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مقدمه
فـن  ،یسـ یمقاله نو. استموفق پژوهش یک يارهایمعپژوهش، از جمله دريروشمند

ن امحققـ یعلمـ يع دسـتاوردها یو سـر قیدقانتقالآن به يریاست که فراگيشمندارز
ک یـ در مـورد  يریـ گجهیآزمون و نتیچگونگازیمقاله را گزارش،یبرخ.کندیکمک م

:Gibaldi,2003)اندشه دانستهیده و اندیه، اینظر 53).
ــزا ــه در برگياج ــدهیمقال ــوان«يرن ــچک«،)Title(»عن ــه«،)Abstract(»دهی »مقدم

)Introduction( ،»مــتن«)Body ()(»خالصــه«،)مقالــهیکــره اصــل یپsummary ( و
؛ اسـت یکـ یگر از نظـر تکن یکدین اجزا با یوند ایپينحوهزینو)Result(»يریگجهینت«

ردیـ ده سـامان گ یـ ک ایـ الزم اسـت تـا نگـارش    یداتین مفهوم که چه تمهیک به ایتکن
.)36ص،1368صلحجو،(

ن اعتبـار  یـی در تعیاساسـ ینقشاست ومقاله یاصلياز اجزایکیده یچک،نیبنابرا
، مقالـه يدهیـ کنند که نوشـتن چک یسندگان مقاله تصور مینوازیبرخ.مقاله داردیعلم
شـته ده ندایت چکیتوجه الزم را به اهمن جهت،یو بداستش پا افتاده یساده و پيکار

رفـع  يبـرا مقالـه صـرفاً  نوشتنهنگام ؛کنندیوقت الزم را صرف نم،نوشتن آنيبراو
؛ دهنـد ئه میارایسینودهیح چکیروش صحبهمالزتوجهرا بدون ياف، چند جملهیتکل

اول ،را خواننـده یـ ز.استآنيسندهیک مقاله، معرف مقاله و نویيدهیه چککیدر حال
،سـنده یزم اسـت نو رد که مقاله را بخوانـد؛ لـذا ال  یگیم میبعد تصم،خواندیده را میچک

یبـا نگـارش معمـول   یسـ یده نویچون چکده مبذول دارد،یبه نوشتن چکیکافیتوجه
.)56ص،1366،يمهدو(استيریادگیفرق دارد و مستلزم 
ده، یـ ف چکیتعرازو با استفادهیلیتحل–یفیبا روش توصکوشدیمپژوهش حاضر

ـ نقـد چک ویبررسـ به،آنيهایژگیان ویده و بی، انواع چکیسیده نویچک ت مقـاال دهی
ت یـ خواننـده را بـه اهم  تـا پردازدبرمان و داستان يدر حوزه یداخلیپژوهش–یعلم
وفـق ميدهیـ ک چکینوشتن يبرایعملییالگوواقف سازد و یسیده نویده و چکیچک

:ر پاسخ دهدیزيهاتا به پرسشکوشدیمنیز.کندیمعرف
ست؟یقاله چمیسینودهیچکيهااصول و مؤلفه.1
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ـ را رعایسـ ینودهیـ اصـول چک يهمـه مـورد بحـث،   يه هـا مقالـ سندگان یا نویآ.2 ت ی
اند؟دهکرد

قینه تحقیشیپ
،وجود دارد از جملهیسینودهیحوزه چکدر يادیفات زیتأل،ينه نظریدر زم

تـالیف صـالح الـدین    ، ي.1
ان یح نحوه نگارش پایسنده به توضیاست که در آن نوفصل5ن کتاب شامل یا. وارياله

ـ منابع و روش تحقبهارجاعينامه و مقاله و نحوه ـ یـ ق در ادبی ل یفصـ تبـه  را یات عرب
هـا  نامهکتاب مذکور راهنماي جامعی براي تدوین و نگارش علمی پایان. دهدیح میتوض

.رودبه شمار می
ـ ا. ایـ نرضا حافظف محمدیتأل،یق در علوم انسانیروش تحقبريامقدمه.2 ن کتـاب  ی

ق یـ تحقیم کلـ یح مفـاه یاست در رابطه بـا توضـ  یشیتالش قابل ستاو فصل 13شامل 
... .، ابزار سنجش و يریگه، نمونهیق، مفهوم فرضیاستدالل، انواع تحقيها، روشیعمل

ف یتـأل ،ها، تنگناهـا و راهکارهـا  شرفتیبردها، پرکا:یسینودهیو چکيسازهینما.3
ل واسـت در جهـت کمـک بـه حصـ     ین کتـاب تالشـ  یا.فريا برادر و زهره احمدیرؤ
ان یـ ميبهتـر یداد حلقـه ارتبـاط  اطالعـات و بـرون  یاسب در سازماندهمنيهاافتیره

.یسینودهیاندرکاران امر چکپژوهان و دستدانش
در دو فصـل  کتاب. پورف زهرا کاظمیتأل،یسیده نویو چکيسازهیبر نمايامقدمه.4

يسـاز هیـ ت نمایـ فیه و عوامل مؤثر بـر ک یاز نمایبه طور کل،فصل اولدر. ن شدهیتدو
ان انـواع  یـ و بیسـ ینودهیخچه چکیدوم کتاب درباره تارفصل. ان آمده استیسخن به م

.استیسینودهیمات مختلف چکیو تقسآن
ات یـ زبـان و ادب یپژوهش-ین مقاله در مجالت علمبر انتخاب موضوع و عنواينقد«.5

ـ مجلـه ادب (یعربات یمجله زبان و ادب،يصادق عسـکر ،»یعرب یعلـوم انسـان  ات وی
تناسـب عنـوان و موضـوع    یبررسبه که118-98صص،1389دوم، سال، شماره)سابق

.پردازدیمیپژوهش-یدر مقاالت علم
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ـ اروشـنفکر در يکبردکتر، »«.6 یبـه بررسـ  مقالـه نی
ـ مپردازد ویالبالغۀ ممرتبط با نهجيهاپژوهش زان یـ زان تناسـب روش و موضـوع و م  ی

.دینمایمیبررسئجو نتاقیتحقيهاالؤسبین تناسبسندگان را در یت نویموفق
يهـا یژگـ یوبـه ئوريو تیشتر به صورت کلیاد شده، بیقات ی، تحقگذشتکهچنان

ـ نـۀ نقـد چک  یانـد و در زم پرداختـه یسیده نویچکییو محتواياختارس در یسـ یده نوی
ن نظـر کـه بـه نقـد و     یـ پژوهش حاضر از ا. نداهاهتمام داشتکمتر ، یعلوم انسانيحوزه

یبـه صـورت تخصصـ   مربوط به رمـان و داسـتان   یپژوهش-یعلميهادهیل چکیتحل
.پردازد، کامالً نو استیم

قیقتحين نظرییتب
)Abstract(دهیچک

برگـردان  دهیـ چک. هسـتند یمهم در اطالع رسـان يندهایاز فرایسیده نویده و چکیچک
در ). 42ص،تـا ی، بیبینج(است» فشرده و عصاره«يو به معنا»Abstract«يواژهیفارس

ـ از مشده که مایمتفاوتيهافیده تعریق از چکیروش تحق ـ ان انبـوه ا ی ف بـه  ین تعـار ی
.میکنیرسند، اشاره میتر به نظر مف که جامعید تعرچنارائه

شـود،  یوهش آورده مج پژیار فشرده از مراحل و نتایبسياخالصه،در آغاز هر مقاله
ـ تمام مطالب مهـم  يک نوشته که شامل فشردهیست از اياده خالصهیچک يا فشـرده ی

بـه  ). 128ص،1379،یسـلطان (باشـد آن نوشـته  ياز محتـوا یا فهرسـت یژه یويهاقسمت
يازهـا یدر وقـت بـه ن  ییجوهخود و با صرفيبا اطالعات فشردهدهیچک،گریدیعبارت

ده منعکس شـده اسـت در   یکه در چکیدهد و خواننده با کمک مطالبیخواننده پاسخ م
رجوع به اصـل مـدرك   ازرونیااز ؟نها یانتظارات او است يپاسخگوابد که مقالهییم
:Boroko Bernier,1975)(دشویاز مینیب یشرح» دهیچک«:اندف آن گفتهیز در تعرین.93

ن یتـر مهـم کـه ،حـاکم بـر آن  يهینظرو است فشرده، موجز و مختصر از موضوع مقاله
.)(Hashimoto,et al,198276دهدیمقرار یبررسموردرایقیتحقيهاافتهی
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يق محتـوا یـ دقفشـرده و يائـه ده عالوه بـر ار یچک«ف گفته شده،یبا توجه به تعار
د بـه  یـ سـنده با ین نویبنابرا.ز باشدیکار رفته در متن نهبيهاد واژهیکليد دارایباموضوع

ـ )Keywords(يدیواژگان کل،دهیان چکیدر پا. داشته باشدین امر توجه اساسیا 3ن یب
ـ ، هر يدیکليا واژهید واژهیکل. )357ص،1389،ایحافظ ن(»گرددیواژه درج م5تا  ک از ی

موضـوع و  ادن دنشـان ،هدف از آنک متن است که یموجود در یمهم و اساسيهاواژه
د واژه وجـود دارد کـه   یکليادیداخل هر متن معموال تعداد زرا یز؛متن استت ایمحتو

.)63ص،1381،فريمحمد(دهدیات متن را نشان میاز محتویک فقط جزء کوچکیهر

دهیل دهنده چکیکتشياجزا. 1شمارهشکل

(Abstracting)یسیده نویچک

، آن باشدیا مقاله که شامل نکات اساسیجزوه،ک کتابیه خالصه کوتاه از یعمل تهبه 
نـد  یفرآ«:دیـ گویگر مـ یدیفیدر تعریراول)128ص،1379،یسلطان(ندیگویسیده نویچک

.)37ص،Ravly( ،1374(یراول(»ندیگویمیسیده نویرا چکيبردارعمل خالصه
اطالعـات موجـود در   ،آنیاست که طـ يارهیزنجيهاتیشامل فعالیسیده نویچک

نـد  ین هـدف انجـام دو فرآ  یـ دن بـه ا یرسـ يبرا. شوندیمئهارايدر ابعاد کوچکترقالهم
:استيضرور
و حفـظ نکـات   يرضـرور یحذف نکات غیعنی،ا حذف اضافاتیش متن یرایپ. 1
يضرور
ـ ی،مـتن يریـ گعصاره. 2 بـرادر و  (مـدرك يدن بـه اصـل مفهـوم محتـوا    یرسـ یعن
)129ص، 1390فر،ياحمد
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دهیانواع چک
ها را از لحـاظ حجـم   دهینمونه چکيبرا. دارندیمختلفيهايبندها معموال طبقهدهیچک

کننده بـه  هیاز لحاظ ته. کنندیم میتقس"یمعمول"و "یعنوان"، "یتلگراف"يبه سه دسته
ه یـ وه تهیاز لحـاظ شـ  .شوندیم میتقس"ياحرفه"ده یو چک"مؤلف"ده یچکيدو دسته

،1385پـور،  کـاظم (شوندیم میتقس"ینیماش"ه دیو چک"یدست"ه دیچکيز به دو دستهین
هاي نوین در حوزه روش ها را بر اساس روشما در این جستار، چکیده. )247-227صص

.ایمو چکیده تلفیقی تقسیم کردهنما، چکیده راهنما تحقیق به سه دسته چکیده تمام

(Informative Abstract)ده تمام نمایچک

ییسنده اسـت، گـو  یه خود نویآن شبياست که لحن ارائهيادهینما چکتماميدهیچک«
ص،1385پـور،  کاظم(»کندیها را منعکس مافتهیا یسد ینویده را میچک،سندهیکه خود نو

منـدرج در  یفیو کیتا آنجا که ممکن است اطالعات کمده ین چکیسنده در اینو). 227
-ده تمـام یـ چک،کندین دو هدف کمک میده به تأمین چکیا.دهدیک مدرك را ارائه می

بـه طـور   . مـؤثّر اسـت  ا رد مـدرك  یارتباط مدرك و هم در انتخاب یابیهم در ارز،نما
یمقاله اصلیاساسيهاافتهیروشن از مباحثات و يانما، خالصهتماميدهیخالصه، چک

د متناسب با حجم اطالعـات مقالـه   یده بایطول چک،یبه طور کل.گذاردیش میرا به نما
يدهیـ چک. نما در نظر گرفـت تماميدهیچکيرا براینیتوان طول معین نمیباشد، بنابرا

ـ یايهاجمله. ها استدهیر چکیتر از سایطوالنو دهین نوع چکیترنما کاملتمام وعن ن
500هـا تـا   نامـه انیـ در پاو واژه است250تا 150است و به طور متوسط شامل يخبر

ــر ــهواژه در نظ ــگرفت ــودیم ــدو(ش ــ؛25ص،1366،يمه ــدیکل).27ص،1374،یراول لون
)Klylvand(داشتن هـدف و  :کندینما مطرح مده تمامیچکيرا برایاصليچهار نکته

).104ص،1385لوند، یکل(جیها و نتاافتهیفته، به کار ريها، روش1کاريدامنه
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(Indicative Abstract)راهنمايدهیچک

یح مطـالب یراهنما به تشـر يدهیکه چکدیگویمراهنما يدهیدر رابطه با چک)puo(پائو
. شـود یدر آن گـزارش نمـ  یواقعـ يهـا افتهی. پردازد که اصل مقاله در باب آن استیم

، متـون  یادبـ ين، نقـدها یشـ یپيهـا نوع کامالً مناسب مرور پـژوهش نیاب، ین ترتیبد
ص،1379پـائو،  (اسـت ک موضـوع  یـ مربوط بـه  یکليهاو بحثیفی، آثار توصیطوالن
يدربـاره یمقاله داللت دارد و شامل مطالب کليراهنما صرفاً بر محتوايدهیچک).184

ياز محتوایک گزارش واقعیست کهیبر آن نیده سعیچکن نوع یادر . ک مقاله استی
بحـث شـده   «عبارات بلکه. نما مطرح است، ارائه گرددده تمامیمقاله، آنچنان که در چک

ن نـوع  یـ ايهـا جملـه .خـورد یفراوان به چشـم مـ  در آن » شده استیبررس«ا ی» است
اسـت واژه 150تـا  75هستند و طول آن بـه طـور متوسـط    یفیتوصيهاده جملهیچک

ــو25ص،1366، يمهــدو( ــابرا؛)28ص،1374،یراول ــن چکیبن ــدهیدر برگدهی یتمــاميرن
را مـدرك یو اساسـ یست، بلکه مطالب کلـ ینیمدرك اصليهاافتهیو یمباحث اساس

.دهدیه مئارا

(Indicative-Informative Abstract)یقیتلفيدهیچک

یاست اصـل ید سیض کنفر. نما و راهنما استتماميدهیاز چکیبیترکیقیتلفيدهیچک
،عناصـر مـتن  يکه همـه ییجااما از آن،نما استک سازمان بر تمامیدر یسینودهیچک

که به مـتن  ین بخشیبنابرا،ها، نمودارهاها، جدولستند مانند فرمولیده کردن نیقابل چک
کنـد بـه صـورت    ین گونه موارد اشاره میکه به ایو بخش،نماپردازد به صورت تمامیم
ن یتـوان چنـ  یبا توجه به آنچه گفته شد م.)231ص،1388پـور،  کاظم(شودیه میاهنما تهر
ده ارائـه شـده اسـت تاکیـد بـر      یکه از چکیفیتعاریجه گرفت که نکته مشترك تمامینت

ده تفـاوت وجـود   یگر مانند محتوا و تعداد کلمات چکیاما در موارد د،اختصار آن است
شـود و  یمقاله ذکـر مـ  یاساسيهاافتهیاز یروشنما خالصهنده تمامیرا در چکیز؛دارد

ده رهنما مطالب مقالـه را بـه   یکه چکیاست، درحالکلمه250تا150ن یده بیکلمات چک
.باشدیکلمه م150تا 75ن یده بید و کلمات چکینمایان میبیصورت کل
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ـ اند که تنها چکدهین عقیسان بر ایده نویاز چکياریبس نمـا و راهنمـا   امتمـ يهـا دهی
ـ . شـود یمـ یتلقـ یواقعيهادهیهستند که به عنوان چک ـ نبایول د فرامـوش کـرد کـه    ی

خواننـدگان  ینـ یبشیو پـ یت مدرك اصـل یبه ماه،یطیده در هر شراین نوع چکیترمهم
).27ص،137، یراول(داردیآن بستگيبالقوه

دهیچکيهایژگیو
م شود که یتنظياد به گونهیکند، بایاله ارائه ماز مقید کلیک دی،دهیکه چکییجااز آن

گفته شده ؟ریا خید تمام مقاله را مطالعه کند یا بایمتوجه شود که آآنیواننده با بررسخ
خـود  يهـا سینودهیچکيبراییهادستورالعمل، سینودهیچکيهاک از سازمانیکه هر 

العمل هنـوز هـم دسـتور   .متفاوتنـد گریکـد یها بـا  تورالعملن دسیغالباً ا. انددهیتدارك د
نگـارش  يبـرا ،يبه هـر رو . ه نشده استیکه مورد قبول همه سازمانها باشد تهيواحد

آن اطالعات موجود در مقالـه در ابعـاد   یطکهرايارهیند زنجید دو فرآیده مقاله بایچک
ه ارائـ )با مقالهیک متن یيص جوهرهیتشخ)الف:کردیشوند طیارائه ميکوچکتر

ت یبا رعا). 63ص،1376،نتـو یپ(یکافمختصر و موجز و با وضوح ین جوهره به صورتیا
،ین اختصـار و روشـن  ید در عـ یـ ده بایـ پـس چک . ده را نوشـت یتوان چکین اصول میا

:ر را دارا باشدیاطالعات ز
عنوان«- 
هدف مقاله- 
قیروش تحق- 
جهینت- 
.)68ص،1366، يمهدو؛155ص،1374فاگمن، (»يدیکلمات کل- 

ت را دارد که به ین قابلیایرا دارا باشد، به راحتادشدهیتمام موارديادهیاگر چک
نما و هم تماميدهیهم چک،ارهاین معیا. ردیقرار گیمورد بررس،اصل مقالهيجا
دهیها به چکت دادهیفیت و کیشتر و کمیات بیاما جزئرد،یگیراهنما را در بر ميدهیچک
. داردیس بستگینو
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پژوهشيهاف دادهیتوص
و بـا  معاصـر یعربنثريپژوهش در حوزهچهلیداده شده اکنون به بررسيهااریبا مع

ـ ا.میپـرداز یمرمان و داستانمربوط به یپژوهش-ید بر مقاالت علمیتأک ن مقـاالت در  ی
ـ یزبان و ادبمجله "، "ي"مجلۀ از جملهیداخلمجالت مختلف یات عرب

زن در "، "بني"فصيلة،"دانشگاه تهرانیات و علوم انسانیدانشکده ادبیو قرآن
، ""، "یقـ یات تطبیـ زبان و ادبيهاپژوهش"، "فرهنگ و هنرپژوهش زنان

ستان و یدانشگاه سییپژوهشنامه ادب غنا"، "ييييي"
.استمنتشر شده "رازیبوستان ادب دانشگاه شيمعرفت و مجلهمجله "، "لوچستانب

مجله چاپ عنوان مقاله
سال (شده 

)چاپ

تعداد 
کلمات  

دهیچک

روش جهیان نتیب
قیتحق

تعداد 
کلمات 

يدیکل

دامنه 
پژوهش

یفیالتناص القرآن1
اللص و "ۀیروا
ب محفوظیلنج"الکالب

مجلۀ اللغۀ 
ها و آدابۀیالعرب
)2010(

مشخص6مشخصمشخص201

یالحداثۀ و مابعد الحداثۀ ف2
د یالبحث عن ول"ۀیروا

م جبرایلجبرا ابراه"مسعود

............
)2011(

مشخص4نامشخصمشخص125

ئی األردنی عبدالرحمن الروا3
منیف و الشرق المتوسط

مجله  زبان و 
یات عربیادب

یو قرآن
دانشکده 

ات یادب
تهراندانشگاه

مشخص5نامشخصنامشخص183

جدلیۀ البحث عن اهللا فی 4
روایۀ الطریق لنجیب محفوظ

اللسان فصیلۀ
المبین 

)1390(

مشخص3مشخصنامشخص179
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زن در يپردازشخصیت5
ب ینجیات داستانیادب

سه يموردیبررس(یالنیک
ترکستان، عذراء یالیرمان ل

)جاکرتا و عمالقۀ الشمال

نگ زن در فره
و هنر

پژوهش زنان  
)1390(

نامشخص5نامشخصمشخص240

گفتمان مشترك در چهار 6
یقیل تطبیتحل(یرمان فارس

ره یخط تيهاه رمانیدرون ما
ها را من خاموش ن، چراغیلیآ

م و یکنیکنم، عادت میم
)یچهل سالگ

يهاپژوهش
ات یزبان و ادب

یقیتطب
)نامعلوم(

مشخص4نامشخصمشخص190

یف"ۀیۀ لروایقراءة نقد7
یالنیب الکیلنج"الظالم

التراث 
)1388(یاألدب

مشخص6نامشخصنامشخص139

المجتمع یمظاهر الخرافۀ ف8
ات یروایدراسۀ ف،یالعرب

غادة السمان نموذجا

ۀ یمجلۀ الجمع
ۀ یرانیۀ اإلیالعلم

و ۀیللغۀ العرب
)1390(آدابها

مشخص4نامشخصمشخص123

فراغ "ۀیعناصر روایدراسۀ ف9
لمحمود دولت "سلتوش

يآباد

مجلۀ اللغۀ 
و آدابها ۀیالعرب
)2006(

مشخص4نامشخصنامشخص183

زنان در يل نمادهایتحل10
یکنفانغسانيهارمان

زن در فرهنگ 
)1390(و هنر

نامشخص5نامشخصنامشخص240

یو روحيبحران فکر11
يۀیقهرمان در رمان الثالث

فوظب محینج

پژوهشنامه 
ییادب غنا

دانشگاه 
ستان و یس

بلوچستان
)1387(

نامشخص5نامشخصنامشخص210
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زن عرب در يهابازتاب رنج22
طاریفاء و بیهيهارمان

زن در فرهنگ 
)1390(و هنر

مشخص4نامشخصمشخص126

یۀ فیالفتاة المصر13
دراسۀ ("الباب المفتوح"ۀیروا

)البناء الروا ئییف

العلوم مجلۀ
ۀ یاالنسان
ۀیالدول

)2012(

مشخص3مشخصمشخص225

1
4

مفهوم الوطن وتجلیات 
الوطنیۀ و الوحدة عند 
سحر خلیفۀ من خالل 

الصبار و عباد ،ثنائیتها
الشمس

بحوث فی 
و اللغۀ العربیۀ

)1390(آدابها

نامشخص6نامشخصمشخص213

سه رمان یمقا15
"یابومسلم الخراسان"یخیتار

اه یس"دان و یزیججر
یزاده کرمانیصنعت"پوشان

ۀ الجمعیۀ مجل
العلمیۀ اإلیرانیۀ 

و للغۀ العربیۀ
)1390(آدابها

مشخص6نامشخصمشخص131

يهادر رمانيزیاستعمارست16
داستان (یالنیب کینجیاسالم

)عمالقۀ الشمال

...........
)1390(

مشخص4نامشخصنامشخص180

ۀ عند یالسردات اللغۀیجمال17
دراسۀ الوصف (يلسون هادیم

فاتح يحلم ورد"یف
)نموذجا"اللون

مشخص4نامشخصمشخص263)1390(........

در آثار ییروايوه هایش18
اهللام نصریابراهیداستان

مشخص4نامشخصمشخص119)1389(........

المنهج القویم لتبیین األهداف 19
الرئیسیۀ لقصص القرآن 

مالکری

بحوث فی 
اللغه العربیه 

- وآدابها
دانشگاه 
اصفهان

)1389(

مشخص7نامشخصنامشخص176
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األدب یفۀ المرأةیشخص20
یلیقصص ل(ثیالحدیتیالکو

)العثمان نموذجا

العلوم مجلۀ
ۀ یاالنسان
ۀیالدول

)2011(

مشخص4مشخصمشخص308

ران یایرة فیرواد القصۀ القص21
ۀ؛ دراسۀ مقارنۀیو سور

مشخص7نامشخصمشخص218)2012(.........

معرفتقرآنیداستانيهااسلوب22
)1390(

مشخص5مشخصمشخص255

داستان يهنريهاجلوه23
م در قرآنیحضرت ابراه

يهاپژوهش
)1388(یقرآن

نامشخص3نامشخصمشخص158

قصه یل عناصر داستانیتحل24
در قرآن ) ع(وسفیحضرت 

میکر

ن پژوهش زبا
ات یو ادب

یفارس

مشخص4مشخصنامشخص215

قصه یشناستیروا25
خایو زل) ع(وسفی

یفصلنامه علم
یپژوهش
نامهکاوش

)1388(

مشخص5نامشخصنامشخص251

و ) ع(وسفیداستان یبررس26
در قرآن ) ع(یموس

نامه پژوهش
قرآن و 

1387(ثیحد
(

مشخص4نامشخصنامشخص182

تان داسیقیق تطبیتحق27
و ) ع(عقوبیحضرت 

دون و فرزندان انانیفر

پژوهشنامه 
زبان و ادب 

)1390(یفارس

مشخص6مشخصمشخص335
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و زبان يرمزيهاجنبه28
) ع(میاشارت در داستان ابراه

ان قرن هفتم یدر متون تا پا
يهجر

يمجله
بوستان ادب 

دانشگاه 
)1390(رازیش

نامشخص6نامشخصنامشخص204

ل عناصر یتحلو یبررس29
السلوكئدفرایداستان

يهاپژوهش
ات یزبان و ادب

)1389(یفارس

مشخص6مشخصمشخص374

ا یو یمناسبات زبان30
خرد و کالن در يرمندیزنج

به یبا نگاه(یقصص قرآن
)"ع"ونسیداستان 

فصلنامه 
يهاپژوهش

ات یزبان و ادب
1389(یقیتطب

(

مشخص4نامشخصنامشخص193

دو ییاختار رواسیبررس31
خایزلوسف وی"ت ازیروا

پژوهشنامه 
ییادب غنا

دانشگاه 
ستان یس
)1388(

مشخص6نامشخصمشخص180

یۀ فیالعناصر القصصل یتحل32
للقاص"مقعد رونالدو"قصۀ

المعاصر محمود ینیالفلسط
ر یشق

ۀالجمعیۀمجل
ۀیرانیاإلۀالعلمی

و ۀالعربیۀللغ
)1389(آدابها

مشخص4مشخصنامشخص140

مجلۀ العلوم ئص القصۀ االسالمیۀخصا33
ۀ ینساناإل

ۀیالدول
)1424(

نامشخص4نامشخصنامشخص101

به داستان یکرد عرفانیرو34
در ) ع(وسفیحضرت 
یر عرفانیتفاس

دوفصلنامه 
-یعلم

یپژوهش
یات عرفانیادب

دانشگاه 
الزهراء

)1389(

مشخص5نامشخصنامشخص206
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ییروايهامؤلفهيواکاو35
میقرآن کريهاداستان

دوفصلنامه 
یتخصص
يپژوهشها

ياان رشتهیم
قرآن 

)1391(میکر

مشخص4نامشخصمشخص244

عناصر داستان یقیتطبیبررس36
و مقامات يریدر مقامات حر
يدیحم

ات یه ادبینشر
یقیتطب

د یدانشگاه شه
باهنر 

)1390(کرمان

مشخص8نامشخصمشخص175

در داستان یارات عرفاناش37
)ع(وسفیحضرت 

يمجله
بوستان 

)1389(ادب

مشخص6مشخصنامشخص332

یو موضوعیفنيهایژگیو38
داستان در آثار بهاء طاهر

مجله زبان و 
ات یادب
مجله (یعرب

ات و علوم یادب
یانسان

1390")سابق
"

مشخص5نامشخصنامشخص113

در مقامات "صحنه"عنصر39
يدیو حميریحر

یفصلنامه علم
یپژوهش
نامهکاوش

)1387(

مشخص4نامشخصمشخص187

ب یأدب نجیۀ فیالرمز40
محفوظ

مجلۀ اللغۀ 
و ۀیالعرب
)2006(آدابها

مشخص3نامشخصنامشخص151
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پژوهشيهال دادهیتحل
دهیتعداد واژگان چکيهادادهلیتحل
،مربـوط بـه رمـان و داسـتان    ت مقـاال يهدیـ ل چکیدر تحلین شاخص مورد بررسیاول

شـد تعـداد واژگـان    گفتـه مقاله يدر ابتداچنانکه.ده استیواژگان چکینافراویبررس
مورد مطالعه در يهادهیکه چکنیبا توجه به ا. استمتفاوتدهیبسته به نوع چک،دهیچک

نگـارش  ید دقت کند تا اصول علمیسنده باینو،نیبنابرانما است،تمامن مقاله از نوع یا
یسـ یده نویـ ن نـوع چک یـ کـه بـا اصـول ا   ییهامقاله.دینمات ینما را رعاتماميدهیچک

.میخوانیمر استانداردیغرار منطبقیغيهاو مقاله،مطابقت دارند استاندارد

دهیتعداد واژگان چکيهال دادهیتحل. 1جدول 
کلر استانداردیغاستاندارددهیچک

231740تعداد
5/575/42100درصد

ـ توان در نمودار زیمرادهیمربوط به تعداد واژگان چکيهادرصد داده . ر نشـان داد ی
:استاندارد با رنگ قرمز مشخص شده استریودار استاندارد با رنگ سبز و غن نمیدر ا

يدیمربوط به تعداد واژگان کليهاداده.1نمودار
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درکـه  نشـان داد  ،شـده یبررسـ يدهیبدست آمده از مجموع چهل چکيهادرصد داده
در و شـده تیـ رعانمـا  تمـام يدهیتعداد استاندارد واژگان چکها،دهیکل چکاز )5/57(
.شده استنت یرعانما تماميدهیاصول چکها، دهیاز کل چک) 5/42(

از یکــی. اســتیاساســي، امــریســینودهیــاســتانداردها در چکیصــحت و درســت
آنـان در  توانمنـد نبـودن  ،دهیـ تعداد استاندارد واژگان چکننشدت یل رعاین دالیترمهم

بـه  .کرديخوددارید از کاربرد عبارات اضافیبایسینودر خالصه. استیسینوخالصه
ـ ، از یاصليایو قضایتمام عبارات طوالنيبه جاد یباگر یدیعبارت ک فـرم مختصـر   ی

مـورد  یک هـدف اصـل  یـ رسند، به خاطر یها به چاپ مدهیچکهر جا که . استفاده شود
و يدر گـردآور خوانندهدر وقت ییجوصرفهازکه عبارت است رندیگیاستفاده قرار م

تواند منظور خـود را بـه   یاست که میس ماهر کسینودهین چکیبنابرا؛انتخاب اطالعات
).21ص،1366، يمهدو(ن شکل ممکن ارائه کندیترطور جامع و در استاندارد

جهیان نتیمربوط به بيهال دادهیتحل
ان یـ بیبررسـ ،مربوط به رمان و داسـتان هدیل چکیدر تحلیاخص مورد بررسن شیدوم

.ده استیجه در چکینت

جهیان نتیمربوط به بيهال دادهیتحل. 2جدول 
کلر استانداردیغاستانداردجهینت

221840تعداد
5545100درصد

استاندارد با .ر نشان دادیتوان در نمودار زیجه را میان نتیمربوط به بيهادرصد داده
:ر استاندارد با رنگ قرمز مشخص شده استیرنگ سبز و غ
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جهیان نتیمربوط به بيهاداده.2نمودار

شـده نشـان داد کـه    یده بررسـ یـ بدست آمده از مجموع چهـل چک يهادرصد داده
از کـل  )درصـد 45(دروپژوهش اشاره شـده  جهیبه نتها،دهیچکاز کل) درصد55(در

از ،موضـوع ید نکات اساسـ یک خالصه خوب بای.نشده استاشاره جهیها به نتدهیچک
ا موضوع مورد نظـر  ید آیخواننده مشخص نمايبراو،ئه دهدرا اراجهیجمله اشاره به نت

-د خالصـه یس باینودهیچکپس.)301ص،2004لنکستر،(ا نه؟یاو است يازهاینيوجوابگ

یج اساسـ یو بـه نتـا  دزیبپرهییگوسد و در نوشتار خود از مبهمیاز مقاله خود را بنويا
بدسـت  يهـا داده،ن دو اصـل یبر اساس ا.دیو با وضوح اشاره نمابه اختصار،پژوهش
سـندگان از مقالـه  ینوازیمـ یبـا ن یتقرقت است کـه  ین حقیگر ان جدول نشانیآمده از ا

ـ باعث ضـعف در ب ،خود،رن امیاکهاند نکردهيبردارخالصهخود  -و شـده جـه یان نتی

. شودیممبهم عتایطبزینده یچک

قیان روش تحقیمربوط به بيهال دادهیتحل
، مربـوط بـه رمـان و داسـتان    مقاالت يهدیل چکیدر تحلین شاخص مورد بررسیسوم
.ده استیق در چکیان روش تحقیبیبررس

قیان روش تحقیمربوط به بيهال دادهیتحل. 3جدول
کلر استانداردیغاستانداردقیروش تحق
93140تعداد
5/225/77100درصد



نقد ادب معاصر عربی122

ر نشان یتوان در نمودار زیمق را یان روش تحقیمربوط به بيهادرصد داده: 3نمودار
:رنگ قرمز استهر استاندارد بیرنگ سبز و غهاستاندارد ب.داد

قیان روش تحقیمربوط به بيهادرصد داده.3مودرن

درنشان داد که،شدهیبررسيدهیبدست آمده از مجموع چهل چکيهادرصد داده
ان یـ ق بیـ روش تحق) %5/77(در وان شـده یـ ق بیـ ها، روش تحقدهیاز کل چک) 5/22%(

.نشده است
ن یهمچن. شودح داده یتوضدیباو روش انجام پژوهشیچگونگ،مقالهيدهیچکدر 
پژوهش یهدف، مراحل اجرائي، جامعهيرینمونه گی، چگونگیمورد بررسيهانمونه

یدرك درسـت ،شود که خواننـده ین امر باعث میا.ها ذکرل دادهیه و تحلیتجزيو نحوه
ش از ی، بـ شـد مالحظـه  نیشـ یپدر جـدول  چنانکه. مقاله داشته باشدیعلميهاافتهیاز 
و یکاستموجب،ن امریاکهباشندیمفاقد روش مشخص پژوهش هادهیاز چک5/77%

.شودیمقاله مضعف
بـراي مثـال در علـوم    .هاي مختلف علوم متفـاوت اسـت  هاي تحقیق در رشتهروش

براسـاس روش  یقـات علـوم انسـان   یشـتر تحق یباما ،تجربی تکیه بر روش تجربی است
آنچه هسـت  يرسازیوه بر تصومحقق عال،قاتیتحقن نوعیادر.استیلیتحل-یفیتوص

پـردازد یآن مـ ابعـاد ولهأت مسـ یوضـع ییل چگونه بودن و چراین دالییح و تبیبه تشر
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امیکـه مسـتق  -یک اصل اساسیق به عنوان یتوجه به روش تحق.)71ص،1389ا،ینحافظ(
.دینمایميالزم و ضرور-داللت داردسیمقاله نويهاو دانستهمقالهیبر بار علم

يدیمربوط به تعداد کلمات کليهال دادهیتحل
، مربوط بـه رمـان و داسـتان   مقاالت يهدیل چکیتحلدرین شاخص مورد بررسیچهارم
.استيدیکلمات کلتعدادیبررس

يدیمربوط به تعداد کلمات کليهال دادهیتحل. 4جدول 
کلر استانداردیغاستاندارديدیکلمات کل
271340تعداد
5/675/32100درصد

ر نشان یتوان در نمودار زیمرا يدیمربوط به تعداد کلمات کليهادرصد داده:4نمودار
:ر استاندارد با رنگ قرمز مشخص شده استیاستاندارد با رنگ سبز و غ.داد

يدیمربوط به تعداد کلمات کليهاداده.4نمودار
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درشده نشان داد کـه یررسبيدهیبدست آمده از مجموع چهل چکيهادرصد داده
از ) %5/32(در و ت شـده یرعايدیندارد کلمات کلتعداد استا،هادهیاز کل چک) 5/67%(

.ت نشده استین امر رعایها، ادهیکل چک
مـورد مقـاالت بـه راخواننـدگان وشوندیممشخص مجلهينمایهدرهاهواژکلید

امکـان حـد تـا هـا واژهایـن کـه شـود حاصـل اطمینانباید.کنندیمنظرشان هدایت
گر یدمهمعامل. یابندتمرکزآنبربتوانندخوبیبهمقالهتا خوانندگانباشنداختصاصی

يدهیـ ن کلمات براسـاس چک ین است که تعداد استاندارد ایا،يدیدر نگارش کلمات کل
مـات  انتخـاب کل .تجـاوز کنـد  تعـداد ن یـ د از ایهشگر نباوپژواست5تا 3ن ینما بتمام

ـ تعـداد کلمـات کل  ،در جدول مشاهده شـد چنانکه.استیدقت کافازمندینيدیکل يدی
د و چه یآیبه حساب میاساسصک نقین یاوکلمه تجاوز کرده 6از هادهیچکیبعض
در امـر  راو خواننـده زنـد یمـ بـرهم  راده یـ سـاختار چک ،ن امـر یـ ت نکردن ایرعابسا

.دکنیمیگمدردچار سروجو جست
سندگان در استفاده ینویبرخيروادهیز،يدیدر کلمات کلموجودگر مشکالت یاز د

مثـل مقالـه  .ر اشاره کـرد یزيهاتوان به نمونهیمکه از آن جملهاستیبیکلمات ترکاز
ــتحق" ــیق تطبی ــدیق ــتان حض ــوبیرت اس ــو فر) ع(عق ــدان آی ــاندون و فرزن ــه "ن ک

ن مقالـه  یايدیت کلکلما.استچاپ شده)1390("یپژوهشنامه زبان و ادب فارس"در
،فرزنـدان، شـاهنامه  دون ویـ م، فریو فرزندان، قرآن کرعقوبی، یقیق تطبیتحق:ازد تنعبار

مقاله فوق2يدیاز کلمات کلیبعضشودیمالحظه مکه چنان.رتیوجوه مشابهت و مغا
.ل شده استیاز چهار کلمه تشک

پژوهشيدامنهن ییمربوط به تعيهال دادهیتحل
،مربوط به رمان و داستانمقاالت يهدیل چکیدر تحلیشاخص مورد بررسنیرآخ
.پژوهش استين حوزهییتع
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پژوهشين دامنهییمربوط به تعيهال دادهیتحل. 5جدول 
کلر استانداردیغاستانداردپژوهشيدامنه

34640تعداد
8515100درصد

ـ تـوان در نمـودار ز  یپـژوهش را مـ  ين دامنهییمربوط به تعيهادرصد داده:5نمودار ر ی
:ر استاندارد با رنگ قرمز مشخص شده استیاستاندارد با رنگ سبز و غ. نشان داد

پژوهشين دامنهییمربوط به تعيهاداده.5نمودار

درنشان داد که،شدهیبررسيدهیبدست آمده از مجموع چهل چکيهادرصد داده
ـ از کل چک)%15(و درپژوهش مشخص شدهيدامنه،اهدهیاز کل چک) 85%( هـا،  دهی

.پژوهش مشخص نشده استيدامنه
يآمـار ي، جامعـه يریگنمونهیچگونگدرباره یاطالعاتيد حاویبا، مقالهيدهیچک

کـه داردییایـ ده مزایپژوهش در چکيذکر دامنه.باشدها ل دادهیه و تحلیتجزينحوهو
ـ .داشته باشـد ج بدست آمدهیاز نتايدرك بهترخوانندهشودیباعث م ين دامنـه یهمچن

له تـا چـه انـدازه قابـل     ک مقایست آمده از دج بیکه نتاکندین مییک مقاله تعیپژوهش 
داند کهیو مداردن امر است که پژوهشگر بر موضوع تسلطیر اانگیبزین؟اعتماد است
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.دهدپاسخ یالچه سؤد بهین مقاله بایدر ا
و مصـمم بـه نوشـتن آن    کردهرا انتخابمقاله موضوع که بعد از آنسنده ینونیبرابنا

ـ امکـان تعر اوالًد مرزها و قلمرو آن را مشخص کند تا یبا،دیگرد ف جـامع آن فـراهم   ی
ن یااگر جلورا ید؛ زیبه عمل آيریدر قلمرو آن جلوگر گیدئل از تداخل مسااًیو ثانشود

ا،یـ نحـافظ (دیـ آیش مـ یپـ قیـ تحقاشتباه در پرداختن بهان بروزتداخل گرفته نشود امک
بر موضوع اشراف کامـل  سندهینوشود کهیباعث ممسألهنیتوجه به ا. )104ص،1389

بتواند اطالعـات  تبع آن بهنه مورد نظر افزوده گردد ویو در زمو بر اطالعات ادا کردهیپ
.ار خواننده قرار بدهدیدر اختيترقیدق

در .ر نشـان داد یزيالهیتوان در نمودار میها را مل دادهیرصد مربوط به تحلد:6نمودار
:ر استاندارد با رنگ قرمز مشخص شدهیو غسبزن نمودار استاندارد با رنگ یا

یسینودهیدر چکضعفلیدال
ات ی، در مقاالت مربوط به ادبیسیده نویل ضعف در چکین دالیر به مهم تریدر ز

.شودیران اشاره میدر ایر عربمعاصیداستان
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ها و اصولشاخصمتخصصان به یتوجهیب
مورد ينهیو الزم در زمیکافيهایازمند آگاهین،یعلمينهید پژوهش در هر زمیتردیب

توان خواهـد  به مخاطب نایانجام شده در رساندن هدف اصلپژوهش وگرنه،استنظر 
رغـم  یعل-یعلوم انسانيهادر رشتهمخصوصاًران و یدر ایسینودهیچکمتاسفانه.بود

ـ ا.قرار گرفته اسـت یتوجهیمورد ب-که داردياپیشینه چند ده ساله ـ ی را یتـوجه ین ب
مـورد  ،مقالـه اسـت  نگـارش يهـا حـوزه ن یترکه از مهمیح دانشگاهوسطتوان دریم

د یشتر اسـات یب،یکارشناسيدر دورهن امر آن است که یل ایاز دالیکی.قرار دادیبررس
ــد ــيهادر واح ــه یدرس ــوط ب ــروش تحقمرب ــادرس،قی ــریديه ــدريگ س یرا ت

ـ ارشد دو واحد با عنوان روش تحقیدر دوره کارشناسهرچند .ندینمایم ق وجـود دارد  ی
ـ یـ ايامدهاید؛ لذا از پیاز نماینیسندگان را بیتواند نوینمیین به تنهایکه ا یتـوجه ین ب

خـود  مقالـه يمناسـب بـرا  يدهینوع چکو یسینودهیچکاصولزاسندگان ینویناآگاه
.باشدیم

اطالعاتبهضعف در سازمان دادن
دارنـده  بردرمقالـه .اسـت ک مجموعه اطالعات به خواننـده یانتقال ،ياهدف هر مقاله

ـ از طر،و پـژوهش یان بررسیکه در جراستیقیحقا کننـده و  یق مشـاهدات بررسـ  ی
,Hashimoto(دیـ آیمـ فـراهم  يونابع مورد استفادهق میا از طریپژوهشگران  et al,

and Schafer, J. C., را یسـ ینودهیچکيهان چالشیترن از جمله مهمیبنابرا.)1982
ـ ا.دانستشده ياطالعات گردآوربهدر سازمان دادنسندگانینوضعفتوان در یم نی

کـه  دهد ینشان ماست ويویسنده بر موضوع و عدم آگاهینومسلط نبودنجهینت،امر
یعبـارات ؛ از ایـن رو، خـود نـاتوان اسـت   اطالعـات جاد انسجام و ارتبـاط در یادريو

ـ اهمله،ین وسیو بدنگاردیمدهیچکرا به عنوانضابطهیو بربطیب،پریشان تـالش ت ی
.کندیواجه مد میتردبانیزراخود
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پژوهشيسنده بر حوزهیعدم تسلط نو
اشـد تـا بتوانـد مقالـه را در     تسلط داشـته ب یسیق و مقاله نوید بر روش تحقیسنده باینو

د از آن اطـالع  یـ که پژوهشـگر با یطیمثال از جمله شرايبرا. سدیدرست بنویچارچوب
جـه و  یتواند نتین صورت نمیر ایرا در غیمقاله است؛ زیال اصلؤداشته باشد دانستن س

ده بـه  یچکيهابخشن یون هر کدام از اچ. کار را مشخص کنديق و حوزهیروش تحق
سـندگان یکـه نو یلیاز دالیکید ین شایبنابرا. استق مرتبط یال تحقؤم به سیطور مستق

ـ ا ایـ درنیافتـه انـد  مقاله را یاصلپرسشن است کهیااند ها نپرداختهبخشن یابه کـه  نی
در وب را نداشـته  دن به مطالیم بخشانسجاییاما توانان امر مطلع بوده،یگر به اپژوهش

اسـت کـه  ين نکته ضروریلذا وقوف بر ا.بازمانده استیاصليان محورهایاز بجهینت
ـ از روش تحقداشـتن یبـا آگـاه  ،میبه صورت مستقاد شدهیهمه عوامل  ق در ارتبـاط  ی

.است

جهینت
و ارائه اطالعـات  ،در وقتییجوصرفه،انتخابتر کردن، آساندهین کاربرد چکیترمهم
اهمیـت  یسـ یده نویـ چکتوجه بـه  ؛ از این رو،ستب موضوع پژوهش ادر بيتصرمخ
از وجود نقصیحاک،نهین زمیشده در ایمقاالت بررسج ینتان همه،یبا ا؛ داردياریبس
.استیح و علمیصحیسینودهیبه چکنظران صاحبیتوجهکميگویاو 

ـ ی،دیـ ت نمایا رعاریسینودهیچکيهاداستاندارتمام دیبادهیچکينگارنده وال ایعن
ج بـه دسـت   یو نتـا آنيدامنـه ،پژوهشبه روش و ندکيخوددارییگوو پراز اطناب 
ار یـ ن وقت ممکن در اختیترمقاله را در کميهاجنبهنیترتا بتواند مهمدینماه رآمده اشا

حـداقل در  ،سـندگان یشـتر نو یبنشـان داد کـه  به دسـت آمـده   ج ینتا.خواننده قرار دهد
ـ بادهیـ چکنگارنـده ن یبنـابرا انـد؛ ها موفق نبـوده ن جنبهیاز اموردا دویک یت یعار د ی

از کـاربرد  وبـه کـار بنـدد   یبـه درسـت  مطالـب  سـاده و روشـن   ان یخود را در بییتوانا
.بپرهیزد،ستینپژوهش يحوزهدرربط که یبودیازيهاعبارت
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.روبروستیمحسوسيهایکاستها ویشانیران با پریدر ایعلمیسینودهیچکروند 
ده یـ نگـارش چک یعلمـ يو اسـتانداردها ها مطابق با اصـول دهیچک،از مواردیدر بعض

-ر نگاشـته شـده  یاخيدر سالها، یحاظ زمانها اگرچه از لدهیچکیدر مقابل بعض؛است

.نـد پرخطاترسـابق يهادهینسبت به چک،یسینوت اصول درستیاز لحاظ رعایولاند،
صـورت  يخـور درتـالش نـه یزمن یـ ر، در ایـ ان اخیسالاست که در گر آنانیب،ن امریا

.نگرفته است

راهکارهاشنهادها و یپ
منابع نبود، یسیده نویح چکین مشکالت مربوط به روش صحیتریاز اصلیکی.1

وجود داشته باشد، يدیجدومنابعهانه کتابین زمیدر اهم اگر .روز استه د و بیجد
یکم توجهن امر، خود دال بریاکهاستترجمه شدهیبه فارسگانهیبيهااناز زبغالبا

.استنه ین زمیمتخصصان در ا
ـ باو داوران ) یپژوهشـ -یخصوصـا مجـالت علمـ   (مجالتران یمد.2 یابیـ د در ارزی

مسـتلزم آن اسـت کـه    ،ن امـر یا. داشته باشنديشتریبیعلمرفته شده، دقتیمقاالت پذ
. داشته باشندیفتسلط کایسینوروش مقالههشان بیا

ـ تقويبـرا شـود  یشنهاد مـ یپ.3 ،یسـ ینومقالـه اصـول ویسـ یده نویـ ت آمـوزش چک ی
. اختصاص داده شودارشدیو کارشناسیکارشناسيهادر دورهيشتریبيواحدها

نوشتیپ
کـه  یموضوع و  چـارچوب ده، محدودهید در چکیسنده باینکه نویدامنه کار عبارت است از ا. 1

قرار دهد به صورت واضح و روشن مشـخص  یقصد دارد موضوع را براساس آن مورد بررس
.دینما
.دیانتخاب نماییبه جزیرا از کليدید کلمات کلیسنده باینو.2
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