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 40یتا شماره  1ی از شماره شعرپژوهی ی  های مجلههای مقالهشناسی عنوانآسيب

 
 پوریمسعود باوان

 شهید مدنی آذربایجان دانشگاه 

 چکيده 
  نیست   اشکال  و   عیب  از   خالی  علمی،  هاينشریه   در  شدهچاپ   هايمقاله   شک   بدون

  فراهم   را  نویسندگان   سایر  یادگیري  ي ه به »نقدِ نقد« موسوم شده، زمینهها، کآن   نقد  و
  يمجله   .گشت  خواهد  بعدي  هايمقاله   اشکال  و  ایراد  شدنبرطرف  سبب  نیز  و  آورده

ادب)  شعرپژوهی به صاحببوستان  که  دانشگاه شیراز (،  پژوهشی  معاونت  امتیازي 
به استناد رود که  می شمارپژوهشی به  -معتبر علمی   هايشود، یکی از مجله چاپ می 

اسالم  يهسامان علمی جهان  ارزیابی سال    ،نشریات  اساس  و    Q2  يرتبه  1396بر 
به منظور بررسی انتقادي این   ،پژوهش حاضر  ي . نویسندهدارد   123/0ضریب تأثیر  
  کرده استبررسی    40ي  تا شماره  1ي  هاي این مجله را از شمارهمقاله   مجله، عنوان 
ع  مجمو، دردهداست. نتایج این پژوهش نشان می   کوشیدهها  شناسی آنو در آسیب 

نویسی نیست  شده، طبق اصول علمی مقاله چاپ  يمقاله  347  هايعنوان  عنوان از  153
از کلمه به استفاده  بیشتر  عنوان    10  . مربوط استهاي آن  »بررسی« و همسان   ي که 

 . هستندشده نیز کلّی عنوان انتخاب  20داراي ابهام و  
 نقد.، نقدِ شعرپژوهی  يمجلهعنوان مقاله،    های کليدی:واژه 

 
 زبان و ادبیات عربی دکتري جوي دانشmasoudbavanpouri@yahoo.com 

 17/9/98تاریخ پذیرش مقاله:      18/3/98تاریخ دریافت مقاله: 
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 . مقدمه 1

رت روزآمد در  صوهاي خود را سریع و بهتایج پژوهشکه ن»امروزه پژوهشگران براي این 

دلیل  همینکنند؛ بهچاپ می  صورت مقاله در نشریاتها را بهدهند، آناختیار دیگران قرار

گویی به نیازهاي محققان از جایگاه خاصی برخوردار هستند« )قهنویه  نشریات در پاسخ

ها، گاهی شاهد  مقاله  و انتشار  پژوهش(. با توجه به شتاب روزافزون  86:  1390کاران،و هم

  شایسته است   ،خاطرها هستیم؛ بدیننویسی در آناصول مقاله  نکردنزدگی و رعایتشتاب

 گیرند.ها مورد کندوکاو و نقد ادبی قرارمقاله

تحلیل، تفسیر و ارزیابی آثار ادبی« منظور مطالعه،  قد ادبی »فعالیتی است ارزشمند بهن

  ي عکس تقبیح و تخطئهتعریف و تمجید از نویسنده یا بر  ( که »نسبتی با28:  1389  ،)برسلر

ها و ایرادهاي احتمالی  زدودن نقص  ،بلکه هدف آن  ؛(376:  1393،نویسنده ندارد« )پاینده

  نقدِ »امروزه    که   ت حرک  تري به خود بگیرد. اینعلمی  ي، جنبهاز یک نوشته است تا متن

  نوقلمان   پیشرفت   براي   را  راه  علمی،  مختلف  هاي زمینه  در   است،  شده  نامگذاري  «نقد

  اشکال   و  ایراد  يمشاهده  با:  گفت  توانمی  بهتر عبارتبه  و  درواقع  و  نمایدمی  فراهم

 نگردند.   هاییاشکال  چنین مرتکب  خود ،کنندمی سعی ،دیگران

 ،دهد« )آخوندزاده و همکارانترین رکن مقاله را شکل می»مهمتنظیم عنوان، اولین و 

هاي تسلّط و مهارت نویسنده نسبت  یکی از نشانه  ،(.  نیز انتخاب عنوان صحیح26:  1386

اي  زیرا »جلوه  ؛هاي پژوهشی استبه موضوع و یکی از معیارهاي ارزشیابی و داوري مقاله

تحقیق،  هاي روش(. کتاب10:  1378  ،)حرّياي از محتواي آن است«  از هویت آن و فشرده

»جزئی ویژگی  مهمشش  را  جذابیت«  و  دقت  اختصار،  تازگی،  گویایی،  ترین  بودن، 

 (. 99: 1389، ؛ عسکري10:  1391، خاکیرک. )اند ارهاي یک عنوان مناسب دانستهمعی

توان  هاي معتبر روش تحقیق که در فارسی و عربی موجود است، می با نگاهی به کتاب

 بندي کرد: صورت زیر خالصه و دستهرهاي انتخاب موضوع و عنوان را بهمعیا

 ؛ (22 -10: 1391، خاکیرک. ) موضوع مقاله باید محدود و محصور باشد .1

 ؛ (46و  10: 1382اي و همکاران، اژهرک.  ) موضوع مقاله باید جدید و مفید باشد .2
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 ؛(170: 1387میرزایی و همکاران، رک. ) المقدور مختصر باشدعنوان مقاله حتی .3

 (.  9- 8:  1974؛ شلبی،  24  - 18:  1972ضیف،    )رک.   . عنوان مقاله باید واضح و جذاب باشد 4

  شعرپژوهی ي  ي مجلهشده هاي چاپبه بررسی عنوان مقالهپژوهش حاضر    ي نویسنده

تا شماره  1ي  از شماره با بهره  40ي  اول  تا    ، نویسیگیري از اصول مقالهپرداخته است 

بررسی و برخی از ایرادها را بیان کند. ناگفته پیداست که هدف اصلی از نگارش    ها راآن

ها یا نویسندگان محترم آن نبوده و ذکر  این پژوهش، کاستن از ارزش و اعتبار علمی مقاله

علمی،    يمحضر نویسندگان نیست و تنها جنبه ادب به    يها، دلیلی بر اسائهنام برخی مقاله

بحث کلّی    براي  «،عنوان»که  الزم به ذکر است، با توجه به این  معیار نویسنده بوده است.

، نویسنده گریزي نیز به چکیده یا هدف پژوهش زده است تا میزان  شدهپژوهش انتخاب  

  بررسی کند. را با بحث اصلی «عنوان»خوانی هم

 

 بررسی . بحث و  2

 . آوردن کلمات زائد در »عنوان« 1.2

میبررسی نشان  مقاله  121دهد  ها  از  عبارتعنوان  با  مجله  »بررسیهاي  نظیر  ،  «هایی 

« آغاز  يي برخی«، »نقد و بررسی« و »بحثی درباره«، »دربارهنگاهی به»،  «بررسی و تحلیل»

زیرا خودِ مقاله    ؛حذف شودهاي بعدي  اند که شایسته است این موارد از عناوین مقالهشده

نوعی بررسی و تحلیل است و دیگر نیازي به ذکر این کلمات نیست و باید از آوردن 

هایی  توان عبارت»مثالً می  ؛خودداري نمودکند،  تر میید که عنوان را طوالنیهاي زاعبارت

تجربی  ج حاصل از« و »یک پژوهش نتای»، ي«»بررسی و مطالعه ،«روشِ بررسی»همچون 

کوتاه  ي«درباره عنوان  تا  کرد  )فتوحیرا حذف  باشد«  مانند:  185:  1396،تر    بررسی»(. 

ت در  عناصر روای   بررسی »   ،«ي مفهومینوآوري در اشعار سلمان هراتی در پرتو استعاره

شده نیز از حیث  اي انتخابهیکی از عنوان.    ...« وثالثشعر خوان هشتم و آدمک اخوان

هیچ    هابعضی از این کلمهحذف    هاي زائد دچار اشکال است؛کلمه  بودن و وجودطوالنی

  ت ها مشکل اس »گفتن ناگفتنیمثال در عنوان:    به عنوان اصلی وارد نخواهد ساخت؛  خللی

http://jba.shirazu.ac.ir/article_4723.html
http://jba.shirazu.ac.ir/article_4723.html
http://jba.shirazu.ac.ir/article_4723.html
http://jba.shirazu.ac.ir/article_4723.html
http://jba.shirazu.ac.ir/article_4193.html
http://jba.shirazu.ac.ir/article_4193.html
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ها مشکل  گفتن ناگفتنی)  بخش اول آن  اگر   «،(هاي مولوي در مثنوي معنوي)بررسی ناگفته

 مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.  ،حذف شود (،است

 
 ها های زائد در عناوین و بسامد آنعبارت . 1ی جدول شماره

 بسامد عبارت بسامد عبارت

 2 )پژوهشی نو در( پژوهشی در  71 بررسی 

 1 تبیین  16 تحلیلی از(   )تحلیل

 1 ي مطالعه 8 )بررسی و تحلیل + بررسی تحلیلی( تحلیل و بررسی 

 1 تأملی بر  8 )نگاهی دیگر به+ نگاهی دوباره به + نگرشی به( نگاهی به 

 1 ي مالحظاتی درباره 5 نقد و بررسی 

 1 درنگی بر  3 نقد و تحلیل 

 3 ( يي )بحثی دربارهدرباره

 

 بودن موضوع پژوهش . کلّی2.2

که   دیگري  »کلّی  هايمقاله  هايعنوانآسیب  است،  ساخته  مخدوش  موضوع    «بودنِرا 

، یک بخش از یک مبحث بزرگ  پژوهشی مناسب  يهاست؛ شایسته است که یک مقالهآن

ر مقاله داشته و با غور  طور عمیق و موشکافانه بررسی کند تا بتواند تعمق بیشتري درا به

  ؛ باشد  یک عنوان خوب  ویژگی  ترینمهم  ،بودنجزئی  شاید گشایی کند.له، گره در آن مسئ

  مؤثر   موضوع   محدودساختن  در  تحقیق،  مکانی  یا  زمانی  ي محدوده  و  حوزه   تعیین»   ،زیرا

  دارند موضوعی کلّی    ،هاي مجلهامّا متأسفانه برخی از مقاله  ؛(61:  1390،میرزایی)  «است

در شعر  جایگاه تصویر  »  مانند:  بشوند؛نامه یا کتاب بررسی  شایسته است در یک پایان  و

منظومه  غنایی  به  نگاهی  عاشقانه)با  ویژگی(هاي  که  پنج  «  در  را  شعري  تصویر  هاي 

  شیرین   و  خسروهاتفی و   شیرین  و  خسرونظامی و    شیرین  و  خسرو  يعاشقانه  يمنظومه

  بافقی   وحشی  شیرین  و  فرهاد  دهلوي و  امیرخسرو  خسرو  و  شیرین  شهاب ترشیزي و

مستقل    يتنهایی در قالب یک مقاله، بهتواندها میکرده که هریک از این منظومه  بررسی

ترکیب   «فارسی  ادب  در  دادخواهی  آیین  »تجلی  ي. همچنین مقاله بررسی شود   که ذکر 
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بودن عنوان و موضوع دور ساخته است؛ بهتر  مقاله را از خصوصیت جزئی  ،«ادب فارسی»

محترم    بود، بیشترينویسندگان  تعمق  خاصی  ،با  قرن  یا  می  دوره  کنکاش  کردند.  را 

مقاله    ،مجموعدر دارند  بیست  را  نقص  جامعهاین  آن  يو  استآماري  نامشخص    . ها 

   هاي هجده مورد دیگر چنین است:عنوان

 «؛ فارسی  شعر   در محتوایی  »پارادوکس. 1

 «؛(تطبیقی رویکرد)روزمره  زبان و شعر زبان در  عشق  مفهومی  هاي»استعاره. 2

 بایرونی«؛  قهرمان یا زیادي آدم: روایی هايغزل  در عاشق  »شخصیت. 3

 فارسی«؛  کالسیک   اشعار در آسمان يواژه  از زدایی»استعاره. 4

  کارکردهاي   و  معاصر  و  سنتی  ادبیات  در  شعر  عنوان  گذارينام  چگونگی  »بررسی.  5

 آن«؛ زیباشناختی 

 «؛ معاصر شعرِ در متصل شخصی   ضمیر جایی»جابه. 6

 «؛آذربایجانی  سبک شاعران  تعلیلی هاي»شیوه. 7

 «؛ دوازدهم تا  نهم  هايسده متون از عینک  بازیابی: فارسی  ادب در »تفننی . 8

آمده است: »بحث اصلی  این مقاله    2ي  «؛ در صفحه غزل   در  معشوق  هاينام  »بررسی.  9

ي  ایم تا مقایسههاي معشوق در غزل است، امّا نگاهی به شعر نو افکندهاین تحقیق، نام

تر  هاي معشوق در غزل و شعر نو، موقعیت موضوع را در غزل، روشنکوتاهی میان نام

 ؛ اي نشده است(؛ اما در عنوان به این مورد، هیچ اشاره2:  1393پوراناري،  سازد« )احمدي 

 «؛ عراقی   و   آذربایجانی  سبک  يشاعران برجسته در شعر    شطرنج  بازي  دقایق  بر  »تأملی.  10

 «؛  فارسی ادبیّات  در سراییترانه »بررسی. 11

 «؛ معاصر زنان  زبان بر  جنسیت »تأثیر. 12

 «؛  مشروطیت يدوره در  صوفیانه و عرفانی »شعر. 13

 ستایش ممدوحان زن در قصاید مدحی«؛ : بررسی و تحلیل  در شعر فارسیستایی  »زن.  14

 «؛ از آغاز تا پایان خالفت عباسیعربی:  و فارسی  شعر در شهر  ي»مرثیه. 15
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هاي ادب  برخی از متون و منظومهشکار: در   هايقصه  تحلیل  یا   بیابان   در  »دادخواهی .  16

 «؛فارسی تا قرن هفتم

 «؛ هاي فارسیالمثل»زیباشناسی ضرب. 17

 «. »خاستگاه و ردپاي دیو و اهریمن در ادب کهن فارسی. 18

 

 . ابهام در انتخاب عنوان مقاله 3.2

که خواننده با خواندن  تاجایی؛  استها  بودن آنمجله، گنگ  هايمقاله  مشکل سوم عنوان

  بازتاب »ها اشاره شده است:  در زیر به این مقاله  .متوجه موضوع بحث نخواهد شد  ،آن

که خواننده با خواندن عنوان متوجه قضیه خاصی   در شعر معاصر« علمی هاي داده برخی

درک   «عطار  يخیامانه رباعی نه  بررسی »نخواهد شد. همچنین خواننده با خواندن عنوان 

  است، نخواهد داشت.   که هدف نگارش آن چه چیزي بودهدرستی از موضوع مقاله و این

است    «المقــدسبیـت  و  شـروانی  خـاقـانیي »مقاله   ،ي دیگري که این نقص را داردمقاله 

محتوایی پربار  مقاله،  هرچند که   ؛ عایدي از خواندن عنوان آن نخواهد داشت ،که خواننده

 / سام»   يمقاله  است.  «نی  نفیر   در  پیکرهفت»  ي ، مقالههادست مقالهیکی دیگر از این  .دارد

برد رستم ادیپ و پدرکشی در ن يبه بررسی عقده  «پسر  و  پدر  نبرد:  رستم  /زال   و  سهراب

درحالی است؛  پرداخته  به هیچو سهراب  آن  عنوان  نیست. که  آن  محتواي  گویاي    وجه 

به   ،دیگري است که در آن  يمقاله  «،سمرقندي  رودکی  به  منتسب  ابیات  برخی  يدرباره»

و نیز بررسی برخی ابیات و رباعیات منسوب    فرهنگ جهانگیريبررسی بیتی از رودکی در  

از فحواي عنوان  که این امر اصالً    وان دیگر شاعران پرداخته شده استبه رودکی در دی

در  «؛  ثالثاسکندر اخواني نادر یا  تحلیل و بررسی سروده»  يه نیز مقال  شود.استنباط نمی

انتخاب  شدهبه سمبولیسم اجتماعی اشاره  این مقاله،  متن اصلی   شده، چندان  که عنوانِ 

است که این ضعف را  دیگري    يمقاله  «برزونامهروایتی دیگر از  »گویاي این امر نیست.  

سرخی  کوهمره  يروایتی شفاهی از منظومه در منطقه زیرا نویسندگان در چکیده به ؛دارد

آن  شفاهی  و  منظوم  روایت  تطبیقی  بررسی  راستاي  در  تالشی  را  مقاله  و  کرده  اشاره 
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آهنگر    ي»فریدون دهقان، کاوهبرد.  توان به این مسئله پیاند که از عنوان کالم نمیدانسته

-ي محترم به؛ زیرا، نویسندهدیگري است که عنوانی مبهم دارد  ي مقاله  «و ضحاک دیو

تحلیل روابط قدرت  »   يمقالهروشنی مشخص نساخته است که به دنبال چه چیز است.  

در چکیده به گفتمان انتقادي و   ،زیرا دارد؛مبهم  عنوانی نیز  «ي ترسائیه خاقانیدر قصیده

 هاست.شده فاقد این کلیدواژهعنوان انتخاب  اما ؛نیز میشل فوکو اشاره شده

 

 . انتخاب عنوان پرسشی 4.2

، نه  اي خبري و مصدري بیان شودگونهي پژوهشی بهشایسته است که عنوان یک مقاله

در    پرسشی؛  امر  این  مقالهعنوان  امّا  از  است:  یکی  نشده  رعایت    کسی   چه »هاي مجله 

 «علت؟ چه به و نموده؟ تقسیم دسته چهار به را سعدي  غزلیات

  در عنوان مشکل دارند   ،هاي مجلهمقاله از مقاله  153توان گفت که  میبا ذکر این دالیل  

 شود. توجههاي بعدي  هاي شمارهمقاله  و شایسته است، به این مهم در
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