مسئله پرداخته است

تواند جاي مخصوص  اب گران سنگي بوده و هيچ اثر ديگري نميكت الحقيقه حديقه«شده كه 
  .»...هايي است كه اينجا جاي بحث آن نيست  آن را پر كند و داراي مشكالت و دشواري

ها نباشـد، بهتـرين محـل بـراي ذكـر ايـن        اما، اگرچه ممكن است چكيده محل ذكر آن
صورت زيادبودن علـل و عوامـل    البته، نبايد فراموش كنيم كه در. مسائل، مقدمة مقاله است

معرفي «هاي  در مقاله. اي از آنها را ذكر كرده و به ذهنيت خواننده جهت داد توان خالصه مي
خطي ديوان اشعار ميرزا عبداهللا مـتخلص بـه برقـي     ةمعرفي نسخ«و » نسخة سليم و سلمي
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هـاي   براي مقالـه توان  اي را كه براي هر يك از دو مقالة مذكور ذكر شده، مي ، مقدمه»خويي
به بيان ديگر، اگر جاي مقدمـة ايـن   . خطي هستند ذكر كرد ة نسخمشابه كه در مورد معرفي 

شود و ايـن   جا كنيم، هيچ اخاللي در محتواي مقاله ايجاد نمي دو مقالة مذكور را با هم جابه
دمـة  رود در مق هاست، حال آنكه انتظار مـي  يك نقيصة بزرگ براي هر دو مقاله و مقدمة آن

هاي يادشده و هدف و مسائل مورد كـاوش ذكـر    ها دورنمايي از نسخه هر يك از اين مقاله
هماننـد بسـياري از مقـاالت قبلـيِ     » هاي توصيف در غزل نو تصوير و شيوه«در مقالة . شود
سري مطالب از منابع مختلف تهيه شـده اسـت و    شده، مقدمه از كنار هم قراردادن يك اشاره

  .تر است نويسندة محترم اين مطالب را در متن مقاله مورد استناد قراردهدرسد به نظرمي به
مشـاهده اسـت كـه     قابل» ...در رمان عذراء قريش ) ع(  سيماي علي«اين نقيصه در مقالة 

سـري مباحـث توصـيفي و نـه      همين مسئله مانند مقاالت قبلي باعث گشته خواننده با يـك 
  . اي مورد مطالعه قراردهد مطلب عادي روزنامهتحقيقي مواجه شود و مقاله را همانند 

  
  )تحقيق پيشينة( موجود علمي متون بر كوتاه مروري. 4

گيرد، بررسي متـون و ذكـر تحقيقـات     مي مسئلة بعدي كه در تدوين مقدمه مورد توجه قرار
در واقع، نويسنده بايد روشن سازد كه مطالعة وي بـه  . شدة مشابه و مربوط با آن است انجام

اي از  در بررسي متـون نبايـد خالصـه   ). 49: 1386آخوندزاده، (افزايد  مطالعات قبلي چه مي
تمام مطالعات قبلي ذكر شود و بايـد منـابعي انتخـاب شـود كـه متناسـب و بجـا باشـند و         

وجوي وسيعي انجـام داده و تـا حـد امكـان      دهد جست نويسنده به دنبال آن نباشد كه نشان
شـود   پيشـنهاد مـي  . انـد  ارگيرد كه مستقيماً با تحقيق حاضـر مـرتبط  مطالعاتي مورد اشاره قر

ترجيحاً از مقاالت پژوهشي اوليه در قسمت بررسي متـون مقدمـه اسـتفاده شـود، هرچنـد      
هـاي اصـلي    يافتن مقاله مروري مرتبط با موضوع، در فرآيند مرور بر متـون و يـافتن مقالـه   

  . تواند سودمند باشد مي
شود تا خواننده و نويسنده به موضوع اشراف بيشتري پيـدا   عث ميذكر پيشينة تحقيق با

شود كـه   كنند و بر اطالعات آنان در زمينة موضوع مورد مطالعه افزوده شود و اين باعث مي
وي با ديد بازتري فضاي نگرش مسئله را ببيند و در نتيجه بر مسئله تسلط بيشتري پيدا كند 

: 1387نيـا،   حافظ(بودن آن، كار پژوهش را آغاز كند  بديعو با اشراف بر مسئله و اطمينان از 
كاري نخواهد كـرد؛ يعنـي،    آمده، اقدام به دوباره دست و همچنين بر اساس اطالعات به) 93

شده نخواهد كرد  كردن موضوعاتي كه تا كنون روشن وقت و توان و بودجه را صرف روشن
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دسـتيابي بـه پيشـينة تحقيـق از     ). 95 :همـان (زد  خواهـد  و به كاري جديد و ابتكاري دست
  :پذير است هاي زير امكان راه

  انجام مطالعات مقدماتي؛  - 
  اي و اينترنت؛  گيري از امكانات رايانه كسب اطالعات و بهره - 
  مراجعه به اساتيد و كارشناسان و مشورت با آنان؛ - 
  ها؛  هاي آن كتابها و  استفاده از راهنمايي كتابداران و مراجعه به فهرست كتابخانه - 
  ). 55: 1390عليزاده، (شناسي  هاي نمايه و منابع كتاب وجو در برنامه جست - 

بايست يادآور شد كه به موردي برخورد نشـد كـه    اما، در مورد مقاالت مجلة مذكور مي
دكتر عباس حري در مـورد ايـن نقيصـه بـر آن     . اي شده باشد در آن به پيشينة تحقيق اشاره

  :است كه
 انجـام  مـدت  بيني پيش در كه شود سبب است ممكن موضوع گسترة به نسبت آگاهينا. 1

 و گـرديم  آگاه خويش بيني پيش نادرستي به نسبت راه ميانة در تنها و شويم خطا دچار كار
  .بيابيم موضوع محدودكردن از ناگزير را خود

 مـورد  انـد،  كـرده  ديگـران  گذشته در آنچه كه شود مي سبب كار سابقة از اطالعي بي. 2
 طبعـاً  كـه  بيازمـاييم،  دوبـاره  را آزموده ناخواسته ناآگاهي، همين دليل به و قرارگيرد غفلت
 مشخص گرفته، صورت گذشته در آنچه مرور. معقول نه و است پذيرفتني نه لغزشي چنين
  .گرفت پي بايد اي نقطه چه از را كار و شده طي منازلي چه مشخص مسيري در كه كند مي

 و هـا  روش چـه  مشابه مسئلة حل براي كه كند مي روشن پيشين مكتوب هاي تجربه. 3
 مسـب  بـه  نسـبت  توان مي حد چه تا و است، بوده تر كامياب كدام شده، آزموده مجراهايي
   ).9: 1378 حري،( داشت اطمينان اطالعات

شـمارة  مجلـة  (» طنز در شعر معاصر«بنابراين، با نگاهي به مقاالت مجلة يادشده از جمله 
سفر «، )همان(» با متنبي در ديوانش«، )همان(» سير ادبيات كودكان و نوجوانان در ايران«، )12

، )11مجلـة شـمارة   (» البالغـه  گذري بر ارزش ادبـي نهـج  «، )13مجلة شمارة (» از منظر قرآن
اوصاف عقل در تقابل با عشق و «و ) 9مجلة شمارة (» جايگاه نماز و نيايش در شعر فارسي«
هـا   اي به پيشينة تحقيـق در آن  گونه اشاره شود كه هيچ مشخص مي) 12مجلة شمارة (» نونج

بندي مقداري  ادي از مقاالت اين مجله حالت گردآوري و سرهم گفتني است تعد. نشده است
ــ پژوهشـي بايـد     هاي علمـي  اطالعات خاص در يك موضوع معين دارند، حال آنكه مقاله

داده و با نـوآوري در مقالـة خـويش،       نظري ارائه همقالمؤلف در  داراي جنبة نوآوري بوده و
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هاي مشابه بعدي به ارائة نظر بپردازد و مزيت تحقيق خـود را نسـبت بـه     نسبت به پژوهش
اوصاف عقل در تقابـل بـا عشـق و    «توان مقالة  هاي قبلي ذكر كند؛ براي نمونه، مي پژوهش
گرفته تا پايان متن اصلي، هـر پـاراگراف را از    را ذكر كرد كه در آن مؤلف از مقدمه» جنون

ناگفته نماند . ها مقاله را تدوين كرده است يك منبع خاص نقل كرده و از كنار هم چيدن آن
هـا   شـود كـه در ميـان آن    اگر فهرست منابع مقاالت مذكور را نيز بررسي كنيم، مشاهده مـي 

سـير ادبيـات كودكـان و    «الً، در مقالـة  شود؛ مـث  عناوين كامالً مشابه با عنوان مقاله يافت مي
  :منابع ذيل به عنوان مأخذ وجود دارند» نوجوانان در ايران

  تاريخ ادبيات كودكان ايران؛  - 
  سيري در ادبيات كودك و نوجوان پس از انقالب؛  - 
  سيري در ادبيات كودكان و نوجوانان در ايران؛  - 
  نگاهي به ادبيات كودكان قبل و بعد از انقالب؛  - 
  ادبيات كودكان از آغاز تا به امروز؛  - 
  تأملي ديگر در ادبيات كودكان و نوجوانان؛  - 
  .تاريخ ادبيات كودكان ايران - 
  

  پژوهش انجام به منجر منطق بيان. 5
ده يـا محقّـق   منظور از بيان منطق منجر به انجام پژوهش، پرسشي است كه در ذهن نويسـن 

ايجاد شده و او را براي يافتن جوابي براي آن پرسش، به پژوهش و نوشتن آن مقاله در يك 
تـوان بـه دو نـوع،     هاي تحقيق را مـي  در يك مقالة علمي پرسش. دارد موضوع خاص وامي

پرسـش عميـق و يگانـه كـه منشـأ و اصـل       . پرسش اصلي و پرسـش فرعـي تقسـيم كـرد    
ناميـده  » پرسش اصلي تحقيـق «استخراج است،  موضوع قابل گيري پژوهش است و از شكل
خوبي تأكيد كند كه به چه جـوابي از ايـن    بنابراين، الزم است نويسنده در مقدمه به. شود مي

هاي مطالعات قبلي چه بـوده و مطالعـة    پرسش خويش رسيده است؛ به عبارت بهتر، كاستي
چـه  . هنوز به پاسخ نرسـيده اسـت  هايي باشد كه  تواند پاسخگوي پرسش حاضر چگونه مي

 چيسـت  پـي  اي باعث انجام ايـن مطالعـه شـده و بـه بيـان ديگـر ايـن پـژوهش در         انگيزه
  ).78: 1390 همكاران، و آخوندزاده(

ترين  شايع از نكته، اين به توجهي بي كه بينيم مي يادشده مجلة مقاالت مقدمة به نگاهي با
شـود،   وقتي پرسشي در مقدمه مطرح نمـي مشكالت موجود در بخش مقدمه است، چراكه 
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يابد با مطالعة مقاله در پي چه چيزي باشد و به كدام مطالب دقت كرده و كالً  خواننده درنمي
 . به كدام جهت حركت كند

كننـد كـه    شده از كمان تشبيه مـي  اصوالً طرح مسئله و پرسش تحقيق را به تيري خارج
  .جهت آن استطرح مسئله بدنة تير و پرسش تحقيق نوك و 

تـوان پرسـش تحقيـق را     بنابراين، از ميان تمام مقاالت اين مجله، فقط در دو مقالـه مـي  
» نگرشي تازه به شيوة نگارش زنانه«و » سريان حقيقت وجود و مسئلة شرور«: مشاهده كرد

جايگـاه نمـاز و نيـايش در شـعر     «؛ هرچند كه پرسش موجـود در مقالـة   )11مجلة شمارة (
  ). 9مجلة شمارة (نيز پرسشي بسيار كلي همانند موضوع تحقيق خويش دارد » معاصر فارسي

  
  مطالعه هدف بيان. 6

گيـري و   ها بـر شـكل   شود كه آن هاي خاصي دنبال مي ها، هدف در هريك از انواع پژوهش
هاي هر طرح پژوهش  هدف. گيرند گذارد و از آن نيز تأثير مي چگونگي بيان مسئله تأثير مي

يكي از عوامل مـؤثر بـر تعيـين هـدف     . شود دستاوردهاي آن متفاوت ارزيابي ميبر حسب 
پژوهش اين است كه پژوهشگر با خود بينديشد كه پس از پايـان پـژوهش راجـع بـه چـه      

توانـد از نـوع پـژوهش او نيـز سرچشـمه       گيري او مي اين نتيجه. چيزي گزارش خواهد داد
قطعاً هدف اصلي او كمك به توسعة شناخت و اگر پژوهش او از نوع بنيادين است، . بگيرد

ها در حوزة خاصي خواهد بود، اما اگر پژوهش او از نوع كاربردي باشد،  پاسخ به كنجكاوي
تواند ارائة راهكارها و راهبردهايي براي تغيير، اصالح يا بهبود وضعيت موجود  هدف او مي

  ).174: 1390ميرزايي، (باشد 
ايـن  . مه بهترين محل بـراي بيـان هـدف مطالعـه اسـت     گفتني است پاراگراف آخر مقد

با عنايـت بـه   . باشد لوژي جديد نيز ميوقسمت همچنين محل نوشتن مزاياي تكنيك يا متد
اينكه سير ارائة مطالب در مقدمه همواره از عام بـه خـاص اسـت و نويسـنده مطالـب را از      

آخونـدزاده و  (پردازد  مي تر هاي اختصاصي رفته به قسمت هاي كلي شروع كرده و رفته جنبه
، نهايتاً در پايان مقدمه لزوم انجام مطالعه را براي تكميل آنچـه انجـام   )49: 1386همكاران، 

 ). 51: همان(كند و اين همان هدف مطالعه است  گرفته، روشن مي
هـا داراي هـدف    شـود كـه غالـب آن    با نگاهي به مقدمة مقاالت مجلة مذكور مشاهده مي

ها مقدمه ندارند و يا در صورت داشتن مقدمه نيز  هستند، گرچه تعدادي از آن مطالعه و تحقيق
  .ها اشاره شد، ندارند دهندة مقدمه را كه در صفحات پيشين بدان كدام از اركان تشكيل هيچ
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  گيري نتيجه. 7
اي از روش صـحيح تحقيـق و    نويسي كـه خـود شـاخه    ضوابط و معيارهاي الزم در مقدمه

هـا   تجربه و دقت فراواني نياز دارد كه با مالحظة اين ضوابط و تطبيـق آن پژوهش است، به 
  :توان نكات زير را به عنوان نتيجه برشمرد در مقاالت رشتة ادبيات فارسي مي

مقدمة مقاله بايستي داراي طرح مسئله باشد؛ يعني، ابعاد و زوايـاي پـژوهش اعـم از    . 1
در يـك حـوزة خـاص كـرده اسـت، در آن       مشكالت موجود و آنچه او را وادار به تحقيق

  .اند شده از اين ويژگي محروم لذا، غالب مقاالت بررسي. روشن شود
مقدمة مقاله بايستي داراي پرسش تحقيق باشند؛ يعني، بايستي در آن علت و چرايـي  . 2

بدون پرسـش تحقيـق، پـژوهش    . انجام تحقيق براي مخاطب روشن گردد...  و چگونگي و
در نتيجـه، بـا بررسـي مقـاالت،     . ت و احتماالً حالت خنثي خواهد بـود هدف نخواهد داش

  .اند شده بدون پرسش آمد كه غالب مقاالت مجلة بررسي دست به
در مقدمة مقاله بايستي به پيشينة تحقيق اشاره شود تا بتواند ارتباط روشن بين تحقيق . 3

هـا روشـن    ري و نيـز مزيـت  حاضر را با تحقيقات قبلي تبيين كند و از تكرار تحقيق خوددا
  .اند غالب مقاالت مجلة مذكور نيز عاري از اين ويژگي. گردد
علت بيـان هـدف   . مقدمة مقاله بايستي در پايان، هدف از انجام تحقيق را روشن كند. 4

اين است تا خوانندگان مقاله پيام اصلي مقاله را از دسـت ندهنـد و در مـورد آن قضـاوتي     
هـا   شده مجلة مذكور از وجود هدف مطالعه در اكثر آن ت بررسيمقاال. صحيح داشته باشند

 .نشان داشت
  
  منابع

  . مرز فكر: ، تهرانمباني نگارش علمي). 1386(آخوندزاده، شاهين؛ و همكاران 
  .طاق بستان: ، ترجمة محمدباقر شمسي، كرمانشاهنگارش مقاالت پژوهشي). 1379(استاپلتون، پل 
  . سخن: ، تهرانبزرگ سخنفرهنگ ). 1381(انوري، حسن 

  . سمت: ، تهراناي بر روش تحقيق در علوم انساني مقدمه). 1387(نيا، محمدرضا  حافظ
  .هاي كشور هيئت امناي كتابخانه: ، تهرانآيين نگارش علمي). 1378(حري، عباس 
  .مركز نشر هاجر: ، قمدرسنامة روش تحقيق). 1384(طرقي، مجيد 

 فردوسـي  دانشـگاه  عربـي  زبـان  مجلـة  ،»عربي زبان رشتة مقاالت عنوان بر نقدي«). 1389( صادق عسگري،
  .2 ش مشهد،



 ...فارسي  ادبيات رشتة مقاالت نويسي مقدمه شيوة بر نقدي   28

 

  .مركز فقهي ائمه اطهار: ، قمنويسي مقاله شيوة). 1390(اهللا  عليزاده، ولي
  . ، پاييز و زمستان12ش ). 1387(پژوهشي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد خوي  ـ مجلة علمي
  . ، بهار و تابستان13ش ). 1388(پژوهشي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد خوي  ـ مجلة علمي
   .، پاييز و زمستان14ش ). 1388(ـ پژوهشي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد خوي  مجلة علمي
  . ، پاييز و زمستان10ش ). 1386(ـ ترويجي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد خوي  مجلة علمي
  . ، بهار و تابستان9ش ). 1386(ـ ترويجي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد خوي  مجلة علمي
  . ، بهار و تابستان11ش ). 1387(ـ ترويجي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد خوي  مجلة علمي

  .شناسان جامعه: ، تهراننويسي مقاله عملي شيوة). 1390(ميرزايي، خليل 
، ايران مفاصل و استخوان جراحي مجلة، »مقاله علمي بنويسيم؟ چگونه يك«مقاله ). 1390(اكبر  نكوئيان، علي

  .2دورة نهم، ش 
  .مترجمين: جا ، ترجمة نورالدين پير مؤذن، بيبنويسيم علمي مقالة يك چگونه). 1378(هال، جرج، م 


